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To Σούλι κ ι’ civ προακύνηοε, κ ι' αν τούρκεψεν ή Κιάφα, 
ή Δέσηω αφέντες Λιάηηδες δεν εκα/ιε, δεν κάνει.
Δαυλί στο χέρι άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει.





Κατά τήν τρίτη πολιορκία του ΣουλιοΟ οί Σουλιώτες οδηγούμενοι άπό τον Φώτο 
Τζαβέλλα έσημείωσαν σπουδαίες έπιτυχίες. Οί μπέηδες τής Τσαμουργιάς καί ’Αρβανι
τ ιάς συνεμάχησαν μαζί τους έπειτα άττό τ ις  έττιτυχίες τους. Ο Ά λής άντέδρασε μέ ττλε- 
κτάνες καί μέ το χρήμα. Μπήκε στο Δέλβινο κ’ έπιασε τους εξ Σουλιώτες που ήταν έκεϊ 
σάν εγγύηση τής Συμμαχίας. Σκότωσε τους τέσοαρες καί άφησε ζωντανούς τόι/ γυιό τού 
Τζήμα Ζέρβα καί τον αδελφό τού Φώτου, γ ια  νά διχάση τούς Σουλιώτες και νά κάμη ύ
ποπτους στους συντρόφους των τους δυο πολεμάρχους. "Εστειλε μάλιστα και τον ’Αλβανό 
Τσαιτάρη άττό το Μαργαρίτη, γ ιά  νά μηνύση κρυφά οτι είναι φίλος αυτών τών δύο οικο
γενειών. 'Ό μ ω ς  ό Τζήμας Ζέρβας καί ό Φώτος Τζαβέλλας έδιωξαν τον Τσαπάρη κ’ εδωκαν 
εντολή νά γίνη κοινό μνημόσυνο τών εξ τταλληκαριών:

Οϋτε κ ι ’ ό τύραννος ζωή τών Σ ουλιω τώ ν χαρίζει
οντε Σουλιώ της ζωντανός οτά χέρια του λογ&ται.

Οί Σουλιώτες —  κι’ άνάμεσά τους μάνες κι’ αδερφές τών δυο ζωντανών —  συγχώ-
ρεσαν τις ψυχές τών δυο ζωντανών μαζί μέ τούς πεθαμένους, άφοϋ διαβάστηκε ή νεκρώ
σιμος άκολουθία και μοιράστηκαν τά  κόλλυβα! . . .

Τ Η Σ  Π Α Ρ Γ Α Σ

Παρτε, μανάδες, τά παιδιά, παπάδες τούς άγιους 
’Ά στε, λεβέντες, τάρματα κι’ άφηστε τό τουφέκι, 
ακάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιά, ολα σας τά κιβούρια, 
και τάντρειωμένα κύκκαλα ξεθάψτε τοϋ γονιού σας. 
Τούρκους δεν έπροσκύνησαν, Τούρκοι μην τά πατήσουν.



«ΗΠΕΙ ΡΩΤΙ ΚΗ Ε Σ Τ IΑν 5/489

Βεζύρ ’Αλή Πασά,
Χαίρομαι δττου έγέλασα ενα δόλιον είμ’ έδώ νά διαφεντεύσω τήν πα- 

τρίδα μου εναντίον είς ενα κλέφτην σάν κ’ εσένα. Ο υιός μου θέλει άποθάνει, 
έγώ δμως άπελπίστως θέλω τόν έκδικήσω, πριν άποθάνω. Κάποιοι Τούρκοι 
σάν κ’ εσένα θά ’πουν πώς είμαι άσπλαχνος πατέρας μέ τό νά θυσιάσω τόν 
υιόν μου γ ιά  τόν ίδικόν μου λυτρωμόν. ’Αποκρίνομαι, ότι άν έσύ μοϋ πάρης 
τό βουνόν, θέλεις σκοτώση και τόν υιόν μου μέ τό έπίλοιπον τής φαμελιάς 
μου και τούς συμπατριώτας μου' τότε δεν θά μπορέσω νά έκδικήσω τόν θά
νατόν τους. Ά μή αν νικήσωμεν, θέλει εχω και άλλα πα ιδ ιά '  ή γυναίκα μου 
είναι νέα. Εάν ό υιός μου νέος καθώς είναι, δεν μένει ευχαριστημένος νά ά- 
ποθάνη διά τήν πατρ ίδα  του, αυτός δεν είναι άξιος νά ζήση καί νά γνωρί- 
ζηται ώς υιός μου' ετζι προχώρησε λοιπόν, άπιστε· είμαι ανυπόμονος νά εκ
δικηθώ, νά π ίω  τό αίμα σου.
Σούλι - ’ Ιούλιος 1792 Έ γ ώ  ό ώμοσμένος εχθρός σου

Καπετάν Λάμπρος Τζαβέλλας

'Υψηλότατε ’Αλή Πασά, σέ προσκυνούμεν.
’Ελάδομεν τά  δυό σου γράμματα και έχάρημεν διά τήν υγείαν σου. 

Τήν υποταγήν όπου ζητείς άπό ήμάς είναι αδύνατον νά τήν άπολαύσης, 
έπειδή τά  ζωντανά σου παραδείγματα  μάς παρακινούν όλους είς τόν έν
δοξον καί έλεύθερον θάνατον καί όχι, ποτέ, είς τόν άτιμον καί τυραννικόν 
ζυγόν! . . .

Ή  Πατρίς μας εχει τέσσαρας αιώνας όπού καυχάται διά τήν 
καλήν της ττίστιν, τήν οποίαν πολλάκις καί μέ τό αίμα της ύπερήσπισε· 
πώς λοιπόν ήμεΐς τώρα ν’ άμαυρώσωμεν τήν δόξαν καί ύπόληψίν της; 
Ποτέ!

Τό νά μάς φοβερίζης αδίκως, είναι είς τήν έξουσίαν σου, άλλ’ οί 
φοβερισμοί δέν είναι ίδιον τών μεγάλων ανθρώπων καί τό άλλο· ήμεΐς 
δέν έγνωρίσαμεν ποτέ τό χρώμα του φοβερισμοϋ, όσον έσυνηθίσαμεν τόν 
ένδοξον πόλεμον διά τής Πατρίδος τά δίκαια.

'Ο Θεός είναι δίκαιος, ήμεΐς έτοιμοι, ή ώρα περιμένεται νά δοξασθή 
ό νικητής.
Ύ γία ινε
Πάργα, 19 Οκτωβρίου 1798 "Ολοι οί Πάργιοι, μικροί καί μεγάλοι

Βεζύρη ’Αλή Πασά,
Σ ’ ευχαριστώ πολύ γ ιά  τήν αγάπην πού έχεις γ ια τ ’ έμένα' μόν τά  πουγ- 

γ ιά  σου πού μοϋ γράφεις μέ τόν Μπέτσο νά μου τά στείλης, νά μή μου τά 
στείλης, γ ια τ ί  δέν ξέρω νά τά λογαριάσω, καί δέν ξέρω τί νά τά  κάνω' μόν’ 
καί άν ήξερα, πάλιν δέν ήμουν ευχαριστημένος νά σοΰ δίνω οΰτε ενα λιθάρι 
άπό τούς βράχους τής πατρίδος μου, καί όχι νά φύγω άπό τό Σούλι διά τά 
π ουγγ ιά  σου, καθώς όπου φαντάζεσαι. Τιμαΐς καί δόξαις, πού μου υ
πόσχεσαι νά μοΰ δίνης δέν μου χρειάζονται, γ ιατ ί  είς έμένα πλούτος, 
δόξαις καί τιμαΐς είναι τά  άρματά μου, όπου μέ έκείνα φυλάγω τήν πα
τρίδα μου, τήν ελευθερίαν μου καί τά  πα ιδ ιά  μου, καί τιμώ καί τό όνομα 
τοΰ Σουλιώτου καί αποθανατίζω καί τό ίδικόν μου όνομα.
Σούλι 4 Μα'ί'ου 1801 Τζήμας Ζέρβας
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«ΟΡΚΟΣ ΦΙΛΙΚΩΝ»

« Ορκίζομαι ενώπιον τοΰ αληθινού Θεού οίκειοθελώς, δτι 6έλω είμαι έπί ζωής μου 
π ιστός είς τήν 'Εταιρείαν κατά πάντα. Νά μή φανερώσω το παραμικρόν άπό σημεία καί 
λόγους της '  μήτε νά σταθώ κατ’ ούδένα λόγον ή αφορμή τοΰ νά καταλάβωσιν άλλοι πο
τέ, οτι γνωρίζω τ ι  περί τούτων, μήτε είς συγγενείς μου, μήτε είς πνευματικόν ή φίλον 
μου». « Ορκίζομαι, οτι είς τό έξης δέν θέλω εμβει είς καμμίαν άλλην εταιρείαν, όποία 
καί αν είναι, μήτε είς κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Καί μάλιστα, όποιονδήποτε δε
σμόν άν είχα, και τόν πλέον άδιάφορον ώς πρός τήν Ε τα ιρε ία ν ,  θέλω τόν νομίζει ώς 
ουδέ;». « 'Ορκίζομαι,  δτι θέλω τρέφει είς τήν καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος έναντίον 
τών τυράννων τής πατρίδος μου, τών οπαδών και τών όμοφρόνων μέ τούτους. Θέλω έ- 
νεργεΐ κατά πάντα τρόπον πρός βλάβην και αυτόν τόν παντελή όλεθρόν των, δταν ή πε- 
ρ ίστασ ις  τό συγχώρηση». «'Ορκίζομαι, νά μήν μεταχειρισθώ ποτέ βίαν διά νά συγ- 
γνωρισθώ μέ κανέναν συνάδελφον, προσέχων έξ εναντίας μέ τήν μεγαλυτέραν επιμέ
λειαν νά μήν λανθασθώ κατά τούτο, γινόμενος α ίτ ιος  ακολούθου τίνος συμβάντος». 
« Ορκίζομαι, νά συντρέχω, δπου εϋρω τινά συνάδελφον, μέ δλην τήν δύναμιν καί τήν κα- 
τάστασίν μου. Νά προσφέρω είς αύτόν σέβας και ϋπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος είς 
τόν βαθμόν, και άν ετυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον νά τόν άγαπώ και 
νά τόν συντρέχω, καθόσον ή εχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα». « 'Ορκίζομαι, δτι, 
χαδώς έγώ παρεδέχθην είς τήν 'Εταιρείαν νά δέχωμαι παρομοίως άλλον αδελφόν μετα- 
χειριζόμενος πάντα τρόπον καί δλην τήν κανονιζομένην άργητα, έωσού τόν γνωρίσω 
"Ελληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν τής πατρίδος, άνθρωπον ένάρετον καί άξιον όχι 
μόνον νά φυλάττη τό μυστικόν, άλλά νά κατηχήση καί άλλον ορθού φρονήματος». « 'Ορ
κίζομαι νά μήν ώφελώμαι κατ’ ούδένα τρόπον άπό τά  χρήματα τής 'Εταιρείας,  θεωρών 
αύτά ώς ιερόν π ράγμ α  καί ένέχυρον άνήκον είς δλον τό έθνος μου. Νά προφυλάττωμαι 
παρομοίως καί είς τά  λαμβανόμενα καί στελλόμενα έσφραγισμένα γράμματα». « 'Ορ
κίζομαι, νά μήν έρωτώ ποτέ κανέναν τών Φιλικών μέ περιέργειαν, διά νά μάθω όποιος 
τόν έδέχθη είς τήν 'Εταιρείαν. Κατά τούτο δε μήτε έγώ νά φανερώσω, ή νά δώσω αφορ
μήν εις τούτον νά καταλάβη, ποιος μέ παρεδέχθη. Νά υποκρίνωμαι μάλιστα άγνοιαν, 
αν γνωρίζω τό σημείον είς τά έφοδιαστικόν τίνος». «'Ορκίζομαι,  νά προσέχω πάντοτε 
είς τήν διαγωγήν μου, νά είμαι ενάρετος. Νά εύλαβώμαι τήν θρησκείαν μου, χωρίς νά 
καταφρονώ τάς ξένας. Νά δίδω πάντοτε τό καλόν παράδειγμα. Νά συμβουλεύω και νά 
συντρέχω τόν ασθενή, τόν δυστυχή καί τόν αδύνατον. Νά σέβωμαι τήν διοίκησιν, τά  
έθιμα, τά  κριτήρια καί τούς διοικητάς τού τόπου, είς τόν όποιον διατρίβω». «Τέλος πάν
των ορκίζομαι είς Σέ, ώ Ι ε ρ ά  πλήν τρισαθλιά Πατρίς! Ορκίζομαι είς τάς πολυχρονί
ους βασάνους Σου. 'Ορκίζομαι είς τά  πικρά δάκρυα, τά όποια τόσους αιώνας έ'χυσαν 
και χύνουν τά  ταλαίπωρα τέκνα Σου· είς τά ίδ ια  μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην τήν 
στιγμήν, και είς τήν μέλλουσαν έλευθερίαν τών ομογενών μου, δτι αφιερώνομαι δλως 
ρίς Σέ. Είς τό έξής Σύ θέλεις είσαι ή α ιτ ία  καί ό σκοπός τών διαλογισμών μου. Τό 
όνομά Σου ό οδηγός τών πράξεών μου καί ή ευτυχία Σου ή ανταμοιβή τών κόπων μου. 
'Η θεία δικαιοσύνη άς έξαντλήση έπάνω είς τήν κεφαλήν μου δλους τους κεραυνούς της, 
τό όνομά μου νά είναι είς αποστροφήν, καί τό υποκείμενόν μου τό άντικείμενον τής κα
τάρας καί τοΰ άναθέματος τών Ομογενών μου, έπίσης λησμονήσω είς μίαν στιγμήν τάς 
δυστυχίας των καί δέν έκπληρώσω τό χρέος μου. Τέλος ό θάνατός μου άς είναι ή ά
φευκτος τιμωρία  τού άμαρτήματός μου, διά νά μή μολύνω τήν άγνότητα τής 'Εταιρείας 
μέ τήν συμμετοχήν μου».



ΔΗΜ. ΓΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ 
ΚαθηγητοΟ Πανχείου Ά νω χ .  Σ χολής  

Πολιχικών 'Επιστημών

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΛΣΙΛ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΛΣΤΛΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

I

Ή  έξέγερσις ιώ ν Ε λλή νω ν  κατά τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ση
μειώνει την άρχήν τοΰ τέλους τοΰ μεγάλου πολυεθνικού κράτους, τό όποιον 
επί αιώνας καθώριζε τήν πολιτικήν τάξιν είς τήν Νοτιοανατολικήν Ευρώπην' 
προσέτι δέ άποτελεΐ ενδειξιν περί τής ύπό τών Βαλκανικών λαών άποδοχής 
τοΰ Εύρωπαϊκσΰ Εθνικισμού και τής άδυναμίας νά άνασχεθή είς τό έξης ή 
προσαρμογή τής εξελικτικής των πορείας πρός αύτήν τής Δυτικής Εύρώπης.

Διά τούς "Ελληνας περισσότερον έξ όλων τών Βαλκανικών λαών ή Έ - 
πανάστασις ύπήρξεν ενα άποφασιστικής σημασίας γεγονός δεδομένου δτι ου- 
τοι συμμετεΐχον είς τήν διοίκησιν τής Ό θωμανικής Αύτοκρατορίας ούσιασπ- 
κώτερον τών άλλων χριστιανών ύπηκόων της.

Τό Οικουμενικόν ΙΙατριαρχεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως είχε κατορθώσει 
νά ίσχυροποιήση τήν θέσιν, τά προνόμια καί τήν επιρροήν του έθεωρείτο δέ 
ώς θεσμός καθαρώς ελληνικός παρ’ δλον οτι χάρις είς τό ίσλαμικόν Μ ιλλέτ 
εΐχεν άναγνωρισθή είς τό Γΐατριαρχεΐον δικαιοδοσία έπί δλων τών χριστιανών 
υποτελών ώς πρός θέματα εκκλησιαστικά, άσιτκοΰ δικαίου καϊ γενικής πολι
τικής.

Τό Γΐατριαρχεΐον και οί κατέχσντες ήγετικάς θέσεις είς τό Οθωμανικόν 
Κράτος 'Έ λλη νες, ήσαν διά λόγους έπιβιώσεως ύποχρεωμένοι νά αποβλέπουν 
περισσότερον είς τήν άλληλεπίδρασιν και άπό κοινοϋ έξέλιξιν τών δύο έθνών 
είς μίαν Τουρκοελληνικήν δυαδικήν Αύτοκρατορίαν παρά είς τήν δημιουργί
αν ένός μικρού έθνικοϋ Κράτους. ΕΙχον ήδη διαγνο3σει τόν κίνδυνον, ό όποιος 
προήρχετο άπό τάς έθνικάς κοινωνίας και ήπείλει νά σαρώση τόν μεταβυζαν
τινόν πολιτισμόν ό όποιος έταυτίζετο άπλώς μέ τόν χριστιανικόν. Δι’ ενα εθνι
κόν κράτος ήσαν έτοιμοι οί 'Έ λ λη νες νά θυσιάσουν τήν πνευματικώς και συ
χνά  άκόμη πολιτικώς ύπερέχουσαν θέσιν των είς τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώ- 
πην. ’Αλλά τά αύτά ιδανικά περί ένός εύρυτέρου κοινοϋ Κράτους καί μιας 
προνομιακής θέσεως τών Ελλήνων κατέρρευσαν όρισπκώς μέ τήν Μικρασια
τικήν καταστροφήν τοΰ 1922. Η σύγκρουσις τών απόψεων τών άναφερομένων 
είς τήν δημιουργίαν ένός έθνικοϋ Κράτους άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου μιας πο
λυεθνικής Αύτοκρατορίας, τής οποίας ή ηγεσία θά περιήρχετο μίαν ήμέραν 
είς χεΐρας τών Ε λλή νω ν, παρέμεινεν ώς ζήτημα πνευματικώς άνοικτόν κατά 
τον χρόνον της προετοιμασίας τής Έπαναστάσεως καί κατά τήν διάρκειαν 
αύτής. Μόνον ή ισχύς τών στρατιωτικών γεγονότων καί ή επιρροή τών Εύ- 
ρωπαϊκών Δυνάμεων άφησαν νά φανή μία καθαρώς έθνική λύσις ώς ή μόνη 
δυνατή.

Η προπαρασκευή τής Ε λλη ν ική ς Έπαναστάσεως είναι εργον τής Φιλί-



κής Εταιρείας, ένός μυστικοϋ συνδέσμου ό όποιος είχεν Ιδρυθεί τό 1814 είς 
Οδησσόν. Ά ρχικώ ς ή Φιλική Εταιρεία είχε άοτικόν χαρακτήρα. Π ρέπει νά 

σημειωθή δμως δτι εν έτος προ τής Ελληνικής Επαναστάσεως τήν διοίκησιν 
τής Ε τα ιρείας άνέλαβαν μερικοί Φαναριώται "Ελληνες, τών οποίων ή πολι
τική και οικονομική άνοδος κατέστη δυνατή διά τής στενής μετά τοΰ Οθωμα
νικού Κράτους συνεργασίας. Ό  Ύ ψηλάντης, επίτιμος ύπασπιστής τοΰ Τσάρου 
’Αλεξάνδρου, άνέλαβε τήν στρατιωτικήν ηγεσίαν τής Έπαναστάσεως είς τάς 
ήγεμονίας τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας. Ό  άρχικός σκοπός τής Ε τα ιρείας 
ήτο μία πανβαλκανική έξέγερσις κατά τής ’Οθωμανικής κυριαρχίας. Οί άστοι 
αρχηγοί τής Ε τα ιρείας είχον άντιληφθή τήν πανβαλκανικήν δημοκρατικήν 
έπανάστασιν, ή όποία θά έπέτρεπε τόν έξευρωπαϊσμόν τών 'Ελλήνων, ώς άνά- 
λογον πρός τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν.

Οί Φαναριώται ήγέται τής εταιρείας άπέβλεπαν είς μίαν πανβαλκανικήν 
έξέλιξιν ήτις, διά τής έπιδράσεως τής πεφωτισμένης Α πολυταρχίας θά κατέ- 
ληγεν είς μίαν δυαδικήν Τούρκο - ελληνικήν Αύτοκρατορίαν. θ ά  ήδύνατά 
τις λοιπόν νά όμιλήση περί έλλείψεως εσωτερικής συνοχής τής Έ παναστά
σεως ή όποία ένεφανίζετο διεσπαομένη είς δημοκρατικός δυνάμεις καί είς φε- 
ουδαρχικάς τοιαύτας, έμφορουμένας υπό τών ιδεών τοΰ Διαφωτισμού.

Είς τόν διχασμόν τοϋτσν τών σκοπών έγκειται μία τών βασικωτέρων αι
τιών τής έλλειποϋς έσωτερικής ένότητος τοΰ νέου Κράτους καί τής έλληνι- 
κής κοινωνίας.

Τό ’Οθωμανικόν κράτος είχεν έξασθενίσει πράγματι λόγω τοΰ μειονε- 
κτοΰντος συγκεντρωτικού συστήματος Διοικήσεώς του. Αί κεντρόφυγες δυ
νάμεις έγιναν έμφανέστεραι κατά τήν έξέγερσιν τοΰ ’Αλή Πασά ό όποϊος μέ 
τήν ύποστήριξιν τών Εύρωπαϊκών δυνάμεων κατέστησε τήν Αίγυπτον ένα 
σχεδόν κυρίαρχον κράτος.

Οί εντόπιοι όθωμανοί φεουδάρχαι έξ άλλου έπεξειργάζοντο σταθερώς τήν 
άνεξαρτησίαν των άπό τήν Κωνσταντινούπολιν.

Σ υγχρόνω ς οί Σέρβοι, Βόσνιοι Ρουμάνοι καί Κσΰρδοι, 'Αρμένιοι καί ’Ά 
ραβες έσυνέχιζαν τήν άντίστασιν. Αύτός ό κατακερματισμός τών ’Οθωμανικών 
δυνάμεων ένίσχυσε τήν Ε λλη ν ική ν  Έπανάστασιν. Μόλις ό Ά λ ή  Πασάς είς 
τήν Αλβανίαν έπεδίωξε τήν βοήθειαν τών Ά γ γ λ ω ν  καί τών Ρώσσων, ή Υψη
λή Πύλη τοΰ έκήρυξε τόν πόλεμον.

’Ά σ χετα  πρός τήν πολιτικήν αιτίαν, οί τρεϊς μεγάλοι τουρκικοί πόλεμοι 
τών έτών 1770—1808 συνετέλεσαν εμμέσως είς τόν κλονισμόν τοΰ Όθωμα- 
νικοΰ Κράτους είς τά Βαλκάνια διότι αί προσδοκίαι άπελευθερώσεως τών βαλ
κανικών λαών ένισχύθησαν έκ τών άντιστασιακών κινημάτων τών ενόπλων 
ομάδων.

"Ολα αύτά δέν συνέβησαν είς μίαν στιγμήν κατά τήν οποίαν έγίνετο 
αισθητή ή ρίοσική πίεσις έκ Βορρά, ένώ οί Ναπολεόντειοι πόλεμοι ήπείλουν 
τήν ένότητα τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτος. Εφεξής οί "Ε λληνες έναπέθεταν χάς 
έλπίδας Ttov δ ι’ άνεξαρτησίαν άλληλοδιαδόχως είς τήν Ρωσσίαν, τήν ναπο- 
λεόντειον Γαλλίαν καί τελικώς είς τήν ένδιαφερομένην διά τήν διατήρησιν 
τής πρωτοκαθεδρίας είς τήν Μεσόγειον, Αγγλίαν. Αί τρεις αύταί Δυνάμεις 
παρέμειναν μέχρι τοΰ 20οΰ αίώνος, οί βασικοί παράγοντες διαμορφώσεως τής 
πολιτικής έν Έ λλάδι.

Αύτά ταΰτα τά πρώτα έλληνικά κόμματα υπήρξαν κατά κάποιον τρόπον 
άποκλειστχκώς ό άντικατοπτρισμός αύτών τώ νΔυνάμεων, τών πολιτικών συμ
φερόντων καί ιδανικών των.

Τάς έλληνικάς έλπίδας ώς πρός τήν στάσιν τής Ρωσσίας έστήριζαν ή κοινή 
πίστις καί αί κοιναί ρίζαι τοΰ πολιτισμού κατά τούς τελευταίους χρόνους τοΰ



Βυζαντίου. Ουδέποτε διεκόπησαν αί μετά της Ρωσοίας ατεναί θεολογικαι και 
εκκλησιαστικοί - πολιτικοί σχέσεις. Έ κτος τούτου ή Ρωσσία ένεφανίζετο ώς 
ή χώρα, ητις δυναμικώτερον καί άποτελεσματικώτερον ήσκει τήν προστασίαν 
τών ορθοδόξων ύποτελών τής "Οθωμανικής Αύοτκρατορίας. 'Ακριβώς είς τόν 
Τσάρον προσέβλεπαν οί διά τής εκκλησίας συνδεόμενοι 'Έ λλη νες, ώς είς τόν 
φυσικόν καί ύπό τοΰ θεοϋ  προωρισμένον προστάτην τής πίστεώς των. Δ ι' αύ- 
τούς δέ τούς κύκλους ’Έ θνος καί πίστις σχεδόν έταυτίζοντο.

Οί 'Έ λλη νες έξ άλλου, οί όποιοι εϊχον βαθέως επηρεαστεί άπό τό πάθος 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως καί τό γεγονός τής εισβολής τού Ναπολέοντος 
είς τήν περιοχήν τής ’Ανατολικής Μεσογείου, έστήριζαν τάς εθνικός των 
προσδοκίας έπί τής Γαλλικής βοήθειας. Ο Γαλλικός πολιτισμός έμφανίζεται 
είς τήν Ελλάδα, σχεδόν μέχρι τά τέλη τοΰ 19ου αίώνος, ύπό τήν μορφήν ένός 
καθυστερημένου (όψιμου) Διαφωτισμού, ήδη δμως άπό τάς άρχάς τοΰ 18ου 
αίώνος είχε κατακτήσει τούς φαναριωτικούς κύκλους. Γαλλική ήτο ή γλώσσα 
καί ή εκφρασις μέσω τών οποίων ήρχοντο είς έπαφήν μέ τάς ιδέας τής συγ
χρόνου Φιλοσοφίας καί τής Φυσικής Επιστήμης. Ή  Γαλλική Παιδεία καί ή 
γλώσσα κατέτησαν μέσα καί άγωγοί τοΰ έξευρωπαϊσμοΰ τών άνωτέρων κοινω
νικών στρωμάτων.

Παρά ταΰτα οί — άπό κοινωνιολογικής σκοπιάς θεωρούμενοι — έξέχον- 
τες 'Έ λλη νες ήσθάνθησαν έντονον άποστροφήν διά τήν Γαλλικήν Έ πανά- 
στασιν Εν αύτή διέβλεπον τήν ριζικήν άπειλήν τής ίδικής των θέσεως. Ουτω 
κατά τάς άρχάς τής Έ ξεγέρσεω ς μόνον οί «άριστεροί» έπαναστάται ένεστερ- 
νίσθησαν τά ιδανικά τής μεγάλης Έπαναστάσεως.

Οί κύκλοι αύτοί πέραν τών εθνικών έλληνικών σκοπών έτεινον πρός τήν 
άπελευθέρωσιν γενικώς τών βαλκανικών λαών, δίχως είς τά άνεδαφικά θεω- 
οητικά σχέδιά tojv περί πολιτεύματος νά άποκλείουν τούς όθωμανούς συμπο- 
λίτας άπό τήν άσκησιν τών πολιτικών δικαιωμάτοτν. Τό φυσικόν πάθος τών 
Ε λλή νω ν εύκόλως έταυτίσθη μέ τό έπαναστατικόν πάθος τής Γαλλικής Έ 
παναστάσεως.

'Έ ν  ήτο τό κοινόν σημεΤον είς τό όποιον συνέπτπτον οί συντηρητικοί, οί 
έλπίζοντες είς μίαν ύποστήριξιν τής ορθοδόξου Ρωσσίας, καί οί ριζοσπαστικοί, 
οί προσδοκώντες ηθικήν καί πολιτικήν βοήθειαν άπό την Γαλλίαν. Καί αί δύο 
δηλ. ομάδες δέν είχον σταθερώς καί άμετακινήτως κηρυχθεί (εκδηλωθεί) ύ- 
πέρ ένός καθαρώς έθνικοϋ κράτους. Καί αί δύο έδέχοντο — τούλάχιστον θεω- 
(>ητικώς μίαν εύρυτέραν κοιναινίαν. Ως έκ τούτου καί αί δύο έπεδίωκαν ού- 
τοπικούς σκοπούς.

Αογικώτεραι καί πλέον έφικταί ήσαν αί προσδοκίαι μιάς βοήθειας έκ μέ
ρους τής ’Αγγλίας. Ή  σλονέν ίσχυροποιουμένη άγγλική θέσις είς τήν Μεσό
γειον, ή κατοχή τών Ιονίων νήσων καί αί συμπάθειαι τών φιλελευθέρων είς 
τήν Α γγλίαν διά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν, έπέτρεψαν είς τήν νεαρόν 
άφυπνιζομένην ελληνικήν άστικήν τάξιν νά διακρίνη είς τήν 'Α γγλίαν τό πο
λιτικόν της πρότυπον ώς καί τήν φυσικήν προστάτιδα Δύναμιν.

Ή  'Α γγλία έπρεπε μόνον νά πεισθή δτι έ'να Ε λλη νικόν  Κράτος, παρά 
την ορθόδοξον πίστιν του, δέν θά άπέβαινεν ένα νευρόσπαστον είς χεϊρας τής 
Ρωσσίας, ώς φανατικώς ύπεστήριξεν ό Φάλλμεράϋερ.

"Ενα κράτος τό οποίον έκήρυττε τήν ελευθερίαν τοΰ εμπορίου, τοΰ ο
ποίου τό παράδειγμα έφαίνετο νά έγγυάται πολιτικός μεταβολάς χωρίς τήν 
διακινδυνευσιν κεκτημένων δικαιωμάτων καί προνομίων (καί τοΰ οποίου ή 
εκκλησία συνεδέετο μετά τής Ε λ λη ν ικ ή ς) θά έπρεπε νά άποτελή διά τούς 
"Ελληνας, τούς ενδιαφερομένους διά τόν προοδευτικόν μετασχηματισμόν τής 
κοινωνικής καί πνευματικής των δομής (συγκροτήσεως) ένα ιδεώδες καθώς



και έναν προσδοκώμενον προστάτην.
Ή  ζωηρά κίνησις τοΰ Φιλελληνισμού διήγειρε συμπαθείας είς δλα σχε

δόν τά ευρωπαϊκά κράτη, ενώ δλαι αί φ ιλελεύθερα: τάσεις τοΰ αίώνος A 
PRIORI συνέπιπτον είς τήν συχνά καθαρώς ρητορικήν ύποστήριξιν.

Αί πηγαί αί άναφερόμεναι είς τήν ύποστήριξιν τήν οποίαν οί 'Έ λλη νες 
έζήτησαν άπό τό Βατικανόν καί ώς ενα ώρισμένον σημεϊον έλαβαν άπό τόν 
Καρδινάλιον CONSALVI, ήλθον τελευταίως είς τήν δημοσιότητα. Τό Βατικα- 
νόν εύρέθη — ώς καί μεταγενεστέρως συνέβη — προ τοΰ διλήμματος νά 
ταχθή ύπέρ μιας παγχριστιανικής αλληλεγγύης ή νά συμπεριφερθή διπλιυ- 
ματικώς, ώς ήρμοζεν είς μίαν τότε άκόμη άναγνωριζομένην ύπό τοΰ δημοσίου 
δικαίου πολιτικήν δύναμιν.

Τά θύματα καί οί φυγάδες τής Ε λλη νική ς Έπαναστάσεως έτύγχανον θερ
μής ύποστηρίξεως έκ μέρους τοΰ Βατικανοΰ δίχως αυτη νά λαμβάνη τήν 
μορφήν διπλωματικής παρεμβάσεως.

Ή  θέσις τής Εύρωπαϊκής πολιτικής τής έποχής αύτής καθωρίζετο άπό 
τήν έπιφυλακτικότητα τής Ρωσσίας έναντι τής Ε λλη νική ς Έπαναστάσεως 
διότι ή 'Ιερ ά  Συμμαχία δέν ήθελε νά ύποστηρίξη δυνάμεις έκτος νόμου. Μό
νον οί Δεκεμβρισταί ύπεστήριξαν ανοικτά είς τήν Ρωσσίαν τήν Ε λλη νική ν  
Έπανάστασιν. Σ υγχρόνω ς ή φιλελεύθερα Α γγλική  Κυβέρνησις ύπό τόν Υ 
πουργόν τών Εξωτερικών Κάννιγκ έπεδίωξε κατά τό έτος 1829 νά περιορίση 
τό μονοπώλιον τής ’Ανατολικής Εταιρείας πρός τό συμφέρον τής βιομηχανι
κής καί έμπορικής παραγωγής τής ’Αγγλίας. Μετά τάς πρώτας ελληνικός νί- 
κας ή ’Α γγλία έγκατέλειφε τήν ούδετέραν πολιτικήν της καί άνεγνώρισε τήν 
Ε λλάδα  ώς έμπόλεμον Δύναμιν, συγχρόνως δέ έδάνεισε μεγάλα χρηματικά 
ποσά είς τήν Ε λλη νική ν  Κυβέρνησιν. Είς τάς 28 Δεκεμβρίου 1824 ό Τσάρος 
’Αλέξανδρος έκαμε λόγον είς μνημόνιόν του πρός τάς Μ εγάλας Δυνάμεις 
περί τριών άνεξαρτήτων ελληνικών ηγεμονιών ( ’Ή πειρος ήίετά τής Ρούμε
λης, Θεσσαλία μετά τής λοιπής Ρούμελης καί Πελοπόννησος μετά τών νήσων 
τοΰ Αιγαίου καί τής Κρήτης).

Συμφώνως πρός τάς άπόψεις αύτάς ή κυριαρχία τοΰ Σουλτάνου καί ή 
οικονομική των έξάρτησις άπό τήν 'Υψηλήν Π ύλην θά έπρεπε νά ύφίστανται 
παραλλήλως πρός τήν αύτοδιοίκησίν των καί τήν έλευθερίαν τοΰ εμπορίου.

Οί 'Έ λλη νες είς τάς νήσους ύπεστήριζον τήν άγγλικήν πολιτικήν ένώ οί 
Κοτζαμπάσηδες (εντόπιοι "Ε λληνες πρόκριτοι) έτάχθησαν ύπέρ τής Ρωσσι- 
κής, διότι δι’ αύτούς ορθόδοξος θρησκεία καί συντηρητισμός έταυτίζοντο.

Ούτω Ρωσσία καί ’Αγγλία εύρέθησαν άντιμέτωποι. Αί Μ εγάλαι Δυνάμεις, 
εξαιρέσει τών Η.Π.Α., εϊδον έν άρχή είς τήν Ε λλη νική ν  Έπανάστασιν μόνον 
τό έργον Καρμπονάρων ή όψιμων ’Ιακωβίνων. Eq) δσον ή ’Α γγλία έπεθύμει 
νά ύπαγάγη είς ιήν σφαίραν τής έπιρροής της τήν Αίγυπτον καί τήν Π αλαι
στίνην, ή κατάκτησις τής Πελοποννήσου θά έπρεπε κατά συνέπειαν νά άποτε- 
λέση τήν ίσχυροτέραν έξασφάλισίν της είς τήν Μεσόγειον καί μάλιστα τής ε 
πιρροής της είς τά Βαλκάνια έναντι οίασδήποτε έξόδου τής Ρωσσίας είς τό 
Αιγηϊον. Τό Φιλελεύθερον κόμμα τής ’Α γγλίας είδεν ώς έκ τούτου μέ συμπά
θειαν τήν Ε λλη νική ν  Έπανάστασιν. Ά φ ’ δτου οί Ρώσσοι είσήγαγον είς τό 
Συνέδριον τής Βερώνης τώ 1822 τήν πρότασιν περί ήμιαυτονομίας τής Σ ε ρ 
βίας, οί Ά γ λ ο ι άνησύχησαν καί μετά τήν πρώτην Ε λλη νική ν  νίκην έτάχθη
σαν ύπέρ τής ανεξαρτησίας τής Ε λλάδος, προ πάντων δέ έπειδή καί ό Έ λ -  
λην πολιτικός Μαυροκορδάτος κατώρθωσε νά πείση τούς ’Ά γγλ ο υ ς  δτι ή Ε λ 
λάς ήχο ένα οχυρόν κατά τής Ρωσσικής έξαπλώσεως είς τό Αίγαϊον.

Αί αντιλήψεις τών οποίων ό Μαυροκορδατος ώς ηγέτης τοΰ άγγλικοΰ κόμ
ματος ήτο φορεύς, ήσαν αί άκόλουθοι:



Ή  Ε λλη νική  Έπανάστασις ούδένα είχε σύνδεσμον πρός τά Ρωσοικά 
σχέδια. Κατά συνέπειαν διά τήν Α γγλίαν είναι συμφέρουσα μία όχι ά- 
πλώς αύτόνομος, άλλ’ επί πλέον καί ισχυρά Ε λλά ς. Ή  Ε λ λ ά ς  καί ή Τουρ
κία θά ήδύναντο νά άποβοΰν τά όχυρά τής ’Α γγλίας κατά τής Ρωσσίας.

'Η στάσις τών πολιτικών κύκλων τού εξωτερικού δέν ήτο ιδιαιτέρως εύ- 
νοϊκή διά τήν έπανάστασιν κατ άτόν χρόνον τής ένάρξεώς της, έβελτιώθη δ- 
μως παραλλήλως προς τάς όλονέν αύξανομένας στρατιωτικάς έπιτυχίας.

Είς τήν γενικήν πανευρωπαϊκήν κίνησιν τοΰ Φιλελληνισμού ώφειλαν οί 
έπαναστατήσαντες μίαν διαρκώς αύξανομένην ύποστήριξιν.

Ή  εσωτερική πολιτική έξέλιξις τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους διηυκόλυνε τό 
έπανασταιτκόν κίνημα. Τό πολυεθνικόν Κράτος είχεν ούτω συγκροτηθεί ώστε 
ήτο σχετικώς εύκολον νά σχηματισθσΰν πυρήνες άντιοτάσεως.

Τό σύστημα Διοικήοεως τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους δέν άντεπεκρίνετο 
πλέον είς τάς νεωστί διαμορφωθείσας οικονομικός σχέσεις είς τά νότια Βαλ
κάνια. Ή  έλλειψ ις τών μεσαίων στρωμάτων (έμποροι καί χειροτέχνα ι) άπό 
τήν ζωήν τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους είς μίαν έποχήν κατά τήν οποίαν ήνθιζε 
ιό  έμπόριον είς τήν Μεσόγειον, ήνάγκαοε ιόν κατακτητήν νά παραχώρηση 
έναν εύρύ τομέα πολιτικής καί οικονομικής πρωτοβουλίας τών κατεχομένων 
χωρών είς τούς "Ελληνας, 'Αρμενίους καί Εβραίους. Μία σχετική αύτονομία 
τών ύπηκόων ένίσχυσεν ώς είναι αύτονόητον τό συναίσθημα τής έθνικής των 
ένότητος μέ μεγάλην παρά ταΰτα καθυστέρησιν εν συγκρίσει πρός τούς λαούς 
τής Δυτικής Εύρώπης.

Ή  αύτονομία τής Διοικήοεως καί ή πρωτόγονος οικιακή παραγωγή κατέ
στησε τά ελληνικά χωρία κέντρα τοΰ έθνικοϋ κινήματος. Ε ξαιρέσει τής έλευ- 
θέρας άγροτικής τάξεως καί μάλιστα εκεί όπου ύφίστατο ή κυριαρχία τών ’Ο
θωμανών, προσωπική άσφάλεια, έλευθερία τής έργασίας καί τοΰ εμπορίου, ά
συλο τοΰ οϊκου καί τής οίκογενείας ήσαν άγνωστα. Αύτό τό κοινοτικόν σύστη
μα ώδήγησεν είς εν είδος ’Αμφικτυονίας τών ύποτελών και μάλιστα — άν 
τό ίδωμεν άπό σκοπιάς κοινωνιολογικής — έπί συνεταιρικής βάσεως, ή όποία 
δέν άπεϊχε καί πολύ άπό τό κοινοβιακόν πρότυπον τής Βυζαντινής ’Ορθο
δοξίας.

Ό  ’Οθωμανικός Φεουδαλισμός δέν είχεν άφήοει μεγάλα περιθώρια διά 
τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν έξέλιξιν ένός κατά τά ευρωπαϊκά πρότυπα δια
μορφωμένου καί εύκαταστάτου κοινωνικού στρώματος. Διά τοΰτο θά έπρεπε 
τό βάρος τοΰ άγώνος νά έπωμισθοΰν οί άνευ ιδιοκτησίας χωρικοί. Τήν ήγεσίαν 
δμως τοΰ άγώνος άνέλαβε ή άνερχομένη άστική τάξις. Τοΰτο είναι τό χαρα- 
κτηριοτικώτερον σημεΐον τοΰ γενικού κινήματος είς τά Βαλκάνια, τό όποιον έ- 
στρέφετο κατά τοΰ Φεουδαλισμού είς τήν στροφήν τοΰ 18ου πρός τόν 19ον 
αιώνα.

’Α λλ’ αί πλέον δυναμικοί καί ίκαναί πρός άντίσταοιν κοινότητες μετά τήν 
συνθήκην τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζή ήσαν αί κοινότητες τών Νήσων. Ή  προ- 
αναφερομένη συνθήκη έπέτρεπεν είς τούς "Ελληνας τήν έλευθέραν ναυσι
πλοΐαν δια τών Δαρδανελλίων καί, πράγμα πού ήτο μεγίστης σημασίας, τήν 
διεξαγωγήν εμπορίου μέ πλοία ύπό Ρωσσικήν Σημαίαν. Μία στατιστική τού 
Κοραή διά τόν έλληνικόν έμπορικόν στόλον τοΰ 1803, άναφέρει 131.410 τόν- 
νους καί 16.131 ναύτας. Ή  ελεύθερα ναυσιπλοΐα είς τήν Μ αύρην θάλασσαν, 
τήν Μεσόγειον καί τόν ’Ατλαντικόν προήγαγεν ραγδαίως τήν άσπκήν τάξιν 
ιών νήσων, καί έδημιούργησε μίαν πρωτόγονον μορφήν τραπεζιτικών καί με



σιτικών εμπορικών συναλλαγών. Ταυτοχρόνως, οί Έ λ λη νες  τής Διασποράς 
(Βιέννη, Πετρούπολις, Παρίσιοι, Βενετία κλπ.) κατευθύνουν τό έμπόρχον τού 
Οθωμανικού Κράτους.

Έ κτος τών Κοινοτήτων τής Στερεός, αί όποϊαι είναι κατά τό πλεϊστον συν
τηρητικοί καί συχνά φανατικώς προσηλωμένοι είς τάς παραδόσεις τής ’Ορθο
δοξίας, καί τών Κοινοτήτων τών Νήσων, αί όποϊαι, χάρις είς τό έμπόριον, είναι 
ήδη εξοικειωμένοι μέ τάς δυτικό - εύρωπαϊκάς ίδέας καί τήν νοοτροπίαν τής 
Δύσεως εν γένει, ύπάρχει καί τρίτη πολιτική δύναμις. Οί κλέφται, δηλαδή οί 
πρώην γεωργοί, οί οποίοι ήρχισαν τήν άντίστασιν είς τά βουνά, είναι ή στρα
τιωτική δύναμις τού άγώνος, όπως οί Σ λαΰοι Χοϊδοΰκοι καί οί Βλάχοι Παν- 
δοΰροι. Διεξάγουν τόν άνταρτοπόλεμσν καί συχνά λαμβάνουν χρηματικήν βο
ήθειαν άπό τος Γάλλους, τούς Ρώσσους καί άκόμη από τήν Φιλικήν Ετα ιρείαν, 
τήν μυστικήν όργάνωσιν τής Ε λλη νική ς Έπαναστάσεως. Είς τάς Ίο ν ίο υ ς  Νή
σους, ό λαός έκαυσε, παρουσίςι τών Γάλλων, τό LIBRO D ORO, τήν επίση
μον Φεουδαρχικήν Βίβλον. Τούτο έγ ινε  αιτία νά όξυνθή ε π  περισσότερον ό 
άγων μεταξύ τών Ε λλή νω ν διανοουμένων τής Διασποράς, οϊτινες εϊχον έλ
θει είς επαφήν μέ τό Κίνημα τής Διαφωτίσεως.

Είς τήν άρχομένην Ε λλη νική ν  άντίστασιν διακρίνομεν τρία μεγάλα πο
λιτικά ρεύματα:

1. "Εν άσπκο - δημοκρατικόν ρεύμα, ύπό τήν ηγεσίαν τού Ρήγα, τό ό
ποιον έχει τήν ύποστήριξιν τών μαζών, καί θεωρεί εαυτόν ώς κληρονόμον 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, άλλα πρέπει νά στηριχθή εμμέσως είς τό Ρωσ- 
σικόν Κράτος.

2. "Ενα συντηρητικόν ρεύμα, τό όποιον άντιπροοωπεύουν κυρίως αί 
έλληνικαί ήγεμονίαι τής Μ ολδαυΐας καί τής Βλαχίας. Οί οπαδοί τοΰ ρεύμα
τος αύτοΰ, θέλουν τήν έπανάστασιν διά νά άποοπάσουν τήν κρατικήν ήγεσίαν 
άπό τούς Τούρκους, φοβούνται ομως συγχρόνως τάς ριζοσπαστικός δυνάμεις, 
αί όποϊαι ύποθάλπουν τήν έπανάστασιν.

3. Μίαν άντιδρασπκήν τάοιν, ή όποία θέλει νά διατηρήοη τό κοινωνικόν 
STATUS QUO καί έβλεπεν κατ’ άρχήν εύνοϊκώτερον τόν ρωσσο - τουρκικόν 
πόλεμον άπό τόν Έ λληνο - τουρκικόν.

Τό 1711, ό Τσάρος Πέτρος ό Μ έγας, παρώτρυνε είς άντίστασιν δλους τούς 
υπηκόους τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, διά νό έπιτύχη οΰτω έξοδον είς 
τήν Μεσόγειον. "Ενα προφητικόν βιβλίον, τό όποιον είχε γράφει τήν έποχήν 
εκείνην ένας Ρώσσος πράκτωρ, ώμίλει διά τούς ξανθούς ορθοδόξους, οί όποιοι 
θά άπελευθέρωναν τήν Κωνσταντινούπολη'. Τό 1766 ή Αύτοκράτειρα Αικατε
ρίνη έπροκάλεσε είς τήν Ε λλάδα  τήν έπανάστασιν τού Ό ρλώ φ , ή όποία ήτο 
μέρος ένός μεγάλου σχεδίου έπαναστάσεως δλων τών βαλκανικών χωρών ε 
ναντίον τής Όθοαμανικής Αύτοκρατορίας. Ό  Ρωσσικός στόλος είς τό Αίγαΐον 
άπετέλει διαρκή απειλήν διά τήν ’Α γγλίαν καί τήν Οθωμανικήν Αύτοκρατο- 
[)ίαν. Τό 1809 ή ’Αγγλία καταλαμβάνει τάς Ίο ν ίο υ ς Νήσους (τό 1814 τήν Κέρ
κυραν) καί συχρόνως βοηθεϊ τόν Αλή Πασα νά εκδίωξη τούς Γάλλους έκ τής 
Αλβανικής Ακτής. Ή  τελική έπιτυχία έξησφαλίσθη οχι μόνον άπό παράγον

τας εξωτερικής πολιτικής, άλλά διά τών εσωτερικών προετοιμασιών. Οί "Ε λ
ληνες ιδρύουν είς τό εξωτερικόν μυστικός οργανώσεις άντιοτάσεως. Κατά τήν 
περίοδον τής ίδρύσεως καί άναπτύξεως τής Φιλικής Ε τα ιρείας, άπό τού 1796 
μέχρι τού 1814, ύπάρχουν δύο άκόμη μυστικοί πολιτικοί οργανώσεις, τό Ε λ 
ληνόφωνον Ξενοδοχεϊον τών Παριοίων καί ή έν ’Αθήναις Φιλόμουσος Έται-



ρεία, ή όποία άρχικώς ήτο ύπό ρωσσικήν επιρροήν. Τό ελληνόφωνον Ξενοδο- 
χεϊον τών Παριοίων ύπηρέτει τά συμφέροντα τής Ναπολεοντείου πολιτικής 
και έκαλύπτετο ύπό τό πρόσχημα μορφωτικού κέντρου μελέτης τοΰ άρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού. Βασικώς δμως άπέβλεπεν είς τά εξής:

1. Τήν στρατιωτικήν έπέμβασιν τοΰ Αύτοκράτορος τής Γαλλίας εναν
τίον τής Όθωμανικής Αύτοκρατορίας πρός άπελευθέρωσιν τών Ε λλή νω ν.

2. Τόν σχηματισμόν στρατιωτικής μονάδος Ε λλή νω ν και ξένων, ή όποία 
τήν κατάλληλον στιγμήν θά έπετίθετο κατά τών Τούρκων.

3. Τήν συγκέντρωσιν χρημάτων και δπλων διά τήν προετοιμασίαν τοΰ 
άγώνος ύπό τών Ε λλήνω ν.

Ή  όργάνωοις διελύθη μετά τήν πτώοιν τοΰ Ναπολέοντος και τήν ϊδρυσιν 
τής Ιεράς Συμμαχίας.

Ή  έν Ά θήναις Φιλόμουσος Ε τα ιρεία  εύρίσκετο μέχρι τού 1815 ύπό ρωσ
σικήν έπιρροήν και είχε ουντηριτικάς κοινωνικός τάσεις. Ά πέκρουε δλας 
τάς άλλας τάσεις ώς καθαρώς διπλωματικός μεθόδους.

Ή  σημαντικωτέρα δμως μυστική όργάνωσις ήτο τής Φιλικής Ε τα ιρείας, ή 
όποία είχεν ίδρυθή άπό τήν άστικήν κυρίως τάξιν τών Ελλήνων, και μάλιστα 
άπό τούς "Ελληνας τής Διασποράς, οί όποιοι ήθελον να παρωτρύνουν συγχρό
νως και τούς ύπολοίπους βαλκανικούς λαούς είς συντονισμένην έξέγερσιν. 
Ά πό  οργανωτικής πλευράς, ή Φιλική Ε τα ιρεία  είχεν ώς πρότυπον τούς Καρ
μπονάρους τής Ιτα λ ία ς . Αί πρώται άποφάσεις τής Διοικήοεως τής Ε ταιρείας, 
άποτελουμένης τότε έκ τριών προσώπων, έλήφθησαν εις τήν ’Οδησσόν, τό 
1814. Ά ρχικώ ς ή Φιλική Ε τα ιρεία  ήθελε νά περιορισθή είς τήν συμμετοχήν 
μεγαλεμπόρων, πλοιοκτητών καί πλοιάρχων, άλλά είς τήν πραγματικότητα 
περιέλαβεν είς τήν όργάνωαιν καί μικροεμπόρους καί μικροαστούς. Ολίγον 
κατ’ ολίγον, άπέκτα έπιρροήν είς τήν ρωσσικήν διπλωματίαν. Ή  ρωσσική ά- 
στυνομία δέν κατεδίωκε τούς οπαδούς τής Φιλικής Ε ταιρείας. Ά λ λ ’ αί ιδεο
λογικοί διαφοραί μεταξύ τοΰ συντηρητικού Ρωσσικοΰ Κράτους και τών 'Ε λλ η 
νικών ’Εθνικών βλέψεων έμφαίνονται έκ τοΰ γεγονότος δτι ό Υπουργός τών 
Εξωτερικών τής Ρωσσίας Καποδίστριας, δέν άπεδέχθη τήν άρχηγίαν τής Φι

λικής Εταιρείας καί είς έπιστολάς του κατεδίκασε τήν δλην κίνηαιν. Τό 1817, 
οί έκπρόσωποι τής Φιλικής Ε τα ιρείας έρχονται είς έπας>ήν μέ Σέρβους, Βουλ
γάρους καί Βλάχους στρατιωτικούς άρχηγούς άντισταοτακών κινημάτων, διά 
τόν συντονισμόν τής έπαναστάσεως. Ή  Εταιρεία ήθελε νά άρχίση τήν έπα- 
νάστασιν είς τήν Σερβίαν καί είς τήν Ε λλάδα.

Αί ήγεμονίαι τής Μ ολδαυΐας καί τής Βλαχίας, αί όποϊαι ύπό τήν ήγεσίαν 
Ελλήνων ήγεμόνων, άπελάμβανον μιάς σχετικής άνεξαρτησίας είς τήν ’Ο

θωμανικήν Αύτοκρατορίαν, συμμετεϊχον έπίσης είς περιωρισμένην κλίμακα 
είς τόν όργανούμενον άγώνα έναντίον τού Σουλτάνου. Ό  Τουντόρ Βλαδιμι- 
ρέσκου, ό άρχηγός τοΰ εντοπίου πληθυσμοΰ, έγινε μέλος τής Φιλικής Ε τα ι
ρείας, μόνον τό 1820, τό γεγονός δέ τοΰτο άποτελεϊ ένδειξιν τής περιωρισμέ- 
νης εθνικής συνειδήσεως τών άρχηγών τής Όργανώσεως. Αί έθνικαί ομάδες 
ουνησπίζοντο μεταξύ των εύκόλως λόγω κοινής πίστεως καί κοινής καταπιέ- 
σεως, άν καί οί συνασπισμοί αύτοί σπανίως ήσαν μακρας διαρκείας.

Τό 1820, δηλαδή έν έτος προ τής έκρήξεοίς τής έπαναστάσεως, ή Ε τα ι
ρεία είχε τρία διαφορετικά σχέδια διά τήν έπανάστασιν. Τό πρώτον σχέδιον 
προέβλεπε νά γίνη ή έπανάστασις είς τήν Σερβίαν, τό δεύτερον είς τήν Π ελο
πόννησον καί τό τρίτον, το όποιον καί τελικώς έπραγματοποιήθη, είς τάς ήγε-



μονίας τής Ρουμανίας. Οί άρχηγοί τής Ε τα ιρείας, άπέδιδον μεγάλην σημασίαν 
είς τήν Σερβίαν και τήν Πελοπόννησον, λόγω τής γεωγραφικής των θέσεως. 
Τά ’Οθωμανικά στρατεύματα θά έπρεπε νά χωρισθοϋν είς δύο, διά νά κατα- 
στείλουν τήν έπανάστασιν, άπό τό ενα μέρος είς τήν Σερβίαν και άπό τό άλ
λον είς τήν Πελοπόννηοον. Ή  είσοδος είς τήν Σερβίαν θά έδυσχεραίνετο άπό 
τά Βουλγαρικά βουνά καί άπό τούς Βουλγάρους έπαναστάτας. Δ ι’ αύτόν τόν 
λόγον είχεν έλθει ή Ε τα ιρεία  είς συνεννόησιν μετά τοΰ είς Βεσσαραβίαν έξο- 
ρίστου Σέρβου άρχηγοΰ Καραγεώργεβιτς. Ή  Ρουμανία μέ τάς μεγάλας της 
πεδιάδας δέν είχεν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν Ετα ιρείαν. Καί δμως, κατά 
περίεργον τρόπον, ή έπανάστασις έκηρύχθη είς τήν Ρουμανίαν.

'Ο Τσάρος Α λέξανδρος ήτο βεβαίως ό μόνος, ό οποίος έγνώριζε περισ
σότερα περί τής Ε λλη νική ς έπαναοτάσεως. Έ γνώ ριζεν  ότι ό Ύψηλάντης, ό 
υπασπιστής του, είχεν εισβάλλει είς τό Βουκουρέστι μέ 10.000 στρατιώτες καί 
μάλιστα μετά τήν εισβολήν τοΰ Βλαδιμιρέσκου, άρχηγοΰ τών Ρουμάνων έπα- 
ναστατών. Ό  Τσάρος δμως, δέν ήθελε κατ’ ούδένα τρόπον νά γίνη  έθνική έ- 
πανάστασις, άλλά μόνον μία μικρά έξέγερσις, ή όποία θά τοΰ έδιδε τό πρόσχη
μα νά έπέμβη έναντίον τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.

Έ ξ  άλλου, διά τής ] Ιαμβαλκανικής έξεγέρσεως είς τήν Ρουμανίαν ή Ε 
ταιρεία ήθελε μόνον νά ύποθάλψη τόν ρωσσο - τουρκικόν πόλεμον. Ά λ λ ’ ό 
πρίγκηψ 'Υψηλάντης διεπίστωσεν μετά τήν εισβολήν του είς τό Βουκουρέστι 
δτι οί Φαναριώται ήγεμόνες τής Μ ολδαυΐας καί τής Βλαχίας δέν ύπεστηρίζον- 
το ύπό τών ύπηκόων των, καί ουτω ήναγκάσθη νά καταφύγη είς πολιτικήν ό- 
μοίαν πρός τήν τοΰ κινήματος άπελευθερώσεως τοΰ Βλαδιμιρέσκου. Μόλις ό 
Βλαδιμιρέσκου έτάχθη ύπέρ τής κοινωνικής άπελευθερώσεως τών Ρουμάνων, 
έτάχθη καί ό Πρίγκηψ Ύψηλάντης, ύπέρ τής άπελευθερώσεως τών Βλάχων 
άπό τούς 'Έ λλη νας ηγεμόνας των. Έ τόνισεν, δτι ή τυραννία τών ηγεμόνων 
αύτών είχεν έξασθενήσει τάς πνευματικός δυνάμεις, τόν έθνικόν χαρακτήρα 
καί τήν έθνικήν άνεξαρτησίαν τών ύπηκόων των. Ή  στάσις αύτή τοΰ Ύψη- 
λάντη έταυτίζετο πρός τόν κοινωνικόν απελευθερωτικόν άγώνα τοΰ Βλαδι- 
μιρέσκου, ό όποιος έστρέφετο έναντίον τών Ρώσσων. Είναι φανερόν, ότι ύπό 
τάς συνθήκας ταύτας, ό Τσάρος δέν ήτο δυνατόν νά ύποστηρίξη τήν έπανά- 
σταοιν. Έ ν ε κ ε ν  τούτου, καί παρά τό γεγονός δτι πάντοτε ένεφανίζετο ώς 
προστάτης τών Χριστιανών, δέν ήμπόδισε τόν ’Οθωμανικόν στρατόν νά  έκμη- 
δενίση τά επαναστατικά στρατεύματα είς τό Βουκουρέστι καί τό Ίάσιον.

"Αν καί ή ρωσοική άστυνομία παρηκολούθη τά μέλη τής Εταιρείας είς 
τήν Ρωσσίαν, δέν συνέλαβεν κανένα έξ αύτών. Μόλις ό Τσάρος διεπίστωσεν 
δτι ή έλληνική έπανάστασις προσελάμβανε κοινωνικόν χαρακτήρα καί θά ώ- 
δήγει άναγκαστικώς είς Ρωσσο - τουρκικόν πόλεμον μέ τήν έπέμβασιν τής ’Αγ
γλίας έναντίον τής Ρωσσίας, άντελήφθη δτι ή έπανάστασις θά ήτο δι’ αύτόν 
άνώφελος. 'Έ νεκεν  τούτου, ή Ρωσσική πολιτική περί τά 1824 δέν ήθελε ανε
ξάρτητον Ε λληνικόν Κράτος, αλλά τρεις ήμιανεξαρτήτους ήγεμονίας ύπό τήν 
ήγεσίαν τής 'Υψηλής Πύλης.

Ή  Έ λληνική  έπανάστασις ήρχισε χωρίς νά στηρίζη έλπίδας είς τήν Ρωσ
σίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν Α γγλ ία ν . Δέν ήτο καμμία κίνησις έπιστροφής είς 
τήν άρχαιότητα ή καί καθαρώς θρησκευτική. Ή το  άρχικώς ή άφομοίωσις τών 
δυτικό - εύρωπαϊκών ιδεών περί εθνικισμού. Ητο μία κίνησις άστική καί φ ε
ουδαρχική συγχρόνίυς, ή όποία ήθελε νά προκαλέση ρωσσο - τουρκικόν πόλε
μον. Ά πό τήν στιγμήν ομως κατά τήν οποίαν ό Ύψηλάντης,. παρά τήν θέλη- 
σίν του, ήναγκάσθη νά ταυτίση τήν πολιτικήν του μέ τόν κοινωνικόν αγώνα



τοΰ Βλαδιμιρέσκου, ή Ρωσσία δέν ήδύνατο πλέον νά ύποστηρίξη τήν έπανά- 
στασιν, Ι'στω και έάν θά έχανε ούτω τήν ιδιότητα τής Προστάτιδος δλων τών 
ορθοδόξων ύπηκόων τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.

Τελικώς, ήναγκάσθη ή Έ λληνική  έπανάστασις νά έγκαταλείψη τό άρχι- 
κόν της σχέδιον, διότι οί Φαναριώται ήγέται τής Ε τα ιρείας, δέν ήθελον νά ι
δρύσουν άσήμαντον έλληνικόν κράτος, άλλά ένα Παμβαλκανικόν Κράτος ύπό 
Ε λλη νική ν  ηγεσίαν.

II Ελληνική έπανάστασις έναντίον τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ήτο 
μία κοινωνική, πολιτική καί πνευματική έξέγερσις έναντίον ένός Κράτους πε- 
ριλαμβάνοντος πολλάς διαφορετικός έθνότητας, τοΰ οποίου ή επίσημος πίστις 
δέν συνεφώνει μέ τήν θρησκείαν τών πλέον έπηρρεασμένων άπό τάς Εύρω- 
παϊκάς ιδέας ύπηκόων της, καί ή κοινωνική πολιτική τού οποίου δέν προσέ- 
φερε πλέον είς τούς οίκονομικώς δραστήριους ύπηκόους της. έπαρκεΐς δυνα
τότητας άναπτύξεως. Οί 'Έ λλη νες ήσαν οί πρώτοι είς τήν Νοτιοανατολικήν 
Ευρώπην, οί όποιοι έπέτυχον νά ιδρύσουν κράτος έθνικόν. Έ ν  τούτοις πολλά 
έκ τών προβλημάτων τής εποχής έκείνης τής προ 140 έτών, δπως π.χ. τής ε 
θνικής ή τής ύπερεθνικής τάξεως, τής πνευματικής συνδέσεως μετά τής Δυτι
κής Εύρώπης ή τής συνεχίσεως τής μεταβυζαντινής παραδόσεως, τής διατη- 
ρ ή σε ως ή τής μεταρρυθμίσεως τής κοινωνικής τάξεως, μέχρι σήμερον άκόμη 
έτυχον μερικής μόνον λύσεως.

Ο Φ. Πολίτης, πολλάκις έτόνισεν δτι ή Έ λληνική  Έπανάστασις μένει αί- 
ωνία φωτεινή έστία είς τήν ζωήν τοΰ έθνους μας, όχι διά τά έπιτελεσθέντα 
και αύτήν πολεμικά κατορθώματα, άλλά διά τήν δημιουργίαν τού ιδεώδους 
εκείνου τύπου τοΰ Ά  γ ω ν ι σ τ ο  ϋ, ό όποιος προβάλλει μέσα άπό τά γ ε 
γονότα. Κανείς δεν έσκέφθη νά άντικρύση ύπό τό ποϊσμα στρατιωτικής κρι
τικής ή συνταγματολογικών άντιλήψεων τόν ’Αγώνα, δταν κατώρθωσε νά συλ- 
λά6η τήν ιδεώδη μορφήν τού Άγωνιστοϋ. Μόνον ή μορφή αύτή τού Ε λ ε υ 
θέρου Ανθρώπου άνύψωσεν είς σημασίαν γ ε γ ο ν ό τ ο ς  τήν Έ πανά- 
οτασιν.

Βασικώς, ό νέος τύπος τοΰ 'Έ λληνος άνθρώηου, ό όποιος προετοιμάζει 
καί πραγματοποιεί τήν Έπανάστασιν, είναι ή τελεία νίκη τού έσωτερικοϋ κό
σμου έπί τοΰ αισθητού. Αποκαλύπτει διά τής ηθικής ρώμης του τήν άνδρικήν 
συνείδησιν, διά τής οποίας ό νεώτερος 'Έ λλη ν  μετέστη είς τήν ιδανικήν μορ
φήν τοΰ άνθρώπου. Είς δλας τάς γλώσσας toj κόσμου ή μονοσήμαντος λέξις 
ϊήοω'κός» κατέστη ή έννοια διά τής όποιας παρίσταται ή δύναμις. Είς τήν νεο
ελληνικήν ύπάρχει ή άμετάφραστος λέξις τής «λεβεντιάς», ή όποία έπέκεινα 
τής δυνάμεως συνδυάζεται καί πρός τό ήθος. Σύνθεοις ήθους καί δυνάμεως 
καθίσταται ή ανεπανάληπτος αύτή δ ι’ άλλον λαόν έννοια. Προκύπτει άπό τήν 
διεξαγωγήν τών πολέμων καί δέν συνιστα πράξιν είκαστικώς παραστατικήν, 
ώς είς τήν άοχαιότητα, άλλά έμπλεων ήθους ένατένισιν τής ήρωϊκής προβο
λής. Τίποτε δέν πικραίννει τόσον τόν Νεοέλληνα, δέν τόν έκθέτει τόσον είς 
τόν οίκτον τοΰ κόσμου καί είς τό μίσος τοΰ έαυτοΰ του, δσον ή σωματική άσχη- 
μία. Ο «θάνατος τοΰ παλληκαριοΰ» θά ήτο δι’ ένα βόρειον λαόν άσυγχώρητος 
αύτοκτονία· είς τήν Ε λλάδα  δμως είναι ό θρΰλος τοΰ λαϊκοΰ ήρωος, ό όποιος 
θυσιάζει είς τήν ώραιότητα καί αύτήν άκόμη τήν ζωήν του.· Πρόκειται διά μίαν 
αισθητικήν έκδήλωσιν έθνικοϋ ίδεαλισμοΰ, ούδεμίαν προφανώς σχέσιν έχοντος 
μέ τήν «μασκαράταν» τής δυτικής ιπποσύνης. Ή  λεβεντιά διά τοΰ Δ ιγενή ’Α
κρίτα καθίσταται ό άντίλαλος τοΰ ήμετέρου μεσαίωνος. Ε ίναι ή έπέκτασις καί 
ή άξιοποίησις τοΰ ’Αντρειωμένου τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιού. Τό σπαρτιατικόν
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Ιδεώδες του εφηβικού σώματος, ενώ παραμένει άκέραιον, προσδέχεται τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ χριοτιανικοΰ ήθους.

Τόν εθνικόν τύπον τής νεοελληνικής λεβεντιάς σφοδρώς άντεμάχετο ή 
έκλογικευμένη ηγεσία τοΰ άπελευθερωθέντος κρατιδίου. Βαυαροκρατία και 
Φραγκολεβαντισμός, διαλύοντες είς τήν λογικήν τήν άνώφελον κατ’ αύτούς 
«λεβεντιά», προετοιμάζουν άθελήτως τόν σχηματισμόν τής λογοκρατίας. ’Έ κ- 
τοτε συντρίβεται ή επική άντιμετώπισις τής ζωής, παρακμάζει τό δημοτικό 
τραγούδι και ό άκρπικός κύκλος, και διαλύεται ό άταξικός χαρακτήρ και ή 
άνδρική ένατένισις τοΰ κόσμου.

Ό  πατριωτισμός είναι βεβαίως ιδεολογία συνόλου. Τήν ίδέαν δμως τής πα
τρίδος, ώς όρθώς έπεοήμανε ό Φώτος Πολίτης, τήν εξυπηρέτησαν και τήν ζων
τάνεψαν κυρίως τά ατομα εκείνα, πού ή άτομική τους λύτρωσις συνέπεσεν 
νά ταυτίζεται μέ τούς συνολικούς πόθους. Οί σπουδαιότεροι οπλαρχηγοί τής 
Ε λλη νική ς Έπαναστάσεως ήσαν παλιοί άρματολοϊ καί κλέφτες.

Ό  εορτασμός τής 150ετηρίδος μόνον τότε θά ριζώση καί θά καταστήση 
συνειδητόν είς τούς σημερινούς 'Έ λληνας τό νόημα τής Έπαναστάσεως, δταν 
φέρη κοντά τους καί καταοτήση υπόδειγμα, τήν ηθική ελευθερία τού παλλη- 
καριού, πού ήταν συνώνυμος μέ τήν λεβεντιά.

Τοΰτο τό έργον επωμίζονται οί πνευματικοί άνθρωποι τής σημερινής Ε λ
λάδος.

____ _ -..... _





ΙΩ AINNOY OP. ΚΑΛΟΓΗ ΙΌ  Υ 
Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου  

Θεσσαλονίκης

0 ΥΠΟ ΤΗ! ΕΑΛΗΝΟΧΡΙίΤΙΑΗΙΚΗ! Ι Ι Γ Μ Κ Ε Κ  
ΠΡΟΙΑΙΟΡΙΖΟΜΕΗΟί ΧΑΡΑΚΤΗΡ Τ Η  ΕΑΕΥΒΕΡΙΑϊ TON EAAHNQN

Οί "Ελληνες διά τής, κατόπιν μακράς επιμόνου και γονίμου προπαρασκευής, 
μεγαλειώδους έξεγέρσεώς των τό 1821 προς άποκατάστασίν των εις τον επί αιώνας 
νοσταλγούμενον και ποικιλοτρόπως έπιδιωκόμενον ελεύθερον εθνικόν, κρατικόν, πολι
τικόν καί κοινωνικόν βίον, ό όποιος αποτελεί καί την μόνην αξίαν τής έννοιας ά ν- 
θ ρ ω π ο ς μορφήν ανθρώπινης ζωής, απέδειξαν ό'τι ήθελον πράγματι νά ζήσουν. 
Έ φ ’ δσον δέ διεξεδίκουν τοϋτο καταφανώς διά τής αρετής, τής πνευματικής και 
τής ηθικής αρετής, έκ τής όποιας εκτρέφεται καί ή άναγαιοϋσα πολεμική αρετή 
καί ολοκληρώνεται ούτως ή ευψυχία, κατέδειξαν συγχρόνως καί δτι έ'μελλον νά 
ζήσουν, ήτοι νά άναδειχθοϋν εις την έκ τής έλευθερίας προερχομένην ολοκληρω
τικήν αρετήν. Ή  ελληνική φυλή έθριάμβευσε κατά τήν προσπάθειαν της αυτήν. 
Αλλά δεν έθριάμβευσε διά του εδαφικού καί τοϋ άλλου έξωτερικοΰ ογκου. Έ θρι

άμβευσε διά τής ιδέας καί διά του δικαίου, διά τής ανδρείας καί τής ευψυχίας εις 
τον ψυχικόν, τον πνευματικόν και τον ηθικόν τομέα τής ανθρώπινης έκδηλώσεως, 
δι’ όσων δηλαδή κάμνουν τον άνθρωπον νά εκδηλώνεται οΰτος πράγματι ιός ά ν- 
θ ρ ω π ο ς  καί νά είναι επομένως καί πραγματικώς ον χαρίεν, διακεκριμένον εί
δος τής Δημιουργίας, κατά τό διά τοϋ Μενάνδρου σωζόμενον ώραΐον εκείνο «ώς 
χαρίεν έ'στ’ άνθρωπος, δταν άνθρωπος ή».

Τήν εις τον άνθρωπον ούτως άρμόζουσαν καί πρέπουσαν αρετήν προέβαλε 
καί έλάτρευσε καί ΰπηρέτησεν ή 'Ελλάς τόσον κατά τήν προχριστιανικήν έξάν- 
θησιν καί ακμήν της, δσον και κατά τήν χριστιανικήν πνευματικήν όλοκλήρωσίν 
τής καί οΰτω οικουμενικήν, εις τήν υπηρεσίαν τοϋ πανανθρώπινου τιθεμένην, με- 
τάπλασίν της. Έπί τής αρετής δέ έθεμελίωσε καί δι’ αυτής έπεδίωξε καί επιδιώ
κει ή 'Ελλάς τήν αειθαλή Μεγάλην ’Ιδέαν της. ή όποία, ανεξαρτήτως τής ειδικωτέ- 
ρας έκάστοτε μορφής της, συνίσταται σταθερώς εις τήν καταβολήν φροντίδος καί 
προσπαθείας διά τήν πραγματοποίηση’ τής φιλοπατρίας, τής εμπράκτου προς τήν 
Πατρίδα αγάπης, έν τη διατηρήσει τής τιμής καί τής έλευθερίας αυτής, έν τή 
διεκδικήσει καί ανακτήσει των ϋψίστων τούτων αγαθών κατά τάς περιόδους καί 
τάς περιπτώσεις απώλειας ή κινδύνου απώλειας αυτών καί έν τή προαγωγή τέλος 
αυτών καί τή διαπλατύνσει των εις αγαθά κοινής ώφελείας, ευημερίας καί προό
δου. Ή  οΰτως ώς μεγάλη όντως ιδέα, ώς ιδανικόν καί κίνητρον συνάμα έπιτεύξεως 
αυτοί*, έκδηλουμένη ελληνική φιλοπατρία αναπτύσσεται καί εκδηλώνεται φυσικώς 
διά τοϋ Χριστιανισμού εις τήν προς πάντας τους ανθρώπους αντίστοιχον αγάπην 
καί φροντίδα, εις τήν αληθή φιλανθρωπίαν. Ώ ς  φιλανθρωπία ή αληθής ανθρωπι
σμός νοείται έν προκειμένφ ή έκδήλωσις αγάπης και φροντίδος προς πάντας, καί 
προς τούς τής ιδίας όμάδος, έθνους, φυλής, συγγενείας καί τά όμοια, καί προς 
τούς «άλλους» τους έκτος καί μακράν των φυσικών εθνικών καί λοιπών συναφών ο
ρίων, τά όποια δρια αναγκαίους καί άκαταλύτως προϋποθέτει καί διαγράφει ή πρα-
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γματικότης τής φυσικώς, ψυχικώς καί πνευματικώς τήν όμάδα συνδεούσης και ά- 
ναδεικνυούσης έννοιας τού Ιθνους. Ώ ς  φιλανθρωπία νοείται λοιπόν ή έκδήλωσις 
φροντίδος καί ενδιαφέροντος διά πάντας τούς άν{)ρώπους καί υπέρ πάντων των 
ανθρώπων, τής Ιδίας εθνικής όμάδος ή τοΰτ’ αυτό έθνότητος, ώς φυσικής αναγκαί
ας καί άναντικαταστάτου οντότητας, κατά πρώτον λόγον, καί τών άλλων ακολού
θως, ϊνα και οι «ίδιοι» καί οί «άλλοι», οί πάντες λοιπόν, διατηρούν καί προάγουν τά 
εις τήν φύσιν πάντων τών ανθρώπων «υπό τάς αύτάς συνθηκας δημιουργίας των 
παρά τοΰ Βεοϋ καί έκδηλώσεως τής έν Χριστώ, κατά τήν πρόνοιαν Ατ’τοϋ προς 
λύτρωσιν καί σωτηρίαν των, μερίμνης Του διατελούντων) έγκείμενα, προς δια- 
τήρησιν καί προαγωγήν, αγαθά τής τιμής, τής έλευθερίας, τής ευημερίας καί τής 
προόδου.

Ό  Ευαγγελιστής Ματθαίος υπενθυμίζει που άναφορικώς πρός τήν δράσιν τοΰ 
Ίησοΰ (Εύαγγέλ. Ματθ. 12, 17— 21) τά υπό τοΰ Προφήτου Ήσαΐου (42, 1— 4) 
σχετικώς εξαγγελλόμενα, τά όποια καταλήγουν εις τήν διαβεβαίωσιν ότι «τώ όνό- 
ματι αύτοΰ έ'θνη έλπιοϋσιν». ’Ακολούθως παραθέτει ό αυτός Ευαγγελιστής Ματθαίος 
λόγους τοΰ ίδιου τοΰ Κυρίου διαζωγραφοΰντας έντόνως, τήν διαπλάττ>νσιν τής πρός 
τούς ανθρώπους σχέσεώς Του, προσδιοριζομένης πλέον οΰχί υπό τοΰ μετ’ αυτών 
ίιφισταμένου τυχόν δεσμοΰ συγγενείας ή εθνότητος (χωρίς βεβαίως καί νά άπορ- 
ρίπτη εις τήν πραγματικότητα τούς δεσμούς τούτους, τούς όποιους παντοιοτρόπως 
άλλωστε ό ίδιος έτίμησεν), άλλ’ {·πό τής πραγματοποιήσεως τής πρός Αυτόν έλξε- 
ως εκείνων, οί όποιοι θά είναι οί αμέσως μελλοντικοί ίδικοί του έν τή ύπ’ αυτών 
εκπληρώσει τοΰ θείου θελήματος, ώς τοΰ θελήματος ακριβώς τοΰ Πατρός Του τοΰ 
έν τοΤς Οΰρανοΐς· «δστις γάρ αν ποίηση τό θέλημα τοΰ πατρός μου τοΰ έν οΰρα- 
νοίς, αυτός μου αδελφός καί αδελφή καί μήτηρ έστίν» (Ματθ. 12, 50). ’Επί τοΰ 
θρησκευτικού δέ τομέως εΐδικώτερον, ή τοιαύτη πρός τό πανανθρώπινον υπό τοΰ 
Ίησοΰ Χριστού προαγομένη διαπλάτυνσις, έν τή νπο τών ανθρώπων έκζητήσει τής 
αληθούς πρός τον Θεόν —  Πατέρα Του —  σχέσεως αυτών, έκφράζεται σαφέστα
τα εις τούς πρός τήν Σαμαρείτιδα παρά τήν πηγήν τοΰ Ιακώβ λόγους του1 «γύναι, 
πίστευσόν μοι δτι έρχεται ώρα δτε ούτε έν τώ δρει τούτω ούτε έν Ίερουσαλύμοις 
προσκυνήσητε τφ πατρί. 'Τμεϊς προσκυνεΐτε δ ούκ οίδατε, ημείς προσκυνοΰμεν δ 
οϊδαμεν’ δτι ή σωτηρία έκ τών 'Ιουδαίων έστίν. Άλλ’ έ'ρχεται ώρα, καί νΰν έστιν. 
δτε οί αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τώ πατρί έν πνεύματι καί άλιιθεία· καί 
γάρ δ πατήρ τοιούτους ζητεί, τούς προσκυνούντας αύτόν» (Ίωάν. 4, 21— 23). Εις 
τό χωρίον τούτο, τό όποιον αποκρούει πάσαν έθνικιστικήν στενότητα καί πάσαν 
«φυλετικήν διάκρισιν» ώς πρός τήν λατρείαν τοΰ Θεοΰ, λέγει παρά ταϋτα ό ’Ιησούς, 
έν δίκαια άποδόσει τιμής εις τήν έθνικήν του πνευματικήν υπεροχήν, «ημείς προσκυ
νοΰμεν δ οιδαιμεν δτι ή σωτηρία έκ τών ’Ιουδαίων έστίν». Ανάλογα δυνάμεθα νά 
παρατηρήσωμεν καί εις τον ύπέροχον πρόλογον τοΰ κατά Ίωάννην Ευαγγελίου. 
Παρά τήν μεγαλοπρεπή έκεΤ, παγκόσμιον χαρακτήρα έκφαίνουσαν, σύνδεσιν ή 
τοΰτ’ αυτό συνταύτισιν τοΰ «Λόγου» πρός τον προαιώνιον Λόγον, ό ιουδαϊκός λαός 
χαρακτηρίζεται υπό τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ίιοάννου (ό όποιος έν προκειμένω άπηχεί 
βεβαίως τήν αύτοσυνείδησιν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ) ώς τά «ίδια», ήτοι τά οικεία, εις 
τά όποια δ Λόγος «ήλθε», διά τής έν αύτώ, τφ Ίησοΰ Χριστώ, σαρκώσεώς Του, 
παρουσιασθείς ώς κατ’ άνθρωπον τέκνον τοΰ λαού καί τοΰ έθνους τούτου, ακολου
θεί δέ καί ή έν τώ προανακρούσματι ήδη τούτω μελαγχολίαν προκαλοΰσα παοατή- 
ρησις, «καί οι ίδιοι αύτόν ού παρέλαβον» (Ίοκίν. 1, 11).

Εις τοσοΰτον στενόν βαθμόν συγγενείας πρός αύτόν εύρίσκονται κατ’ αρχήν 
διά τον Ίησοΰν οί Ίσραηλϊται, ώς οί «υίοί τής βασιλείας», ώστε πρός στιγμήν ν' 
άπευθύνη πρός τήν έκζητοΰσαν τήν βοήθειάν του διά τήν θυγατέρα της «ξένην»,

___
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τήν φορτικήν εκείνην Χαναναίαν, ακόμη και τούς σκληρώς ήχοΰντας λόγους, «ούκ 
έτσι καλόν λαβεϊν τον άρτον από τών τέκνων κα'ι βαλεΐν τοίς κυναρίοις» (Ματθ. 
15, 26). Κατά τήν ιιέχρι τοΰ σταυρικού θανάτου περίοδον τής έκδηλώσεώς του έ- 
φαίνετο, πράγματι, δτι ώς εις τον κύκλον τής αποστολής του ανήκοντας έθεώρει 
μόνον τους τοΰ Ιδίου αύτοΰ' λαοΰ καί έθνους. Τήν πρώτην δοκιμήν άποστολικής 
δράσεως διά τους Μαθητάς του είχε περιορίσει ό Ιδιος διά τής παραγγελίας του, 
«είς· όδόν εθνών μή άπέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μή εΐσέλθητε4 πορεύεσθε 
δέ μάλλον πρός τά πρόβατα τά απολωλότα οίκον ’Ισραήλ» (Ματθ. 10, 5— 6). Άλλ' 
δταν "Ελληνες, προσήλυτοι βεβαίως, άπευθύνθησαν πρός τον έκ των Μαθητών Φί
λιππον μέ τήν παράκλησιν νά τους παρουσιάση εις Αυτόν («Κύριε, θέλομεν τον Ί -  
ησοΰν ιδείν», Ιωάν. 12, 20— 21), ό ϊδιος ό ’Ιησούς συνέδεσε τό γεγονός μέ λίαν 
εύοίωνον προοπτικήν, διά τών λόγων του, «έλήλυθεν ή ώρα ϊνα δοξασθή ό υιός τοΰ 
ανθρώπου» (στιχ. 23), ο'>ς και διά τών αμέσως έπακολουθοΰντων λόγων του σχε- 
τικώς πρός τον θάνατόν του και τήν τοϋτον άναγκαίως άκολουθοΰσαν Άνάστασιν 
καί έξ αυτής καρποφορίαν «Αμήν λέγω ύμίν, εάν μή ό κόκκος τοΰ σίτου πεσών 
εις τήν γήν άποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν δέ άποθάνη, πολύν καρπόν φέρει» 
(στιχ. 24). ’Ενταύθα έχομεν ήδη τήν πρώτην ενδειξιν περί τοΰ δτι διά πάντων 
τούτων θά δοθή ευκαιρία νά άναγνωρισθή ούτος ώς παγκόσμιος Σωτήρ καί, επο
μένως, τήν προεπιβεβαίωσιν περί τής ολοκληρωτικής έκδηλώσεώς και αναγνώρισε - 
ως τής δόξης του. Οΰτω παρουσιάζεται τό έν λόγω συμβάν τής παρονσιάσεως εις 
αύτόν «Ελλήνων» καί τής τόσον τιμητικής παρ' Αύτοΰ υποδοχής αυτών (σωτη,ριο- 
λογικής ύφής και σωτηριολογικοϋ χαρακτήρος υποδοχής) καί ώς ενδειξις δτι ή ε
πίγειος σταδιοδρομία του είχε πλέον από απόψεως διδαχής και αποκαλύψεων όλο- 
κληρωθή, έφ’ δσον, χωρίς νά άποστερή τήν επί γής αποστολήν του τοΰ εΐδικοΰ διά 
τό ’Ισραήλ περιεχομένου καί σκοποΰ της, εμπλουτίζει συγχρόνως τάς παραδεδομέ- 
νας παραστάσεις καί ιδέας διά νέου περιεχομένου καί μεταπλάσσει όντως αύτάς είς 
παγκοσμίους καί πνευματικάς.

’Επί τοΰ Άρείου Πάγου, εις τάς Αθήνας, παραπλεύρως τής Άκροπόλεως, έξ 
ερεθισμών καί αφορμών τοΰ έκεΐ θρησκευτικού καί πνευματικοΰ περιβάλλοντος (βω
μός, «άγνώστφ Θεώ», ρήσεις 'Ελλήνων ποιητών1) θά διακηρύξη ό Απόστολος τών 
’Εθνών Παΰλος τήν μεγάλην αλήθειαν1, τήν πραγματικήν νέαν1 άποκάλυψιν «έποί- 
ησέ τε (ό Θεός) έξ εΛ’ός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικεϊν έπι παν τό πρό- 
σωπον τής γής, όρίσας προστεταγμένους καιρούς καί τάς οροθεσίας τής κατοικίας 
αυτήν, ζητεΐν τον Κύριον, εί άραγε ψηλαφήσειαν αύτόν καί είίροιεν, καί γε ού 
μακράν άπό ενός έκάστου υμών υπάρχοντα. «Έν αύτώ γάρ ζώμεν καί κινούμεθα καί 
έσμέν» ( ’Επιμενίδης), ώς καί τινες τών καθ’ υμάς ποιητών είρήκασι· «τοΰ γάρ καί 
γένος έσμέν» (Ά ρ α το ς). (Π ράξ. 17, 26— 28). ’Εδώ διακηρύσσεται, έκ τής ά- 
πό'ψεως τοΰ καθιχρωτέρου γενικού ανθρωπισμού, ή ενότης πάντων τών λαών, λαμ- 
βανομένης ύπ’ οψιν τής αρχικής προελεύσεως αύτών καί τοΰ τελικού προορισμού 
των, αλλά συγχρόνως αποδίδεται εις κάθε λαόν, ώς έθνος (μέ ώρισμένονς «προ
στεταγμένους καιρούς» καί «τάς οροθεσίας τής κατοικίας αύτών), μοναδικότης, ιδι
οτυπία, ιδιαιτέρα φυσιογνωμία, ή είς τήν οποίαν έμμονή (διά διατήοησιν, άνάπτυ- 
ξιν καί πλήρωσιν αύτής διά τοΰ δλου είς αυτήν άντιστοιχοΰντος καί άνήκοντος πε
ριεχομένου) παρουσιάζεται ώς αυτονόητον πρός τον Θεόν καθήκον. Τήν άποκάλυ- 
ψιν αύτήν λαμβάνει βεβαίως καί ό Απόστολος Π αΰλος έκ τής γενικωτέρας άποκα-

1) Παρβλ. ΓΙαναγιώτου Χρήστου, Ό  Απόστολος Παΰλος καί το τετράστιχον τοϋ Έ πι- 
με-νίδου, έν Κρητικά Χρονικά, ετος Γ ',  1949, τεϋχ. I, σελ. 118 έξ. "Ορα Ιδίως σελ. 
123— 124, 125— 126.
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λύψεως τοΰ Ίησοΰ Χρίστου, ό όποιος είχε παραγγείλει τελικώς (μετά τήν άνάστασιν 
του και τήν είς τήν αρχικήν του δόξαν και «εξουσία» έπαναποκατάστασίν του) εις 
τούς Μαθητάς του, τούς οΰτω Αποστόλους καταστάντας· «πορευθέντες μαθητεύσα
τε τε π ά ν τ α  τ ά ε θ ν η, βαπτίζοντες αυτούς είς τό όνομα τοΰ II ατρός και τοΰ Ύί- 
οΰ καί τοΰ Αγίου Π νεύματος, δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς  α ύ τ ο ύ ς τ η ρ ε ΐ ν π ά ν τ α ο- 
σ α έ ν ε τ ε ι λ ά μ η ν ύ μ ϊ  ν» (Ματθ. 28, 19— 20). Οΰτως «έδέσμευσε» καί «δεσμεύ
ει», ό Ιησούς Χριστός τούς ε!ς τήν νέαν κοινωνίαν μετά τοΰ1 Θεοΰ καί πρός άλλήλους 
έκ πάντων τών εθνών καλουμένους και φερουμένους ανθρώπους μόνον διά τής ανάγ
κης τηρήσεως τών ύπ’ Αΰτοΰ διδαχθεισών εντολών ή τοΰ Νόμου του, ό όποιος είναι 
εντολή καί νόμος αγάπης, επομένως δέ και αληθινής έλευθερίας, εις τήν οποίαν συμ- 
περιλαμβάνεται καί ή διά τής πίστεως γνώσις τοΰ ζώντος αληθινού Θεοΰ. Εις τον 
Χριστιανισμόν, εις τον όποιον άνεβαπτίσθη καί καθηγιάσθη καί ή Ελλάς ώς ’Έθνος 
κατά τήν δισχιλιετή εκτοτε Ιστορίαν της, άνεβαπτίσθη και άνεπλάσθη καί ή έννοια 
τής ελληνικής φιλοπατρίας και προεβλήθη οΰτως αύτη ώς πραγματαποιούμενον καί 
καί πσικιλαμόρφως, κατά τάς ίστορικάς περιστάσεις, έκδηλούμενον ελληνοχριστιανι
κόν ιδεώδες δικαίου, τιμής καί αρετής.

Ό  Χριστιανισμός ούδέν τό έν τή φύσει τοΰ ανθρώπου άρχεγόνως τεθειμένον 
έκλαμβάνει ώς άπορριπτέον, αλλά, τουναντίον, οδηγεί αύτήν τούτην τήν άνθρωπίνην 
φύσιν, έν Χριστώ άνακαινιζομένην έν τώ συνόλφ της, πρός τον ύπό τοΰ Θεοΰ τα- 
χθέντα προορισμόν της. Οΰτως υπάρχει πλήθος φυσικών όρμων καί κλίσεων, αί ό- 
ποίαι δύνανται νά είναι εξυπηρετικά! διά τόλ· άνθρωπον έν τή διά τής παρούσης 
άκριβώς ζωής όδεύσει του πρός τήν αιωνιότητα, πρός τήν όποιαν, ώς πρός τήν αίω- 
νίαν ζωήν, ό Χριστιανισμός τελικώς αποβλέπει. Αλλ', εννοείται, αί φυσικαί όρμαί 
καί κλίσεις τοΰ ανθρώπου δέν είναι καί άπηλλαγμέναι παρεκτροπών ή διαστροφών, 
πριν ή καταληφθούν αΰται πραγματικώς και διαποτισθοΰν ύπό τοΰ αναπλαστικού 
πνεύματος τής έν Χριστώ «καινής κρίσεως»· διότι, πράγματι, «ει τις έν Χριστώ, 
καινή κτίσις· τά άρχαΐα παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τά πάντα», όπως πάλιν εις άλ
λην ευκαιρίαν διακηρύσσει ό Απόστολος Παΰλος πρός πρώτους "Ελληνας Χριστια
νούς, έν Κορίνθω (2. Κορινθ. 5, 17). Είς τον κόσμον τής προχριστιανικής ειδωλο
λατρίας ελλειπεν ακόμη ή βασική εκείνη κατεύθυνσις τής ψυχικότητος. έκ τής οποίας 
προέρχεται ή έσωτερική πνευματική ενότης, ή μόνη δυνάμένη νά θεωρηθή ώς ή 
αστείρευτος καθαρά πηγή τών έπι μέρους αρετών, όπως τό αυτό δύναται νά έπισυμ- 
βαίνη, καί έπι συμβαίνει, και εις τήν πολυειδή μεταχριστιανικήν ειδωλολατρίαν.

Εις τάς εύγενεστέρας έκδηλώσεις τοΰ φυσικού ανθρώπου, αί όποίαι άνεδείχθη- 
σαν ακριβώς είς τήν προχριστιανικήν Ελλάδα, ανήκει πανθομολογουμένως καί ή 
φιλοπατρία, ή πρός τήν Πατρίδα αληθινή καί έμπρακτος αγάπη, ή θέτουσα αύτήν, 
τήν Πατρίδα, ύπεράνω όλων τών άλλων έν τώ κ.όσμιο αγαθών, φυσικών δεσμών καί 
θεσμών «μητρός τε και πατρός καί τών άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον έστιν 
πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον καί έν μείζονι μοίρα καί παρά Θεοΐς καί παρ' 
άνθρώποις τοϊς νοΰν εχουσιν», όπως διακηρύσσει, διά τοϋ Πλάτωνος, τό αρχέτυπον 
τής έπιδιώξεως τοΰ (ολοκληρωμένου προχριστιανικού ελληνικού ιδεώδους, ό Σωκρά
της. Κύριον δέ καί ουσιώδες περιεχόμενον τής φιλοπατρίας είναι ανέκαθεν καί πα
ραμένει ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α, ή έπιδίωξις, ή διατήρησις καί ή άνάπτυξις αντής.

Τήν ουσίαν τοΰ Ελληνισμού δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ώς τήν φωτεινοτέ- 
ραν καί τελειοτέραν έξωτερίκευσιν τής λατρείας τής έλευθερίας έκδηλουαένης είς 
τήν προβολήν και τήν εξαρσιν τής ανθρώπινης προσωπικότητος. "Ολη σχεδόν ή 
κλασσική τέχνη είναι θρησκευτική ύπόκλισις προ τής τήν θείαν ωραιότητα άντιφεγ- 
γιζούσης ώραιότητος τοΰ άν&ρωπίνου αισθήματος καί τοΰ ανθρωπίνου έν γένει στοι
χείου. ’Αξιοθαύμαστος έσωτερική ισορροπία, σαφής άντίληψις τής ζωής καί αέναος



θρησκευτική αρμονία τής εκθαμβωτικής ωραιότητάς της δημιουργούν τήν φωτεινήν 
εκείνην ατμόσφαιραν τής υπέροχου αίγλης τής ζωής τής ακμής τής αρχαίας Ελλά
δος, τήν όποιαν εκφράζει και διασώζει ή κλασσική τέχνη.

Αυτή αΰτη ή λατρεία τής έλευθέρας ανθρώπινης προσωπικότητος είσέδυε και 
έφώτιζε καί τήν κοινωνικήν ζωήν τών αρχαίων 'Ελλήνων. Έκ τής ύπερμέτρου δέ 
λατρείας των πρός τήν έλευθερίαν δεν ήδύναντο ούτοι νά Ιδρύσουν ένιαΐον έθνικόν 
κράτος και εζων είς μικράς δημοκρατικός πολιτείας ύπηρετοΰσας εις τό ιδεώδες 
τής Πόλεως. Αύται, εχουσαι πάντοτε, ίδιοτύπως, και τήν συνείδηισιν τής εθνικής 
κοινότητος, συνηνοϋντο έν καιρώ κινδύνου, δταν έκινδύνευεν άκριβώς ή έλευθερία, 
άλλα και είς καιρούς καί τόπους τής πανελληνίου θρησκευτικής λατρείας, είς τά παν
ελλήνια Ιερά, δπου ήρχισαν νά τίθενται καί νά έκβλαστάνουν καί αί καταβολάδες 
τής είς τά λεγάμενα «κοινά» ομοσπονδιακής συνεννώσεως.

Είς τον Χριστιανισμόν ή έλευθερία θά προσλάβη νέον, κατά πάντα ώλοκληρω- 
μένον, περιεχόμενον καί πεδίον έκδηλώσεώς· άναφέρεται αΰτη είς τήν έλευθερίαν έ- 
κείνην, διά τής οποίας «ημάς Χριστός ήλευθέρωσε» (Γαλατ. 5, 1), είς τήν έκ τών 
τυπικών διατάξεων, έν προκειμένφ, τοΰ ιουδαϊκού νόμου άπελευθέρωσιν, εις τήν α
ληθινήν λοιπήν θρησκευτικήν ελευθερίαν τής αμέσου πνευματικής μετά τοΰ Θεοΰ 
καί τών συνανθρώπων, διά τής αγάπης, κοινωνίας ή σχέσεως, καί γενικεύεται οΰ
τως ακολούθως είς τήν έλευθερίαν από κάθε δουλείαν τών παθών, τοΰ μίσους, τής 
αδικίας καί τής αυτοδικίας, ή οποία, οδηγεί είς τήν καταστροφήν. Διά τήν τοιαύτην 
έλευθερίαν ό ’Απόστολος ΙΙαΰλος συνιστά έξαιρετικήν προσοχήν πρός διαφύλαξίν 
της (διά νά μή παροποιήται καί διαστρέφεται είς ευκαιρίαν έπιδάσεως είς βίαν κα
τά τάς επιθυμίας τής σαρκός, κατά τον έγωισμον καί τά ά'λλα κατώτερα πάθη) καί 
πρός έπαλήθευσίν της κατά τό πραγματικόν περιεχόμενον αυτής διά τής πρός άλ
λήλους αγάπης, ή όποία είναι προσφορά καί θυσία άπό τον καθένα πρός τον καθένα 
καί πρός τό σύνολον, ώς καί άπό τό σύνολο ν πρός τον καθένα- «υμείς γάρ έπ’ έλευθε
ρία έκλήθητε, αδελφοί, μόνον μή τήν έλευθερίαν είς αφορμήν τή σαρκΐ, αλλά διά τής 
αγάπης δουλεύετε άλλήλοις· ό γάρ πας νόμος έν ενί λόγφ πληροΰται, έν τφ άγαπή- 
σεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν. Εί δέ άλλήλους δάκνετε καί καταισθίετε, βλέπετε μή 
ύπ’ άλλήλων άναλωθήτε» (Γαλατ. 5, 13— 15).

’Από τοιοΰτον ιδεώδες ελληνοχριστιανικής κατά τά ανωτέρω φιλοπατρίας καί 
έλευθερίας, καλλιεργούμενον έπιμόνως καί κατά τούς χρόνους τής δουλείας ή μάλ
λον άκριβώς κατά τούς χρόνους τής δουλείας, ύπό τής τήν ελληνοχριστιανικήν πα
ράδοση', τήν ζωντανήν μνήμην τοΰ έθνους, συντηρούσης καί άσβεστον διατηρούσης 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας του, παρουσιάζεται έμπνεόμενον ένα κλασσικόν αληθώς κεί
μενον τοΰ απελευθερωτικού αγώνας, ή Διακήρυξις τής Γ ' έν Τροιζήνι, τώ 1827, 
Έθνοσυνελεύσεως, «Πρός απαντας τούς πιστεύσαντας είς Χριστόν». Είς αύτήν δια- 
λαλεΐται, μεταξύ άλλων, πρός τά χριστιανικά έθνη τής οικουμένης· «. ..  Ώ ς  χριστια
νοί, οΰτε ήτον οΰτε είναι δυνατόν νά πειθαρχήσωμεν δεσποζόμενοι άπό τούς θρησκο
μανείς Μωαμεθανούς, οί όποιοι κατεξέσχιζον καί κατεπάτουν τάς 'Αγίας Εικόνας, 
κατεδάφιζον τούς Ιερούς Ναούς, κατεφρόνουν τό Ίερατεϊον, έβλασφήμουν ύβρίζον- 
τες τό θειον όνομα τοΰ Ίησοΰ, τοΰ Τιμίου Σταυρού, καί μάς έβίαζον ή νά γίνωμεν 
θύματα τής μαχαίρας των άποθνήσκοντες χριστιανοί, ή νά ζήσωμεν άρνηταί τοΰ 
Χριστού καί οπαδοί τοΰ Μωάμεθ. Πολεμοΰμεν πρός τούς έχθρούς τοΰ Κυρίου μας, 
καί δεν θέλομεν πώποτε συγκοινωνίαν μετ’ αύτών. Ώ ς  “Ελληνες, άποτελοΰντες 5Έ- 
θνος είς τον κόσμον, καί ’Έθνος τοΰ οποίου οί πατέρες έτίμησαν τό ανθρώπινον εί
δος, οΰτε ήτον οΰτε είναι δυνατόν νά λησμονήσωμεν τ’ ονομά μας, τούς μεγάλους 
ανδρας έκ τών όποιων καταγόμεθα, τό είναι μας. Τ ’ αριστουργήματα τής μεγαλο- 
φυίας των, τά μεγαλουργήματά των, τά ερείπια τής Ελλάδος, οί τάφοι τών προπα-



χάρων μας, μας υπενθυμίζουν πάντοτε τήν ευγένειαν αύτών καί τήν άθλίαν ήμών 
κατάστασιν2 ...πολεμοΰμεν προς τον αρπαγα, τον καταχτητήν, τον άνομον, τον αιμο- 
βόρον δεσπότην, καί πολεμοΰμεν αμυνόμενοι άφ’ δτου προσεβλήθημεν άπό αύτόν 
όρμήσαντα νά μάς κατακόψη δλους εις δλα τά μέρη, διά νά εξόντωση τό έθνος μας, 
νά καθαρπάση τάς περιουσίας μας, νά σύρη είς τάς αίσχρηδονίας καί νά πώληση 
ώς σώματα είς τήν άγοράν τά τιμιώτατα τ’ αγαπητά κοράσια καί παιδία μας, δτε 
έβιάσθημεν καί ημείς άπό τον νόμον τής φύσεως νά ύπερασπισθώμεν ένόπλως τήν 
ΰπαρξίν μας, καί άντιπαρετάξαμεν τήν βίαν κατά τής βίας, όρκισθέντες ενώπιον 
τοΰ Ουρανού καί τής γής νά ζήσωμεν ή ν’ άποθάνωμεν ελεύθεροι... Ό  πόλεμός μας 
δεν είναι επιθετικός, είναι αμυντικός, είναι πόλεμος τής δικαιοσύνης κατά τής αδι
κίας, τής χριστιανικής θρησκείας κατά τού κορανίου, τοϋ λογικού δντος κατά τοΰ 
αλόγου καί θηριώδους τυράννου». Κατακλείεται δέ ή ύπό θαυμαστής πίστεως καί 
άκαταλύτου ελληνικού ανθρωπισμού καί ιδεαλισμού, έκ παραδόσεως προς άλληλα 
αρμονία, διαπνεομένη ιστορική αΰτη Διακήρυξις διά τών εξής· «Θέλοντες Λοιπόν νά 
ζήσωμεν ή ν ’ άποθάνωμεν ελεύθεροι, άναθέμενοι τάς ελπίδας μας είς τον έφορον τοΰ 
Δικαίου Θεόν, καί θαρροΰντες είς τάς φιλοδίκαιους καρδίας τών Δυνατών τής Ευ
ρώπης, θαρροΰ'ντες δέ καί είς τάς φιλελληνικάς Εταιρίας, διακηρύσσομε^ αύθις τήν 
Ανεξαρτησίαν μας ενώπιον τού υπέρτατου ’Ό ντος καί ενώπιον όλης τής Οικουμέ
νης, διαμαρτυρόμενοι είς τό άδέκαστον τής ’Ιστορίας κριτήριον εναντίον τής πολιτι
κής εκείνης, ήτις αντιβαίνει εις τάς άρχάς τής Δικαιοσύνης καί τής ’Ηθικής»3.

’Επί τών άρχών πράγματι τής Δικαιοισύνης και τής ’Ηθικής έθεμελιώνετο πνευ- 
ματικώς καί έξεδηλοΰτο είς τήν πράξιν ό ενεργός πλέον ιερός Απελευθερωτικός άγων 
τών Ελλήνων τού 1821, δπως επί τών αρχών τούτων είχε στηριχθή. καί ή δλη μα- 
κραίων συστηματική προπαρασκευή του. Κατά τήν προπαρασκευήν δέ αυτού καί 
τήν διεξαγωγήν του, ό ηρωισμός καί ή δλη ευψυχία καί γενναιοφροσύνη. τών Πανελ
λήνιον είς προσφοράν τών πάντων «διά τοΰ Χριστού την πίστιν τήν αγίαν καί διά 
τήν έλευθερίαν» κατεδείχθησαν, είς ΰψιστον καί ανυπέρβλητον βαθμόν έκδηλωθέντα, 
άντάξια μιας τοιαύτης μεγάλης όντως ιδέας. Ή  εις τήν ιδέαν ταύτην έμμονή τοΰ εν
διαφέροντος, τών φροντίδων καί τών ένεργειών τόσον τοΰ, ώς καρπού αυτής προκύ- 
ψαντος ανεξαρτήτου και ελευθέρου πλέον μικρού, κατά τήν εκτασιν, ελληνικού Κρά
τους, δσον καί τού πρός αυτό, ώς επί τοΰ πρώτου στερεοί έδάφους, φυσικώς συνδε- 
θέντος δλου ’Έθνους, θά έχη βεβαίως τήν προέκτο.σίν της καί τήν άνάλογον δια- 
μόρφωσίν της καθ’ δλην τήν εκτοτε διαρρεύσασαν πολυκύμαντον ιστορικήν περίοδον 
τών εκατόν πεντήκοντα έτών. Καί κατά τήν νέαν αύτήν περίοδον ή μεγάλη ιδέα τοΰ 
ελληνισμού θά συνίσταται είς τήν διεκδίκησιν άκριβώς, τήν βαθμιαίαν έπανάκτησιν,

2) Δύο έκατονταετίας ήδη προ τοΰ τελικού απελευθερωτικοί άγώνος διεκήρυσσεν δ μαρ
τυρικός Π ατριάρχης Κύριλλος ό Λοΰκαρις· «Π ρέπον είναι & όίνδρες "Ελληνες καί τής 
’Ανατολικής ’Εκκλησίας γνήσια παιδιά, αν ϊοως καί ευρισκόμενα ξεπεσμένοι άπό βασι
λείαν, άπο πλούτη καί άνάπαυσιν, δπου εχει δ κόσμος, νά μή προδόσωμεν τήν ευγένειαν 
τής ψυχής μας». ’Εκ Διαλόγου τοϋ Κυρίλλου Λουκάρεως έν απλή γλώσση πρός τους ύπο- 
δοΰλους “Ελληνας άπευβυνομένου, πρός προφΰλαξιν αυτών έκ τών ξένων προπαγανδών. 
Π αρά Χρυσοστόμίρ ΙΙαπαδοποΰλφ, ’Αρχιεπίσκοπο) ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος. Η  
εξωτερική κατάστασις τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως άπό τής άλώσεως μέχρι τοΰ 
η ' αίώνος. ’Εν «Θεολογία» (’Αθηνών) τόμ. Ιν ' (1949) σελ, 193.

3) ’Εν, Τ ά  κατά τήν αναγεννησιν τής Ε λλάδος ήτοι Συλλογή τών περί τήν άναγεννωμέ- 
νην Ε λλάδα  συνταχθέντων πολιτευμάτων, Νόμων καί άλλων επισήμων πράξεων άπό τοϋ 
1821 μέχρι τέλους τοΰ 1832. Έκδιδοντος Ά νδρέου Ζ. Μάμουκα φιλοτίμφ συνδρομή τών 
ομογενών, τόμ. Θ '. ’Εν Ά θήναις 1841, σελ. 64— 65.
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έξασφάλισιν και ανάπτυςιν τής πρός πασαν κατεύθυνσιν (ολοκληρωμένης έλευθέρας 
ελληνικής ζοοης.

Διά τής οϋτα> κατά τά γενικώτερα και ουσιωδέστερα προσδιοριζομένης Μεγά
λης 'Ιδέας τοϋ 'Ελληνισμού δεν έπιδιώκοντο, καί δεν επιδιώκονται, τοπικαί ή ειδικά! 
βελτιώσεις τής τύχης τών υποδούλων ελληνικών πληθυσμών, ούτε ή έξυπηρέτησις 
τών συμφερόντων μιας τάξεως επί ζημία τών Άλλων έκ τής αντιδικίας ή αδιαφορίας 
δι’ αύτάς. "Ολως τουναντίον καί οί, εμπνευσμένοι πνευματικοί καλλιεργηταί τών ε
θνικών Ιδεωδών ώς άκαταλύτων ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, καί οί κατευθύνοντες 
στρατιωτικώς καί πολιτικώς τούς απελευθερωτικούς αγώνας, καί οί ηρωικοί εκτελε
στά ί καί συντελεσταί τών πολεμικών καί τών ά'λλων συναφών κατορθωμάτων, καί οί 
αφειδώς διά τον άγώνα καί διά τό σύνολον τά υλικά καί τά άλλα φυσικά αγαθά των 
διαθέτοντες4, καί οί προσκαρτεροϋντες, ώς έκ τών περιστάσεων, έν διαρκεΐ ψυχική

4) Είς τούτο άνεδείχθησαν πανθομολογουμένως ιδιαιτέρως οί Ή πειρώται καί διεκρίθησαν, 
Πράγματι, ώς οί κατ’ εξοχήν ’Εθνικοί Εΰεργέται. Ό  πολύς Άραβαντινός εις τό περί 
Ίωαννίνων βιβλίον τής Χρονογραφίας του τής ’Ηπείρου (Τόμ. 2ος, σελ. 272) γράφει· 
«Μοναδικόν παράδειγμα πατριωτισμού καί άγαθοποιΐας καταδεικνύουν είς τήν ΰφήλιον 
οί Ίω αννϊται, δσοι έχάραξαν είς τήν βίβλον τής αίωνιότητος τά  σεβαστά ονόματα αυ
τών διά τής έγκαταλείψεως τής γενικής ή μερικής περιουσίας των, είς όφελος τών ζών- 
των καί τών μεταγενεστέρων συμπατριωτών καί ομογενών». Ή  μοναδική όντως είς τό 
είδος της αΰτη παράδοσις, περί τής οποίας κάμνει δ Ά ραβαντινός έδώ λόγον είδικώς διά 
τήν ύπό τών Ίω αννιτώ ν έκδήλωσίν της, είναι καί πανηπειρωτική παράδοσις, ίσχύουσα 
είς μέγα βαθμόν μέχρι σήμερον. Μέ τό τίμιον προϊόν τής εργασίας των καί τής μεγαλο
δωρίας των οί Ίω αννϊται καί οί λοιποί Ή πειρώται εΰεργέται οχι μόνον γενικάς ύιίηρε- 
σίας είς τό ’’Εθνος προσέφερον, συμβάλλοντες είς τήν ύπόθεσιν τής ελευθερίας αύτοΰ, 
αλλά καί είδικώτερον συνέδραμαν, είς κρίσιμον καμπήν τής μεγάλης αυτής ύποθέσεως, 
τον ιερόν άγώνα, είς τήν προσπάθειαν άποκαταστάσεως καί ώς ανεξαρτήτου κράτους 
τής άναγεννημένης Ελλάδος. ’Ιδού πώς έκθέτει ό Ί .  Καπαδίστριας τά τής χειρονομίας 
εκείνης τών μεγάλων εθνικών ευεργετών είς σχετικήν επιστολήν του ( ’Ιούλιος 1827)- 
«. . .’Εκ πολλών ήδη χρόνων μεγάλα χρηματικά κεφάλαια κατετέθησαν είς τό έν Μό
σχα νοσοκομεϊον παρά τε τών άδελφών Ζωσιμαδών καί παρά διαφόρων άλλων Ε λλή
νων Ίωαννιτών επί ρητφ δρω, οπως οί τόκοι αύτών νά χρηΟιμεύσωσι μόνον είς συντή- 
ρησιν τών σχολείων καί άλλων δημοσίων ιδρυμάτων τής γενεθλίου των πόλεως Ίω α ν
νίνων... Σήμερον λοιπόν οί αδελφοί Ζωσιμάδες ετι ξώντες καί οί επίτροποι τών άλλων 
δωρητών,, άποθανόντων, θεωροΰντες όμοφώνως μετά τών έν Μόσχςι άλλων Ίωαννιτών 
τό κατεπείγον τών τής Ε λλάδος χρεών καί θέλοντες νά τήν βοηθ'ήσωσι προτίθενται νά 
άφιερώσωσιν είς τούτο τό δλον τών προειρημένων τ ό κ ω ν ( ...)  ώς δάνειον καί μέ συμ
βουλεύονται πώς νά ένεργήσωσι. ’Εγώ δέ βλέπων τής άποφάσεώς των τήν άρχήν νόμι
μον κάι τον σκοπόν ευεργετικόν έχάρην διά τό έκούσιον τής προσφοράς καί εϋθύς τούς 
άπεκρίνθην ένθαρρύνων, ώστε νά έκτελέσο>σι τάχιον τά βουλευθέντα...» (’Εν «Ήπειρο)- 
τική 'Εστία», έτος Ζ ',  τεύχ. 79—80, 1958, σελ. 841). Φαίνεται δέ δτι έν οψει τοϋ γε
γονότος τούτου, ώς βεβαίως καί διά τήν δλην πλουσιοπάροχον συμβολήν τών άδελφών 
Ζωσιμαδών είς τον εθνικόν απελευθερωτικόν άγώνα, καί ή έν Τοοιξήνι Γ ' ’Εθνική Συ- 
νέλευσις άπηύθννεν είς αυτούς τό κατωτέρω, ΰπ’ άριθμ. 70, έγγραφ ον

«Π ρός τούς κυρίους αδελφούς Ζωσιμάδας.
«Αί δαπάναι σας δέν έματαιώθησαν τά συγγράμματα δπου έξεδόθηααν καί τά 

'σχολεία οΛου ήγέρθησαν διά τής συνδρομής, ωφέλησαν, ώφελούσι καί θά ώφελήσουν 
τούς "Ελληνας, συντελοΰντα είς τήν ηθικήν βελτίωσιν αύτών.

» Ή  Γ ' ’Εθνική Συνέλευσις, έν (;> έφρόντισε νά έκπληρώση τά πρός τήν Π ατρίδα



και άλλη δραστήρια έ\'τάσει τά αγαθά τοΰ ελευθέρου βίου υπόδουλοι, οί πάντες λοι
πόν, παρά τάς και έν προκειμένφ, άναποτρέπτως διά τήν άνθρωπίνην φύσιν, εκά- 
στοτε Ικδηλουμένας διχογνωμίας και διαστάσεις καί εντάσεις, άπέβλεπον είς τήν 
πραγματικότητα εις σκοπούς ευρύτατους. Βεβαίως ή άποτίναξις τοΰ ξένου ζυγοΰ 
παρέμενε τό σταΦερώς έπιποθαύμενον καί έπιδιωκόμενον, άλλ’ έν ταύτώ ώς βασικός 
σκοπός παρουσιάζετο καί ή έπίδοσις τοΰ ’Έθνους είς τήν άνάπτυξιν όλων τών ικα
νοτήτων του δ ι\ έξευγενισμόν καί άνύψωσιν τής ζωής, οΰτα> δέ καί δι’ εύγενή άμιλ
λαν, έν ίσομοιρία δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων προσφοράς υπηρεσιών, κατά τήν 
ιιετά τών άλλων έθνών καί λαών έπικοινωνίαν καί συνεργασίαν. Οΰτως έψιλοτιμεΐτο, 
καί φιλοτιμεΐται, καί ό νεώτερος 'Ελληνισμός νά συγκαταλέγεται, συμφώνως καί 
πρός τήν χριστιανικήν του ιδιότητα, κατά τήν συναφή παύλειον ύπόδειξιν, μεταξύ 
τών φροντιζόντων έν γενικωτέρα έννοια νά τηροΰν, καί νά άναδεικνύουν, «τήν ενό
τητα τοΰ Πνεύματος έν τώ συνδέσμφ τής ειρήνης» ( ’Εφεσ. 4, 3), διά τής αγάπης 
δέ μάλιστα έξυπηρετουμένην, «ήτις (αγάπη I έστι σύνδεσμος τής τελειότητος» (Κο- 
λοσ. 3, 14).

Είς τήν προσπάθειαν τής πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτης έκδηλώσεώς καί πρα- 
γματώσεως τής ελληνικής Μεγάλης ’Ιδέας, καί έν τή νεωτέρα μορφή, αυτής, άδιακό- 
πως συμπαρίσταται ή τήν έσωτάτην ουσίαν τής ιδέας ταύτης προσδιορίζουσα ’Ορ
θοδοξία, ώς ή άρχέγονος καί μόνιμος συνάμα έκκλησιαστική διαμόρφωσις τοΰ είς 
τον. Χριστιανισμόν προσελθόντος («έπιστραφέντος», κατά τήν γενικωτέραν έν προ
κειμένφ ορολογίαν τής Καινής Διαθήκης, ήτοι εις τό άρχεγόνως ίδιον και οίκεΐον 
έπανελθόντος) Ελληνισμού, δ οποίος έξεδηλοΰτο εις τον τότε κόσμον, ώς καί μετέ- 
πειτα, ώς άπαραβλήτου οικουμενικής σημασίας καί άποτελεσματικότητος πνευματικός 
πολιτιστικός παράγων5,

Ιερά χρέη της, έπροθυμήθη καί νά διακήρυξή τήν ευγνωμοσύνην τοϋ "Εθνους προς α- 
. παντας τούς εύεργέτας του.

»Τό ’Έ θνος ευγνωμονούν, σας συγκατατάττει μεταξύ τών ευεργετών του, καί έξαι- 
τείται άπδ τήν φιλοκαλίαν σας αδρότερα βοηθήματα, δτε καί αισθάνεται πλειότερον τήν 
ανάγκην τοϋ νά φωτισθή, διά νά φυλάξη ψωτιξόμενον τήν ελευθερίαν τον καί νά από
λαυση τήν ευδαιμονίαν του. Έ ν  ώ μάχεται διά τ ’ απαράγραπτα δίκαιά του, καί θρι
αμβεύει κατά τής τυραννίας, διά ν ’ άποκατασταθη αξιον τοϋ πολιτισμένου κόσμου, νά 
καυχηθή άνεπαισχΰντως είς τό ελληνικόν δναμα, καί νά επιτυχή τοϋ σκοπού, ανάγκη 
πάσα ν ’ απόκτηση βιβλιοθήκης, νά εγείρη ,παντός είδους σχολεία, καί νά φέρη διδα
σκάλους άπό τήν Ευρώπην.

»Έπειδή λοιπόν έλάβατε φροντίδα τοϋ φωτισμού τών Ελλήνων καί δτε ό τύραννος 
δεν έπέτρεπε τά φώτα είς τήν ΙΙίατρίδα, δέν είναι αμφιβολία, δτι δέν θέλει παραμελή
σετε ήδη τάν άρμόιδιον καιρόν διά νά ευχαριστήσετε τήν ευαισθησίαν σας, καί νά εΰ- 

: εργετήσετε τούς αδελφούς σας, προμηθεύοντές τους τά πρός ευδαιμονίαν φέροντα.
»Εϊθ’ επισφραγίσατε τάς. έναρέτους πράξεις διά τίνος άξιου τής ιστορίας κατορθώ

ματος, τείνοντες είς τον κοινόν τών Ελλήνων φωτισμόν!» Π αρά Α. Μάμουκα, μν. έργ. 
τόμ. Θ ', σελ. 70—-71.

5) Ό  έκ τών νεωτέρων διδασκάλων τής ρωσικής ορθοδόξου διασποράς Γεώργιος FED O 
TOV είς μελέτην του ύπό τήν επιγραφήν «R EISH  G 0T T E S  UNO GESCHIGHTE» 
(«Βασιλεία τοϋ Θεού κα ί-Ισ τορ ία»), συνεκδιδομένην μετ’ άλλων βαθυστόχαστων μελε
τών διακεκριμένων ορθοδόξων διδασκάλων τής πρώτης γενεάς τοΰ έν Παρισίοις ’Ορ
θοδόξου Ρωοικοϋ Θεολογικοϋ ’Ινστιτούτου (τών προσφύγων) : καί άλλων προσκειμένων 
αύτοϊς, έν τφ συλλογικώ τό,μυ> IvlRCH E, STAAT UND MENSCiH (R U S S IS C H  — 
ORTHODOXE STU D IEN ) —  τής σειράς τών οικουμενικών μελετημάτων τοϋ έν Γε-



'Εν τη Ορθοδοξία, έν τΓ| κατά τά ανωτέρω καί διά τοΰ Ελληνισμού, ώς οικου
μενικής πνευματικής δυνάμεως, συμπροσδιοριζομένη έκκλησιαστική άποτυπώσει τοΰ 
Χριστιανισμοί, ή επιδίωξις τής διά τής έν Χριστώ άναγεννήσεως ψυχικής καί πνευ
ματικής όλοκληρώσεως τοΰ ανθρωπίνου γένους ύποβοηθεϊται καί διά τών είς τοΰτο 
προσφορών καταδεικνυόμενων προϋποθέσεων τής προχριστιανικής έλληνικής πνευ
ματικής έκδηλώσεώς, τής έλληνικής φιλοσοφίας λοιπόν. Διότι πράγματι τά ποικι
λόμορφα στάδια αυτής συναντώνται, ώς εις κοινόν σημεΐον, εις τήν αγωνιώδη άνα- 
Ιήτησιν καί τήν διά τής «ψηλαφήσεως», δι’ εικασίας, ευρεσιν (πρβλ. Πράξ. 17, 27' 
«ζητεΐν τον Κύριον, εί άρα γε ψηλάφησε ιαν αύτόν καί εΰροιεν») τής περί τοΰ Θεοΰ 
καί τοϋ θελήματος αύτοΰ αλήθειας, ώς περί τών πραγμάτων τούτων γνώσεως (μετά 
θρησκευτικής λυτρωτικής, κατά τά μεταγενέστερα ελληνικά φιλοσοφικά συστήματα, 
σημασίας καί έπενεργείας) καί έξ αυτής προσδιοριζομένης πρακτικής (ηθικής) δε
οντολογίας6. Ή  έν Χριστώ διδόμενη αλήθεια, ώς πραγματικότης καταλλαγής μετά 
τοΰ Θεοΰ καί έξασφαλίσεως ούτω ζωής καί σωτηρίας, τυγχάνει αλήθεια άποκαλύψεως 
καί πίστεως καί έξυπηρετεϊται είς τήν άνάδειξίν της διά τής Θεολογίας. Αϋτη ώς 
ίίδική πνευματική λειτουργία τής νέας κοινωνίας ζωής καί σωτηρίας, τής Έκκλησί-

νεύη κέντρου τής «Οικουμενικής Κινήσεως» (τής γνωστής δι εκκλησιαστικής ένωτικής κι- 
νήσεως) —  παρουσιάζει, (σελ. 66) μίαν επιγραμματικήν διαπίστωσιν καί έπιβεβαίωσιν 
τών περί τοΰ οικουμενικού ρόλου τοΰ ελληνικού πνευματικοΰ βίου δυναμένων νά λεχθούν. 
Γράφει' « Ή  μετάφρασις τής Βίβλου ε’ις χιλιάδας γλωσσών καί σύμπασα ή μεγάλη έρ- 
γασία τής Χριστιανικής 'Ιεραποστολής οΰδέν μεταβάλλουν έκ τοΰ γεγονότος, δτι ό Χρι
στιανισμός παραμένει συνδεδεμένος με θ' ενός μοναδικού πολιτιστικού κόσμου, μετά τοϋ 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, ό όποιος εκφύεται έκ τών ριζών τοϋ ελληνορωμαϊκού κόσμου. 
Ό  'Ελληνισμός, ό όποιος έβοήθησε τον Χριστιανισμόν ε’ις τήν νίκην έν τφ Ρωμαϊκφ 
κράτει συγχωνευτείς μετά τής ’Εκκλησίας, άπέβη βραδύτερον τό δριον (τό όρόσημον) 
τής έξαπλώσεως αυτής (τής ’Εκκλησίας). Νέοι λαοί προσήρχοντο είς τήν χριστιανικήν 
πίστιν μόνον καθ’ δ μέτρον οίκειοϋντο τήν ελληνικήν πνευματικήν έν τφ  πολιτισμφ κλη
ρονομιάν».

6) Μέ τον ίδικόν της τρόπον καί ή ορθόδοξος χριστιανική Τέχνη, ή Ζωγραφική, περιέσω
σε τήν ιδέαν γενικώτερον περί τής προχρσιτιανικής έλληνικής πνευματικής παραδόσεως 
ώς εν τινι μέτρω προδρόμου τοΰ Χριστιανισμού, ώς τοιοΰτος πρόδρομος υπήρξε βεβαί
ως ό ’Ιουδαϊσμός τής ΙΙαλαιας Διαθήκης. Τυγχάνει γνοιστότατον δτι είς ορθοδόξους 
Ναούς άπαντώσιν, εις τοιχογραφίας καί άλλας εικόνας, καί μορφαί αρχαίων εθνικών, 
'Ελλήνων, φιλοσόφων καί άλλων συγγραφέων, θεωρουμένων ακριβώς ώς κατά τινα τρό
πον προκαταγγειλάντων τήν έ’λευσιν τού Χριστού καί τάς άληβείας του. "Ενα έκ τών 
ολίγων σωζομένων τοιούτων παραδειγμάτο>ν αποτελεί καί ή έν τή Νήσω τής λίμνης τών 
Ίωαννίνων Μονή 'Α γ. Νικολάου Σπανού (τών ΦιλανΑρωπηνών), τής οποίας ό αρχικός 
Ναός άνηγέρΟη κατά τό τέλος τοΰ 13ου αίώνος ύπό τού Μιχαήλ Φι λ α νθ ρ οι πη νοϋ. Ή  
Μονή ύπ)ήρξεν έπι αιώνας λίαν άξιόλογον πνευματικόν κέντρον μέ τήν έκεϊ λειτουρ
γούσαν άνωτέραν Σχολήν, τής οποίας διδάσκαλοι έχρημάτισαν οί τήν πνευματικήν γε
νεάν τών Φιλανθρωπηνών (Μοναχών) άποτελέσαντες. Κατά τό ετος 1560 ό έκ τής γε
νεάς αύτής Ίω άσαφ Φιλανθρωπινός άνήγειρε τούς καί σήμερον σωζομένους τρεις νάρ
θηκας, οϊ όποιοι διεκοσμήΟησαν τότε καί διά τοιχογραφιών. Είς τον νότιον νάρθηκα δια
σώζονται μεταξύ άλλων τοιχογραφιών καί αί εικόνες επτά φιλοσόφων, λίαν κατεστραμ
μένοι, μόνον κατά τά περιγράμματα αύτών, μετά σχετικής επιγραφής, άκεραίας διασω- 
ζομένης, ή οποία εξηγεί τήν μεταξύ τών παραστάσεων τών αγίων παρουσίαν «Ε λλή
νων», «Φιλοσόφων». "Ορα Α. Ξυγγοπούλου, Μεσαιωνικά Μνημεία τών Ίωαννίνων, έν, 
Ηπειρωτικά Χρονικά, έν Ίωαννίνοις, £τος Α ', 1926, τεϋχ. 2, σελ. 133 έξ.



ας, κατανοεί, ερη νεύει καί εμπεδώνει δι’ άναπτΰξεως τό περιεχόμενον τής Άπβκαλύ- 
■ψεως, εις τό εργον δέ αυτής τοΰτο κάμνει ή Θεολογία χρήσιν και όρων καί σχημάτων 
έκ τής Φιλοσοφίας, κεκαθαρμένων δμαις κατά πάντα, άπηλλαγμένων ιδίως τοΰ μυθι
κοί εκείνου στοιχείου (τοΰ «Μύθου»), τό όποιον πολλάκις ή Φιλοσοφία άκριβώς είχεν 
οίκειοποιηθή, καί οϊκειοποιεΐται, πρός εκφρασιν τών ιδεών της.

Έκ τοΰ κατά τά άνωτέρω προκΰπτοντος χαρακτήρος τής ’Ορθοδοξίας παρου
σιάζεται αΰτη, διά τών μεγάλων εκπροσώπων τής ακμής, διά τών Πατέρων7, ώς εις 
ί ήν πνευματικήν όλοκλήρωσιν τοΰ ανθρωπίνου γένους άποβλέπουσα καί κατατείνου- 
σα Ιστορική εκκλησιαστική άποτύπωσις καί διαμόρφωσις τοΰ Χριστιανισμού. Ως 
τοιαύτη εκφρασις τοΰ Χριστιανισμού άνέπτυξεν ή 'Ορθοδοξία, συμφώνως πρός τήν 
ουσίαν καί τον σκοπόν τής Εκκλησίας, τήν όποιαν διά τοΰ όλου έργου του ϊδρυσεν ό 
Χριστός επί τής γής, τό πλήρωμα τής άποκαλυφθείσης άληθείας περί τοΰ ζώντος άλη-

7) Π ερί τών έξ αύτών καλούμενων Καππαδοκών Πατέρων (Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρη- 
γορίου τοΰ Νύσσης, Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, Άμφιλοχίου Ίκονίου) γράφει είδικώ- 
τερον δ πρό ολίγων ετών άποθανών πολύς Γερμανός κλασσικός φιλό/.ογος W ERN El'l 
J ’A-GER, είς το τελευταϊον εργον τής ζωής του (DAS F R 'U ’HE CH RISTEN TU M  UND 
D IE  G R IEC H ISG H E BILDU NG , Ό  πρώιμος Χριστιανισμός καί ή ελληνική μόρφω- 
σις, κατά μετάφρασιν, έκ τοΰ ’Αγγλικού είς τήν Γερμανικήν, ύπό τοΰ W . ELT E ST ER , 
B E R L IN  1963) σελ. 55— 56, τά έξης· «Οί Καππαδόκαι ως σκοπόν. εΟεσαν νά διαπο- 
τίσουν τήν ανθρωπότητα καθ’ ολοκληρίαν χριστιανικώς. ΙΙοός τούτο διέΌεϋον εΰρεΐαν 
μόρφωσιν, ή δποία προβάλλει παντού εις τά συγγράμματά των. Π αρά τάς ϋρησκευτι- 
κάς των πεποιθήσεις, αί όποίαι εύρίσκοντο είς αντίθετον πρός τήν προσπάθειαν άναζωο- 
γονήσεως τής κλασσικής έλληνικής θρησκείας έκ μέρους ισχυρών πολιτειακών δυνάμεων 
τής εποχής των, δεν άπέκρυπτον τήν μεγάλην έκτίμησίν των διά τήν έν τώ πολιτισμώ 
κληρονομιάν τής αρχαίας 'Ελλάδος. ’Έσυραν καταφανεστάτην διαχωριστικήν γραμ
μήν μεταξύ έλληνικής θρησκείας καί ελληνικού πολιτισμού. Τοιουτοτρόπως έπανελήφθη 
παρ’ αύτοϊς ή θετική καί καρποφόρος σχέσις μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού τών 
ήμερων τού Ώριγένους, άλλ’ είς νέαν μορφήν καί έπι άλλης βαθμίδος. Δέν ίιπερβαλ- 
λομεν, αν όιιιλώμεν ενταύθα περί ενός Χριστιανικοΰ νεοκλασσικισμοΰ. Τούτο δέ ισχύει 
είς ύψηλοτέραν έννοιαν μιας άπλώς κατά τήν μορφήν, φορμαλιστικής, τοΰ πράγματος 
ϋεωρ'ήσεως. Δι’ αύτών άπέβαινε νϋν ό Χριστιανισμός κληρονόμος τής έλληνικής γεν ι
κής παραδόσεως, καθ’ δσον αΰτη ήτο αξία νά έπιζήση περαιτέρω. Διά τοΰ τρόπου τού
του δχι μόνον ίσχυροποίησεν ό Χριστιανισμός τήν θέσιν του έν τώ έκπίολιτισμένφ κό- 
σμφ, άλλά διεφύλαξε καί άνεζωογόνησε μίαν κληρονομιάν πολιτισμού, ή δποία είς εύ- 
ρύ μέτρον, ίδίοις διά τών τότε ρητορικών Σχολών, είχεν άποβή ή ανευ περιεχομένου, ή 
κενή καί τεχνητή άπόκλισις ενός είς τήν φόρμαν άποψυγέντος κλασσικού δείγματος 
(αρχετύπου). "Εχουν λεχθή πολλά περί τών διαφόρων αναγεννήσεων τοΰ κλασσικού 
πολιτισμού τών 'Ελλήνων έν τή 'Ιστορί« τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως. Ά λ λ ’ είς 
τό γεγονός δτι κατά τον τέταρτον μετά Χριστόν αιώνα, κατά τήν εποχήν τών μεγάλων 
εκκλησιαστικών Πατέρων, εχομεν πρό ημών μίαν γνησίαν άναγέννησιν —  ΕΙΝ Ε 
ECHTE R EN A ISSA N C E — εχει δοθή ολίγη προσοχή, έπάγεται ό διά τού δλου του 
έργου ισχυρότατη ώθησιν κατά 'ά ς  ημέρας μας δίδων είς τήν όλοκλήρωσιν τής κλασ
σικής Π αιδείας διά τής Χριστιανκής Π αιδείας τών έκκλησαστικών Πατέρων W E R 
N ER JA GER. Ά ς  σημειωθή εδώ, δι’ ένημέρωσιν, καί νεώτατον συλλογικόν εργον, 
προελθόν έκ τών εργασιών διεθνούς πνευματικής συγκεντρώσεως, ή οποία είχε διοργα- 
νωθή, πρό διετίας, υπίχ είδικοΰ διά τήν διερεύνησιν τού Ελληνισμού Κέντρου τής Σορ
βόννης: GREG ORIU S N TSSEN U S. E C R ITU R E ΕΤ CULTURE P H IL O SO PH I- 
QUE DANS LA PA NSEE DE GREG OIRE DE N TSSE. ACTES DU COLOQUE
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θινού Θεοΰ καί τοΰ ως πρός τούς ανθρώπους θελήματος Αύτοΰ, τή βοήθεια καί τών 
ύψίστων ανθρωπίνων πνευματικών επιτεύξεων κατά τήν «ελληνικήν» δέ άκριβώς εκ- 
φρασιν αυτών, τήν αληθώς μεταμορφουμένην διά τής θεωρήσεως καί άξιολογήσεως 
αυτής ύπό τό φώς τής έν Χριστώ άποκαλύψεως καί σωτηρίας8. Ή  οΰτω διαμορφου- 
μένη ορθόδοξος οίκουμενικότης παραμένει, κατά τήν εσωτερικήν φύσιν αυτής, άδια- 
τάρακτος καί εις έποχάς εξωτερικής παρακμής, δοκιμασίας καί θλίψεως. Έκδηλώ- 
νεται τότε ή ορθόδοξος οίκουμενικότης διά τοΰ έκκλησιαστικοΰ έργου συντ η ρήσεως, 
άπαραχαράκτου καί άκεραίας μεταβιβάσεως τών εις έποχάς ένεργοΰ έκδηλώσεώς τοΰ 
Ορθοδόξου εκκλησιαστικού πνευματικού δυναμισμού έπιτευχθέντίον ανυπερβλήτων α
γαθών πίστεως και ζωής9. Είς άλλας δέ έποχάς νέων οικουμενικών αναζητήσεων καί

DE CHEVETOGNE (B E LG IQ U E ), SUR L ’ H ELLEN ISM E TRAD IF  DE LA 
SORBONNE. 1971. Έ κ δ . M. HARL, σελίδες V I I I  +  267. 'II  συλλογή περιλαμβάνου- 
σα μελετάς είς τήν Γαλλικήν, τήν Γερμανικήν καί τήν. ’Αγγλικήν, δαιρεϊτοι είς τρία 
μέρη, I Σύγχρονος κατάστασις τής περί τόν Γρηγόριον Νύσσης έρεύνης- II  'Ερμηνεία 
καί Θεολογία είς τά  εργα τοΰ Γρηγορίου Νύσσης καί I I I  Θεολογία καί Φιλοσοφία έν 
τφ  εργφ τοΰ Γρηγορίου Νύσσης.

8) Διά τόν λόγον τούτον συνιστοΰν οί Π ατέρες τής εκκλησιαστικής ακμής τήν κάρπωσιν 
καί τής προχριστιανικής έλληνικής «παιδεΰσεως» κατά τό «ωφέλιμον» καί διά τήν χρι
στιανικήν ύπόθεσιν μέρος αυτής. Οΰτω π.χ. ό Γρηγόριος ό Θεολόγος· «Οίμαι δέ πάσιν 
άνομολογήοθαι τών νοΰν έχόντων, παίδευσιν τών παρ’ ήμΐν αγαθών είναι τό πρώτον 
ού ταύτην μόνον τήν εύγενεστέραν, καί ήμετέραν, ή παν τό έν λόγοις κομψόν καί φι- 
λότιμον άτιμάζουσα, μόνης έχεται τής σωτηρίας καί τού κάλλους τών νοουμένων· αλλά 
καί τήν έξωί)εν, ήν οι πολλοί χριστιανών διαπτύσουσιν, ώς έπίβουλον καί σφαλερόν, καί 
Θεοΰ πόρρω βάλλουσαν, κακώς είδότες. "Ωσπερ γάρ ουρανόν καί γήν, καί αέρα καί οσα 
τούτων, ούκ επειδή κακώς τινες έξειλήφασιν, αντί Θεοΰ τά τοΰ Θεοΰ σέβοντες, διά τοΰ
το πϊριφρονητέον άλλ’ οσον χρήσιμον αύτών καρπούμενοι πρός τε ζωήν καί άπόλαυσιν, 
δσον επικίνδυνον διαφεύγομεν αύτφ κτίστη τήν κτίσιν έπανιστάντες κατά τούς αφρο- 
νας, άλλ’ έκ τών δημιουργημάτων τόν Θεόν καταλαμβάνοντες, καί, ο φησιν ό θείο; 
’Απόστολος, α’ιχμαλωτίζοντες παν νόημα είς Χριστόν... Οΰτω καί τούτων, τό μέν εξε
ταστικόν τε καί θεωρητικόν, έδεξάμεθα· δσον δέ είς δαίμονα φέρει, καί πλάνης καί 
άπωλείας βυθόν, διεπτύσαμεν... Οΰκουν άτιμαστέον τήν παίδευσιν, δτι τοΰτο δοκεΐ τι- 
σ ιν  αλλά σκαιούς καί άπαιδεύτους ΰποληπτέον τούς οΰτως έχοντας, οί βούληντ’ άν α- 
παντας είναι καθ’ εαυτούς, ΐν’ έν τφ  κοινφ τό κατ’ αυτούς κρύπτηται, καί τούς τής 
άπαιδευσίας ελέγχους διαδιδράσκωσιν». MIGNE, PA TRO LO G IA  GRAEGA, Τ. '86, 
508— 509. Μέ τό αύτό πνεύμα προτρέπει τούς νέους καί δ Μέγας Βασίλειος, απευθυ
νόμενος είς τούς ύπ’ αύτοΰ κηδεμονευομένους ανεψιούς του διά τής γνωστής διατριβής 
του, «ΙΙρος τούς νέους δπως άν έξ ελληνικών ώφελοϊντο λόγων», νά μελετοΰν έκλεκτι- 
κώς τούς "Ελληνας ποιητάς καί λοιπούς συγγραφείς, είς τούς οποίους ανευρίσκονται 
τά σπέρματα υψηλών φυσικών άληθειών καί έξοχοι ήθικαί άρχαί. «Καταστατικόν χάρ
την I MAGNA O IIARTA) πάσης άνωτέρας χριστιανικής μορφώσεοις διά τάς έρχομέ- 
νας εκατονταετίας» -θά χαρακτηρίση μετά πολλούς αιώνας τήν τόσον προσφιλή είς η
μάς τούς "Ελληνας διατριβήν εκείνην τοΰ Μ. Βασιλείου 6 W E R N E R  JA G ER  είς τό 
αγγλιστί καί γερμανιστί, τό 1961 καί τό 1963, έκδοθέν κύκνειον αύτοΰ άσμα, είς τό 
προμνημονευθέν έ'ργον τοι>, «Ό  πρώιμος Χριστιανισμός καί ή ελληνική μόρφωσις» 
(γερμ. έκδ. σελ. 60).

9) Λίαν συγκινητικά καί διδακτικά, διά τήν δύναμιν τής έκφραζομένης βεβαιότητος περι 
τού ανθεκτικού καί καρτερικού τών πιστών τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, είς δυσμενείς



αναπροσαρμογών ή Ορθοδοξία καλείται νά προσφέρη, καί προσφέρει, εις τό εκκλη
σιαστικόν Δόγμα καί τό εκκλησιαστικόν ήθος άποτεπυμένον πλήρωμα τής έν Χρι
στώ θείας αλήθειας και δυνάμεως διά τήν κατά τάς έκάστοτε άνάγκας καί πνευμα
τικός δυνατότητας ή προϋποθέσεις κάρπωσιν τοΰ πληρώματος τούτου ύπο πάντων, 
διά τους όποιους τοΰτο καί προορίζεται, διά τήν έπαναπροβολήν λοιπόν αΰτοΰ κα
τά τάς νέας οΰτως ή άλλως δημιουργουμένας πνευματικός καί άλλας συναφείς συν- 
θήκας, παραλλασσομένης ενδεχομένους μέχρις ενός βαθμού τής μορφής έκψράσεώς 
του, άλλ’ άπαραφθόρου καί άπαραχαράκτου παραμένοντος είς τήν ουσίαν του καί 
εις τόν κόσμον υπέρ πάντων, ώς καί πρός ζωήν αΙώνιον, έπενέργειάν τον.

Διά τό εργον τοΰτο κατεδείχθη καί άνεδείχθη„ έξ δσων καί ενταύθα ανωτέρω 
διεπιστώσαμεν, όντως κατάλληλος έν ταύτώ δέ καί ανθεκτική ή ελληνική άκριβώς, 
διά τής Ορθοδοξίας, άποτύπωσις τοΰ οίκουμενικώς άνά τούς αιώνας επενεργούν·· 
τος πληρώματος τής έν Χριστώ θείας αλήθειας. Διά τήν επαναγωγήν του εις τάς 
διά τής έλευθερίας όλοκληρωτικώς κατασφαλιζομένας δυνατότητας άναζωογονήσε- 
ως καί έπαναπροβολής τής (ολοκληρωμένης ελληνοχριστιανικής του ύποστάσεως, οΰ
τω δέ καί αποστολής τοιι εις τόν κόσμον, ήγωνίσθη ποικιλοτρόπως καί κατά τούς μα- 
κρούς αιώνας τής δουλείας τό έθνος μέ κιβωτόν διασώοεώς του καί διατηρήσεώς τήν 
Εκκλησίαν του. "Ολως ιδιαιτέρως άποφασιστικώς καί συστηματικώς έπεδόθη τό έ'- 

θνος εις τοΰτο, δι’ δλων τών οΰτως έκτραφεισών δυνάμεών του, κατά τόν ιερόν απε
λευθερωτικόν άγώνα τοΰ 1821. Ό  άγων οδτος παρουσίασε ν, ώς έκ τής φύσεως τών 
πραγμάτων καί έκ τών περιστάσεων, ποικιλομορφίαν φάσεων καί προεκβολών καθ 
όλην τήν εκτοτε διαρρεύσασαν έκατονπεντηκονταετίαν, έκ τής δλης δέ οΰτω συνεχώς 
παρονσιαζομένης έθνικής έλληνικής εποποιίας, μέ τάς άναποφεύκτους δραματικός 
έναλλαγάς καί διακυμάνσεις της, προσδιορίζονται, έν όψει πάντοτε τοΰ όλου έπιμό- 
νου καί άκαταβλήτου άγώνος καί τοΰ ώλοκληρωμένου ύψηλού πνευματικού περιεχο
μένου καί σκοπού αύτοΰ, καί αί συναφείς, διά τήν γενεάν ημών καί διά τάς έλληνι 
κάς γενεάς τοΰ μέλλοντος, παρακαταθήκαι και υποχρεώσεις.

ί] τοΰτ’ αυτό άφορήτους περιστάσεις, ώς τεκμηρίου τής γνησιότητος τής ’Εκκλησίας 
αυτής, είναι τά οσα έγραφεν ό κατά τά τέλη τοΰ 16ου και τάς άρχάς τοΰ 17ου διακρι- 
Οείς ώς διδάσκαλος Ναθαναήλ Χίκας ό Α θηναίος είς τό «Περί τών πρωτείων τοΰ Π ά 
πα» αντιρρητικόν εργον («Έγχειρίδιον») αΰτοΰ. "Ορα Μ. I. Μανούσακα, Ναθαναήλ 
Χίκας ό ’Αθηναίος καί τά  ανέκδοτα εργα αύτοΰ, έν, Έ πετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρ
χείου, ετος 4ον, έν ’Αθήναις 1952, σελ. 18· « Ό  συγγραφεΰς (δ Χίκας) υποστηρίξει οτι 
ή ’Ανατολική ’Εκκλησία είναι έκείνη «ό'που πειράζεται καί πολεμάται καί δέν κυριεύε
ται ποτέ» καί, μολονότι τήν κατατρύχει «ή τυραννίς τών ειδωλολάτρων» καί ύφίσταται 
καθημερινώς τά πάνδεινα, «μέ ολα ταΰτα τά βάσανα», έρωτά «δέν ψάλλουσίν οί χρι
στιανοί μέσα είς τήν μέσην τής Κωνσταντινουπόλεως «Τις Θεός μέγας, ώς 6 Θεός η
μών»...; κίλπ. έπάγεται δ έ : «Ποΰ λοιπόν πληρώνεται τό «ΙΊύλαι "Λδου ον κατισχύ- 
σουσιν αΰτή§»; Είς τήν ’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν, οπου πολεμάται καί δέν νικάται, ή είς 
τήν Ρώμην, οπου δέν τήν πολεμά τινάς; ’Έ λα  λοιπόν ας έλθη τινάς άποτασας εδώ, νά 
πάθη έτοΰτα οπου έτοΰτοι π(αθαίνουσι, νά ίδής άν κάμης μίαν ώραν Χριστιανός, νά ί- 
,δής πώς διά μιαν ώραν άρνεϊσαι τόν Χριστόν, ωσάν τό κάνουν όσοι ελθοί'οιν έ!δώ έ
ξω, άπό σάς». Τάς εκφράσεις ταύτας έκ τοΰ περί ού ό λόγος έ'ργου τοϋ Χίκα (τό ό
ποιον αριθμεί τρεις εκδόσεις) παραθέτει είς τήν ώς ανωτέρω ερευνητικήν κριτικήν ερ
γασίαν του δ Μ. I. Μανούσακας, διά νά  καταδείξη δτι «δ Χίκας εΰρίσκετο πάντως έν 
τουρκοκρατούμενη περιοχή οτε συνέγραψε τό 6ι6λίον».
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Οί καταγόμενοι άπό τά Φάραοα τής Καππαδοκίας, πού κατοικούν τώρα άλ
λοι στο Πλατύ τής Θεσσαλονίκης, άλλοι στην Κόνιτσα κι άλλοι στην 'Αθήνα, δια
τηρούν άκόμα τήν εξής Καππαδοκική παράδοση :

«Κάποτε οί άνθρωποι ήταν αθάνατοι και δυνατοί σαν ήρωες. Τήν εποχή εκεί
νη αποφάσισαν να χτίσουν ένα μεγάλο κάστρο καί πήγαιναν στο απέναντι βουνό, 
τό Άργαΐο, καί κουβαλούσαν απ' έκεϊ ό καθένας, ανδρες καί γυναίκες, τεράστιες 
πέτρες. Μια μέρα, ενώ έπέστρεφε μια γυναίκα κουβαλώντας μια πολύ μεγάλη πέ
τρα στο κεφάλι της, αντάμωσε στο δρόμο χωριανούς κι άκούμπησε τήν πέτρα στη 
γή, γιά νά κουβεντιάση μαζί τους.

— Τί νέα άπό τό χωριό; Ρώτησε ή γυναίκα.
— Πέθαναν, τής απάντησαν, ό Φωκάς, ό Κωνσταντάς κι ό Νικηφόρος.
—: Πεθαίνουν λοιπόν οί άνθρωποι; Είπε ή γυναίκα κι αμέσως εχασε τή δΰνα- 

μί της. Καί ή πέτρα εμει,νε άπό τότε έκεϊ. Δέ μπόρεσε ή γυναίκα νά τήν σηκώση. 
Από τότε οί άνθρωποι επαψαν νάναι αθάνατοι κι’ άντρειωμένοι».

Αύτή είναι ή παράδοση πού διηγούνται οί γεροντότεροι Φαρασιώτες στο 
Πλατύ της Θεσσαλονίκης, στην Κόνιτσα και στην ΆΘήνα. Βέβαια ή παράδοση 
αύτή ύπάγεται στον κύκλο τής προγονικής «άθάνατης φυλής». Σ έ  πολλά ελ 
ληνικά μέρη σχετίζεται μέ τήν άνάμνηση τοΰ άρχαίου ελληνικού κόσμου. Οί αρ
χα ίος Ε λληνες ήταν γενναίοι, ήταν ύψηλοί κ.τ.λ. Ή  Έλλήνισσα τής Μεσση- 
νιακής παράδοσης μοιάζει πολύ μέ τούς άθάνατους τής Καππαδοκικής Φαρα- 
σιώτικης:

«Είς τήν Ελληνική πόρτα τού παλαιού κάστρου τής Μεσσήνης εύρίσκεται ενα 
θεόρατο λιθάρι, πού φράζει τό δρόμο. Αυτό τό εφερνε άπό μακρυά είς τόν καιρό 
τών 'Ελλήνων μιά 'Είλλήνισσα- τό έβαστοΰσε επάνω· στο κεφάλι της καί ε(γ)νεθε 
και τή ρόκα της. Αμα Εφτασε σ’ εκείνο τ όμέρος, εκαιμε άχ! γιατί έκουράιστη- όλίγό 
καί αμέσως έρράγισε ή πέτρα καί έμεινε έκεϊ»1.

Στά Φάρασα δμως ή Καππαδοκική παράδοση παίρνει μιά ιδιαίτερη σημα
σία. Τα ονόματα Φωκάς, Κωνσταντας καί Νικηφόρος είναι ονόματα άκριτων. 
Δέν υπάρχει εδώ ή άρχαία ελληνική παράδοση, άλλ’ ή Βυζαντινή, τοΰ μεσαι
ωνικού Ελληνισμού :

Κάτω στην άκρη τών ακρών, στά βάθη καλαμιώνα 
Κάβουρας έδρακόντεψε καί τρώει τούς άντρειωμένους.

1) Νικ. Π ολίτου: Παραδόσεις Α ' σελ. 
έκδόσεως 1904).
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Τρώει τον μαΰρον τόν Φουκά, τρώει τόν Νικηφόρο, 
τρώει τόν Πετροτράχηλο, πού τρέμει ή γής κι ό κόσμος, 
χαμπάρια και μηνύματα στοΰ Κωνσταντά τά σπίτια.

(Άκριτικό τραγούδι τής Ρόδου)
Σ ε  πολλά άκριτικά τραγούδια βρίσκομε τόν ήρωα Κωσταντά μέ διάφορα 

ονόματα: Κωσταντάς, Κώστας, Τσαμαϊδός, Τσαμερλής, Κ (ω ν)σ (τ)ά ντινο ν
κ.λ.π. "Ισω ς κάτω άπό τά ονόματα αύτά βρίσκεται κάποτε — πιστεύουν μερι
κοί — ό ίδιος ό Δ ιγενής2.

νΑλλο τραγούδι άκριτικό έχει τά ϊ'δια ονόματα:
Στέρνει (στέλλει) τόν Δούκα τό Φωκά, στέρνει τό Νικηφόρο, 
στέρνει τόν Τρεμοτράχηλο, πού τρέμει γής κα'ι κόσμος.

κ.λ.π. (Τραγούδι τής Κεφαλληνίας)
Ό  Τρεμοτράχηλος είναι στρατηγός τοΰ Βυζαντίου άναφερόμενος στά ι

στορικά βιβλία τών ’Αράβων.
’Έ τσ ι τά ονόματα παύουν νά είναι πλαστά, μυθικά, όπως και τό όνομα 

τοΰ Ά μούργη ή Άρμούρη, τοΰ Άμοργιανοΰ (Ά μοριανοΰ) αύτοκράτορα Βασι
λείου τοΰ Γ ',  τοΰ γενναίου πολεμιστή. Οί Φωκάδες, οί Βάρδηδες, οί Σκληροί, 
οί Κωσταντάδες κλπ. είναι οί άρχηγοί τών άκριτων, πού πολέμησαν γενναία  
γιά  τό Βυζάντιο, άπλωσαν τά σύνορά του πέρα μακρυά έως τόν Ευφράτη, αλ
λά και ρήμαξαν τελικά τό Βυζάντιο μέ τις έριδές των μέ τούς πολέμους με
ταξύ των, μέ τά μίση των καί μέ τις προδοσίες τω ν . . .

Αυτούς τούς ’Ακρίτες έχασαν κάποτε άπό τά μάτια τους οί κάτοικοι τής 
Καππαδοκίας καί πιά δέν τούς ξανάειδαν. Ε ίχαν πεθάνει. Γύρω στά 1071 χά 
θηκε γιά τούς "Ε λληνες - Ρωμαίους τής ’Ανατολικής Μικρής ’Ασίας ό τελευ
ταίος άκρίτας, ό αύτοκράτορας Ρωμανός Δ ',  ό Διογένης, προδωμένος άπό τούς 
στρατηγούς το υ . . .

Δέν ύπάρχουν μεγάλα κατορθώματα δίχως ήρωες τοΰ νοΰ καί τής δρά
σης και δέν ύπάρχουν — έξόν άπό σεισμούς καί θεομηνίες — καταστροφές 
δίχως μικρούς άνθρώπους, κάποτε δίχως άφάνταστα μικρούς άνθρώπους. . .

Σ τά  μέρη έκεΐνα τής Μικρός ’Ασίας, δταν ή πλημμυρίδα τών _£ελτζού- 
κων Τούρκων έσκέπασε τά πάντα, άλλά καί πριν ακόμα, δταν ό τόπος είχε 
ρημάξει άπό τούς εμφύλιους πολέμους καί τήν έρισπκή κακότητα καί τούς 
φανατισμούς τούς σχετικούς μέ τις αιρέσεις, οί άκριτες, ό Κωσταντας, ό Φω
κάς κι ό Νικηφόρος πέθαναν. Μαζί τους πέθανε τό Βυζάντιο. Καί οί κάτοικοι 
δέν έλπιζαν πλέον σέ άνάσταση τών άκριτων. Οί άκρΐται είχαν πεθάνει, δπως 
είχε πεθάνει καί ό άρχαϊος Ε λλη νικός κόσμος μαζί μέ τήν Έλλήνισσα τής 
Μεσσηνίας. Νησίδες έμειναν οί Ελληνοχριστιανικές κοινότητες στο εσωτε
ρικό τής Μικρασίας μέ ξεχασμένη γιά τις πιο πολλές τήν Ε λλη νική  γλώσσα. 
Τά Ε λλη ν ικά  τυπογραφεία τής Βενετίας θά τυπώσουν άργότερα τό εύαγγέ- 
λιο στά Τουρκικά γιά  τούς Τουρκόφωνους "Ε λληνες τής ’Ανατολής.

Κατά τή σύνταξη επί Τουρκοκρατίας τών εθνικών κανονισμών τοΰ Οικου
μενικού Πατριαρχείου, άριθμοΰνται συνολικά 82 άρχιερεΐς τοΰ κλίματος τοΰ 
Πατριαρχείου. ’Απ’ αύτούς οί 62 ηταν στην Εύρωπαϊκή Τουρκία καί στά νησιά 
καί μόνο 20 στη Μικρασία μέ τήν τεράστια έκτασή της. Ό  μητροπολίτης Σ μ ύ ρ 
νης τής γκιαούρ Σμύρνης, έρχονταν μόλις 31ος (καί άργότερα 27ος)3. Πολ
λ ές επισκοπές είναι μόνο κατ’ όνομα, γιατί ή έχουν καταστροφή ή δέν ύπήρχε

2) ΤΑ γι Θέρου: Τραγούδια τών 'Ελλήνων — Α ' Εισαγωγικό σημείωμα, σελ. 69.
3) Χρ. Σολομωνίδη: Ή  ’Εκκλησία τής Σμύρνης.



πια χριστιανικός πληθυσμός στις ομώνυμες πόλεις. Τά παράλια τοΰ Πόντου, 
εΐν’ άλήθεια, κρατοΰσαν γερά, άλλά άπό τούς κατοίκους κ’ εδώ πολλοί είχαν 
χάσει τήν Ε λλη νική  γλώσσα. Τόσο ή Τουρκική πλημμυρίδα ε ίχε  καλύψει τά 
πάντα. Σ ’ δλα εκείνα τά μέρη, δπου σάν σέ παροικίες μέσα σέ ξένους πληθυ
σμούς ζοΰσαν οί 'Έ λλη νες, μόνο μιά ειλικρινής συνεργασία ήταν δυνατή, πού 
τήν εύκόλυνε και τό γεγονός, δτι καί οί γνήσιοι Τούρκοι συχνά άποτελοΰσαν 
κι’ αύτοί μειονότητα άνάμεσα σέ 'Έ λληνες, ’Αρμένιους, Κούρδους, Κιζιλμπά- 
σηδες, ’Αθιγγάνους, Γιουρούκους κλπ.

’Αλλά γιατί νά κρύψωμε καί κάτι πού αποτελεί παράξενην ιστορική πραγ
ματικότητα γιά τόν χριστιανικό πληθυσμό τής Μικρασίας; Ό  στίχος τοϋ δη
μοτικού τραγουδιού:

Κι ό Άμιρας εΙσέβηκε στην Πόλη καβαλλάρης

άντιστοιχεϊ ώς πρός τό νόημα σέ στίχο τής Παυλικιανής παραλλαγής τοΰ ϊδιου 
τοΰ έπους τοΰ Διγενή, δπου ό ομώνυμος ήρωας νικάει τόν βασιλέα τοΰ Βυ
ζαντίου καί μπαίνει στήν Κωνσταντινούπολη νικητής. Οί αιρετικοί χριστιανοί 
τής Μικρασίας δέν είχαν φιλικές σχέσεις μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί βοή
θησαν συνειδητά ή οχι τούς Τούρκους. Λίγοι παρέμειναν πιστοί στή «βασιλίδα 
τών πόλεων». Είναι αύτοί πού θρήνησαν τό θάνατο τών άκριτων, οί γνήσιοι Ε λ 
ληνορθόδοξοι. Στον Ποντιακό θρήνο γιά τήν Πόλη

Άλλοι σ’ εμάς καί 6άι σ’ εμάς ή Ρωμανία πάρθεν
δέν ύπάρχει καμμιά νύξη γιά  μελλούμενη νεκρανάσταση.

Σ έ  κάποια παραλλαγή ύπάρχει ό στίχος:
4 - Ή  Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί καί φέρει αλλο

’Α λλ’ ή παρεμβολή τοΰ ’Ιωάννη τού Χρυσοστόμου, αγίου, πού δέν συνδέε
ται άμεσα ή έμμεσα μέ τήν άμυνα τής Πόλης, δέν έπιτρέπει καμμιά χρονολό
γηση γιά  τήν προσθήκη τοΰ στίχου ή γιά  τό αν είναι δανεικοί ή όχι άπ’ άλλο 
τραγούδι.

’Ακόμα καί στο Κρητικό «άνακάλημα»1 δέν βλέπομε τίποτε γιά  μελλού
μενη άπελευθέρωση. Σημείο τών καιρών πάντως είναι δτι οί 'Έ λ λ η νες  τοϋ 
Πόντου ξαναποχτοϋν τήν ιστορική μνήμη καί ταυτίζουν τούς δρους Ρωμαίος 
(Ρωμιοί) καί Έ λ λ η ν . Οί δυο οροί έπαψαν νά βρίσκωνται σέ άντίθεση. Ό  «'Έλ- 
λην» δέν είναι πιά ό έθνικός. Ναι μέν ή «Ρωμανία» πάρθεν, άλλά τήν πόλιν 
ωριζεν ό « 'Έ λλεν» Κωνσταντίνος. Ή  Ρωμανία ήταν τό κράτος τών Ρωμαίων, 
άλλ’ αύτό τό κράτος ήταν τό κράτος τών Ε λλήνω ν. Ό  τίτλος «Ρωμανία» εϊχε 
άπομείνει στή Θράκη, δπου ώριζαν οί αύτοκράτορες τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί στή Λακωνία (Τσακωνιά), πού τήν κυβερνούσε ή δυναστεία τών Παλαιο- 
λόγων, αύτή πού κυβερνούσε καί στήν Κωνσταντινούπολη. Κι αύτή ή ονομα
σία ήταν σέ χρήση έ'ως τόν 18ον αίώνα.

★  ★  ★

Δέν θά σταθούμε στά λάθη τοΰ Βυζαντίου, θά  ιονίσωμε δμαις δτι ό ’Ακρί
τας, ιστορικός μαζί καί μυθικός, παρέμεινε στή συνείδηση τών Ε λλή νω ν  (Ρω
μαίων, Γραικών) στον Εύριοπαϊκό κυρίως χώρο καί γύρω άπό τό Αιγαίο. Στά 
μέρη αυτά ούτε ξεχάστηκε ποτέ οΰτε έπαθε διαστροφή. Δέν είναι πεθαμένος, 
άλλ’ ούτε είναι ό Ά μιρας πού «είσέβηκε στήν Πόλη καβαλλάρης». Είναι ό τε-

4) Φαίδ. Μπουμπουλίδου: Κριτική λογοτεχνία, βασική βιβλ. τόμ. 7.



λευταΐος πρόμαχος τών Γραικορωμαίιον, δηλ. τοϋ Ελληνισμού, ό Κωνσταντί
νος ό Παλαιολόγος, ό Μαρμαρωμένος βασιλιάς. Π ρέπει νά προσέξωμε τό γεω 
γραφικό πλάτος, πού καταλαμβάνουν οί θρϋλοχ και οί παραδόσεις, γ ιά  νά πα
ρακολουθήσουμε τούς εθνικούς κραδασμούς (όσο στήν έντασή τους οσο και στό 
σβήσηιό τους. Ό  θρΰλος τοΰ Μαρμαρωμένου βασιλιά ξεκίνησε άπό τή Θράκη. 
Πολύ φυσικό, άφοϋ έκεϊ παίχθηκε ή τελευταία πράξη τής εθνικής τραγωδίας. 
Ή  Τραπεζσϋντα, ό Μωρίας, ή Κρήτη, θεωρήθηκαν και ήταν λεπτομέρειες. Ό  
λαός τής Θράκης ένοιωσε τόν ελεον καϊ τόν φόβον έντονώτερα άπό κάθε Ε λ 
ληνική επαρχία. Είπαμε ήδη πώς καϊ γιά  ποιούς λόγους ή Μικρά ’Ασία ήταν 
ναρκωμένη. Τά νησιά τοΰ Αιγαίου κατέχονταν άκόμα άπό τούς Φράγκους, ή 
Πελοπόννησος έμεινε λίγα  χρόνια άκόμα ελεύθερη, ή Μακεδονία, ή Θεσσα
λία, ή ’Ή πειρος είχαν ύποταχθή ένωρίτερα. Ή  θλίψη ήταν μεγάλη παντοΰ. 
Δείγμα οί διάφοροι θρήνοι άπό τήν Τραπεζοϋντα έως τήν Κρήτη κι άπό τόν 
Εΰξεινο έως τό Πόντο καθώς καϊ οί έκκλήσεις πού άρχισαν άμέσως γιά  μιά 
νέα σταυροφορία εναντίον τών μουσουλμάνων. 'Ό μω ς άλλο θλίψη και άλλο 
κατάπληξη. Ή  δεύτερη είναι πού δημιουργεί τούς θρύλους, καϊ γεννιέτα ι ά
μέσως, καθώς είναι άμεση ή εντύπωση, πού τρέφει τή φαντασία. Γι’ αυτό κι 
ό θρακιώτης ποιητής Γ. Βιζυηνός είναι ό ποιητικός ερμηνευτής τοϋ μύθου τοΰ 
Μαρμαρωμένου Βασιλιά, τοϋ ’Ακρίτα πού κοιμάται, καθώς ό θρυλικός Βαρβα- 
ρόσσας τών Γερμανών.

Τό δημοτικό τραγούδι πού είναι γνωστό κυρίως στον Αίγαιακό καϊ Βαλ
κανικό χώρο ίσως ύπέστη μεταβολές, ίσως δέν είναι άσχετο καϊ μέ τά γεγονό
τα τοϋ 1204. Ε ίναι γνωστό πόσο ή εποχή έπιδρά καϊ προσαρμόζει παλαιότερα 
στοιχεία σέ μεταγενέστερα. Ό  στίχος

Πήραν τήν Πόλη, πήραν την, πήραν τή Σαλονίκη
δέν σχετίζεται μέ τά γεγονότα τοϋ 1453, γιατί ή Θεσσαλονίκη ε ίχε  παραδοθή 
άρκετά χρόνια πρίν. Τό γνήσιο τραγούδι τοΰ θρήνου τής Πόλης ίσως άρχίζει 
μέ τό στίχο

Σημαίν’ δ Θεός, σημαίν’ ή γή, σημαίνουν τά έπουράνια.
'Ό σο γιά τήν επίκληση νάρθοΰν καράβια άπ’ τή Φραγκιά ας μή παραξε- 

νευώμαστε. 'Ό σοι δέν προτίμησαν τό «σαρίκιον τοΰ Τούρκου άπό τήν κάραν 
τοϋ Πάπα» είχαν τά βλέμματα στραμμένα πρός τή Δύση. Τήν είχαν κι άπό 
πριν άλλά καϊ δταν πολεμούσε στό πλευρό τοΰ Κωνσταντίνου ό «Φράγκος» 
Ίουστινιάνης. Ή  εύχή νάρθοΰν άπ’ τή Φραγκιά καράβια νά πάρουν τό Χριστό, 
τό Βαγγέλιο καί τήν 'Αγία Τράπεζα έχει αντίστοιχο τό γεγονός τής μεταφοράς 
τής κάρας τοΰ 'Αγίου ’Ανδρέα άπό τήν Πάτρα στή Ρώμη στά 1561 άπό τόν 
θω μά Παλαιολόγο καϊ τήν παράδοσή της στον Πάπα, ώσπου νά γίνη βολετό 
νά έπιστρέψη γρήγορα έκεϊ, δπου βρίσκονταν έπϊ αιώνες. 'Ό πω ς πράγματι 
έπέστρεψε πριν άπό λίγα  χρόνια. ’Αλλά καϊ ιστορικό γεγονός είναι δτι καϊ κα
ράβια γύρεψαν οί άνθρωποι τοϋ Αιγαίου, αύτοί πού τραγούδησαν τό θρήνο 
τής Πόλης, νάρθοΰν άπ’ τή Φραγκιά. ’Αναφέρονται αιτήσεις νησιωτών τοϋ 
Αιγαίου πρός τόν άρχηγό τών Ίω αννιτώ ν ιπποτών πού κατείχαν τή Ρόδο, νά 
στείλη καράβια Φράγκικα νά παραλάβουν τούς πληθυσμούς πού κινδύνευαν 
άπό τούς Τούρκους. Καϊ οί πληθυσμοί αύτοί θά έφευγαν μαζί μέ τά ίερά κειμή
λια, τουλάχιστον μέ τις ιερές εικόνες, πού είχε στό σπίτι του ό καθένας. Νά 
oi «Penates» πού θά πάρουν τά καράβια μαζί τους. Σ υ χν ά  άπό τότε οί Νησιώ
τες τοϋ Αιγαίου πολέμησαν σκυλίσια εναντίον τών Τούρκων στό πλάϊ τών 
Φράγκων μέχρι τής οριστικής κατοχής τής Κρήτης στά 1669. ’Αλλά καί σέ 
κάθε άπό τότε πολεμική καί σ’ αύτή τή θρυλική ναυμαχία τής Ναύπακτού πή



ραν μέρος μ' ενθουσιασμό πολλοί Έ λ λ η ν ε ς  στό πλάϊ τών Φράγκων, μόλις έ- 
ναν αίώνα άργότερα, ενώ τελείως αθελά τους και σαν σκλάβοι - κωπηλάτες 
τών καραβιών πήραν μέρος στό πλάϊ τών Τούρκων.

'Ό μω ς καθώς διάβαιναν τά χρόνια, τά δεκάχρονα, οί αιώνες κι ό λυτρω
μός άργοΰσε νά έρθη, άφοϋ τά συμφέροντα τών χριστιανικών κρατών δέν συν
έπιπταν και οί σταυροφορίες σχεδιάζονταν, άλλά δέν γίνονταν, παράλλαξαν 
οί άνθρωποι τοΰ Αιγαίου και τής Ρούμελης τό τραγούδι τους σέ κάποιο ση
μείο. Τό τραγούδι στήν άρχή θά ή τα ν :

Σώπασε, Κυρά Δέσποινα, σώπασε μή δακρύζεις, 
πάλι γοργά στό θρόνο σου θέ νά σέ προσκυνάμε.

Καί υστέρα άλλαξε κ’ έγ ινε  όπως τό ξαίρομε:
Σώπασε, Κυρά Δέσποινα κ’ εσείς Ά γ ιο ι μην κλαίτε 
ΙΙάλι μέ χρόνους μέ καιρούς πάλι δικά σας θά ναι.

★  ★  ★

Παρ’ δλ’ αύτά δέν κινδύνεψε λιγώτερο καί στή Βαλκανική έως τήν Κρή
τη ό ορθόδοξος Ελληνισμός. Οί Τούρκοι γρήγορα μετέφεραν στή Θράκη, στή 
Μακεδονία καί στή Θεσσαλία πυκνούς Τουρκικούς πληθυσμούς, εκατοντάδες 
χιλιάδων, πού αλλοίωσαν άρκετά τόν εθνολογικό καί θρησκευτικό χάρτη τών 
επαρχιών αύτών. Κι’ άν προσθέσωμε τις συχνές πιέσεις γιά έξισλαμισμό τών 
χριστιανών, έχουμε σαφή εικόνα τής μεταβολής. Ή  ύπαιθρος τής Θράκης γ έ 
μισε άπό ώχυρωμένα χωριά, οπου εγκαταστάθηκαν μουσουλμανικές κοινότη
τες διοικούμενες άπό άξιωματούχους γενιτσάρους. ’Έ τσ ι ό χριστιανικός πλη 
θυσμός περιωρίστηκε κυρίως στις πόλεις, δπου οί 'Έ λλη νες άλλου ήσαν άμι- 
γεΐς καί άλλοΰ ανακατωμένοι μέ Βουλγάρους5.

Στή Θεσσαλία πάνω άπό 200 χωριά κατοικήθηκαν άπό Τούρκους μετα
φερμένους άπό τή Μικρασία, τούς Κόνταρους καί τούς Χαλντούπηδες. Φοβε
ρές έπιδημίες δεκάτισαν τούς Τουρκικούς πληθυσμούς, εγκατεστημένους στον 
θεσσαλικό κάμπο καί τελικά οί πόλεμοι ξανάκαμαν τούς τόπους αυτούς κα
θαρά Ε λληνικούς.

Σ τή  Θράκη υπήρξε τόσο μεγάλη ή είσροή τών Τούρκων, ώστε πολλά Ε λ 
ληνικά χωριά ξέχασαν τήν Ελληνική γλώσσα. Μ εταφερμένοι οί κάτοικοι τών 
χωριών αύτών, μετά τήν άνταλλαγή τών πλθυσμών, στή Δυτική Θράκη μι- 
λοΰσαν καί ίσως μιλοΰν άκόμα οί γεροντότεροι, τουρκικά6. Ή  κατάληψη τής 
Κρήτης, άν καί έγ ινε  πολύ άργότερα, στά 1669, είχε σάν άποτέλεσμα νά έρη- 
μωθή ό τόπος καί ό μισός πληθυσμός της ν ’ άλλαξοπιστήση, Ή  άγρια άντί- 
σταση πού έγινε άπό τούς Φράγκους καί τούς ντόπιους, είχε σάν άποτέλεσμα 
τό σκληρό κυνήγημα τών χριστιανών καί τόν εξαναγκασμό τους νά άλλαξο- 
πιστήσουν. Κινδυνέψαμε οί [Ε λληνες νά γίνωμε πάροικοι στά ϊδια τά Ε λ 
ληνικά μας χώ ματα . . .

Οί τόποι πού κράτησαν συμπαγή τόν Ελληνισμό ήταν οί τόποι δπου ήκ- 
μασαν τά Δεσποτάτα τής ’Ηπείρου καί τοΰ Μωριά μαζί μέ τά νησιά. Ά π ’ αύ
τόν τόν μεγάλο κίνδυνο νά γίνωμε παροικία στον τόπο μας, μάς γλύτωσε τό 
’21 μέ τό βίαιο καί περήφανο ξεπέταγμα τής φυλής.

★ ★  ★
Ειδικά γιά τήν ’Ή πειρο μπορεί νά εϊπωθή δτι τά παράλιά της καί τά βου

5) Ά δ . Διαμαντοποΰλου, ή Ά γχίαλος, 1954, σελ. 111.
6) Ά ρ. Κουλέρη, Ή θ η  και Εθιμα τοϋ χωρίου ’Ά μ φ ια  τής Ροδόπης, ΆίΙήναι, 1970.



νά της ήταν τά φρούρια της άντίστασης. Ή  Πρέβεζα, τό Βουθρωτό και ή Πάρ- 
γα  ήταν στά χέρια  τών Ε νετώ ν. Κάτω άπό τήν προστασία τής γαληνότατης 
Δημοκρατίας άπολάμβαναν κάποια ζωή ανεκτή. Μπορούμε νά ποϋμε δτι εί
χαν κάποια έλευθερία. Σ τήν Πρέβεζα και στήν Πάργα συχνά κατέφευγον οί 
κλεφτάρματολοί, δπως οί Κονεμένοι, οί Άνδρουτσαϊοι, οί Μπουκουβαλαϊοι καί 
άλλοι. Ή  Χιμάρα κατώρθωσε ένωρίς ν ’ άποσπάση προνόμια. Παργινοί καί Χι- 
μαριώτες μαζί μέ θεσσαλούς άποικίζουν τά Ψαρά, άπ’ δπου θά βγουν οί θα - 
λασσομάχοι τοΰ 21. Οί Παργινοί ποτέ δέν έπαψαν τήν έπαφή τους μέ τούς 
Ψ αριανούς άποίκους των. Ό  κατασκευαστής τών Ψαριανών πυρπολικών Δη- 
μολίτσας ή Πατατούκας ήταν γέννημα καί θρέμμα τής Πάργας. Καταγωγής 
Π αργινής ήταν κι ό Κανάρης, ’ίσως μάλιστα είχε γεννηθή στήν Πάργα κι αύ- 
τός. ’Έ τσ ι τούλάχιστον υποστήριξε ό ιστορικός Γατόπουλος (έφ. Εστία, 1937), 
πού μελέτησε τό οικογενειακό άρχείσ τής οικογένειας Κανάρη. θ ά  τραγου- 
δήση άργότερα τήν άνδρεία τών Παργινών καί ή δημοτική μοϋσα καί ή μοΰσα 
τοϋ Κάλβου, τοϋ Σολωμοΰ καί τοϋ Μπάϊρον. Οί Χιμαριώτες, πού άποτελοϋ- 
σαν τούς καλύτερους μισθοφόρους τής Μάλτας καί τοϋ κράτους τής Νεαπό- 
λεως φρονημάτιζαν κ’ εγκαρδίωναν τούς γύρω πληθυσμούς. Στό εσωτερικό τής 
χώρας τά ’Ηπειρωτικά βουνά έδωκαν συχνά τούς πιο άξιους άρματολούς καί 
κλέφτες κ’ έδώ συστήθηκαν τά πρώτα άρματολίκια.

Έ ξ  άλλου τά προνόμια τοϋ Ζαγοριοϋ, τοϋ Μετσόβου, τοϋ Συράκου καί 
τών Καλαριτών βοήθησαν τούς κατοίκους τών ορεινών περιοχών ν ’ άναπτύ- 
ξουν τή βιοτεχνία τους καί λίγο - λίγο τό θαυμάσιο έμπόριό τους σέ δλες ιίς 
Βαλκανικές χώρες καί στήν Κεντρική Εύρώπη. Οί πρώτες έμπορικές Ε λ λ η 
νικές κοινότητες τής Κεντρπ<ής Εύρώπης οφείλονται σέ Ή πειρώ τες, Δυτικο- 
μακεδόνες καί θεσσαλούς. Στήν ’Ιταλία, στήν Αυστροουγγαρία καί στή Βλα- 
χιά, άκόμα καί μέχρι τής Πολωνίας, άκμάζουν Ή πειρώ τες έμποροι καί βιοτέ- 
χνες άπό τή Μοσχόπολη καί τήν Κορυτσά έως τά Γιάννινα καί τά χωριά τής 
Πίνδου άνακατωμένοι μέ Μ ακεδόνες καί θεσσαλούς. Ξένοι περιηγητές δια
πιστώνουν τήν οικονομικήν άκμή αύτών τών τόπων καί μένουν κατάπληκτοι 
βλέποντας στά βλαχοχώρια τής Πίνδου πλούσιες βιβλιοθήκες. ’Από ένα τέτοιο 
ξεκίνημα έχομε τήν άκμή τής Μοσχόπολης, μέ τά σχολεία της, τά τυπογρα
φεία της, τις βιβλιοθήκες της καί τούς σοφούς της. Τά ήθη έδώ κατά φυσικό 
λόγο ήμερεύουν, χωρίς νά χάνουν οί άνθρωποι τό γενναίο τους ς>ρόνημα. Τά 
Γιάννινα, ή πρωτεύουσα τών Δεσποτών τής Η πείρου διατηρούν τά πολιτικά 
καί στρατιωτικά προνόμιά τους μέ τή συνθήκη τοΰ 1430. Σ χολεία  ύπάρχουν 
μέσα στό κάστρο τών Γιαννίνοιν καί άπέναντι στό Νησί. 'Ό ταν  έξισλαμίζων- 
ται οί σπαχήδες, οί Ή πειρώτες έμπορο], πού ζοΰν κυρίως στή Βενετία — άρ
γότερα καί άλλοϋ — συνεχίζουν τήν έκπαιδευτική παράδοση τοϋ τόπου σέ 
καθαρή εθνική άτμόσφαιρα δπως ε ίχε  διατηρηθή άπό τήν εποχή τοϋ Δεσπο
τάτου. Ή  μόρφωση δέν άφήνει τήν ψυχή νά βαρβαρωθή. Τά σχολεία τών 
Γιαννίνων στέλλουν δασκάλους παντοΰ. Σ τά  σκλαβωμένα Γιάννινα δέν πα- 
ραμελοϋνταν ούτε ή γυναικεία μόρφωση. Φαίνονταν κάπως άπίθανη ή μαρτυ
ρία τοϋ Γιαννιώτη Κουτοαλ έξητ δτι οί γυναίκες τών Γιαννίνων, άκόμα καί οί 
Τούρκισσες, γνώριζαν Ε λλη νικά  γράμματα. Ά λ λ ’ άπό τή μελέτη τοϋ άρχείου 
τοΰ Σταύρου Τσαπαλάμου, πατέρα τοΰ Γεωργίου Σταύρου, δέν μένει πιά 
καμμιά άμφιβολία. Ό  άκαδημαϊκός Κουλέας διάβασε γράμματα Γιαννιωτισ- 
οών γραμμένα, δπως βεβαιώνει, μέ τό χέρι τους8. Τέλος, στήν ’Ή πειρο δέν

7) Κουτσαλέξη: ’Απομνημονεύματα.
8) 2 .  Κ ουγέα: Tb άρχεΐον τοϋ Στ. Τσαπαλάμου, ’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμος ΙΛ ', σελ. 

31— 32.



παρατηρεϊται άθρόα εγκατάσταση Τούρκων. Σ ' αύτόν τόν τόπο έρριξε βαθειά 
τις ελληνικές ρίζες του τό Δεσποτάτο τής Η πείρου. Μπορούμε νά πούμε δτι 
οί τελευταίοι άκριτες έζησαν έδώ στήν ’Ή πειρο. Στό «Χρονικό τών Τόκων» 
προβάλλεται καθαρά ή έθνική συνείδηση τών Ρωμαίων (Γραικώ ν), ενώ κι 
αύτή ή φράγκικη οικογένεια τών Τόκων φαίνεται σάν εξελληνισμένη μέσα 
στον Ε λλη νικό  κόσμο πού κυβέρνα. Είναι άπλώς σάν μιά ξενόφερτη εξελλη
νισμένη δυναστεία, όπως συχνά έχει συμβή στή ζωή τών λαών. Οί ελάχιστοι 
Τούρκοι πού ήρθαν στήν ’Ή πειρο, δέν άλλοίωσαν τόν εθνικό χαρακτήρα τού 
τόπου. Οί Τουρκογιαννιώτες μιλούσαν Ε λλη νικά  καί πιο πολύ ξεχώριζαν νιά 
τή θρησκεία, παρά γιά  τήν καταγωγή. Πολεμιστές τοΰ Δεσποτάτου καί μερικοί 
άπό τό Μωριά κι άπό τή Νέα ’Ή πειρο συνέχισαν πολύ νωρίς τήν πολεμική 
παράδοση τοϋ τόπου. Ό  Ή πειρώτης Κορκόνδιλος Κλάδας μετά τήν ύποταγή 
τής Μ άνης έπέστρεψε στήν ’Ή πειρο  καί συνέχισε τόν άγώνα στή Χηιάρα, 
ενώ οί Τζαβελλαίοι καί Μποτσαραϊοι κατέβηκαν άπό τά βορειότερα. Λέγουν 
δτι οί Μποτσαραϊοι είχαν συνεργαστή μέ τόν Καστριώτη στήν άμυνα τής 
Κρόιας, ενώ οί Τζαβελλαίοι κατέβηκαν στό Σ ούλι άπό τήν Κορυτσά. Οί άλ
λοι Σουλιώ τες είναι κυρίως ντόπιοι πολεμιστές, άπό κείνους πού έλαβαν μέ
ρος στά διάφορα επαναστατικά κινήματα τής Η πείρου, άπό κείνους πού θέ
λησαν δπως δήποτε νά μείνουν άνυπότακτοι. Σ τήν ’Ή πειρο ή έθνική συνεί
δηση παρέμεινεν άθόλωτη. ’Εδώ δέν έγ ινε  καμμιά σκέψη γιά συνεργασία μέ 
τόν Τοϋρκο. Τά μάτια του τά έχει στραμμένα ό Ηπειρωτικός λαός μόνο σέ 
δ\)ό σημεία, στήν Πίνδο καί στή Δύση.

"Οταν έγινεν ή ναυμαχία τής Ναυπάκτου στά 1571 ό Η πειρω τικός λαός, 
ιδίως ό λαός τής ΓΙάργας, δπως σημειώνει ό .Παργινός Ά ραβαντινός, τραγού
δησε μέ πατριωτικόν ένθουσιασμό τό θρίαμβο τών χριστιανικών δυνάμεων. Κα
νένας λαός δέν έτραγούδησε — καί μάλιστα μέ τόση θέρμη — ξένους θριάμ
βους. Κανένας λαός δέν έκανε ύπόθεση δική του τόν πόλεμο ξένων κρατών, 
δσο τραγούδησε κι δσο θεώρησε δική του ό Η πειρω τικός λαός τή νίκη τής 
Ναυπάκτου, δπου γιά πρώτη φορά άμφισβητήθηκε ή ναυτική υπεροχή τών 
Τούρκων καί σκοτώθηκε ό άρχηγός τοΰ Τουρκικοΰ στύλου Ά λή  - πασάς. Καί 
δείχνει άκόμα τό τραγούδι αυτό μιά εύγένεια  καί μιά τρυφερότητα πού δέν 
διακρίνεται σέ όμοια παλαιότερα τραγούδια τού άκρτπκοϋ κύκλου. Γίνεται μιά 
τομή, σημαδεύεται μιά νέα έποχή στό δημοτικό τραγούδι τοϋ έθνο υ ς:

Νάημουν πουλί, γλυκαη,δονί, νάημουνα χελιδόνι 
νάημουν καί χρυσοφάναρο στό φάρο τής Μεοσήνας9 
γιά νοίγλεπα, νά βίγλιζα τό Ρήγα π ’ αρμενίζει, 
οπ’ αρμενίζουν χαίροντας καί λάμνουν τραγουδώντας.
Δέν παν σέ πόρτο γιά νά μπουν, λιμιώνα γιά ν ’ αράξουν, 
γυρεύουν τόν Άλή - πασά, γιά νά τόν πολεμήσουν.

Αρχηγός τοϋ χριστιανικού στόλου ήταν ό Δον ’Ιωάννης, άλλ’ ό δημοτικός 
τραγουδιστής δέν δυσκολεύεται νά τόν όνομάση Ρήγα10. Μετά τόν παραπάνω 
πρόλογο τό τραγούδι συνεχίζεται μέ τήν περιγραφή τής μάχης καί τά έπα- 
κόλουθά τ η ς :

9) Πρόκειται γιά  τή Μεσσήνη τή ; Σικελίας, άπ’ οπου ξεκίνησε ό συμμαχικός χριστιανι
κός στόλος γιά νά συναντήση τον Τουρκικό.

10) "Οπως σέ κάποια αλλη περίπτωση μιά μεγάλην αρχόντισσα τήν είπε Βασιλική, βασιλαρ-
χόντισσα, ένω τό όνομά της ήταν Εύδοκία. Ό  λαός δέν παραποιεί γιά  νά λαθέψη, άλ
λά γιά νά είπή καλύτερα αϋτδ που αίσιΊάνεται σάν αισθητικήν άλήθεια.



'Ό ταν απαντηθήκανε οι δυο χοντρές αρμάδες, 
βροντοκοποννε οι κανονιές, γίνεται ή μέρα νύχτα 
πλώρη μέ πλώρη σμίγουνε, κατάρτι μέ κατάρτι, 
λαμποκοπούνε τά λαμιά, βροντούνε τά τριμπόνια, 
ποδάρια, χέρια και κορμιά γιομίζουν τά καράβια, 
σκατώθη κι ό Άλή - πασάς, τό άξιο παλληκάρι, 
κι 6 Ρήγας τή γαλκότα του τήν έ'σερν’ άπ’ τήν πρύμμη.

'Έ να ς επώνυμος ποιητής Θά ήθελε νά κάνη εντύπωση περιγράφοντας μέ 
περισσότερη ρητορεία τις σκηνές τής ναυμαχίας. Ά λ λ ’ ή εύαισθησία τοΰ άνώ- 
νυμου ποιητ ήπολύ φυσικά και ψυχολογημένα προχωρεί σέ κάτι περισσότερο 
άνθρώπινο, στό παράπονο τοΰ σκλάβου, πού ήταν αιχμάλωτος τών Ά λγερ ι- 
νών πειρατώ ν:

Μέσα ειχε σκλάβους εκατό στά σίδερα δεμένους 
κα'ι σκλάβος αναστέναξε κ’ έστάθη τό καράβι.
Ό  Ρήγας άνατρόμαξε, τόν πρώτο του φωνάζει:

— Εκείνος π ’ άναστέναξε κ’ έστάθη τό καράβι,
άν είν’ άπό τούς δούλους μου, τη ρόγα του ν ’ αυξήσω 
κι αν ειν’ άπό τούς σκλάβους μου, νά τόν ελευθερώσω.

— ’Εγώ εΐμ’ όπ’ αναστέναξα και τό καράβι έστάθη, 
γιατ’ ειδα δνειρο κακό στον ύπνο πού κοιμώμουν, 
είδα καί τή γυναίκα μου, τήν στεφανώνουν μ’ άλλον. 
Νιόγαμπρον τέισσερων μηνών Τούρκοι μέ πήράν σκλάβον 
καί δέκα χρόνους έκαμα στις Μπαρμπαριιας το χώμα, 
δέκα καρυές έ φύτεψα στή φυλακή πού μ’ είχαν 
κι άπ’ δλες έφαγα καρπό % έλευτεριά δέν ηΰρα.

Θά μπορούσε κανείς τό τελευταίο κομμάτι νά τό Θεώρηση ξεχωριστό τρα
γούδι, δμως δέν είναι. Δέκα πέντε χιλιάδες χριστιανοί, δηλ. κυρίως 'Έ λ λ η 
νες τοϋ Αιγαίου, πού ύποχρεοΰνταν νά ύπηρετοΰν στό ναυτικό τοΰ σουλτά
νου καί ήταν κωπηλάτες στά καράβια τοϋ Τούρκου στολάρχου Ά λή  - πασα ή 
σκλάβοι τών Ά λγερ ινώ ν κουρσάρων, άπελευθερώθηκαν άπό τόν άρχηγό τοϋ 
Χρισπανικοΰ στόλου, τόν Δον ’Ιωάννη, τόν Ρήγα τοΰ τραγουδιού. Τό παρά
πονο λοιπόν τοΰ σκλάβου συνδέεται στενά μέ τήν ξακουστή ναυμαχία, πού έ
θεσε τέρμα στήν Τουρκική θαλασσοκρατορία στή Μεσόγειο κ’ έκλινε τή ζυγα
ριά ύπέρ τών Χριστιανικών δυνάμεων. Καί τό τραγούδι - χρονικό άναφέρει 
ποιητικά τό γεγονός αυτό.

Μέ τή νίκη τών χριστιανικών δυνάμεων στήν περίφημη αύτή ναυμαχία, 
τά παράλια τής ’Ηπείρου, Πρέβεζα, Πάργα, Βουθρωτό, μαζί μέ τή Βόνιτσα τής 
Α καρνανίας, έμειναν σχεδόν ελεύθερα κάτω άπό τήν προστασία τής Έ νε- 
τίας. Καί είχαν ιδιαίτερο λόγο οί Παργινοί, πού είχαν καταστροφή λίγο  νωρί
τερα άπό τόν Τουρκικό στόλο, νά τραγουδήσουν μέ τόσον ενθουσιασμό αύτό 
τό μεγάλο ιστορικό γεγονός. Ά πό  τότε καί οί ελπίδες τών Ρωμιών έγιναν βε
βαιότερες καί γιά  τή δική τους άπελευθέρωση. Στό εσωτερικό τής ’Ηπείρου 
τήν ίδιαν εποχή έξω άπό τό Τετράχωρον ή μικρή Λάκκο καί ή μεγάλη Λάκκα 
τοϋ Σουλιοϋ κατορθώνουν νά χαλαρώσουν τις άλυσίδες:

«Μετά ήμισυν δμως αιώνα», γράφει ό Λαμπρίδης, «δι’ αγώνων αιματηρών συ 
μόνον τούς άγριους αυτών γείτονας περιώρισαν, άλλά καί αυτονομίας καί αύτοδιοι- 
κήσεως ύπό γενναίους αύτών αρματολούς έτυχον καί μόνον εις άπότισιν δεκάτης, 
προβατονομίου καί κεφαλικοΰ φόρου ύπεβλήθησαν. Ούδείς ’Οθωμανός άνευ άδει
ας τοΰ αρματολού Μάρκου Πούλιου έτόλμα νά θέση πόδα καί μάλιστα είς τήν Λακ-



κοπούλαν, λάκκαν Λελόβου καί τό μεσημβρινώτερον τοΰ νοτίου διαμερσματος, Λάκ- 
καν Βότσιαρη άποκληθέν ύστερον. Πρός διατήρησιν δμως καί έξασφάλισιν τής 
αυτονομίας τών λαών τούτων μέχρι τής δ ' δεκαετηρίδας τοΰ ΙΖ ' αίώνος (1640) 
σπουδαίως συνετέλεσε καί ή έξόντωσις (1572) τών Μαργαριτιωτών ύπό ναυάρχου 
τινός τής Ένετίας11. "Ωστε ή Ναυμαχία τής Ναυπάκτου' είχε τις συνέπειές της 
όχι μόνο στά παράλια, άλλά καί στό εσωτερικό τής Ηπείρου».

Σ χετικά  μέ τήν άπελευθέρωση τών 15 χιλιάδων αιχμαλώτων μιλάει κι ό 
μεγάλος Ισπανός συγγραφέας θερβάντης, πού έλαβε μέρος στή ναυμαχία:

«Καί κείνη τήν ημέρα πού στάθηκε τόσο τυχερή γιά τή χριστιανοσύνη, γιατί 
γίνηκε αφορμή νά σκορπιστή ή πλανερή Ιδέα, πούχε δλος ό κόσμος κι δλα τά έθνη, 
πώς οί Τούρκοι ήτανε τάχα άνίκητοι στή θάλαοσα —  εκείνη τήν ημέρα λέω, όπού 
συντρίφτηκε ή τουρκική αλαζονεία κ’ ή φαντασία, ανάμεσα σέ τόσους ευτυχισμέ
νους, πού βρέθηκαν έκεϊ (γιατί, δσοι χριστιανοί σκοτώθηκαν έκεϊ πέρα ήταν άκό
μα τυχεροί άπό κείνους πού έμειναν ζωντανοί καί νικητές), εγώ μονάχα ήμουν ό 
κακότυχος... (παρουσιάζεται έδώ δ Θερβάντες νά αιχμαλωτίζεται' ετσι τοΰ δίνεται 
ή ευκαιρία μες άπ’ τό Τούρκικο στρατόπεδο ν ’ άφηγηθή πόσο αδύνατοι ήταν οι 
Τοΰρκοι στό Ναυαρινο καί στή Μεθώνη καί πώς ή αδράνεια κ’ ή διχόνοια τών 
Χριστιανών έσωσε τούς Τούρκους). Κ' ήμοιινα ό μόνος θλιμμένος μέσα άπό τόσους 
χαρούμενους κι δ μόνος αιχμάλωτος μέσ' άπό τόσους ελεύθερους, γιατί δέκα πέντε 
χιλιάδες Χριστιανοί, πού τούς είχαν βαλμένους νά τραβάνε κουπί μέσ’ στά τούρκι
κα καράβια, άπόχτη,σαν εκείνη τήν μέρα τή λευτεριά τους»12.

Οί παραπάνω γραμμές έρμηνεύουν ιστορικά τό τρίτο μέρος τοϋ τραγου- 
διοϋ πού άναφέρεται στον αναστεναγμό τοΰ σκλάβου. Γιατ’ ήταν ό Ρήγας (ό 
δον Ιω ά ν ν η ς )  καί όχι ό πασας (δπως λαθεμένα κι άνιστόρητα παρουσιάζεται 
σέ άλλες παραλλαγές καί χωρίς σύνδεση μέ τή ναυμαχία), αύτός πού συμ- 
πόνεσε τούς χριστιανούς σκλάβους καί τούς ελευθερώνει. ’Ό χ ι  μόνον δταν 
έχομε μπροστά μας ιστορικά ή κλέφτικα τραγούδια, άλλά καί κάθε άλλο δημο
τικό τραγούδι, πρέπει νά προσέχωμε τήν πηγή τους. ’Έ τσ ι μπορούμε νά  ίδοϋ- 
με χωρίς λάθη τή μορφή ένός τόπου καί νά μή παραποιούμε τά γεγονότα. Σ άν 
παράδειγμα φέρωμε τό τραγούδι τοϋ Κατσαντώνη. Ά κοϋμε συχνά άπό τό ρα
διόφωνο :

Πουλί μ’ σάν πας μες στόν Μωριά, σάν πας στήν "Αγια Λαύρα, 
χαιρέτα μας τήν κλεφτουργιά κι’ αύτόν τόν Κατσαντώνη.

Είναι γνωστό δτι ό κλέφτης τών Τζουμέρκων καί τών Ά γράφω ν ποτέ δέν 
πήγε στό Μωριά καί ίσως άγνοοΰσε άν ύπάρχη Α γία  Λαύρα. Π ήγε δμως στή 
Λευκάδα δπου στά 1807 άναγνωρίσθηκε γενικός άρχηγός τών κλεφτών — καί 
αύτοϋ τοϋ Κολοκοτρώνη — στόν άγώνα εναντίον τών Τούρκων, αν ό ’Αλή - 
πασας έπιχειροΰσε άπόβαση στή Λευκάδα, δηλ. στήν Α γ ία  Μαύρα (Santa 
M aura) δπως τήν λέν  άκόμα οί ’Ιταλοί, δπως τήν λέν άκόμα τά δημοτικά μας 
τραγούδια, κι’ δπως πίνομε άκόμα «Άγιομαυρίτικο» (δηλ. Λευκαδίτικο) κρασί. 
Τό τραγούδι λοιπόν ε ίν α ι:

Πουλί μ’, σάν πας μες στά νησιά, σάν πάς στήν "Αγια Μαύρα 
χαιρέτα μας τήν κλεφτουργιά κι αύτόν τόν Κατσαντώνη.

11) Ί ω . Λαμπρίδου «’Ηπειρωτικά Μελετήματα», τεΰχος τρίτον, Κουρεντιακά καί Τσαρκο- 
βιστιακά, σελ. 41.

12) Μετάφραση ΚαρΑαίου.



Γιατί πραγματικά έκεϊ είχε μαζευτή τότε ή Κλεφτουργιά της Ρούμελης 
μέ ενέργειες τοΰ Καποδίστρια, πού ύπηρετοΰοε τότε στή Ρωσική Διοίκηση τής 
Επτάνησου κ’ έκεϊ μέ τό πλοίο του πλέοντας μεταξύ Πόργας καί Λευκάδας 
μετέφερε Ή πειρώ τες πολεμιστές ό νεαρός Κανάρης.

Κάποιαν χτυπητή άντίθεοη άξίζει ν ' άναφ έρουμε: ’Ενώ μέ τόσον ένθου- 
σιασμό τραγούδησαν οχ Ή πειρώ τες τήν περίφημη ναυμαχία, ένας απόγονος 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων ό Μ ιχαήλ Καντακουζηνός, κάτοχος τεράστιας π ε
ριουσίας, πού ζοΰσε στήν ’Λγχίαλο τής Θράκης, χάρισε στόν σουλτάνο 15 πο
λεμικά πλοία, «τριήρεις» δπως λέει ό Κούρσιος, δταν έκείνος βιάζονταν ν ’ ά- 
ναπληρώση τις ζημίες τής ναυμαχίας. ’Έ τσ ι έγινε, μας λέε ι ή ιστορία, πιο ά- 
γαπητός στό σουλτάνο. Αύτή ή άντίθεση άποτελεϊ κ ένα παράδειγμα τοΰ χτυ- 
πητοΰ διχασμού, πού συχνά παρουβίασε ό Βυζαντινός καί μεταβυζαντινός μας 
κόσμος. Αύτόν τόν διχασμό θά τόν συναντήσωμε έως τόν περασμένον αίώνα, 
δταν ό Φαναριώτης άντιπρόσωπος τού σουλτάνου στό συνέδριο τής Βιέννης 
κατορθώνει νά ματαίωση συνεννόηση τών νικητών ήγεμόνων, γιά νά διώξουν 
τούς Τούρκους άπό τήν Εύρώπη καί νά έλευθερώσουν έτσι δλους τούς χρ ι
στιανικούς λαούς τής Βαλκανικής.

Εύτυχώ ς τό πνεΰμα τής άνεξαρτησίας έμεινεν άλώβητο στόν Ε λλη νικό  
λαό' δέν θολώνει άπό συμφέροντα καί δρα σύμφωνα μέ τις συναισθηματικές 
καί πατριωτικές έμπνειισεις του. ’Ανάμεσα στά πολλά κλέφτικα τραγούδια 
είναι καί τό τραγούδι τοΰ Βασίλη, πού άποκαλύπτει καλύτερα άπό κάθε άλλο 
τήν πιο καθαρή πηγή τοϋ φ ιλελεύθερου πνεύματος, τής άγνής καί εύγενικής 
παλληκαριάς, δπως τήν αισθάνεται στήν ώραιότερην εκδήλωσή της ή έθνική 
ψυχή :

— Βασίλη, κάτσε φρόνιμα νά γίνης νοικοκύρης 
καί ν’ άποχτή,σης πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες 

— ’Εγώ, μάνα, δέν κάθομαι νά γίνω νοικοκύρης 
καί ν’ άποχτήσω πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες 
καί νάμαι σκλάβος τών Τούρκων, κοπέλι τών γερόντων.
Θά πάρω τό ντουφέκι μου νά πάω νά βρω τούς κλέφτες, 
τόν Τότσκα καί τό Μάνταλο, νά βρω καί τόν Μπαστέκη 
πού πολεμούν μέ τήν Τουρκιά καί μέ τούς ’Αρβανίτες.

Τό τραγούδι δέν φαίνεται ποιά ιδιαίτερη Ε λλη νική  επαρχία έχει πατρί
δα. Ε κ είνο  πού ξεχωρίζει είναι τό άνεξάρτητο πνεϋμα τοΰ νέου παλληκαριοϋ, 
έφήβου ίσως άκόμα, καί τό φιλελεύθερο φρόνημα άπέναντι τών Τούρκων δυ
ναστών καί τών Ρωμιών γερόντων (προεστών). Ό  θεσμός τών προεστών γ ε 
νικά ύπήρξε πολύ εύεργετικός άπό πολλές πλευρές. Τό δτι μεσολαβούσε ό 
ομόθρησκος, ό ομόφυλος καί συντοπίτης άνάμεσα στό ραγιά καί στόν Τοϋρκο, 
ήταν ένα μεγάλο άγαθό γιά τό ραγιά. "Ομως κάθε εξάρτηση προκαλεΐ δυσαρέ
σκειες. Καί τό κακό είναι δτι υπήρξαν προεστοί, πού φάνηκαν περισσότερο 
φίλοι τών Τούρκων άπ’ δ,τι θά ήταν άνεκτό. "Ενα Η πειρωτικό δημοτικό τρα
γούδι, πού τραγουδιέται άκόμα στά πανηγύρια, μιλάει γιά τις άδικίες κάποιου 
προεστού:

Βιγλίζω τήν ανατολή, βιγλίζω καί τή δύση,
βιγλίζω κ’ έναν νειόν καλόν πού πάει νά μεταλάβη
κι ό'ταν τόν βλέπουν ο'ι έκκλησιές, άκρη σ’ άκρη ραγιοΰνται.

- -Γυιέ μου, τό τί κακό ’καμες κ’ οί έκκλησιές ραγιοϋνται;
— Θυμάσαι (μάνα μ’) τόν παληό καιρό καί τά παληά ζαμάνια 

πουμουν στή χώρα προεστός, όπ’ ερριχνα τους φόρους;



Στούς πλούσιους ριχνα δυο καί τρεις, στους - ε - φτωχούς πέντ— εξη. 
στις χήρες τις κακότυχες δώδεκα, δεκατρία.

Σ έ  άλλο, πλατύτερα γνωστό τραγούδι, ό γέρο κλέφτης, δίνει συμβουλή:
—Γέροντες (προεστοί) θέλουν χάϊδεμα (περιποίηση, δώρα) 

κι αγάδες θέλουν όίσπρα (χρήματα) 
κι ό καπετάνιος δόκιμος, γιά νά τούς κυβέρνηση.

Ε ναντίον  αύτών τών προεστών καταφέρεται ό Βασίλης, πού έκφράζει τά 
συναισθήματα δλων τών αληθινών παλληκαριών. Δέν φαίνεται δμως ποΰ καί 
πότε έζησε. Ά λλ ά  τά ονόματα τοϋ Τότσκα καί τοϋ Μάνταλου είναι σημάδια 
άρκετά γιά  νά μάθωμε καί τόν τόπο καί τόν χρόνο.

Κατά τόν Άραβαντινό ό Τότσκας ήταν αρματολός τής Κόνιτσας, τών Γρε- 
βενών καί τών Χασιών καί σκοτώθηκε στό Κηπουριό τών Γρεβενών στά 1809. 
’Ά ν  ή χρονολογία είναι σωστή, τό τραγούδι τοϋ Βασίλη εκφράζει ίδέες επηρε
ασμένες ’ίσως άπό τά ιδεολογικά ρεύματα, πού έφερε ό άνεμος τής Γαλλικής 
επανάστασης. Ό  Ά ραβαντινός δμως σφάλλει. Ο Περραιβάς, προτερόχρονος 
τοϋ Ά ραβαντινοϋ, συνεργάτης τοϋ Ρήγα καί πού έζησε έν αδιάστημα στήν 
Πάργα άλληλογραφώντας μέ τόν Ψαλλίδα, τοποθετεί χρονολογικά τόν Τότσκα 
γύρω στά 1770. Τό ίδιο κι ό Λαμπρίδης, πού μελέτησε λεπτομερειακά τή ζωή 
τοϋ κλεφταρματολοϋ καί περιώδευσε δλα σχεδόν τά χωριά τής Η πείρου, μάς 
βεβαιώνει οτι ό Τότσκας έδρασε πριν άκόμα θανατωθή ό 'Ά γιος Κοσμάς καί 
δτι στά χωριά τής Πίνδου γνωρίστηκε μέ τόν αγιο. Ό  Λαμπρίδης έχει ύ π ’ 
δψει του τή γνώμη τοϋ Ά ρ. καί τήν άναιρεϊ:

«'Ο κλέφτης και αρματολός Κονΐτσης, Γρεβενών καί Χασίων Δημ. Τότσκας»13, 
γράφει ό Λ, «ανήγειρε παρεκκλήσιον επ’ όνόματι τής Α γίας Παρασκευής είς Άπλο- 
χώρι Ταΐρ - Ά γά, διένειμε δέ (177(>) κατά προτροπήν τοΰ Αγίου Κοσμά καί 40 
κολυμβήθρας εις 40 τοΰ τμήματος κοινότητας (τής Λάκκας Σουλοίυ) καί τό 1779 
εκτισεν αλευρόμυλον εις λερβίζιανα (τής Λάκκας Σουλίου), έξ οΰ ή εκκλησία 20 λί
ρας έτησίως έσοδεύει».

Τις παραπάνω πληροφορίες τις συμπληρώνει μέ τις παρακάτω πληρο
φορίες :

«Κατήγετο (ό Τότσκας) έκ τής περιοχής τοΰ ’Ολυμπου' ήν δέ κερκοφόρος. Προ- 
τρεπόμενος ύπό τού οσίου Κοσμά ινα παύσηται ληστεύων καί φονεύων, άπήντησεν 
δτι τό έαρ ιδίως κατελαμβάνετο ύπό ορμής τίνος καί μονομανίας πρός διάπραξιν φό
νων καί ληστειών. Πολλάκις κατ’ αποσπασμάτων τοϋ Κούρτ - πασά έπολέμησε. Τώ 
1770 μετά τοΰ Μπέλου, οπλαρχηγού τοΰ Μετσόβου, προσέβαλε 3.000 Τουρκαλβανών 
μετ’ αιχμαλώτων καί λαφύρων έκ IIελοποννήσου τήν Πίνδον διερχομένων, ήλ ε υ -  
θ έ ρ ω σ ε τ ά γ υ ν α ι κ ό π α ι δ α  ε κ ε ί ν α  καί τά λάφυρα τών κακούργων ελαβε 
( Αναμνήσεις Τρ. Μπάρτα σελ. 170). Δώροις δέ πεισθείς ινα δολοφονήση τόν ευ
εργέτην τοΰ Μετσόβου Τζιουμάγκαν ένήδρευσεν αύτόν παρά τήν βρύσιν Άβδή - πα- 
<ta, άλλ’ έφόνευσε τόν συνοδοιπόρον εκείνου Κ. Καφετζήν. Ένυμφεύθη δέ είς Δερ- 
βίζιανα, ένθα διήρχετο συνήθως έν ώρα χειμώνος. Συνέδεσε καί μετά Σουλιωτών 
πολλάς σχέσεις. Διό και οπλαρχηγός ύπό τοΰ Πάνου Ζήδρου διορισίΜς ένύμφευσε 
τό πρωτοπαλλήκαρον αύτοΰ Θεόδωρον έκ Γρεβενών μετά τής ανεψιάς πρός αδελφής 
τοΰ Γ. Βότσαρη. Έδολοφονήθη δέ κατ’ είσήγησιν τοΰ Κούρτ - παιτά διά πελέκεως 
εις Δερβίζιανα εντός τοΰ περιβόλου τής εκκλησίας, έ ν  (Τ> δ ε ί κ ν υ τ α ι  ε τ ι  κ α ί

13) Ία). Λαμπρίδου: ’Ηπειρωτικά μελετήματα, τεϋχος τρίτον, σελ. 69— 70.



ν υ ν  ό τ ά φ ο ς  τ ο υ . Έκ πάντων δέ τούτων εξάγεται δτι δέν ήκμασεν έπι τοϋ Άλή· 
(συλ. δημ. άσμ. II . Ά ρ. σελ. 65) οΰδ’ έφονεύθη είς Κύπριό (1809). ΙΙαρατηρητέον 
δέ πρός τούτοις δτι ευθύς μετά τήν δολοφονίαν τοϋ Τότσκα είς παρηγορίαν τής συ
ζύγου του περιήλθον και πολλοί Σουλιώται, έν οίς και ό Γ. Βότσαρης, οϊτινες μετά 
τών κατοίκων Δερθιζιάνων προέβησαν εις σχηματισμόν λιθοσωρείας περ'ι τό χωρίον 
τοΰτο διασωζομένης εις αιώνιον ανάθημα τοΰ δολοφόνου τοϋ ήρωος».

Οί λεπτομερειακές ειδήσεις τοΰ καλά πληροφορημένου Λαμπρίδη γιά  τή 
ζωή, τή δράση και τό Θάνατο τοϋ Τότσκα δέν άφήνουν καμμιά άμφιβολία, δτι 
ό Τότσκας έδρασε στήν ’Ή πειρο (άκριβέστερα στό Βιλαέτι Ιω αννίνω ν) 
δπου χτύπησε τούς Τουρκαλβανούς, ένώ διάβαιναν τήν Πίνδο γυρ ί
ζοντας άπό τήν Πελοπόννησο μέ πλούσια λάφυρα μετά τόν ξεσηκωμό 
τοϋ 1770, καί άπελευθέρωσε τά γυναικόπαιδα. Η πράξη του αύτή θεω
ρήθηκε έθνική νίκη άπό τούς κατοίκους τής περιφερείας καί θέρμανε 
τίς καρδιές τών παλληκαριών τοϋ τόπου αύτοΰ. 'Έ να ς άπ’ αύτούς είναι κι ό 
Βασίλης τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιού. Ή  πράξη αύτή τοϋ Τότσκα είχε σάν έπι- 
βράβευση τό σύνδεσμό του μέ τούς Σουλιώ τες καί ιδιαίτερα μέ τούς Μποτσα- 
ραίους. Ακολουθούν οί δωρεές πρός τίς εκκλησίες. Οί κλέφται καί οί άρμα- 
τολοί αύτοϋ τοϋ τόπου παίρνουν συνείδηση τής έθνικοθρησκευτικής άποστο- 
λής της. Ή  νεολαία άποκτά φρόνημα φιλελεύθερο, σρνείται τήν άνετη ζωή 
μπροστά στά άγαθά τής έλευθερίας. Ή  μάχη τής Πίνδου στά 1770 είναι συνέ
χεια  τών μαχών τοΰ Μωριά. Ή  εποχή αύτή συμπίπτει μέ τήν εμφάνιση τοΰ 
Πατρο - Κοσμά πού διάλεξε κυρίως αύτά τά μέρη, ’Ή πειρο, Δυτική Μακεδο
νία καί Θεσσαλία γιά νά τά όργώσπ ιδεολογικά μέ τό κήρυγμά του, δηλ. τό 
παλιαό Δεσποτάτο τής Η πείρου πού εξακολουθεί νά παρουσιάζη καί τήν έ- 
ποχή αύτή ενότητα εθνικής ζωής. ’Ά λλ ω ς τε τά Γρεβενά ύπήγοντο επί Τουρ
κοκρατίας στό Βιλαέτι Ίω α ννίνω ν καθώς καί ή Σα μαρίνα, πού γεωφυσικώς 
άνήκει στήν ’Ή πειρο, γιατί τά νερά της χύνονται στόν Άώο. Έ ξ  άλλου ό αν
θρωπιστικός διαφωτισμός, πού ξεκινάει άπό τίς σχολές τών Γιαννίνων καί τής 
Μοσχόπολης (πριν καταστροφή άπό τούς Α λβανούς) ήμερεύει τίς ψ υχές 
καί φωτίζει τά πνεύματα μέ τίς σύγχρονες κατευθύνσεις τής φιλοσοφίας καί 
τής επιστήμης.

Οί έμποροι τής Βενετίας άπό τά μέσα τοΰ ΙΖ ' αιώνα χρησιμοποιοΰν τό 
χρήμά τους γιά  κοινωφελείς σκοπούς, γιά  «υπανδρείαν» φτωχών κοριτσιών, 
γιά  συντήρηση εκκλησιών, ίδρυση σχολείων, άπελευθέρωση φυλακισμένων. 
Σ έ  δλ’ αύτά διαβλέπει κανείς, δτι οί ξενιτεμένοι Ή πειρώτες, ζώντας μέ τή 
νοσταλγία τής πατρίδας, επιστρατεύουν τόν εαυτό τους στήν υπόθεση τοΰ έ- 
θνους. Γιά νά έπιβιώση τό έθνος, πρέπει νά συντηρηθή, πρέπει νά τύχη προ
στασίας ό φτωχός κι ό άδύνατος, νά ένισχυθή στή θρησκεία του ό χριστιανός 
ύπόδουλος. Τήν έποχή εκείνη μεταξύ 1610—-1750 μιά άγρια καταπίεση εκδη
λώνεται στήν ’Ή πειρο πού συνεχίστηκε μετά τήν επανάσταση τοΰ Σκυλόσο- 
φου (1611) καί τόν έξισλαμισμό τών 350 οικογενειών προκρίτων (1635). Σ τις 
πόλεις καί στά χωριά ό έξισλαμισμός παίρνει ποικίλες μορφές. Οί κλεφταρ- 
ματολοϊ κατορθώνουν καί συγκρατσΰν τούς πληθυσμούς τών ορεινών τόπων 
καί τής νότιας Η πείρου. ’Ά λλο ι καταφεύγουν στή Δύση, άλλοι στά Ε π τά 
νησα (κυρίως στήν Κέρκυρα), άλλοι στήν Πελοπόννησο πού είχε γ ίνει πάλι 
Βενετσιάνικη κτήση μεταξύ 1680— 1715, άλλοι υπομένουν τά δεινά τής σκλα- 
βιας καί άλλοι άντιστέκονται μέ τό σπαθί.

Σ έ  πολλά χωριά οί χωρικοί προβαίνουν σέ παράτολμες πράξεις- καίνε 
τά σπίτια τών ολίγων εγκατεστημένων μουσουλμάνων ή τών δειλών πού λ ι
ποψύχησαν καί δέχτηκαν τόν έξισλαμισμό. Διατηρείται άκόμα ή άνάμνηση αύ-



τών τών άντιδιωγμών στό Πρωτόπαπα, στό Δεσποτικό, πατρίδα τοΰ Δομπόλη, 
στά Κούρεντα, στή Γρανίτσα, γιά νά περιορισθοΰμε μόνο στήν επαρχία Κου- 
ρέντων, πού περιβάλλει τά Γιάννινα. Στό Λειά τών Φιλιατών διατηρείται ά
κόμα ή άνάμνηση τής αύτοεξορίας των άπό τόν Μ αχαλά τοΰ Δελβίνου. "Οταν 
έφτασαν οί αύτοεξόριστοι, διηγείται ή τοπική παράδοση, στό μοναστήρι τής 
Π αναγιάς στή Ρίπεση, έκαμαν τάμα οί γυναίκες, άν μπορέσουν καί ξανακά- 
μουν χωριό, νά πηγαίνουν ξυπόλητες στή χάρη της δταν γιορτάζει. Καί δια
τηρούν τό έθιμο οί Λειώτισσες έως τίς ήμερες μας, άφοΰ μπόρεσαν κ’ έστησαν 
χωριό, θυμούνταν δμως δτι έχουν συγγενείς «Τουρκεμένους στό Μαχαλά, 
έξαλβανισμένους πιά καί μέ ξεχασμένη τήν Ε λλη νική  γλώσσα. "Οπως θυ- 
μοΰνται καί ατό Γκολέμι, κοντά στό Τεπελένι, οί Τουρκεμένοι κ’ έξαλβανισμέ- 
νοι κάτοικοί του, δτι κατάγονται « ά π ό  τ ό Π ρ ω τ ο π ά π α »  καί κατά 
τόν πόλεμο τοΰ ’40 φιλοξένησαν μέ χαρά στά σπίτια τούς Πρωτοπαπαδίτες 
στρατιώτες μας σάν χωριανούς καί σάν συγγενείς.

★ ★  ★

Στόν άγώνα αύτόν τό χρήμα ήταν κι αύτό επιστρατευμένο. 'Η εύποιΐα, ή 
φιλανθρωπία ύπήρξε μιά άπό τίς μορφές τοΰ άγώνα γιά τήν έπίζηση τής φ υ 
λής καί τής χριστιανοσύνης. "Οποιος διαβάζει τίς διαθήκες τοΰ 'Ιερομνήμονος, 
τοΰ Γκιόνμα, τοΰ Μαρούτση ή παρακολουθεί τίς εύεργεσίες τοΰ Καπλάνη, 
τών Ζωσιμάδων καί λοιπών εύεργετών καί δωρητών, έκπλήσσεται γιά  τή σοφή 
σύνταξη τών διαθηκών καί γιά  τόν τρόπο πού κάμουν τίς δωρεές των. Πρώτη 
φροντίδα τους ήταν ή έκκλησία καί τό σχολείο. ’Ό χ ι  μόνο στις διαθήκες καί 
στις εντολές διανομής χρημάτων καί άλλων άγαθών, ενώ άκόμα ζοΰν, άλλά 
καί στά εμπορικά βιβλία Μοσχοπολιτών, Γιαννιωτών καί άλλων εμπόρων, 6- 
σων σώθηκαν καί διαβάστηκαν, βλέπομε νά είσάγωνται άπό τή Βενετία στή 
Μοσχόπολη, στά Γιάννινα καί άλλοΰ, άνάμεσα σέ άλλα έμπορεύματα καί βι
βλία. Καί πρόκειται γιά  βιβλία τυπωμένα σέ τυπογραφεία ’Ηπειρωτικά.

Μέ τούς Ζωσιμάδες τό ένδιαφέρον τών Ή πειρωτών έμπορων άπλώνεται 
σέ δλες τίς Ε λ λ η ν ικ ές  κοινότητες καί σέ ολες τίς Ελληνικές παροικίες τοΰ 
Έξωτερικοΰ. Τά βιβλία πού εκδίδει ό Κοραής «δαπάναις τής άδελφότητος τών 
Ζωσιμάδων» κυκλοφορούν δωρεάν άπό τό Παρίσι έως τήν ’Ιερουσαλήμ. ’Αλ
λά τό ένδιαφέρον τών Ή πειρωτών εμπόρων άπό πολύ ενωρίς είχεν άπλωθή 
έξω άπό τά σύνορα τής Η πείρου. Ό  πολύς Εύγένιος Βσύλγαρης, ό κορυφαίος 
τών Ε λλή νω ν  λογίων τοΰ Ι ΙΓ  αιώνα, διδάσκαλος τοΰ Πατρο - Κοσμά καί 
σύμβουλος άργότερα τής Αύτοκράτειρας Αίκατερίνας, είναι δημιούργημα τών 
Γιαννιωτών έμπορων.

«Ό  Ευγένιος Βούλγαρης», γράφει δ Βρετός, «έγεννήθη τώ 1716, καί άφοΰ πα- 
ρηκολοΐ'θηοεν έν Κέρκυρα τά στοιχειώδη μαθήματα, μετέβη εις ’Άρταν, ένθα έσποΰ- 
δασεν έγκυκλοπαιδείαν παρά τώ Αθανασία) Κρητικώ. ’Εκεϊθεν μετέβη πρός τε,λειο- 
ποίησιν είς ’Ιωάννινα, ένθα έδίδαακεν ό Μεθόδιος Ανθρακίτης, οΰτινος καί άνεδεί- 
χθη ό αριστος τών μαθητών... ειτα προχειριστείς είς διάκονον μετέβη είς Ζάκυνθον, 
δπου δ θείος του έπέμενε νά χειροτονηθη ίερεύς καί άναλάβϊ] τήν ένορίαν τής Εκκλη
σίας τής Φανερωμένης. Επειδή δμως έχρειάζετο πρός τοΰτο νά γίνη ψηφοφορία έκ 
μέρους τών ενοριτών, δ Ευγένιος άπεποιήθη τόν δρον τοΰτον καί έπανήλθεν είς ’Ιω
άννινα παρά τφ Γυμνασιάρχη Μεθοδίφ, δστις μετά χαράς τόν ύπεδέχθη καί δέν ε- 
παυσε νά έξυμνμ τάς άρετάς καί τά προσόντα τοΰ εκλεκτού μαθητου του, τ ό σ ο ν ώ
σ τ ε  ε π, ε σ υ ρ ε τ α ς υ π έ ρ  α ΰ τ ο ΰ  σ υ μ π α θ  ε ί α ς έ ν ί ω ν 
π λ ο υ σ ί ω ν  Ί ω α ν ν ι τ ώ ν  ε μ π ό ρ ω ν ,  ο ϊ τ ι ν ε ς κ α ί  ά π ε φ ά- 
σ ι σ α ν ν ά τ ό ν  ά π ο σ τ ε ί λ ο υ ν ε ί ς  τ ή ν  ’Ι τ α λ ί α ν ,  π ρ ό ς

........
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τ ε λ ε ι ο π ο ί η σ ι ν  τ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν  τ ο υ ,  ά ν α λ α β ό ν τ ε ς  ε ’ι ς  
β ά ρ ο ς  τ ω ν  τ ά ς  σ χ ε τ ι κ ά ς  δ α π ά ν α  ς»14.

Οΰτε ρωμαντισμός οΰτε άφέλεια ήταν ή Η πειρω τική εύποιΐα, άλλ’ εθε
λοντική επιστράτευση συνειδήσεων γιά  τό άγωνιζόμενο έθνος. Ή  επέμβαση 
τής Αικατερίνης, ύπέρ τών ’Ορθοδόξων τής Τουρκίας δέν είναι άσχετη μέ τή 
δράση τοΰ Βούλαγρη, οΰτε τό κήρυγμα τοϋ Πατρο - Κοσμά. Οΰτε κι ό Βούλ- 
γαρης θά γίνονταν αύτύς πού έγινε χωρίς τούς εμπόρους. Μιά άλυσιδωτή σει
ρά επιδράσεων μέ τεράστια άποτελέσματα γιά τό έθνος.

Κάτω άπό τά μάτια τών Τούρκων οί χριστιανοί ιδρύουν στά Γιάννινα τό 
Ταμεϊον τών ’Αγαθοεργών Ιδρυμάτω ν, τά περίφημα «Λάσσα», πού δροϋν εύ- 
εργετικά έως σήμερα παρά τίς τεράστιες άπώλειες, πού έπέφεραν ,οί πόλε
μοι και οί κοινωνικές jcai οικονομικές άνακατατάξεις.

Δ ιηγείται ό Pouqueville15, δτι γιά  τή συντήρηση τών φυλακισμένων επ ι
τροπή Χριστιανών περιέρχονταν τά σπίτια καί μάζευαν χρήματα καί ροϋχα 
«γ ι ά τ ο ύ ς φ υ λ α κ ω μ έ ν ο υ ς »  (οί τελευταίες τρεις λέξεις είναι 
γραμμένες στά ελληνικά.

«Γιατί ό τύραννος», προσθέτει ό PO U Q U E V ILL E , «μόνο δεσμά προσφέρει 
στά θύματά του». ’Εκείνο πού τον εκπλήσσει ιδιαίτερα είναι δτι σέ ώρισμένες μεγά
λες εορτές πολλές αρχόντισσες τών Γιαννίνων άνελάμβαναν νά ετοιμάσουν φαγητά 
γιά δλους τούς φυλακισμένους, πού ήταν εκατοντάδες, καί τό φαγητό δέν ήταν κατώ
τερο άπ’ αυτό πού είχαν στά σπίτια τους, πίττες, γλυκίσματα καί ψητά κρέατα, καί 
νά τά σερβίρουν κάποτε μόνες των. Καί συνεχίζει ό Γάλλος συγγραφέας, ετι «ή 
προστασία αύτή τής 'Ελληνικής κοινότητας δέν περιορίζεται μόνο στους Χριστια
νούς, άλλ’ απλώνεται καί στούς 'Εβραίους καί στους Μουσουλμάνους».

Ή  εύποιΐα αύτή των άντρών καί γυναικών τών Γιαννίνων είναι αράγε 
συνέπεια - μίμηση τής άγαθοεργίας τών έμπορων τοΰ έξωτερικοϋ, ή, άντίθετα, 
αύτή προκάλεσε τά άγαθά συναισθήματα τών εμπόρων; Βέβαιο πάντως είναι, 
δτι έχομε στά Γιάννινα σχολεία, πριν άκόμα (1612) φύγουν οί Χριστιανοί άπό 
τό Κάστρο, συντηρούμενα άπό ιδιωτική πρωτοβουλία, άφοΰ επίσημη εκπαιδευ
τική πολιτική δέν ύπήρχε. Αύτό τό πνεϋμα τής κοινωνικής άλληλεγγύης καί 
τής παιδείας ήταν ένας μεγάλος συντελεστής γιά  τήν έξημέρωση τών ήθών 
καί γιά  τή διατήρηση τής κοινωνικής ζωής σέ μιάν ύψηλή στάθμη. Αύτή δια
τηρούσε τό φρόνημα τών «Ρωμαίων» καί τούς έκαμε νά αίσθάνωνται δτι άπο- 
τελοΰν μιά κοινότητα άνώτερη άπό τήν κοινότητα τών δυναστών. Τόσο στήν 
άντίσταση, δσο καί στήν κοινωνική αλληλεγγύη καί στήν παιδεία, ύπάρχει 
ένα «δέον» πού κατείχε τήν ’Ηπειρωτική ψυχή καί τήν κατέχει άκόμα σήμερα, 
γιατί άνθίζει άκόμα έδώ τό καρποφόρο δέντρο τής κοινωνικής άλληλεγγύης.

Ξανακερδίζοντας τήν έθνική μνήμη μέσω τής Έ λληνικής Παιδείας ή ε 
θνική ψυχή δέν άναλογίζεται μόνο «τί έχασε, τί έχει, τί τής πρέπει», άλλά 
θυμάται δτι στήν άρχή τών εθνικών παραδόσεων, μπροστά στά τείχη τής Τροί
ας ό άρχιστράτηγος τών 'Ελλήνω ν τιμωρήθηκε αύστηρά άπό τόν θεό τοϋ φω
τός, γιατί φάνηκε άσυγκίνητος μπροστά στόν πόνο ένός πατέρα καί δέν τοϋ 
έπέοτρεψε τήν αιχμάλωτη κόρη του.

14) B IO G R A PH IE  DE V  ARCHEVEQUE EUGENE B ULG ARI, RED I GEE SU R DES 
D OCUM ENTS A U TH EN TIQ U ES PA R  ANDRE PA PAD OPO ULO S V RETOS, 
A T H E N E S 1860 (Κείμενο και βιβλιογραφικό σημείωμα στα « Ί ΐπ . Χρονικά», τόμος ΙΑ ’ , 
1936, σελ. 81, Κ. Μέρχζιου, Τό έν Βενετία Η πειρωτικόν άρχεΐον).

15) PO U Q U EV ILLE, VOYAGES DANS LA GRECE, τόμος I, 1820.



Πόση άντίθεση έχε ι αύτή ή σκηνή μέ τούς καννιβαλιομούς πού έγιναν 
μπροστά στόν χάνδακα τής Κρήτης, σχεδόν ένάμιση αίώνα πρίν, άπό κάποιους 
μισθοφόρους, Χριστιανούς τάχα. Μ έ φρίκη διηγείται τις σκηνές τής άνθρωπο- 
φαγίας ό Ρεθυμνιώτης ποιητικός χρονικογράφος Μαρίνος Τζάνες Μπουνια- 
λής, πού σημειώθηκαν άπό τούς μισθοφόρους κάποιου Σαβοργιάνου. . .  Δέν 
φαίνονται νά είναι 'Έ λληνες· άλλά τό κακό έγινε εκεί, στά χώματα αύτά, τά 
Ε λληνικά , κι ό τόπος θά πληρώση άργότερα τήν κτηνωδία τών μισθοφόρων.

Σ τά  χρόνια τής μυθολογίας καϊ σέ χώρες μακρινές καϊ άξενες μετέθετε 
ή άρχαία παράδοση, ή άνθρωπιστική, τούς Λαιστρυγόνες καϊ τούς Κύκλωπες. 
Τό γαλανό κΰμα τής Μεσογείου είδε παρόμοιες σκηνές σέ τόπο χριστιανικό, 
σέ τόπο Ε λλη νικό  καϊ σχεδόν στις ημέρες. Κι άναρρωτιέται κ α ν ε ίς : Ά ν  ένα 
έθνος είναι βάρβαρο, ποιό νόημα γι αύτό έχει ή έλευθερία; Ή  Ε λλη ν ική  παι
δεία, μαζί μέ τήν άνάμνηση τοΰ αρχαίου μεγαλείου, ας ξαναφέρη στά χώ 
ματα τοϋτα τή μελέτη τοΰ άνθρώπου καϊ τό ιδανικό τοΰ άνθρωπισμοΰ πού τό 
είχαν ξεχάσει καϊ χριστιανοί καϊ μουσουλμάνοι. Τά μάρμαρα τών άρχαίων 
ναών, αύτή ή πέτρινη ομιλία μέ τήν ομορφιά καϊ τήν άλή θεία τόν ϊδιο σεβα
σμό έκφράζουν πρός τόν άνθρωπο καϊ τήν άλήθεια. Σ τά  1812 ό νεαρός Γίαν- 
νιώτης Γεώργιος Σταύρου, μαθητής τοΰ Ψ αλίδα καϊ μυημένος στό άρχαϊο 
πνεΰμα, πού βρέθηκε στή Φιγαλία τής Πελοποννήσου ώς άκόλουθος τοΰ Βελή
- πασά κ’ έναντιώθηκε στούς ’Ά γγλ ο υ ς καϊ Γερμανούς άρχαιοκαπήλους μέ κ ίν
δυνο τής ζωής του, ύπερασπίζοντας αύτός τόν «πέτρινο λόγο» ύπεστήριζε τήν 
έθνική κληρονομιά σέ μιά άπό τις ώραιότερες έκδηλώσεις της. Τό έθνος έ 
παιρνε συνείδηση τοϋ άληθινοϋ έαυτοϋ του. ’Ά ξ ιζε  νά ζήση!

★  ★  ★

’Έ τσι, ένώ στήν Πίνδο παρουσιάζεται εκδικητής τών άδυνάτων ό Τότσκας 
καϊ συνεχιστής τών άγώνων τοϋ έθνους, άπό τή Βενετία ό Γιαννιώχης τραπεζί
της Μαρούτσης, τής οίκογενείας πού 'ίδρυσε τή Μαρουτσαία Σ χολή  στά Γιάν
νινα, άπελευθερώνει χίλιους σκλάβους Μωραΐτες πληρώνοντας «άπερείσια ά- 
ποινα» σάν άλλος Χρυσής πού πορεύεται μέ πατρική στοργή ν ’ άπελευθερώση 
τήν κόρη του. Καϊ τούς συντερεΐ μέ έξοδά του ώς που νά τούς άποκαταστήση 
ή νά τούς γυρίση στά σπίτια τους. Τό κοινό αίτημα τής έλευθερίας ένωνε τίς 
κοινωνικές τάξεις σέ τοϋτα τά μέρη καϊ ή ίδέα τοϋ έθνους ήταν ικανός μαγνή
της ολων τών ψυχών. Τήν εποχή εκείνη, πού ή έθνική ψυχή γύρευε άδιά- 
σπαστη νά βρή τό δρόμο της, πού οί προφητείες Βυζαντινών αύτοκρατόρων καϊ
oi Ά γαθάγγελοι τήν παρηγορούσαν, δσο μπορούσαν, καϊ οί Φράγκσι καϊ οί 
Ρώσοι τήν εκμεταλλεύονταν μέ τόν τρόπο τους, ένώ οί ’Ά γ γ λ ο ι τήν πολεμού
σαν σάν άντίπαλη δύναμη στή ναυτική κυριαρχία τής Μεσογείου ή σάν Οργα
νο τών Ρώσων άξίζει νά μάθωμε πώς ουνεργάσθηκαν καϊ τί πρόσφεραν μαζί 
καϊ χωριστά τό σπαθί, τό χρήμα, τό βιΒλίο, τό σφυρί τοϋ μάστορα καϊ τό κουπί 
τοΰ ναύτη. Καϊ σέ ποιές χώρες δλα μαζί προσφέρθηκαν στό βωμό τής λευτε
ριάς καί θυσιάστηκαν. Μιά ιστορία έτσι γραμμένη θά είχε  πολύ ένδιαφέρον 
καί θά μας βοηθοΰσε νά μάθωμε τήν ιστορία καί όχι τή μυθολογία τοΰ ’21. Εί
ναι άρκετά γνωστή ή ιστορία τών έμπορων καί τών λογίων. Δέν πρέπει δμως 
νά ξεχνοΰμε καϊ τόν Ή πειρώτη βιοτέχνη, τόν Ψωμά, τό ράφτη, τόν τσαγνάρη, 
τόν καλαντζή, τόν κρεοπώλη, τόν χαντζή, τόν έστιάτορα, τόν χτίστη, πού θά 
τούς βροϋμε σέ δλη τή Βαλκανική, στό Ίό ν ιο , στό Αιγαίο καϊ οτήν ]£ρήτη. Υ 
πάρχουν άκόμα πολλοί στή Ρουμανία. Υ πήρχαν άρκετοϊ καϊ στή Μικρά Ά - 
σια έως τά 1922. Σ τήν  Κρήτη π.χ. θά συναντήσωμε βιοτέχνες Ή πειρώ τες οχι 
μόνο στις μεγάλες πόλεις, άλλά καϊ στις μικρότερες πολίχνες. Πριν άπό με



ρικά χρόνια — ίσως και τώρα — ένας πραματευτής άπό τή Μ ηλιά τοϋ Μετσό
βου πωλοΰσε ε’ίδη ξυλουργικής σκαλισμένα μέ πολλή χάρη. 'Ό λο ν  τόν χε ι
μώνα δούλευε στό χωριό του και τό καλοκαίρι, άπό τόν Μάη έως τόν Οκτώ
βριο, πωλοϋσε τήν πραμάτεια τή δική του και τών άλλων χωριανών σ’ δλη 
τήν Κρήτη.

Σ υ χν ά  συναντοϋμε σέ δλες τις Ε λ λη ν ικές επαρχίες άπογόνους Ή πειρώ 
τες, πού άρχικά πήγαν γιά επαγγελματικούς σκοπούς κ’ ύστερα έγκαταστά- 
θηκαν μόνιμα. Χώρια οί μετοικεσίες πού έγιναν έξ αιτίας τών διώξεων. Ό  
Ζαγορίσιος ή ό Πρεμετιώτης γιατρός, ό Καλαριτιώτης χρυσοχόος, ό Συρακιώ- 
της ράφτης ή τυρέμπορος, ό Κονιτσιώτης χτίστης ή ζωγράφος, ό Πωγωνίσιος 
χασάπης, ό Κουρεντιώτης ξενοδόχος ή Ψωμάς, ό Φιλιατιώτης καλατζής — και 
πάλι ό Ζαγορίσιος δάσκαλος ή πραματευτής, ό Μετσοβίτης τεχνίτης κ’ επ ιχε ι
ρηματίας. ό Γιαννιώτης κι ό Μοσχοπολίτης έμπορος ένα πλήθος μέ πνεύμα έ- 
πιχειρηματικό, πού ή φορά τών πραγμάτων νά παίξη συχνά ένα ρόλο ηγετικό. 
’Έ τσ ι έχομε τά Η πειρωτικά τυπογραφεία τής Βενετίας, ένώ ένας Ζαγορίσιος 
ιδρύει τήν Ε λλη νική  κοινότητα τής Καλκούτας και στήν ’Οδησσό και στις πα
ραδουνάβιες ηγεμονίες Ή πειρώ τες ήγοΰνται τής Φιλικής Εταιρείας.

ΟΙ Καλαριώτες χρυσοχόοι θ άφτάσουν έως τή Ζάκυνθο, δπου θά παρου
σιάσουν άριστουργήματα τέχνης και έως τή Ρώμη, δπου θά έπιβληθοϋν γιά  τή 
λεπτότητα τής δουλειάς των. Οί Συρακιώτες τυρέμποροι και καποτάδες θ’ ά- 
πλώσουν τό εμπόριό τους έως τή Σμύρνη και τή Μάλτα, οί Κουρεντιώτες ξε
νοδόχοι (οί περίφημοι χατζήδες στούς τότε δρόμους τής ξηράς) θά γεμίσουν 
τή Βαλκανική έως τήν Κωνσταντινούπολη. Τέλος οί Κονιτσιώτες χτίστες (Πυρ- 
σογιανΐτες καί Βουρμπιανϊτες) θά «χτίσουν τόν κόσμο» κατά τήν παροιμιακήν 
έκφραση. Στή Στερεά Ε λλάδα , στή Μακεδονία, στή Θράκη, έως τόν Αίμο ή 
παράδοση τοϋ τόπου άναφέρει άκόμα τά ονόματα τών Ή πειρωτών πρωτομαστό
ρων, δπου δέν ξεχάστηκαν.

Τό μοιρολόι τής στοιχειωμένης γυναίκας στό τραγούδι τής ’Ά ρτας, κατά 
μιά παραλλαγή του

ή μιά εστησε τό Δούναβη, ή όίλλη τήν Αυλώνα 
εγώ ή πλειό μικρότερη τής Ά ρ τα ς τό γεφύρι

δέν βρίσκεται μακρυά άπό τήν άλήθεια, όχι βέβαια γιά τό στοίχειωμα, άλλά 
γιά  τήν άκτϊνα δράσεως τών Κονιτσιωτών μαστόρων καί τό γεγονός δτι αύτοί 
ήταν οί κυριώτεροι οικοδόμοι καί γεφυροποιοί τής Βαλκανικής. Καί σήμερα 
τά έγγόνια τών μαστόρων εκείνων έχουν χτίσει κατά μεγάλο μέρος τήν Α 
θήνα ε’ίτε ώς άπλοι τεχνίτες είτε ώς πολιτικοί μηχανικοί καί άρχιτέκτονες. Βέ
βαια δέν ύπάρχουν άπαραβίαστα τείχη στά επαγγέλματα καί στίς επαρχίες. 
Καθώς περνοΰν τά χρόνια στό ίδιο χωριό παρατηρούμε διαφορισμό επ α γγελ 
μάτων. "Ομως στό Συράκο π.χ. άκόμα ύπάρχουν άντιθέσεις άνάμεσα στούς ά- 
πογόνους τών άλλοτε ραφτάδων καί τών άλλοτε τσελιγκάδων. ’Ά ν  ταξιδέψμ 
κανείς άπό τά Γιάννινα έως τήν Κωνσταντινούπολη καί πάλι άπό τά Γιάννινα 
έως τήν Κρήτη καί έως τή Ρόδο, θά συναντήση ένα πλήθος έπαγγελματιών καί 
διανοουμένων, πού κατάγονται άπό τήν ’Ή πειρο. Ή  Αιτωλοακαρνανία είναι 
γεμάτη άπό Η πειρω τικές άναμνήσεις. Μετά τό ’21 χωριά άκέρια έχουν άποι- 
κισθή άπό Ή πειρώτες, δπου έγκαταοτάθηκαν οί άγωνιστές πού δέν ξαναγύρι- 
σαν στήν ’Ή πειρο. Ή πειρώ τες ηθοποιοί άπό τό Ζαγόρι γύρω στά 1870 — ’ίσως 
καί αργότερα — έδιναν θεατρικές παραστάσεις στό Μ εσολόγγι καί άπ’ αύτούς 
πρωτογνώρισε θέατρο ό Παλαμάς.

«Ή ταν ήρωες τονς αγαθοί Ήπειρώτες Ζαγοριανοί, πού κατοικούσαν εκεί με
τανάστες άπό τήν Ιδιαίτερη πατρίδα τους. Φιλόμουσοι νέοι άπό τίς φαμίλιες τους εΐ-



χανε πάρει τή φροντίδα νά ψυχαγωγήσουν τήν αφελή κοινωνία τής χώρας πού τούς 
φιλοξενούσε κ.τ.π.»16.

Νά ήταν άραγε ένας άπ’ αύτούς καϊ ό Ζαγορίσιος πατέρας τής Μαρίκας 
Κοτοπούλη, ηθοποιός στό επάγγελμα; Αυτό βέβαια έγ ινε  πολύ μετά τό ’21, 
άλλ’ είναι χαρακτηριστικό τής ’Ηπειρωτικής επίδρασης πάνω στούς Ε λ λ η ν ι
κούς τόπους.

Οί τεχνίτες αύτοί μαθημένοι στόν τίμιο μόχθο τής δουλείας, ζώντας μέ τόν 
καημό τής πατρίδας και τραγουδώντας τά τραγούδια τής ξενιτειας μέ πάθος και 
μέ νοσταλγία καθώς καϊ τά κλέφτικα και τά ιστορικά, πού άναφέρονταν στήν 
Πάργα, στό Λούρο, στά Τζουμέρκα, στήν Πίνδο, στούς Σουλιώτες, στόν Τζα- 
6άρα, στόν Μαλάμο, στόν Τότσκα, στόν Κατσαντώνη, στή Μόσχω Τζαδέλλα 
καϊ στή Δέσπω τοϋ Μπότση καί σέ τόσους άλλους, άπό τά παράλια τοϋ Ίον ίο υ  
έως τά παράλια τοϋ Πόντου, έκαμαν τίς ελληνικές ψ υχές νά ριγοϋν άπό εθνι
κό ρίγος. Παντοϋ δπου πήγαιναν, δπου περνοϋοαν, δέν τραγουδούσαν μόνο 
τά νοσταλγικά ή ήρωϊκά τραγούδια τους, άλλά διατηρούσαν στήν καρδιά τους 
άσάλευτη τήν έθνική πίστη μαζί μέ τόν ’Αγαθάγγελο καί τίς φυλλάδες τοϋ 
Ρήγα πού κρατούσαν στόν κόρφο τους.

«Τδ 1817», διηγείται ό Φωριέλ17, «ένας Έλλην φίλος μου έταξίδευσε εις τήν 
Μακεδονίαν συνοδευόμενος άπδ ενα καλό γη ρ ον. "Οταν έ'φθασαν εις ενα χωρίον, τοϋ 
οποίου λησμονώ τδ δνομα, έσταμάτησαν διά νά άναπαυθούν καϊ νά δροσισθοΰν είς
τδ κατάστημα τοϋ αρτοποιού, ό οποίος ήτο συγχρόνως και ό ξενοδόχος τοΰ τόπου. 
Εις τό κατάστημα εύρίσκετο ενας μικρός βοηθός τοϋ αρτοποιού1 μέ περίεργον περου- 
σιαστικόν. Ή το  ενας μικρός Ήπειρώτης ύψηλοϋ αναστήματος, μέ ώραίον καϊ ύπε- 
ρήφανον πρόσωπον καί τοΰ οποίου οί βραχίονες, τό στήθος καί αί γυμνα'ι κνήμαι 
θά μάς εδιδον συνδυασμένον τόν τέλειον τύπον τής κομψότητος καϊ τής ανδρικής ρώ
μης. Παρατηρεί κατ’ άρχάς προσεκτικά τούς δύο ταξιδιώτας καί στρεφόμενος πρός 
τόν κοσμικόν τής συντροφιάς- «Γνωρίζετε νά διαβάζετε;» τόν έρωτα. «Ναί», άπαντά 
αυτός. Τότε τό Ήπειρωτόπουλον τόν παρακαλεί νά τον άκολουθήση εις τόν γειτονι
κόν αγρόν. Ό  ταξιδιώτης αποδέχεται, ακολουθεί τόν νεαρόν αρτοποιόν εις ενα κα
τά τό δνομα μόνον κήπον ή μάλλον εις ενα περίφρακτον χώρον. Κάθηνται και οί δύο 
επί ενός σωροΰ πετρών, πλησίον ένός άγροΰ σπαρμένου μέ σίτον. Ό  νέος βάζει τδ 
χερι είς τδ στήθος καί σύρει κάτι προσδεδεμένον είς τήν άκρην ένός σπάγγου περα- 
σμένον εις τόν λαιμόν του. Ή το  ενα μικρόν βιβλίον, τό όποιον έπέδειξε είς τόν τα
ξιδιώτην, παρακαλών αύτόν συγχρόνως νά τοΰ διαβάση κάτι, καί τδ μικρόν αυτό 
βιβλίον ήσαν τά τραγούδια τοϋ Ρήγα. Ό  ταξιδιώτης τά πήρε καί ήρχισε, δχι νά τρα
γουδά τους ιιμνους, άλλ' άπλώς νά τούς διαβάζη μέ κάποιαν απαγγελίαν. Μετ’ ολί
γον ύψωσε τούς οφθαλμούς του πρός τόν άκροατή,ν του· αλλά ποία ή εκπληξίς του·; 
Ο ακροατής το\' είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Τώρα τό πρόσωπον του φανερώνει συγ- 

κίνησιν καί δλα τά χαρακτηριστικά του1 καθρεφτίζουν τήν έ'ξαψίν του· τά μισάνοιχτα 
χείλη του τρέμουν, δύο καταρράκται δακρύων πίπτουν άπό τούς οφθαλμούς του καί 
δλον τό τρίχωμα, τό όποιον σκιάζει τδ στήθος τοι*. άνορθοϋται, άνακινείται καί συ- 
σπάται ζωηρώς πρός δλας τάς διευθύνσεις. «Διά πρώτην φοράν άκούεις, νά άναγινώ- 
σκεται τό μικρόν αυτό βιβλίον;» έρωτά ό ταξιδώτης. «’Ό χι»  άπαντά- «παρακαλώ κά
θε ταξιδιώτην, ό όποιος διέρχεται άπό τό χωρίον νά μοϋ διαβάση κάτι· καί τά έχω

16) Κ. Π αλαμδ, "Αηαντα, τόμος τέταρτος σελ. 369.
17) CLAUD F A IJR IE L : Δημοτικά τραγούδια τής συγχρόνου 'Ελλάδος, ΆΑήνα 1956, σε?..

207, Εισαγωγή Νίκου Βέη κτλ.



ακούσει δλ’ αύτά». «Καί πάντα μέ τήν αύτήν συγκίνησιν;» προσέθεσε δ πρώτος. 
«Μέ τήν αύτήν συγκίνησιν;» προοέθεσε ό νέος. Έάν ό μικρός άρτοποιός (συνεχίζει 
ό Φωριέλ, πού έξέδωσε τή συλλογή τών Ελληνικών τραγουδιών στά 1824) ζη α
κόμη σήμερον, θά έστοιχημάτιζον μέ προθυμίαν, δτι δέν εύρίσκεται εις ενα μικρόν 
κατάστημα και δέν ζυμώνει άρτους· οι βραχίονες του έκτελοΰν κάποιο άλλο εργον».

Καθρέφτης τής ομαδικής ψυχής τοΰ ναύτη, τοΰ έμπορου, τοΰ αγρότη, τοΰ 
βιοτέχνη, τοΰ άρματολοΰ ή ’Ηπειρωτική ποίηση διακρίνεται γιά  τό αυστηρό και 
ρωμαλέο ΰφος της.

Σ ’ άγαπώ σά λεβέντικο 
τραγούδι τής ’Ηπείρου

ψ άλλει ό Παλαμας· καί συμπληρώνει ό Μαλακάσης γιά  τό λεβέντικο τραγούδι 
μέ τόν ήχο πού τόν παίρνει καί τόν πηγαίνει «στά Μέτσοβα».

Ποίηση καί μουσική στό Η πειρωτικό τραγούδι εμφανίζουν συχνά ένα δέον. 
’Έ λ εγ α ν  παλαιότερα «σκοπός Ίω αννίνω ν», δπως έλεγαν έπίσης «σκοπός 
Σμύρνης» καί «σκοπός Κωνσταντινουπόλεως», πού έδωκαν άφορμή στόν Πα- 
λαμα νά γράψη τήν περίφημη «’Ανατολή» :

Γίαννιώτικα, Σμυρνιώτικα, Πολίτικα, 
μακρόσυρτα τραγούδια ανατολικά 
λυπητερά κ.τ.λ.

Ά ν  τά Γίαννιώτικα ( Ηπειρωτικά, Ρουμελιώτικα) έκφράζουν κάτι τό δω
ρικό μέ τόν αύστηρό τόνο τους, τά Σμυρνιώτικα (τής Ίω ν ίά ς καί τοΰ Αιγαίου, 
τοϋ γαλανοΰ κύματος τοΰ Αιγαίου) έκφράζουν τήν ’Ιωνική χάρη, ένώ τά Πο
λίτικα μέ τό πάθος τής λαγγεμένης Α νατολής φανερώνουν κάτι τό «άνειμένο» 
τό λουσάτο, τό παθητικό. Οί τρεις ψυχές, οί τρεϊς ρυθμοί τοΰ άρχαίου κόσμου, 
ό Δωρικός, ό ’Ιωνικός καί ό Κορινθιακός, επαναλαμβάνονται.

Σ ’ ένα Η πειρωτικό έλεγείο άκοΰμε τό παλληκάρι ν ’ άπαντάη στό χάρο:
’Έχω γυναίκα πάρα νειά καί χήρα δ έ ν  τ ή ς  π ρ έ π ε ι  
εχα> παιδιά πάρα μικρά κι άπ’ όρφανιά δέν ξαίρουν 
Θά πάμε νά παλαίψουμε στά μαρμαρένια αλώνια.

’Έ τσ ι άπαντάει τόλμη καί πηγαίνει νά παλαίψη στά μαρμαρένια άλώνια 
σάν άλλος Δ ιγενής. Γιατί ή γυναίκα του είναι πολύ νέα κ α ί  δ έ ν  π ρ έ π ε ι ,  
δέν είναι σωστό νά είναι χήρα. Σ ’ ένα χαριτωμένο Αϊγαιοπελαγίτικο τραγούδι, 
έμπνευσμένο άπό τή χάρη τοΰ γαλανοΰ κύματος, είναι κάπως διαφορετικός ό 
τόνος τοΰ έλ εγ ε ίο υ :

Θάλασσα, τί τόν έκανες τής κορασιάς 
(τής νεαρής γυναίκας) τόν άντρα;
Κι ή κορασιά είναι μικρή καί δ έ ν  τ ή ς  π ά ν' τ ά μ α ΰ ρ α

Έ δώ  τό « δ έ ο ν »  τής ζωής είναι κυρίως άπαίτηση αισθητική. Ό  Δωρικός 
ρυθμός τοΰ πρέποντος, γίνεται ’Γονικός ρυθμός τής χάριτος. Α νάλογα  γίνεται 
πιο μαλακά κ’ ή μουσική. Ή  άρχαία διάκριση τοΰ δωρικοΰ καί τοΰ ίωνικοΰ 
συνεχίζεται. Μιά ’Ηπειρωτική παραλλαγή τοΰ τραγουδιού τοΰ Κίτσου τελειώ 
νει έτσι μέ τά λόγια τής μάνας:

— Κάλλιο, Κίτσο μ', νά χάνοσουν, νάχανες τή ζωή σου 
παρά νά χάσης τ’ άρματα τά πατρικοδοσμένα.

Τ ’ άρματα πού συμβολίζουν τήν τιμή τοΰ πολεμιστή καί τήν τιμή τής οί-



κογενείας τών πολεμιστών (τά πατρικοδοσμένα) είναι πολυτιμότερα άπό τή 
ζωή. Αύτά δ έ ν  π ρ έ π ε ι  νά χάνωνται. Κάτι παρόμοιο άφηγεϊται ό Καρκαβί- 
τοας σ’ ενα άπό τά «ήρωϊκά» όιοιγήματά του σχετικά μέ τήν Σουλιωτοπούλα 
Μαλάμω τήν γυναίκα τοΰ άρματολοΰ Σπαθόγιαννου. Σ τέλλει τόν τέταρτο 
γιό της Ζάχο σέ μονομαχία εναντίον τοΰ ’Αλβανού Ταχίρ Γιάτση, πού είχε σέ 
ένέδρα σκοτώσει τόν άντρα της και τοΰ είχε πάρει τά οπλα. Τά άλλα τρία παι
διά της είχαν σκοτωθή και στέλλει το τέταρτο παιδί της σέ παράτολμη μονομα
χία, γιά  νά νικήση και νά  πάρη ξανά τά πατρικά δπλα, τήν τιμή τής οίκογε- 
νείας ένός πολεμιστή. Σπαρτιατική ζωή, Σπαρτιατικά ήθη. Τό αίσθημα τής ά- 
ρετής τοΰ στρατιώτη βρίσκεται πάνω άπ’ δλα.

"Οταν ήΔέσπω τοΰ Μπότση κλείστηκε στοΰ Δημουλα τόν Π ύργο υστερ 
άπό τήν πτώση τοΰ Σουλιοΰ — και τό άνώνυμο πλήθος, ή τυφλή ύλική δύνα
μη, τής φ ώ να ξε:

- —Γιώργαινε, ρίξε τ ’ άρματα, δέν ειν' έδώ τό Σούλι, 
έδώ είσαι σκλάβα τού ΙΙασά, σκλάβα τών ’Αρβανιτών,

έκείνη έδωκε τήν άπάντηση τοΰ πρέποντος:
— Τό Σούλι κι άν προσκύνησε κι άν Τούρκεψε ή Κιάφα, 

ή Δέσπω αφέντες Αιάπηδες δέν έκανε, δέν κάνει.
Ή  ώμή βία γνω ρίζει μόνο ιήν ύλική δύναμη· ά λλ’ ή ψυχή κυριαρχείται 

άπό τή δύναμη τοΰ πρέποντος. Ή  Δέσπω, δσο είναι ζωντανή θά μείνη έλεύθε- 
ρη. Καλεϊ τΙς νύφ ες και τ ’ άγγόνια της σ’ εν’ αγκάλιασμα θανάτου και βάζει 
φωτιά στά φουσέκια:

Καί τά φουσέκια άναψα νε κι δλες φωτιά γενηκαν.
Ό τα ν  κατά τήν τελευταία πολιορκία ιοΰ Σουλιοΰ άπό τόν Ά λή  - π α σ ά  

(1800—1803) μέ προδοσία ό Ά λ ή ς έπιασε στό Δέλβινο εξ ομήρους Σουλιώ 
τες, σκότωσε τούς τέσσερες και χάρισε τή ζωή «στοΰ Δήμου Δράκου τόν ύγιό 
κ’ εν’ άδερφό ιοΰ Φώτου» γιά νά διχάση τό φρόνημα τών Σουλιωτών και νά 
κάνη ύποπτους στά μάτια τών συντρόφων τους τούς δυο πολέμαρχους. 'Ό μω ς 
ό Δήμος Δράκος κι ό Φώτος Τζαβέλλας, πού διαφέντευε τό Σ ούλι μετά τό 
θάνατο τοϋ πατέρα του, άποφασίζουν νά κάμουν μνημόσυνο τοΰ γιοΰ και τοϋ 
άδερφοϋ μαζί μέ τούς πεθαμένους, δίνοντας έτσι άπάντηση στόν Ά λή , δτι δέν 
μπορεί νά ύπάρξη διχασμός και προδοσία στό Σούλι. Ή τ α ν  άγράμματος άν
θρωπος, άλλ άτά μεγάλα αισθήματα είναι ίκανά νά έμπνεύσουν στόν άνθρωπο 
μεγάλες σκέψ εις:

— «Δέσποτα», τόν πρωτόπαπαν έφώναξαν κ’ οί δυό τους,
«Ψάλλε δλων τά μνημόσυνα τών εξ παλληκαριών μας.
Ούτε Σουλιώτης ζωντανός στ’ Άλή - πασά τά χέρια 
ούτε κι ό τύραννος ζωή τών Σουλιωτών χαρίζει.
’Έ τσ ι τδχει ή πατρίδα μας, έ'τσι τό Σούλι τδ'χει 
άπό ντουφέκι καί σπαθί κανείς νά μή γλυτώση».

Α νατριχιάζει κανείς διαβάζοντας αύτούς τούς στίχους, ένώ δέχεται άγνό 
τό οξυγόνο τής ψυχής. Τί Θά έκανε αν τούς ακουγε νά τραγουδιοΰνται στις 
χαρές, στούς γάμους καί στά πανηγύρια; Καί τί σκηνή εϊν’ αύτή, δπου τό 
πλήρωμα τής εκκλησίας, τρώγοντας «τήν άνάπαψη» τοΰ μνημοσύνου συγχώ- 
ρεσε σάν πεθαμένους άνθρώπους ζωντανούς;

Βλαστός τής άλλης μεγάλης ιράρας τοΰ Σουλιοΰ ό Μάρκος Μπότσαρης α
ναγνωρίζεται άρχιστράτηγος τής Δυτικής Ε λλά δα ς άπό τήν Κυβέρνηση. Ζη
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λεύουν οί άλλοι καπεταναΐοι. "Ομως οι Τουρκαλβανοί κατεβαίνουν. Ή  πατρί
δα γυρεύει θυσίες. Καλεϊ τούς Καπεταναίους, μπροστά τους φ ιλεΐ τό έγγραφο 
τής άρχιστρατηγίας δείχνοντας σεβασμό στήν Κυβέρνηση, κ  υστέρα τό σχίζει 
και λ έε ι: «Τό δίπλωμα τής άρχιστρατηγίας ας τό πάρη ό άξιος ενώπιον τοΰ 
έχθροΰ».

θ έ λ ε ι «τόλμην», άλλά και «άρετήν» ή έλευθερία σάν αύτή τοΰ Μάρκου. 
Τό ’21 πολλές φορές λύγισε άπό τούς συμφεροντολόγους και τούς νταήδες κι 
άναστηλώθηκε άπό τούς άνθρώπους, πού γνώριζαν στήν ώρα τής άνάγκης νά 
θυσιάζωνται. Γι’ αύτό έσκυψε μέ σεβασμό ό Σολωμός μπροστά στό νεκρό ένός 
Μπότσαρη και μπροστά στά σκελετωμένα κορμιά τών ’Ελεύθερων πολιορκημέ- 
νων. Ό  άνώνυμος άντρας πού «παράμερα στέκει» τοΰ πρώτου σχεδιάσματος 
τών Πολιορκημένων, γίνεται «ό Σουλιώ της ό καλός» στό δεύτερο και τρίτο 
σχεδίασμα. Αύτές οι διορθώσεις τοΰ ποιητή, πού δέν οφείλονται μόνο σέ αι
σθητικούς λόγους, έχουν τή σημασία τους.

"Αν ή τόλμη σάν έξωστρεφής ίδιότης τοΰ άνθρώπου γίνεται εύκολώτερα 
άντιληπτή, ή άρετή μοιάζει μέ τόν άέρα, πού τόν άναπνέουμε, άλλά δέν τόν 
βλέπομε. Κ’ ενα νήπιο ϊσως δέν ξαίρει δτι κατορθώνει καί ζή, επειδή άνα- 
πνέει.

Τά γράμματα τοΰ Λάμπρου Τζαβέλλα και τοΰ Τζήμα Ζέρβα δέν εϊναι 
πράξεις πολεμικές. Είναι γράμματα μέ άπλότητα γραμμένα, μέ κάποια τρα
χύτητα τό πρώτο, μέ λ ίγην ειρωνεία τό δεύτερο. Είναι δμως δείγματα άρετής, 
γιατί έκφράζουν τήν αύτοθυσία δύο καπεταναίων τοΰ Σουλιοΰ, άπό τούς ο
ποίους ό ένας θυσιάζει τό παιδί του κι ό άλλος τά προσφερόμενα πλούτη χάριν 
τής πατρίδας.

ι«.. .  Εϊμ’ έδώ νά διαφεντέψιο τήν πατρίδα μου ενάντια σ’ εναν τύραννον», 
γράφει ό Λάμπρος Τζαβέλλας.

Κι’ ό Τζήμας Ζέρβας άπαντα στις δελεαστικές προτάσεις τοΰ Ά λή  :
«Δέν ξαίρω νά τά μετρήσω τ’ άστρα πού μοΰ στέλλεις».

Ό  τόπος δπου οί γυναίκες πέφτουν άπό τούς βράχους καί γίνονται κομ
μάτια ή πεθαίνουν μπαρουτοκαπνισμένες, νιά  νά μή καταντήσουν στή σκλα
βιά καί τήν άτίμωση, καί δπου οί άντρες δέν ξαίρουν νά λογαριάσουν τ’ άστρα 
τών τυράννων, έχει βαθειά συναίσθηση τοΰ τί θά είπή έλευθερία καί τήν άξί- 
ζει καί εϊναι σέ θέση νά τήν κρατήση.

ΔΗΜ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Α Χ ΙΛ Λ . Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ  
Καθηγητοΰ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

Ή ’Επανάσταση τοΰ 1821 δέν υπήρξε έργο ένός ανθρώπου ή όμάδος άν- 
θρώπων. Δέν αποτελεί προνόμιο ώρισ)ΐένης κοινωνικής τάξεως. Ε ίναι τό άπο
τέλεσμα μιας καθολικής προσπάθειας, πανελλήνιας.

Δέν είναι φαινόμενο στατικό οΰτε τυχαίο.
Ή  ιδέα τής Έπαναστάσεως πλαναται σ’ δλο τόν Έλλαδτκό χώρο και σ’ 

δλες τίς μεγάλες ή μικρές πόλεις τοΰ Εξωτερικού, δπου εγκαταστάθηκαν Έ λ 
ληνες πρόσφυγες άπό τήν Πόλη και τά άλλα άξιόλογα κέντρα τοΰ βυζαντι
νού Έλληνισμοΰ.

Οί 'Έ λλη νες τής Διασπορας, ένα άμάλγαμα λογίων, εμπόρων, τραπεζι
τών, κληρικών, άντιπροσωπεύουν τό πιο φωτισμένο και τό πιο ζωντανό στοι
χείο τής Φυλής, γιατί, άν καί μποροΰσαν εύκολα ν ’ άφομοιωθοΰν, ν ’ άφελλη- 
νισθοΰν στό κοσμοπολίτικο περιβάλλον δπου ζοΰσαν, διετήρησαν στήν πλειο
νότητα άκμαϊο τό πατριωτικό φρόνημα, τήν πίστη στή θρησκεία τών πατέρων, 
κι ούτε έπι στιγμήν έπαυσαν νά σκέπτωνται τή σκλαβωμένη πατρίδα και τίς 
μύριες κακουχίες τών ομογενών και όμοδόξων. "Αν σημειώθηκαν ελάχιστες 
εξαιρέσεις απωλειών άπό τήν άποψη τής Ορθοδοξίας, τό γεγονός εϊναι επ ί
σης άξιοσημείωτο, γιατί ή ύψίστη θυσία γίνεται μέ τά εύγενέστερα ελατήρια. 
Προσφέρεται μέ τήν ελπίδα πώς θά συντελέση στήν άπελευθέρωση τής ΓΙα- 
τρίδος.

Ό  Ελληνισμός τών τουρκοκρατουμένων ελληνικών περιοχών, άρχικά 
άνώνυμος καί άκέφαλος, στερημένος άπό τήν πνευματική του ήγεσία, στήν 
έμφάνχση τών οθωμανικών όρδών χάνει μέν τήν πολιτική του έλευθερία, πού 
άλλως τε κατά διαμερίσματα καί κατά καιρούς επανειλημμένα τήν είχε  στε- 
ρηθή άπό ποικιλώνυμους άλλοεθνεΐς ή δέν τήν άπελέμβανε γιά  πλείστους 
λόγους, άποκτά δμως τήν αυτοκυριαρχία του, συνειδητοποιεί τήν έθνική του 
υπόσταση, καλλιεργεί τήν ιστορική συνείδηση, οραματίζεται τήν Ε λλά δα  καί 
γράφει άπό τίς ένδοξότερες σελίδες τής ιστορίας τοΰ ’Έ θνους.

Τόν καιρό άκόμα πού τά παράλια τής ΙΙελοποννήσου καί τά νησιά τοΰ 
Αιγαίου ένετοκρατοΰνται, οί "Ε λληνες τής Στερεάς, τής ’Ηπείρου, τής Θεσ
σαλίας καί τής Μακεδονίας οργανώνουν τήν έθνική άντίσταση. ΓΙολεμοΰν τόν 
ξένο δυνάστη καί τόν άναγκάζουν μάλιστα νά ταπεινωθή. Είναι ή περίπτωση 
τοΰ Καρα - Μ ιχάλη1 άπό τόν ’Ό λυμ πο , τόν όποιο ό Τουρχάμπεης, ώμος στρα- 
ιηγός τοΰ Μωάμεθ Κ' , άδυνατώντας νά ύποτάξη, διώρισε φύλακα τών στε
νών μέ πλούσια προνόμια. Ά λλά  καί δταν τά επαναστατικά άποτολμήματα α
ποτυγχάνουν, οί αιματηρές δοκιμασίες τών Ε λλή νω ν  δέν άποβαίνουν μάται-

J ) ΛΧ. Γ’. ΛΛΖΑΡΟΤ, Καρα - Μιχάλης, 6 πρώτος Κ λέφτη;, έφημ. «Θεσσαλία» Βόλου, 
25.3.G1. Τοΰ ίδίου, 'Ο  ’Όλυμπος, θρησκευτική και εθνική κοιτίδα τοϋ Ελληνισμού, Ά - 
Αήναι 196R (Α νάτυπο άπό τά «Θ ε^αλικά  Χρονικά»),



ες. Ή  οδυνηρότερη επαναστατική ενέργεια  καταλογίζεται στόν άπροοκύνητο 
Επίσκοπο Τρίκκης και Σ ταγών Διονύσιο, τόν Σκυλόσοφο, πού μετά τήν ολο
κληρωτική κατάπνιξη τοΰ κινήματος του έμαρτύρησε στά Γιάννινα.

Ένωρίτατα οί υπόδουλοι 'Έ λλη νες ταλανίζονται άπό τήν ίδέα τής Έ λ ε υ 
θερίας. Άποτολμοΰν τόν ένοπλο άγώνα. Άσκοΰνται στόν πόλεμο. Γίροπονοΰν- 
ται άκατάπαυστα γιά  τήν επιδέξια χρήση δλων τών πολεμικών μέσων. Ε ν 
τάσσονται στά άρματολικά σώματα, δπου τελειοποιούνται, γ ιά  νά άναδειχθοΰν 
άργότερα ώς άδούλωτοι κλέφτες.

Ή  κλεφταρματολική δράση άπλώθηκε σ’ δλο τόν ελληνικό ορίζοντα. Τά 
κατορθώματα τών Κλεφτών πέρασαν στό θρύλο, έγιναν τραγούδι, τό δημοτι
κό τραγούδι, πού πέρ’ άπό τήν εξαιρετικά άξιόλογη λογοτεχνική μαρτυρία, 
προσφέρει ιστορικά στοιχεία γιά  τήν πιο σκοτεινή και σκληρή εποχή τής ζωής 
τών Νεοελλήνων. Ό οοδήποτε κι άν τά πραγματικά γεγονότα είναι ποιητικά 
διωγκωμένα πάντοτε ιό δημοτικό τραγούδι παραμένει μιά ιστορική πηγή ά- 
νεκτίμητη. Ή  λαϊκή, έξ άλλου, παράδοση δίνει καινούργια δυνατότητα έκ- 
φράσεως τών πικρών βιωμάτων τής σκλαβιάς και τών ελπίδων εθνικής άπο- 
καταστάσεως, άλλοτε μέ τή βοήθεια τοΰ ξανθοΰ Γένους τοΰ βορρά, άλλοτε 
τών Φράγκων ήγεμόνων, όχι σπάνια και τοΰ ΓΙάπα.

Δέ θ’ άργήσουν, βέβαια, οί ύπόδουλοι 'Έ λ λη νες ν ’ άντιληφθοΰν πώς ή 
έλευθερία δέν χαρίζεται άλλά κερδίζεται μέ άγώνες, θυσίες και αίμα.

Δίχως άλλο οί πρώτες αύτές έκδηλώσεις έδειξαν ξεκάθαρα πώς τό Γένος 
τών Ε λλή νω ν  συνεχίζει τήν ύπαρξή του, έστω κάποτε καί σέ ληθαργική κα
τάσταση. Παντού έφτανε ό άχός τοΰ καριοφιλιού, ό άντίλαλος τοΰ τραγουδιού 
τοΰ Κλέφτη, ή άπλοϊκή άφήγηση γιά τούς Γίγαντες, τό βασιλιά Λεωνίδα καί 
τούς τριακόσιους συντ ρόφους πού νίκησαν τούς Πέρσες στις Θερμοπύλες, τό 
βασιλόπουλο τής Μακεδονίας, τό Μ εγαλέξανδρο πού έκανε τήν Ε λλά δα  ά- 
πέραντη αύτοκρατορία, τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνο τόν Παλαιολόγο, πού 
μαρμαρώθηκε καί πού μιά μέρα θά ξεμαρμαρωθή, γιά  νά δίωξη τήν Τουρκία 
ώς τήν Κόκκινη Μηλιά.

Καί αύτή ή τόσο γνήσια λαϊκή έκφανση ένισχύεται μέ τήν επίσημη πα
ρουσία τής Εκκλησία. Ε μφ ανίζετα ι πιά άρωγός ό ορθόδοξος παπάς κι άναλαμ- 
Οάνει νά διδάξη τά 'Ιερ ά  Γράμματα, νά παρηγορήση, νά  έμψυχώση, νά ρϊξη 
κάποιο πνευματικό φώς στό πηχτό σκοτάδι πού έπικρατεϊ ολόγυρά του. Είναι 
τό Κρυφό Σχολειό, γιά  τό όποιο νεώτερος ποιητής ψ άλλει:

Έκεϊ καταδιωγμένη κατακεϊ, 
τοϋ σκλάβου ή άλυσσόδετη πατρίδα, 
βραχνά ό παπάς, ό δάσκαλος έκεϊ 
θεριεύει τήν άποσταμένη ελπίδα, 
μέ λόγια μαγικά.
Έκεϊ ή ψυχή πικρότερο άγρικά
τόν πόνο τής σκλαβιάς της, έκεϊ βλέπει
τί εχασε, τί εχει, τί τής πρέπει.

Επιγραμματικά ό ποιητής καθώρισε τό σκοπό τοΰ Κρυφοΰ Σχολειοΰ. 
Καί δέν έμεινε γωνιά τής έλληνικής γής, πού δέν εύτύχησε νά χαρή τήν 
προσφορά του. Τά Ε λληνόπουλα  πού ξεχώριζαν στό Κρυφό Σ χολειό  έ
τρεχαν στά λιγοστά άνώτερα ελληνικά σχολεία καί μερικές φορές στά ξακου
στά πανεπιστήμια τής Φραγκιάς. Παίρνοντας δέ γρήγορα τά άπαραίτητα εφό
δια ξεχύνονται σ’ δλη τήν οθωμανική επικράτεια καί άγκαλιάζουν τόν Ε λ λ η 
νισμό πέρα ώς πέρα, άπό τό Ίά ο ι ώς τό Ταίναρο κι άπό τό Δυρράχι ώς τήν 
Τραπεζοϋντα.



Στό μεταξύ περιστάσεις ευνοϊκές δημιουργούν νέους εθνικούς παράγον
τες. Οί "Ε λληνες τής ήπειρωτικής Ε λλάδος, τών νήσων καί τής Διασποράς, 
άνέπτυξαν τό έμπόριο, έπλούτισαν κι έφιλοδόξησαν νά συντελέσουν στήν τα
χύτερη άναγέννηση τοΰ ’Έ θνους. ’Έ τσ ι γεννιέται ή άτέλειωτη χορεία τών ε 
θνικών εύεργετών. Πανθομολογούμενο πάντως είναι πώς ή συντριπτική πλει- 
οψηφία τών φιλογενών αύτών άνδρών προέρχεται άπό τήν ευανδρη ’Ή πειρο. 
Σ ύγχρονος μελετητής παρατηρεί τά έξης: «θά έλεγε κανείς δτι στόν Ή πει- 
ρώτη, άκόμη κι άν άλλες φροντίδες προέχουν μέσα στή συνείδησή του, ακόμη 
κι αν ξένες πρός τή λογιοσύνη μέριμνες κυριαρχούν μέσα στό χρόνο του, ή 
άνάγκη τής θεραπείας τής παιδείας ζεϊ στά βάθη τής ψυχής του, καί τοΰ επ ι
βάλλεται μέ κάποιον τρόπο»'-.

Ή  ιδιαίτερη πρός τήν παιδεία άγάπη τών πλουσίων Ή πειρωτών ώθησε 
πάλι Ή πειρώ τες στή σύλληψη καί άφοσίωση σ’ ενα αύτόχρημα παιδευτικό το
μέα, τόν πιο άναγκαΐο καί πιο σημαντικό γιά τήν έποχή εκείνη. Οί πασίγνω
στες έκδοτικές έπιχειρσήεις τής Βενετίας άνήκουν σέ χέρια  Ή πειρωτών, τών 
Γλυκύδων, τών Σάρων, τών Θεοδοσίου. Είναι οί δημιουργοί τών πηγών άπό 
τίς όποιες τό ’Έ θνος άντλεϊ τά νάματα τής παιδείας. Χιλιάδες βιβλία καί επί 
αίώνες διανέμονται καί στά πιο άπόμερα κι άπόκεντρα έλληνικά σχολεία. Ή  
περιοχή, φυσικά, πού εύνοεϊται περισσότερο είναι ή γενέτειρα  τών εκδοτών, 
ή ’Ή πειρος, γιατί βρίσκεται πλησιέστερα στις πηγές, άλλά κυρίως, γιατί οί 
ίδιοι οί εκδότες ή οί χορηγοί φροντίζουν γιά τήν άποστολή τών βιβλίων στά 
ήπειρωτικά σχολεία.

Ωστόσο, ολ’ αύτά δέν εϊναι οί μόνες προϋποθέσεις γιά  τήν άνάπτυξη τών 
ελληνικών γραμμάτων καί τήν έπακόλουθη γέννηση τοϋ ήπειρωτικοΰ διαφω
τισμού, πού σ’ έκταση καί άκτινοβολία, ξεπερνά δλες τίς άλλες ελληνικές πε
ριοχές. Ή  άναζήτηση ιών προϋποθέσεων αύτών μάς οδηγεί στήν πρώτη άλω
ση τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς Φράγκους, τό 1204, δταν άκριβώς ιδρύ
θηκε τό Δεσποτάτο τής Η πείρου άπό ένα παρακλάδι τών Κομνηνών.

Σ τις δύσκολες εκείνες καί κρίσιμες γιά  τό ’Έ θνος στιγμές, πού τό βυζαν
τινό έλληνικό κράτος εϊχε διαλυθή, διαμοιρασμένο σέ μικρά κρατίδια μέ ηγε
μόνες τούς άρχηγούς τών σταυροφόρων, ή ’Ή πειρος ξαναπαίρνει τόν πρωταρ
χικό ρόλο της, ξαναγίνεται τό λίκνο τού Έ λληνισμοΰ, φ ιλοξενεί Βυζαντινούς 
λογίους καί βάζει τά θεμέλια τής νεοελληνικής άναγεννήσεως.

Τό 1208, δυο μόλις χρόνια μετά τήν ίδρυση τοΰ Δεσποτάτου τής Η πείρου 
λειτουργεί τό πρώτο έλληνικό σχολείο. Κατά τήν πιθανώτερη άποψη χτίστηκε 
στό νησάκι τής γιαννιώτικης λίμνης κι έγ ινε  γνωστό μέ τό όνομα τής Μονής 
Σπανοϋ, χάρη στή φήμη τοϋ σχολάρχη ’Αλεξίου Σ πανοΰ3, γαμπροΰ τοΰ Με
λετίου Αθηνών. Ή  λειτουργία του διαταράχθηκε άπό τίς πολεμικές περ ιπέ
τειες καί έκλεισε προσωρινά. Τό 1292 διευθύνεται άπό τόν σχολάρχη ’Ιω άν
νη Μ ιχαήλ Φιλανθρωπινό, Οικονόμο στά χρόνια τοΰ ΙΙατριάρχου ’Αθανασίου 
καί γόνο τής μεγάλης οικογένειας τών Φιλανθρωπινών, πού έγκαταλείποντας 
τήν Κωνσταντινούπολη στράφηκε πρός τά Γιάννινα γιά  όρισπκή εγκατάσταση.

Παράλληλα στό ίδιο νησί ό ’Αθανάσιος Πατούλας ιδρύει νέο σχολείο. Τήν 
ίδια επίσης έποχή τοΰ Δεσποτάτου καί στόν περιωρισμένο χώρο τοΰ νησιοϋ έ 
χομε  καί τό σχολείο τοΰ Αγίου Νικολάου.

’Από τότε οί Γιαννιώτες άρχίζουν νά καλλιεργοΰν τό έδαφος γιά  π νευ 
ματική πρωτοπορία. Τά Γιάννινα, πού εϊναι πόλη άρχαία, ή δέ χριστιανική

2 ) Κ. Θ. ΔΗΜΛΡΛ, Ή  Λογιοσύνη τών Ήπειρωτών, ’Ιωάννινα 1960, σ. 8.
3) Κ. I. Δ Τ Ο Β Ο ΪΝ ΙΩ ΊΟ Τ , Αλέξιος Σπανός, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» Α ', 1926, σ.
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Εκκλησία της μνημονεύεται άπό τό 673 π.Χ. πέμπτη στή σειρά τών επισκοπών 
καί ύπάγεται στή Μητρόπολη τής Ναυπάκτου, παίρνουν πιά τό προβάδισμα. 
Ά πό  παλαιά, πράγματι, είχαν διευκολυνθή άπό τούς Βυζαντινούς αύτοκράτο- 
ρες μέ διάφορα προνόμια, πού βοηθούσαν στήν οικονομική άνάπτυξη. Ε ίχαν 
εκκλησία της μνημονεύεται άπό τό 673 μ.Χ. πέμπτη στή σειρά τών επισκοπών 
άπαλλαγή άπό τή φορολογία, οί δέ δουλοπάροικοι τών ήπειρωτικών χωριών 
δέν ύπηρετοϋσαν στό στράτευμα καί έτσι εξυπηρετούσαν άδιάκοπα τά συμφέ
ροντα τών γαιοκτημόνων.

Τά καλά τών προνομίων δέν ήταν εύκολο νά λησμονηθούν ούτε στις φο
βερές ήμέρες τού πρωτοαντικρύσματος τών Τούρκων. Οί Γιαννιώτες μέ επ ι
δέξιες διαπραγματεύσεις έπέτυχαν κατά τήν παράδοση τής πόλεως νά  διατη
ρήσουν ώρισμένα άπό τά βυζαντινά προνόμια καί νά προσθέσουν καινούργια. 
Δέν πρόκειται, βέβαια, γιά τά γνωστά προνόμια πού δόθηκαν άπό τήν Τουρκι
κή Πύλη στό Πατριαρχείο ώς εκπρόσωπο τού έλληνικοΰ ’Έ θνους. Είναι μιά 
ειδική μεταχείριση πού γίνεται άργότερα καί πρός άλλες έλληνικές επαρχίες, 
δπίυς Πήλιο, Σφακιά, Μ ά ν η ... ύπό ποικίλες μορφές. Οί κάτοικοι τής Η π ε ί
ρου μέ χάτι - σερίφ, ένορκο χουσόβουλο, ξέφευγαν τό παιδομάζωμα, κρατού
σαν διαδοχικά τά τιμάρια, άσκοΰσαν άνεμπόδιστα τά χριστιανικά τους καθή
κοντα, μετείχαν στις θρησκευτικές τελετές, είχαν τούς δικαστές τους, έκαλλι- 
εργοϋσαν τά έλληνικά γράμματα. Γιά τά τελευταία είχαν ήδη δημιουργήσει 
άνάλογα κέντρα στό νησάκι τής πολύπαθης λίμνης, πού γιά  τούς δυο πρώτους 
αιώνες τής δουλείας, Ι Ε ',  Ι Σ Τ ',  καί γιά τίς άρχές τοΰ ΙΖ ' θεωροΰνται άπό 
τά μετρημένα πνευματικά ιδρύματα τής έλληνικής χερσονήσου. Σ έ  περίοδο 
δέ, πού στήν ύπόλοιπη Ε λλά δα  σπάνια συναντούσε κανείς έγγράμματο άν
θρωπο, στά Γιάννινα δροΰσε πλειάδα δασκάλων καί λογίων, δπως τής Σ χ ο 
λής Σπανού, τής οποίας άπό ro 1532 γνωστοί είναι οί Φιλανθρωπινοί Ν εόφυ
τος, Ματθαίος, Ίω άσαφ  καί ό Μάξιμος Πελοποννήσιος· άπό τή Σ χολή  Πα- 
τούλα άποφοττοΰν λόγιοι άνδρες ώς οί χρονγράφοι Πρόκλος, Κομνηνός Μο
ναχός, Μακάριος Φιλανθρωπινός, άδελς>οί Θεοφάνης καί Νεκτάριος Άψαρά- 
δες, πού έχτισαν τή Μονή Βαρλαάμ στά Μετέωρα, ό Νήφων Μεταξας κ.ά. Στή 
Σ χολή  Αγίου Νικολάου διδάσκουν άνάμεσα σ’ άλλους ό μοναχός Μακάριος 
Τσεχούλης περί τά 1553, ό μοναχός Μανασής Πλέσσας (1453—5 ), ό Ε π ίσκο
πος Χειμάρρας Σωφρόνιος (1500), ό ήγούμενος Έ πιφάνιος, πού ί'δρυσε σχο
λές στά Γιάννινα καί στήν ’Αθήνα, ό Νικόλαος Γλυκύς, ό Νικόλαος Κεραμεύς, 
ό 'Αθηναίος Π ριγκιλεύς (1645), ό ’Αδριανουπολίτης Ίω άσαφ  Β ', πού άνέ- 
βηκε στόν πατριαρχικό θρόνο καί άναδείχθηκε μεγάλος προστάτης τών γραμ
μάτων, ό Κόντος, άδελφός τοΰ Παρθενίου Ίω α νν ίνω ν (1632—9), ό Θεοφάνης, 
διδάσκαλος τοΰ μεγάλου διδασκάλου τού Γένους Κωνσταντίνου Οικονόμου 
ιοΰ έξ Οικονόμων, κ.ά.

Ή  πρώτη περίοδος τών έλληνικών γραμμάτων στά Γιάννινα ύπήρξε άπο- 
δοτική καί εντυπωσιακή. Ά λ λά  ή φήμη τών ήπειριοτικών σχολείων θά άπλω- 
θή πλατύτερα κατά τος έπόμενους αιώνες, ΙΗ ' καί άρχές Ι θ ' ,  οταν οΐ φ ιλο
πρόοδοι Ή πειρώ τες θά φιλοδοξήσουν νά διαδώσουν στήν Ε λλά δα  καί γενι- 
κώτερα στήν Α νατολή τά νέα επιτεύγματα τής ευρωπαϊκής έπιστήμης. Σ τήν  
Εύρώπη οί Φυσικές Επιστήμες, ή Ια τρ ικ ή , ή Νομική, ή Κλασσική Φιλολογία, 
ή Α ρχαιολογία  καί ή Φιλοσοφία έγνώρισαν πρωτόφαντη άνάπτυξη. Συνάμα οί 
ιδέες τοΰ εύρωπαϊκοϋ φιλελευθερισμού καί είδικώτερα τοΰ γαλλικού διαφωτι
σμού έκέντριζαν τό ένδιαφέρον τών Ή πειρωτών, πού έσπευσαν άπό τούς πρώ
τους στή Δύση, γιά νά γίνουν οί φορείς αύτών. Οί Ή πειρώ τες έγκατέλειπαν 
τήν πατρίδα, έμπαιναν στή βιοπάλη, έκέρδιζαν χρήματα καί έπέστρεφαν, γιά 
ν ’ άνοίξουν συγχρονισμένα σχολεία.
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Ό  πρώτος, πού άναλαμβάνει τήν ευθύνη νά έκσυγχρονίση τήν παιδεία 
στά Γιάννινα, είναι ό Έ πιφάνιος. Ά φ οΰ έπλούτισε εμπορευόμενος στή Βε
νετία μέ τόν άδελφό του Γεώργιο, ίδρυσε σχολή πρωτοποριακή. Γιά πρώτη 
φορά δίδεται ή άναγκαία προσοχή στήν αξία καί ωφελιμότητα τών τεχνικών 
μαθημάτων καί μάλιστα διατυπώνεται μέ οαφήνει στά άρθρα τού ίδρυτικοΰ κα
ταστατικού τής Σχολής. Ή  άπύφαση τοΰ Έ πιφανίου, «δπως έκτος τής Γραμ
ματικής καί τών σχολαστικών μαθημάτων παραδίδεται καί ή Φιλοσοφία, κα
θώς καί αί Έπιστήμαι», είναι τολμηρή ακόμα καί γιά  πόλεις εύρωπαϊκές, δπου 
άπό τόν φόβο τής καθολικής Εκκλησίας οί έφηρμοσμένες επιστήμες διδάσκον
ται μέ πολλούς δισταγμούς καί προφυλάξεις.

Στή Σ χολή  τού Έ πιφανίου έδίδαξαν διακεκριμένοι διδάσκαλοι, ώς ό Σ π υ 
ρίδων Τριανταφύλλου, ό Λεοντάρης Γλυκύς, ό Μ ιχαήλ Μήτρου, ό ΓΙαρθένιος 
Κατσούλης, ό Θεοφάνης Καβαλλάρης, ό Μ παλανος Εασιλόπουλος Ρίζου, ό 
Μετσοβίτης Τρύφων, ό ίερεύς Αναστάσιος Μ παλανος καί ό Κοσμάς, οικονό
μος Ίω αννίνω ν, όπότε ή Σ χολή έκλεισε.

Γιά τόν Μ ιχαήλ Μήτρου, τόν μετέπειτα Μητροπολίτη Α θηνώ ν Μελέτιο, 
πού έσπούδασε στή Δύση μέ ύποτροφία φυσικές επιστήμες καί ιατρική καί 
χάρη στή φιλομάθειά του εξελίχθηκε σέ όνομαστό πανεπιστήμονα, ό ’Ά ν θ ι
μος Γαζής λ έγε ι: «Ού μόνον φιλόσοφος καί μαθηματικός, άλλά καί ρήτωρ ά- 
ριστος καί άστρολόγος»1. Ιδ ια ίτερ α  γνωστός έγ ινε  γιά τή συγγραφή Ισ τ ο 
ρίας, γιατί έχρηοιμοποίησε αύστηρή επιστημονική μέθοδο κατά τήν εξακρί
βωση καί ερμηνεία τών αρχαίων μνημείων καί πρώτος αύτός συμπλήρωσε τά 
ιστορικά χάσματα μέ επιγραφές.

Γιά τόν Παρθένιο Κατσούλη, τόν πρωτοπόρο 'Έ λληνα  λαογράφο, πού έ- 
πεχείρησε τήν επιστημονική συλλογή καί κατάταξη τών λαϊκών παροιμιών καί 
ιήν παραβολή τους πρός τίς αρχαίες, ό Ν. Πολίτης γράφ ει: «Ή  εργασία τοΰ 
Κατσούλη είνατ πολύτιμος άπό πολλάς έπόψεις, ού μόνον διά τόν χρόνον καθ’ 
δν κατηρτίσθη, ή παλαιοτάτη ούσα τών έλληνικών συλλογών, άλλά καί διά 
ιόν πλοΰτον αύτής καί πρό πάντων διά τήν ορθότητα καί τήν άκρίβειαν τής 
ερμηνείας»5.

Συνεπώ ς, δταν στή Σ χολή  τοΰ Έπις>ανίου έδίδασκαν διδάσκαλοι, ώς ό 
Μ ιχαήλ Μήτρου, ό Παρθένιος Κατσούλης κ.ά., είναι δικαιολογημένη ή συρ
ροή μαθητών άπό δλα τα διαμερίσματα τής Ε λλάδος.

’Ά λλ ο ς Ή πειρώτης, ό Μάνος Γκούμας, εμπορευόμενος κι αύτός στή Βε
νετία καί στή Βλαχία μέ τή συνεργασία τού αδελφού του Λεονταρίου καί ζη
λεύοντας τή δόξα τού Έ πιφανίου, ίδρυσε τή Μ εγάλη Σ χολή, πού πήρε τό 
όνομα τούτο άπό συσχέτιση μέ τή Σ χολή  τού Έ πιφανίου, γνωστή ώς Μικρά. 
Επιβάλλεται δέ νά τονισθή πώς οί χαρακτηρισμοί αύτοί, καθώς καί ή γενι- 

κώτερη πρόοδος καί βελτίωση τών Σχολώ ν, δέν σημαίνουν καλλιμάρμαρα 
καί επιβλητικά διδακτήρια. Μέ κάθε τρόπο άποφεύγουν άνάλογη επίδειξη, 
για νά μή προκαλέσουν τό φθονερό καί αρπαγα δυνάστη. 'Οπωσδήποτε δέν 
είναι περιττό, γιά χάρη τής σύγχρονης νεολαίας, νά δώσωμε τό λόγο στόν 
Αναστάσιο Γούδα, πού δέν άρκεΐται νά περιγράψη τά άψυχα οικοδομήματα, 

άλλ εξιστορεί καί τίς συνθήκες ζωής τών σπουδαστών, άπό προσωπική π ε ίρ α : 
«Τά οικήματα τών σχολείων ήσαν πενιχρότατα. Ε ντός τών σχολών των οί Ί -  
ωαννϊται ώκοδόμησαν καί κελλία τινά, στερούμενα πάσης συσκευής, έν οίς 
κατώκουν οί άποροι καί οί μή συστημένοι είς οίκογενείας ξένοι μαθηταί. Έ ν  έ- 
κάστψ χαμωγαίω συνδιητώντο τρεις καί τέσσαρες μαθηταί, έκαστος δέ τούτων

4) ΆΝΘΙΜΟΎ ΓΛΖΗ, IIρολεγόμενα είς Γεωμετρίαν Μελετίου, τ. Λ ’, σ. 16.
5) ΝΙΚΟΛΑΟΤ Π Ο Λ ΙΤΟ Υ , Μελέται περί τοϋ βίου κλπ., ο. λ6 .



εϊχεν ιδίαν πείραν, έν ή έθετε τόν ξηρόν και έκ τοΰ χωρίου του έκάστοτε φε- 
ρόμενον άρτον καί τινας ξηράς οπώρας ή ξηρά όσπρια ή τυρόν ή έλαίας. Ταΰ- 
τα ήσαν τά καθημερινά έδέοματα τών μαθητών. Σπανιώτατα τάς Κυριακάς ή 
Δεσποτικάς λεγομένας έορτάς, συνεταιρίζοντο δύο ή πλειότεροι και έμαγεί- 
ρευον ολίγον κρέας εις τινα φούρνον ή και έν τοϊς κελλίοις αύτών, οί μή στε
ρημένοι μαγειρικών τινών σκευών. Κλίνη δέ και στρώμα και κάθισμα και γρα
φική τράπεζα ήσαν άγνωστα τοϊς μαθηταΐς. Τά μεν τρία πρώτα έκ τών σκευών 
τούτων άνεπλήρου ώς έπι τό πλεϊστον ή περιώνυμος άπλή ψάθα, έφ ’ ήν οί 
όπωσοΰν εύπορώτεροι ήδύναντο νά στρώσωσι και έτερον μάλλινον ύφασμα. 
Τήν δέ γραφικήν τράπεζαν άνεπλήρου τό γόνυ έκάστου. Ό  βίος τών μαθη- 
τών ήτο τώ δντι κυνικώτατος»6.

Ο Καποδίστριας βρίσκει πολύ φρόνιμη τήν άποφυγή έπιδείξεως χλιδής 
καί πλούτου στά σχολικά κτήρια καί προτρέπει τούς Μ αυρομιχαλαίους ν ’ άν- 
τιμετωπίσουν παρόμοια τό διδακτηριακό τής Μάνης, γράφοντας τά έ ξ η ς : «Μή 
περιβάλλετε δι’ ούδεμιάς έπιδεικτικότητος τό νέον τούτο καθίδρυμα, άλλά 
θεωρήσατε αύτό ώς παράρτημα τής έκκλησίας»7.

Έ νώ  δέ έξωτερικά τά διδακτήρια δέν προκαλοΰν έντύπωση, δλη ή μέρι
μνα και ή στοργή στρέφεται στόν τελειότερο έξοπλισμό τοΰ σχολείου μέ τά 
πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα και όργανα διδασκαλίας, τά όποϊα, μόλις έφευ- 
ρίσκονται και έφαρμόζονται στά προωδευμένα εύρωπαϊκά κέντρα, άγοράζον- 
ται άπό τούς ξενιτεμένους Ή πειρώ τες και στέλλονται στά Γιάννινα, ώστε τά 
μαθήματα ν ’ άποβαίνουν θελκτικά και καρποφόρα.

Κατ’ έξοχήν ένδιαφέρει ή ψυχή τού σχολείου, ό διδάσκαλος. Ε ξετάζετα ι 
ή έπιστημονική συγκρότηση, ή παιδαγωγική κατάρτιση, ή Ικανότητα, ή προ
σωπικότητα τοΰ διδασκάλου.

Ό  Μάνος Γκούμας θά διαθέση σημαντικά κεφάλαια, γιά νά προσληφθοΰν 
άξιοι διδάσκαλοι, πού θά λαμπρύνουν τή Σχολή, ώστε νά όνομασθή όχι μόνο 
Μ εγάλη άλλά και Πρώτη. Πράγματι, οί Ή πειρώτες κυριεύονται άπό τις εύγε- 
νέστερες και τιμητικώτερες φιλοδοξίες· θέλουν νά ίδοΰν τά Γιάννινα παιδευ- 
τήριο τών Ε λλή νω ν. Τά κίνητρα αύτά συγκεντρώνουν στή Σ χολή  τοϋ Γκού- 
|ΐα διαλεχτούς διδασκάλους, ώς ό Βησσαρίων Μακρής8, πρώτος σχολάρχης, ό 
Γεώργιος Σουγδουρής, ό Ευστάθιος Σουγδουρής, ό ιερομόναχος Σεραφείμ , ό 
Μεθόδιος ’Ανθρακίτης, ό Μετσοβίτης Νικόλαος Ζερτζούλης κ.ά.

Ή  Σ χολή άπό τόν πρώτο κιόλας σχολάρχη της είχε τόση άκτινοβολία, 
ώστε ό Παΐσιος ό Μικροί; μαθητής τοΰ Βησσαρίωνα Μακρή, νά φ ά λ λ η :

Ή  μεγάλη Ά-θήνα έχάθη 
καί, εμεινε μονόφθαλμος καί έφθάρη 
άλλ’ εχει πάλιν ή 'Ελλάς δμμα δεξιόν 
αυτά  τά ’Ιωάννινα μεγάλον στολισμόν9.

Γιά τόν δεύτερο σχολάρχη, τόν Γεώργιο Σουγδουρή, ό σοφός Μ ελέτιος 
ό Γεωγράφος στήν Εκκλησιαστική του Ιστορία γράφει δτι «τοϊς ίδίοις μαθη- 
ταϊς τήν ύπό τήν έξουσίαν τών Τούρκων οϋσαν Εύρώπην καταβαρβαρωθεΐσάν

6 ) ΑΝΑΣΤ. ΓΟΤΔΑ, Βίοι Παράλληλοι κλπ., 1870, τ. Β ',  σ. 245.
7 ) Τ Ρ ΪΦ . ΕΤΑ ΓΓΕΛ ΙΔΟ Τ, Ή  Π αιδεία  έπΙ Τουρκοκρατίας, τ. Α ', Ά ΐη ν α ι, 1936, σ. 

C X X X V III.
8 ) ΕΤΑΓ. I. ΣΛΒΡΑΜ Η, 'Ο  Βησσαρίων Μακρής, «’Ηπειρωτικά Χρονικά», Ε ',  1930, 

σ. 30—49.
9) Π ΑΝ ΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ ΕΚ Α ΤΟ Ν ΤΛ ΕΤΗ ΡΙΔΟ Σ, σ. 25.



πως έξεπαίδευσε διασπαρεϊοι κατά πάοαν πόλιν και χώραν αύτής»10. Ό  δέ 
Μεθόδιος11 πρώτος κατήργησε τήν «πολλαπλή» μέθοδο διδασκαλίας τών αρ
χαίων κειμένων, πού εξουθένωνε καί διεστρέβλωνε τό πνεύμα τών μαθητών, 
καί έφήρμοσε τή «μονολεκτική ψυχαγωγία»' πρώτος στοχάστηκε καί ύστερα 
άπό μακροχρόνιες σπουδές στό έξωτερικό παρουσίασε προσωπικό φιλοσοφικό 
σύστημα' πρώτος καταπιάστηκε σοβαρά μέ τίς θετικές επιστήμες κι έδίδαξε 
συστηματικά Γεωμετρία, "Αλγεβρα, Τριγωνομετρία.

Ά πό  τή στιγμή πού ή σχολαρχία έπεσε στά χέρια τών Μ παλάνων12, ή 
Σ χολή  είναι εύρύτερα γνωστή μέ τό δνομα Μ παλαναία. Έ δίδαξαν ό Κων
σταντίνος Μ παλανος Βασιλόπουλος (1723—60 ), ό γιός του Κοσμάς Μ παλα
νος, ό Κωνσταντίνος Μ παλανίδης, ό Α. Μ παλανίδης καί άξιόλογοι άλλοι διδά
σκαλοι, ώς Ιω ά ν ν η ς  Μ ανάρης, Ιωάννης Χαρισιάδης, Γ. Αναγνώστης, Πέτρος 
Νησιώτης, ’Ιωσήφ κλπ. Οί Μ παλανοι στή γλωσσική διαμάχη τής εποχής έκ
φράζουν τό συντηρητικό πνεύμα. Ό  συντηρητισμός τους, ενίοτε άπότομος, 
φανατικός καί άκριτος, άπομακρύνει τούς φιλοπροόδους νέους άπό τή Μπα
λαναία Σ χολή  καί τούς αναγκάζει ν ’ άναζητήσουν θέσεις σέ νέες σχολές. Ω σ 
τόσο δέν είναι άσήμαντη ή προσφορά τής Μ παλαναίας Σχολής. Οί πολυάριθμοι 
τρόφιμοί της χαρακτηρίζονται γιά τή γερή έλληνομάθεια, τήν εύρυμάθεια καί 
τήν άκρατη φιλοπατρία. Α ναντίρρητα δείγμα τρανό τού παιδευτικού έργου τών 
Μ παλάνων, πού τόσο έχουν έπικριθή, κυρίως, γιά τήν εμπάθεια καί τή ζηλο- 
φθονία. «Δικαιοσύνης δμως χάριν, άναφωνεΐ ό καθηγητής Ν. Τωμαδάκης, ό- 
φείλομεν νά σημειώσωμεν δτι οί Μπαλανοι διεπνέοντο ύπό έξαιρέτου ήθους»13. 
Προσθέτει δέ άκόμα ώς έπιμαρτυρία τό γεγονός δτι ό Α νώ νυμος τής « Ε λλ η 
νικής Νομαρχίας», δεινότατος έπικρττής, διακρίνει μεταξύ τοϋ πλήθους έπικρι- 
νομένων δου τουλάχιστο Μ παλάνους, τόν Κοσμαν καί τόν Τδρωμένον, συγ
χρόνους του λογίους ιερωμένους καί τούς επαινεί.

Ό λότελα  ξεχωριστή θέση ε ίχε  πάρει ή Μ παλαναία Σ χολή  στή διδασκαλία 
τών μαθηματικών μέ τόν πρώτο μάλιστα σχολάρχη, τόν Κωνσταντίνο Μ παλανο 
Βασιλόπουλο, πού είναι ό συγγραφεύς τής όδοΰ Μαθηματικής. Ά κριβώς ή γε- 
νικώτερη αύτή άπήχηση καί άναγνώριση έπέβαλε τή μετονομασία τής Σ χολής 
Γκούμα σέ Μ παλαναία. 'Οπωσδήποτε δέν πρέπει νά άποσιωπηθή ή τεράστια 
συμβολή τοΰ άλλου διακεκριμένου μαθηματικού Νικολάου Ζερτζούλη άπό τό 
Μέτσοβο.

Η εύγενική άμιλλα ιών Ή πειρωτών ολοένα καί διευρύνεται. Στό προσκή
νιο παρουσιάζονται οί αδελφοί Σίμων καί Λάμπρος Μαρούτση, έμποροι κι αύ
τοί πού, άφοΰ έπλούτισαν στή Βενετία, άποφασίζουν τήν ίδρυση σχολής άπό- 
λυτα εκσυγχρονισμένης. Τή φορά αύτή ή προσοχή τών ιδρυτών συγκεντρώθηκε 
στήν άνεύρεση τοϋ πιο όνομαοτοϋ διδασκάλου. Καί στήν έκλογή δέν άστόχη-

10) Π οβλ. καί ΓΕΩΡ. ΖΑΒΙΡΑ , Νέα Ε λλά ς η Νεοελληνικόν Θέατρον, 1872, σ. 212. ’Ε 
πίσης ΚΩΝ. ΚΟΤΜΑ, 'Ιστορία ’Ανθρωπίνων Πράξεων, τ. I B ',  σ. 247.

11) Π ρ 6λ. ΣΩ ΦΡΟ ΝΙΟ Τ ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΟΎ , 'Ιερόθεος Π  ελοποννήσιος ό Ίβη ρ ίτη ς καί 
δ Μεθόδιος 6 ’Ανθρακίτης ό έξ Ίωαννίνων, «Ρωμανός Μελοίδός», Α ', 1932, σ. 257 
—315. Π . X. ΧΡΗΣΤΟΎ, Μεθόδιος ’Ανθρακίτης, βίος - δρασις - ανέκδοτα εργα, ’Ι 
ωάννινα 1953, ΑΛΚΗ ΛΓΓΕΛΟΤ, Ή  δίκη τοΰ Μεθοδίου ’Ανθρακίτη (δπως τήν άφη- 
γεϊται ό ίδ ιος). «’Αφιέρωμα είς τήν ’Ήπειρον - Ε ίς μνήμην Χρίστου Σο-ΰλη», Ά-θήναι 
1956, σ. 168— 182.

1 2 ) Π ρβλ. Δ. Σ . Μ ΠΑΛΑΝΟΤ, Οί Μπαλανοι διδάσκαλοι τοϋ Γένους, «Η πειρωτικά Χρο
νικά», Ε ',  1930, σ. 229—235.

13) Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, 'Η  28 ’Οκτωβρίου 1940, έν σχέσει πρός τήν άνθησιν τών γραμ
μάτων έν Ή πείρφ  πρό τοϋ 'Ιεροϋ Ά γώ νος, Ε, Ε .Φ .Σ .Π .Α ., ΙΑ ' 1960, α. 67.



σαν. ΙΙρώτο σχολάρχη διώριοαν τόν Εύγένιο Βούλγαρο, σοφόν επιστήμονα, ά- 
κλνόητον στήν ’Ορθοδοξία του παρά τις πολυετείς σπουδές στήν Εύρώπη και 
τις στενές σχέσεις μέ καθολικούς και προτεστάντες, νεωτεριστή στά δυνατά καί 
λογικά πάντοτε δρια, ενθουσιώδη παιδαγωγό, μεγάλο συγγραφέα, εύφραδέστα- 
ιο και συναρπαστικό ομιλητή. ’Εξ αιτίας, βέβαια τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος άλ
λοι άπό τούς συγχρόνους ή τούς μεταγενεστέρους του ψάλλουν διθυράμβους και 
άλλοι τόν επικρίνουν σφοδρότατα. Ά πό  τούς πρώτους ό Καλλιγάς λ έγε ι: «Υ
περέχουν δλους τούς συγχρόνους του 'Έ λλη νας κατά τήν πολυμάθειαν και κα
τά τήν διάνοιαν όχι μόνον καθ’ δλας τάς έπιστήμας άναφαίνεται τοΰ ’Έ θνους 
του άρχηγέτης, άλλά και καθ’ δλας τάς προσπαθείας τής διαδόσεως τοΰ πολι
τισμού κορυφαίος»14. Υπάρχει δμως και ό άντίλογος. Ό  Διονύσιος θερειανός 
ιονίζει: «Ό  Βούλγαρις περιέπεσε σέ τρία μεγάλα σφάλματα 'πρώτον έπετή- 
δευσε λεκτικόν χαρακτήρα ύπερμέτρως έλληνίζοντα- δεύτερον συνέγραψε ή 
μετέφρασε πονήματα σοφώτερα ή δσον ήτο δεκτκή ή τότε τοΰ Γένους κατάστα- 
σις και τρίτον έματαιοπόνησε, ςπλοτεχνήσας έργα τεράστια, άλλ’ δλως ά
χρηστα»1'’.

Κατά τήν πρώτη τετραετία τής οχολαρχίας του τά Γιάννινα έγιναν τό π ε
ριφημότερο πνευματικό κέντρο τοΰ Ελληνισμού. Και έδικαίωνε ό Ευγένιος 
Βούλγαρις τούς κόπους και τις θυσίες τών τροφίμων τοΰ σχολείου του. Ε ν ίο τε  
δέ ή επίδραση, πού άσκοΰσε, έχάρασσε τελειωτικά τό μέλλον και τή σταδιοδρο
μία τών μαθητών. Γεννήματα και θρέμματα τοΰ Βαυλγάρεως είναι οί ιεραπό
στολοι καί εθναπόστολοι "Αγιος Κοσμάς ό Αίτωλός, ό μέγας διδάσκαλος τού 
Γένους Ιω άννης ΙΙέζαρος ό θεσσαλός, πού έδίδοξε στόν Τύρναβο, Τσαριτσά- 
νη, Βλαχολιβάδι Ό λύμπου, 'Άθω, Βλαχοκλεισούρα Μακεδονίας κ.ά., και ό 
μάρτυς Επίσκοποι; Πλαταμώνος Διονύσιος. Σ χετικά  ό Χριστόφορος Περραιβός 
λ έγε ι: «Ό μάς τών μαθητών του (Βουλγάρεως) βλέπουσα τήν πολλήν άμά- 
θεταν τοΰ ’Έ θνους ουνεφώνησεν έν όνόματι τής Α γία ς Τρτάδος νά βοηθήση 
τό γένος διά τής μαθήοεως και τών γραμμάτων είς τήν ελευθερίαν»16. Και ή 
συμφωνία δέν έμεινε γράμμα νεκρό ή λόγια κούφια. Πολύ ενωρίς οί νεαροί 
συμμαθηταί άλώνιοαν τήν Ελλάδα γιά τά σχολεία και τόν φωτισμό τοΰ Γέ
νους. Έθυσίασαν άκόμα και τή ζωή τους γιά  τήν πραγμάτωση τοΰ δρκου.

Παρά τήν καταπληκτική άκτινοβολία τοΰ διδακτικού έργου του ό Εύγένιος 
Βούλγαρις άναγκάσθηκε νά έγκαταλείψη τά Γιάννινα. Τόν διαδέχθηκε ό Γιαν- 
νιώτης Αναστάσιος Μοσπινιώτης γιά μία τετραετία. Μόλις δέ ό θόρυβος έκό- 
πασε και ή γαλήνη έπεκράτησε, ό Βούλγαρις, πού ε ίχε  ειδικούς λόγους νά 
τρέφη ξεχωριστή συμπάθεια και άγάπη πρός τά θρυλικά Γιάννινα και τούς εύ- 
γενεϊς κατοίκους τής πόλεως αύτής, δέν έδίστασε νά έπιστρέψη και νά άνα- 
λάβη πάλι τή σχολαρχία γιά  μιά άκόμα τριετία. Και στό διάστημα αύτό ή συρ
ροή τών μαθητών υπήρξε εξαιρετικά αξιόλογη. Νέες δμως φιλονικίες ξέσπα
σαν και έτσι υποχρεώθηκε νά άφήση οριστικά τά Γιάννινα. Μετά τή δεύτερη 
απομάκρυνσή του διάδοχος στή σχολαρχία γίνεται ό ίκανώτατος συνδτδάσκαλός 
του Τρύφων άπό τό Μέτσοβο. Κατά τή θητεία τοΰ Τρύφωνος ή Σ χολή  άντιμε- 
τώπισε οικονομικές δυσχέρειες, γιατί ή Τράπεζα τής Βενετίας, δπου οί άδελ- 
cpoi Μαρούτση, είχαν καταθέσει τό κληροδότημα, έχρεωκόπησε.

Ά λ λά  στά Γιάννινα άνετώτερη εϊναι ή διαδοχή εύεργετών παρά διδασκά
λων. Ό  μεγαλέμπορος Ζώης Καπλάνης έσπευσε νά φανή άρωγός καταθέτοντας 
τεράστια ποσά, 170.000 γρόσια, ώστε νά συνεχισθή απρόσκοπτα ή λειτουργία

14) ΠΑΎΛΟΤ ΚΑΛΛΙΓΑ, «Πανδώρα», Α ' 1851, ο. 49.
15) Δ ΙΟΝ. ΘΕΡΕΙΑΝΟΎ, ’Αδαμάντιος Κοραής, Α ', σ. 65.
16) Χ ΡΙΣΤΟ Φ . Π ΕΡΡΑ ΙΒ Ο Ύ , Σύντομος Βιογραφία περί Ρήγα, σ. 50.



τής Μαρουτοαίας Σ χολής, πού στό εξής μετονομάζεται τιμητικά σέ Καπλάνειο 
σχολή.

Ή  Καπλάνειος σχολή, κατωχυρωμένη και μέ πατριαρχη<ό σιγίλλιο χάρη 
στό όποιο προσονομάζεται και πατριαρχική, γίνεται τό πιο νεωτεριστικό ίδρυμα 
τής εποχής, γιατί τή σχολαρχία αναλαμβάνει ό Αθανάσιος Ψ αλίδας17, ό πιο 
τολμηρός άνακαιντστής στήν εκπαίδευση, φίλος στενός τοϋ μεγαλυτέρου καινο- 
τόμου στή νεοελληνική γλώσσα, τοϋ γιατροϋ και ποιητοϋ I. Β ιλλαρα '8. Ή  προ
σπάθεια αύτή δέν διήρκεσε πολύ, γιατί τά Γιάννινα άναστατώθηκαν άπό τόν πό
λεμο τής Π ύλης κατά τοΰ Ά λ ή  Πασά και άργότερα άπό τήν ελληνική Ε π α 
νάσταση.

Τό 1828, πρστοΰ άκόμα άποκατασταθή ή ήρεμία και ή τάξη, ιδρύεται ή Ζω- 
οιμαία σχολή, πού θά φθάση κατά κάποιο τρόπο ώς τις ήμερες μας μέ τή μορφή 
τής Ζωσιμαίας Ακαδημίας και τελευταία τοϋ Πανεπιστημίου. Πρώτος σχολάρ- 
χης διωρίζεται ό Γεώργιος Κρασάς μέ συνδιδασκάλους τούς Γρηγοράσκο και 
Χαρισιάδη. Τόν διαδέχεται ό Ζαγοροχωρίτης Αναστάσιος Σακελλαρίου, έχον
τας συνεργάτη τόν Δημήτρτο Μαυροφρύδη. Τή σχολαρχία άναλαμβάνουν δια
δοχικά ώς τά 12— 13, πού τά Γιάννινα ελευθερώνονται, ό Σπυρίδω ν Μανάρης, 
ό Παναγιώτης Άραβαντινός, ό Μ ιλτιάδης Πανταζής, ό Γεώργιος Σωτηριάδης, 
ό Γεώργιος Καλούδης και ό Χρίστος Σούλης. "Ολοι ύπήρξαν άληθινά μεγάλες 
μορφές διδασκάλων, άριστοι έπτστήμονες και πολυγραφώτατοι συγγραφείς. Μ ε
ρικοί κατέλαβαν επάξια πανεπιστημιακές εδρες, δπως ό Δημ. Μ αυροφρύδης, ό 
Μιλτ. Πανταζής καί ό Γ. Σωτηριάδης.

Α ξίζει ϊσως νά οημειωθη πώς εξόν άπό τίς ξακουστές αύτές σχολές στά 
Γιάννινα έλειτουργοΰσαν καί μικρότερα σχολεία, κάποτε καί ύπαίθρια, πού οχι 
μόνο συνέβαλαν στήν καθολικώτερη συμμετοχή στά γράμματα καί οτήν ταχύ
τερη άναγέννηοη, άλλά μαρτυρούν και τήν ίδιάζουσα πνευματική άτ)ΐόσφαιρα 
πού έπεκράτησε στα Γιάννινα. Μ νημονεύονται επίσης σχολές πού, μολονότι 
δέν λειτουργούν άρκετό χρονικό διάστημα, άφήνουν ϊχνη σημαδιακά, δπως ή 
σχολή τής Α γία ς Μαρίνας, στήν όποία λέγετατ πώς έδίδαξε ό Αθανάσιος Ψ α 
λίδας, πριν νά γίνη σχολάρχης στήν Καπλάνειο.

Τά Γιάννινα, λοιπόν, έδημιούργησαν ένα κλήκι εύνοϊκό γιά τήν άνθηση 
τών γραμμάτων σ’ δλη τή γύρω περιοχή πού δέν έβράδυνε νά  παρουσιασθή 
κατάφυτη άπό νέα πνευματικά φυτώρια. Είναι άδύνατο νά γίνμ λόγος γιά τό 
καθένα ξεχωριστά. Κατ’ όνάγκη θά μνημονευθοΰν ώρισμένα χωρίς καθόλου 
νά σημαίνη πώς τά ύπόλοιπα θεωροΰνται κατώτερα.

Στή Βόρειο ’Ή πειρο ή Μοσχόπολη10 διαδραματίζει μέγιστο πολιτιστικό 
ρόλο. Πότε άκριβώς άρχίζει ή πνευματική πορεία δέν είναι εξακριβωμένο μέ 
άπόλυτα συγκεκριμένες πληροφορίες. Πιθανώτατα, γιά  νά έξηγη0ή ή μεγάλη 
άκμή τής Μοσχοπόλεως, έχει ύποστηριχθή πώς στούς πρώτους πυρήνες της 
συγκαταλέγονται και βυζαντινές οικογένειες, ξεκίνημα δηλαδή άνάλογο μέ

17) Π ρβλ. Λ. I. Β ΡΑ Ν Ο ΤΣΗ , ’Αθανάσιος Ψαλίδας 6 διδάσκαλος τοϋ Γένους (1767— 
1829). Ό  πατριώτης - ό πολιτικός - ό αγωνιστής, ’Ιωάννινα 1952. ’Επίσης Κ. Δ. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Ό  ’Αθανάσιος Ψαλίδας καί τό άρχεΐον τον, ΔΙΕΕ, ΙΔ ' , 1960, σ. 
550— 583.

18) Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ό  ’Ιωάννης Βιλλαρας, ’Afrfjvai, 1943.
19) Βλ. ΙΩΑΚΕΙΜ Μ ΑΡΤΙΛΝΟΤ, μητροπολίτου Ξάνθης, Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τής 

Μοσχοπόλεως, Α ' Ή  ιερά μονή τοΰ Τίμιου Προδρόμου κατά τόν έν αύτή κώδικα 1630
1875, Αθήναι. Επίσης Β Α Α ΕΡΙΟ Τ ΙΙΑ Π Λ Χ Α Τ Ζ Η , ΟΙ Μοσχοπολΐται καί τό μετά 

τής Βενετίας έμπόριον κατά τόν 18ον αιώνα, «Ή πειρ. Χρ.», Θ ’, 1934, σ. 147— 139. 
Τοΰ Ιδίου, Νέαι συμβολαί, αυτόθι I ' ,  1935, σ. 270— 288.



τά Γιάννινα. Πάντως σχολείο λειτουργεί τουλάχιστο άπό τά τέλη τοΰ ΙΖ ' αί., 
καθ’ δτι τό 1700 μνημονεύεται ώς διδάσκαλος ό Χρύσανθος ό Ή πειρώτης άπό 
τή Ζίτσα. 1724 άναφέρεται ό Νικόλαος Σ τίγνης άπό τά Γιάννινα, τό δέ 1734 
ό Μοσχοπολίτης ’Ιω άννης Χαλκεύς, πού έδιδα ξε και στό Φλαγγιανό Φρον
τιστήριο. ’Έ κτοτε ή παιδεία άναπτύσσεται, λειτουργούν δύο σχολεία, επαν
δρώνονται κατά κανόνα άπό άξϊολόγους εντοπίους διδασκάλους, ένώνονται 
πάλι και προάγονται σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά μείνουν γνωστά ώς Νέα ’Ακα
δημία20, στήν οποία έδίδαξαν διάσημοι διδάσκαλοι, ώς οί Μοσχσπολΐτες Θεό
δωρος ’Αναστάσιος Καβαλλιώτης και Δανιήλ καί ό Καστόριανός Σεβαστός Λε- 
οντιάδης.

Ό  πληθυσμός τής Μοσχοπόλεως κατά τούς μετριωτέρους ύπολογισμούς 
έφθανε τις 60.000. Ενδεικτικό είναι τό γεγονός δτι τό καταστατικό τής Κοινό- 
τητος ύπογράφεται τό 1713 άπό 63 ιερείς. Λέγεται δέ πώς στή Μοσχόπολη Ι
δρύθηκε καί τό πρώτο τυπογραφείο τής ηπειρωτικής Ε λλάδος, τό τρίτο στήν 
έλληνική ’Ανατολή (Κωνσταντινούπολη, Σ μ ύ ρνη ).

Ή  καταστροφή τής Μοσχοπόλεως τό 1765 άνάγκασε τούς Μοσχσπολΐτες 
νά καταφύγουν στά γειτονικά κέντρα τής Μακεδονίας και στις μεγάλες έλλη- 
νικές παροικίες τοϋ Εξωτερικού, Βιέννη, Βουδαπέστη, δπου πολύ ένωρίτερα 
είχαν δημιουργήσει δεσμούς. Παντοΰ δέ διακρίθηκαν στό εμπόριο, στις τέ
χνες, στά γράμματα και έβοήθησαν σημαντικά τή σκλαβωμένη πατρίδα τους. 
πλουσιώτεροι, ώς ό Σ ίνας, προσέφεραν μυθώδη ποσά, οί δ’ άλλοι συνήθως 
γενναίες συνδρομές γιά ίδρυση σχολείων, γιά  έκτύπωση βιβλίων και άποστολή 
αύτών στά ελληνικά σχολεία καί τις βιβλιοθήκες μοναστηριών.

Πρός νότο, ή ’Ά ρ τα 1’1 είναι ένας σωστός πνευματικός προμαχώνας. ’Έ χ ε ι 
μεγάλη παράδοση άλλά γιά  τήν περίοδο πριν άπό τό 1670 δέν σώζονται σα
φείς πληροφορίες, θεω ρείται εξακριβωμένο πώς τό 1670 λειτουργεί ή Σ χολή  
’Ά ρτας μέ σχολάρχη τόν Σοι^ρόνιο Λεχούδη άπό τήν Κεφαλλονιά. Κατόπιν 
διδάσκουν ό Γεράσιμος Παλλαδας, ό Μακάριος Καβαδδας, ό μοναχός Γρηγό- 
ριος, ό Χρύσανθος άπό τή Ζίτσα, γνωστός και άπό τή Μοσχόπολη. ό Α θανά
σιος Νικολόπουλος, ό ιερομόναχος Εύστράτιος, ό μοναχός Ά να νίας Πρικάς, ό 
Βασίλειος Κανέλλος άπό τήν Ιθάκη, ό Δημήτριος Οίκονομόπουλος Δενδρα- 
μής (1821). Ά ργότερα ό Κωνσταντίνος Καραπανος (1826), ό μοναχός Βενέ- 
δικτος Λαμαρήσιος, ό Ν. Χωλός, ό Α ριστείδης Άξιολόγου, ό Κ. Χρονίδης, ό 
Δ. Πέτας, ό Ίω . Στέας, ό Ίω . Ράμης, ό Δημ. Σχορτσανίτης, ό Γεώρ. Α ν α 
στασίου, ό Σ π . Κανέλλης καί ό Ν. Ά μβράζης (1881). "Οταν ή ’Ά ρ τα  έλευ- 
θερώθηκε, ή Σ χολή  ονομάσθηκε Γυμνάσιο, συνάμα δέ ιδρύθηκαν καί άλλα 
σχολεία.

Σ τή σχολή ’Ά ρτας έφοίτησαν ό Μάξιμος ό Έ λ λ η ν  (Γραικός), πού με- 
ταλαμπάδευσε τά έλληνικά γράμματα στή Ρωσία, ό μεγάλος διδάσκαλος τοΰ 
Γένους Εύγένιος Βούλγαρις, ό Παΰλος Καραβάς, ό Κωνσταντίνος Σακελλα- 
ρόπουλος, καθηγητής στήν Ίό ν ιο  Α καδημία καί πατέρας τοΰ καθηγητοΰ τής 
Λατινικής Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο Α θηνώ ν Σ . Σακελλαροπούλου κ.ά.

Σ τά  χρόνια τής Τουρκοκρατίας μεγάλο έμπορικό, πνευματικό καί εθνικό 
κέντρο υπήρξε καί τό Μέτσοβο. Ή  μνεία μόνο τών οικογενειών Τοσίτσα, Στουρ- 
νάρα, Ά βέρω φ άρκεϊ νά δώση τό μέτρο τής μεγαλωσύνης τής ορεινής αύτής 
κωμοπόλεως. Υπάρχει δέ ολόκληρη χορεία διακεκριμένων άνδρώ ν: οί Φιλι-

20) Πρβλ'. ΕΤΛ Ο ΓΙΟ Τ Κ Ο ΤΡΙΛΑ , 'II Μοσχάπολις καί ή Νέα ’Ακαδημία αυτής, ’Αφή- 
ναι 1934.

21) Βλ. ΧΡ. ΣΟΤΛΗ, Σημειώσεις είς την Ιστορίαν της παιδείας της ’Ά ρτη ς καί τών 
Τζουμέρκων, «ΤΖΟΤΜ ΕΡΚΙΩΤΙΚΛ ΚΑΙ Α ΡΤΙΝ Α  ΝΕΑ», Λ ', 1932, 2.



K o i Δημήτριος Ύ πατρος, θ .  Τοσίτσας, ό Σ έργιος Μυστάκης, διδάσκαλος τής 
Μ εγάλης τοΰ Γένους Σχολής, ό Ά χ ιλ λεύ ς  Ποστολάκης νομισματογνώμων 
κ.α. κατάγονται άπό τό Μέτσοβο.

Τό Μέτσοβο άνήκει στά λιγοστά κέντρα πού ένωρίτατα είχαν προικισθή 
μέ προνόμια άπό τήν Τουρκική Πύλη. Γι’ αύτό ή παιδεία άναπτύχθηκε χωρίς 
σοβαρά εμπόδια. ’Έ τσ ι άπό τό σχολείο Μετσόβου22 παρελαύνουν όνομαστοί δι
δάσκαλοι ώς ό Νικόλαος Σ τίγνης (1708), ό Κωνσταντίνος Ξυπόλητος άπό τή 
Ζαγορά Πηλίου (1724— 1734) και στή συνέχεια οί εντόπιοι λόγιοι καϊ μεγά
λοι διδάσκαλοι Νικόλαος Ζερτζούλης, αδελφοί του Κυριάκός και Θεόφιλος, ό 
άνεψιός του Τριαντάφυλλος, ό Τρύφων, γνωστός άπό τά Γιάννινα και πολλές 
άλλες πόλεις, ό Δημ. Βαρδάκας, ό ’Ιω άννης Άναστασάκης, ό Ά δάμος Τσαπέ- 
κης (1821). Μετά τήν Επανάσταση ή σχολή έλειτούργησε μέ σχολάρχη τόν 
Γρηγ. Μ παλανίδη (1832—5). Οί επόμενοι διδάσκαλοι είναι ό Σάπφειρος Χρι
στοδούλου άπό τό Γραμμένο, ό συγγραφεύς τής άκολουθίας τοΰ 'Αγίου Νεσ- 
μάρτυρος καί Ίσαποστόλου Κοσμά, ό Πάργιος Ν. Άναγνωστόπουλος, οί Γιαν- 
νιώτες Κ. Κάτσικας, Κ. Βουλόδημος, Ί .  Στέας, Κ. Ζέρβας κ.ά.

’Αλλά καί τά μικρότερα ήπειρωτικά κέντρα έχουν διακριθή στόν τομέα 
τής παιδείας. Στό Μονοδένδρι λειτουργεί σχολείο άπό τό 1750 καί διδάσκουν 
διαλεχτοί διδάσκαλοι: ό Χριστόδουλος Κόνιαρης, ό Παπαρρούσης, πού έχρη- 
μάτισε διδάσκαλος καί στήν ’Ακαδημία Βουκουρεστίου (1814), ό Γεώργιος 
Μπαρμπουριώτης (1806— 1813), ό Νεόφυτος Δόττος (1814— 18), ό Νικ. Μπό- 
κογλου (1818—21) καί κατά τό διάστημα τής Έπαναστάσεως άναφέρονται ό 
’Αντώνιος άπό τή Λάϊτοα, ό Μ ιχαήλ Πολυζώης, ό γνωστός εύφημότατα ’Ανα
στάσιος Σακελλάριος, ό Mix. Τουρτούρης κ.α. Έμαθήτευσε δέ στή σχολή 
Μονοδενδρίου ό θρυλικός Μάρκος Μπότσαρης καί ό υπέροχος διδάσκαλος 
τοΰ Γένους Γεώργιος Γεννάδιος. Τέκνα τοΰ Μονοδενδρίου είναι οί Ριζάραι, 
Μ άνθος καί Γεώργιος, πού συνέδραμαν στήν άνανέωση καί άνάπτυξη τής 
σχολής.

Η Ζίτσα πάλι, άπό τήν όποία κατάγονται ό μητροπολίτης Ο ύγγροβλαχίας 
Δοσίθεος Φιλίτης, ό Φιλικός Δημήτριος Νικολίδης, καί πολλοί άξιόλογσι διδά
σκαλοι, όχι μόνον είχε άποκτήσει σχολείο άλλά είχε ιδρύσει καί αξιολογώ ια- 
τη βιβλιοθήκη άπό σπάνια καί πανάκριβα βιβλία.

Βιβλιοθήκη έπίσης διέθετε καί τό σχολείο τών Καλαριτών, δπου έμαθή
τευσε γιά  ένα διάστημα καί ό μετέπειτα πρωθυπουργός τής Ε λλάδος καί πρώ
τος πρέσβυς στό Παρίσι Ιω άννης Κωλέττης, μέ διδάσκαλο τόν Παπαγεωρ- 
γίου.

Ατέλειωτα είναι τά πνευματικά κέντρα τής Η πείρου κατά τήν Τουρκο
κρατία : Παραμυθιά, Πάργα, Πρέβεζα ώς τό βόρειο τμήμα τοΰ Έλληνισμοΰ 
στό Μπεράτι, τοΰ οποίου ή Μητρόπολις έπώπτευε μέχρι τοΰ 1912 έβδομήντα 
ελληνικά σχολεία. Φαινόμενο πραγματικά έκπληκτικό.

Ό τα ν  δμως έμβαθύνη κανείς στό χαρακτήρα, στήν ψυχοσύνθεση, στή νο
οτροπία, στό φιλόθρησκο καί στή φιλοπατρία τών Ή πειρωτών, άντιλαμβάνεται 
ότι δέν πρόκειται γιά άνεξήγητο γεγονός. Οί άπλοϊκοί Ή πειρώ τες ώς άτομα 
η ώς σύνολο (Κοινότης, Σ υντεχν ία ) έχουν διαισθανθή, έχουν μελετήσει καί 
έχουν συλλάβει τί κατ’ έξοχήν χρειάζεται ή ’Ή πειρος, ή γενέτειρά  τους, γιά 
νά άντιμετωπίση άποτελεοματικά τούς ποικίλους καί μεγάλους εχθρούς, τήν 
τυραννία, τήν άμάθεια, τήν άλλαξοπιστία, τόν άφελληνισμό. Καί έχουν συμ
φωνήσει ομόφωνα πώς δέν ύπάρχει καλύτερο μέσο άπό τό σχολείο, άπό τά

2 2 ) Βλ. Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η Σ ΧΑΓΖΗΜ ΙΧΑΛΗ, 01 έν τώ έλληνοσχολείφ Μετσόόον διδάξαντες 
καί διόαχθέντες, «Ήπειρ. Χρ.», Ε ',  1930, σ. 59— 158.



γράμματα, άπό τήν πνευματική άφύπνιση, άπό τόν διαφωτισμό. ’Έ τσ ι είτε 
στήν ’Ή πειρο παραμένουν είτε στήν ξενητειά ζοΰν, προπάντων εκεί, μόλις εύ- 
πορήσουν, πολύ περισσότερο αν πλουτήσουν, συναγωνίζονται νά πρωτοβοη- 
θήσουν στήν ίδρυση σχολείων. "Αν ήθελε κανείς νά άναφέρη, οπως άλλως 
τε ταιριάζει, τά ονόματα δλων τών εόγενώ ν δωρητών, άφιερωτών και συνδρο
μητών, θά μπορούσε νά καλύψη σελίδες βιβλίων. Καθημερινώς έρχονται στή 
δημοσιότητα άγνωστα ονόματα άπό ενθυμήσεις χειρόγραφες σέ παλιές εκδό
σεις εντύπων ή άπό κώδικες μοναστηριών. Ε π ικεφ α λής δέ τής φάλανγος αύ
τής βρίσκονται τά τρισένδοξα ονόματα, Καπλάνηδες, Ζωσιμδδες, Τοσίτσηδες, 
’Αβέρωφ, Ριζάρηδες, ’Αρσάκης, πού διαθέτουν μυθώδη ποσά και άκίνητες π ε
ριουσίες γιά σχολεία, γιά βιβλιοθήκες, γιά ύποτροφίες, γιά  έκδοση βιβλίων, 
ώστε ή ’Ή πειρος νά διας>ύγη κάθε κίνδυνο, πού τήν άπειλοΰσε αιώνες, και νά 
καταστή κοιτίδα τοϋ Νεοελληνικού Πνεύματος, ή δέ πρωτεύουσά της, τά θρυ
λικά Γιάννινα, νά γίνη ό χώρος τής άναπτύξεως τής Νεοελληνικής Παιδείας, 
τών Ε λλη νικώ ν Γραμμάτων, τών Τεχνώ ν και τοϋ Πολιτισμού σέ βαθμό, πού 
ό λόρδος Βύρων και ολοι οί ξένοι επισκέπτες νά μένουν έκθαμβοι. Χαρακτη
ριστικά είναι τά λόγια τοϋ συνταγματάρχου Λήκ, πού χρόνια έζησε στά Γιάν
νινα καί έγνώρισε άπό κοντά τούς Γιαννιώτες και τήν Αύλή τοϋ Ά λή  Πασά: 
«Ή  ελληνική γλώσσα όμιλείται έν Ίω α νν ίνο ις καθαρώτερον άπό πάσης άλλης 
έλληνικής γωνίας. Οί ’Οθωμανοί ομιλούν ελληνιστί, διότι μόνον όλίγας τουρ
κικός λέξεις γνωρίζουν. Ί α  ’Ιω άννινα διαπρέπουν έπι πλούτω και μορφώσει, 
άποτελοϋν δέ τό κέντρον τοΰ κράτους τοϋ Ά λή  και συγκεντροϋν τούς υπηκό
ους του, τούς έχοντας άξιώοεις διανοητικής άναπτύξεως και άβροτέρου βίου. 
Και τοΰτο διότι πρό πολλοϋ εΐχον εξαίρετα σχολεία, τά όποια μέ τάς βιβλιο- 
θήκας και τά βιβλιοπωλεία τής άγορας χρησιμεύουν πρός άνατροφήν της νεό- 
τητος»23.

Στά  σχολεία αύτά έμαθήτευσαν, δπως είδαμε, αμέτρητοι διδάσκαλοι, κλη
ρικοί, έμποροι, καί έκεϊ έγεύθηκαν τά άγαθά τής παιδείας, μέ τά οποία προε
τοίμασαν τό έδαφος γιά τήν Επανάσταση. ’Εκεί οφείλεται ό «φωτισμός τοΰ 
’Έ θνους», πού άφετηρία έχει τά πρώτα σχολεία καί κορυφώνεται μέ τίς με
γάλες σχολές, πού εΐ'τε σχολαρχοΰνται άπό συντηρητικούς ε’ίτε άπό νεωτερι- 
στές, τά άποτελέοματα εϊναι πάντοτε έπωφελή γιά τό ’Έ θνος. Ηπειρώτες εί
ναι οί δύο άκρως άντίθετοι πρωτοπόροι τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού, οί Νε
όφυτος Δούκας και Ιωάννης Βιλλαρας. Ό  πρώτος κράτιστος φιλόλογος, έκ- 
φράζει τό συντηρητικό πνεΰμα στήν άπώτερη άκρότητα, ό δεύτερος στό έπα
κρο μεταρρυθμιστής. Καϊ οί δυο τέλειοι πατριώτες, άλλά ό καθένας δίνει ιή 
μάχη άπό τή δική του σκοπιά. Ό  Βιλλαρας βλέπει εύρύτερα τό φωτισμό τού 
’Έ θνους. Στούς κοινούς άγώνες γιά τή γλωσσοεκπαιδευτική άναγέννηση καί 
τό γενικώτερο συγχρονισμό τής παιδείας προσθέτει καί τή λύρα του. Καί ή 
ποίησή του δέν είναι παιχνίδισμα ξεγνοιασιάς, άμεριμνησίας, ουτε χαριεντι
σμοί γιά τέρψη τής ύψηλής κοινωνίας, άλλά φροντίδα καϊ πάθος γιά  τήν άνύ- 
φωση τής πνευματικής στάθμης καϊ τή διαπαιδαγώγηση τής νέας γενεάς. Εί
ναι άληθινά ό πιο άξιος Πρόδρομος-1 παρά τίς ύπερβολές του στό γλωσσικό 
ζήτημα.

Μ’ αύτή τήν άντιφατική, πολλές φορές, άλλά καϊ τόσο γόνιμη καϊ άποδο-

23) Θ. ΒΕΛΛΙΛΝΓΓΗ, «Ήμερολόγιο-ν Μεγάλης Ελλάδος» (1923), σ. 321.
24) ΪΙρόλ. Λ. 1. Β ΡΑΝ ΟΤΣΗ , 01 Πρόδρομοι (1770— 1820), «Βασική Βιβλιοθήκη», 11, 
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τική πάλη, τά σχολεία τής Η πείρου25 έγαλούχησαν κι άνέδειξαν εξοχες φ υ
σιογνωμίες, ήδη άπό τούς πρώτους χρόνους, ώς ό Ζώτος Τσιγαρας, ό ’Από
στολος Τσιγαρας, ό Θεόφιλος Κομπανίας, ό Ματθαίος Μυρέων, ό Μ ελέτιος 
’Αθηνών, ό Γρηγόριος Παλιουρίτης, ό Λάμπρος Φωτιάδης, ό Νεόφυτος Δού
κας, ό Αθανάσιος Ψαλίδας, ό Κωνσταντίνος ’Ασώπιος, ό Χριστόφορος Φιλη- 
τας, ό Γεώργιος Γεννάδιος, ό ’Αναστάσιος Σακελλαρίου, ό Η ρακλής Βασιά- 
δης κ.α.π., πού ύπήρξαν οί σκαπανείς τοϋ Ηπειρωτικού καϊ τοϋ Ν εοελληνι
κού Διαφωτισμού.

Από τό ’ίδιο πνευματικό κλίμα τής ’Ηπείρου έμπνεύσθηκαν ό μεν Έ λ λ η ν  
ό Ανώνυμος τήν «Ε λληνικήν Νομαρχίαν ήτοι Λόγον περί ’Ελευθερίας», ό δέ 
Ιωάννης Κωλέττης τήν Μ εγάλην ’Ιδέαν, πού ολόκληρο αιώνα φτέρωνε τίς 

ελπίδες τών αλυτρώτων Ε λλήνω ν.
Κατά συνέπεια άλάθευτα ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης γνω μ ατεύει: 

«. . πρόλογος τής ’Επαναστάσεως τού 1821 είναι τά περά τά τέλη τής παρελ- 
θούσης καϊ τάς άρχάς τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος γενόμενα έν Ή - 
πείρφ»26.

25) Π έρα άπό δσους μνημονεύθηχαν γιά τήν παιδεία τής ’Ηπείρου έχουν γράψει πάμπολ- 
λοι ο' αυτοτελή βιβλία ή σέ περιοδικά καί εφημερίδες. ’Ενδεικτικά σημειώνονται καί 
τά εξής: Π . Α ΡΑΒΑΝ ΤΙΝΟ Τ, Χρονογραφία τής ’Ηπείρου, Β ',  1857, σ. 275—284. 
ΜΑΤΘΑΙΟΤ Π Α ΡΑ Ν ΙΚ Α , Σχεδίασμα κλπ., Κωνσταντινούπολις 1867, σ. 61— 81. Β. 
Μ ΤΣΤΑΚ ΙΔΟ Τ, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών έν Ίωαννίνοις μετά τήν αλωσιν κατά 
τούς κώδικας τοϋ οικουμ. πατριαρχείου, ΕΕΒ Σ, Ι Γ ',  1937, σ. 147— 148. Σ Π . ΛΑΜ 
ΠΡΟΎ, Π ερί τής παιδείας έν Ίωαννίνοις έπ’ι Τουρκοκρατίας, «ΝΕΟΣ ΕΛΑΗΝΟΜΝΗ- 
ΜΩX» Ι Γ ',  1916, σ. 273— 317. ΧΡ. ΣΟΎΛΗ, ΙΙεοι τής έν Ή πείρφ  άπό τής 'Αλώ- 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον, «Π ανελ. Λευκ. Έ κατ.», Ε ',  1930·, σ. 
102— 107. Φ. Μ ΙΧΑ ΛΟΠ ΟΤΛΟ Τ, Τά Γιάννινα καί ή Νεοελληνική ’Αναγέννησις 
(1648— 1 8 2 1 ), ’Αθήνα 1930. II . Α ΡΑ ΒΑ Ν ΤΙΝ Ο Τ, Βιογραφική Συλλογή λογίων τής 
Τουρκοκρατίας. Εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Δ. ΔΗΜΑΡΑ, ’Ιωάννινα 1960. ΑΧ. Γ. ΛΑ
ΖΑΡΟΥ, Γλυκοχάραμα Νεοελληνικής Π αιδείας. Πειραιεΰς 1965.

26) Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΎ, Μνημόσυνο.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

IX ΟΙ ΔΣΩΠΙΟΣ ΚΑΙ ΦΙΑΗΤΔΣ
Στήν Ελληνική Σχολή Τεργέστης

«Τό έθνος ημών καίτοι φιλότιμον, καίτοι φιλομαθές καθ’ ΰπερβο- 
λήν, τταρ’ αξίαν δμως πάσχει, καί τί πάσχει; τά δεινότερον τών άρ- 
ρωστημάτων, τήν αμάθειαν.

Κ. Α ΣΩΠΙΟΣ
«Δέν μέ παρακινεί κανέν προσωπικόν διάφορον... επιθυμώ, καθώς 

σύ, αγαπητέ μου Ά σώπιε ,  τήν δόξαν τής πατρίδος.. .».
X. ΦΙΛΗΤΑΣ

I
Οί Κωνσταντίνος Ασώπιος (1790— 1872) καί Χριστόφορος Φιλητάς (1787 

— 1867), ή κλεινή δυάδα τών συχωριανών (άπό τό Γραμμένο τών Γιαννίνων), στε
νών φίλων καί συμμαθητών ύπό τόν Ψαλίδα, σοφών δέ Διδασκάλων τοΰ’ Γένους 
και επιφανών σκαπανέων τοΰ Διαφωτισμού, πού διέπρεψαν κυρίως σάν πρώτοι κα
θηγητές τών Πανεπιστημίων τής Νεώτερης ’Ελλάδος (Ίονΐου καί Άθηναϊκοΰ), 
εγκαινίασαν τό λαμπρό διδασκαλικό τους στάδιο στή Σχολή τής ελληνικής Κοινό- 
τητος Τεργέστης, ό'που δίδαξαν, καλεσμένοι άπό τούς εκεί ομογενείς, τρία συνα
πτά χρόνια ό πρώτος (1815— 1818) και ενα μόνο (1818— 1819) ό δεύτερος. Αυ
τήν άκριβώς τή μικρή περίοδο τής ζωής και διδακτικής τους δράσης, καθόλου ή 
ελάχιστα, γνωστής1, γιατί άποτελεΐ, καθώς θά ίδοΰμε, αποφασιστική καμπή στήν 
παραπέρα τών δύο Διοσκούρων τοΰ Διαφωτισμού εξέλιξη, θά πασχίσουμε ευθύς ά- 
μέσως νά φωτίσουμε μέ βάση τις δσες μέχρι στιγμής δυνηθήκαμε νά συνάξουμε σχε
τικές ειδήσεις. ’Ενδιαφέρει μ’ άλλα λόγια νά μάθουμε, πώς εφθασαν εκεί ό ενας κον
τά τόν άλλον οί δυο φίλοι, τί τούς έ'σπρωξε νά γίνουν δασκάλοι, πώς δούλεψαν στό 
σχολειό τους, ποιά τά πέρα άπ’ τό κύριο εργο τους πνευματικά και λοιπά διαφέρον- 
τα, οί δυσκολίες πού συνάντησαν, ποιά τέλος γεγονότα και άποφάσεις τους τής έπο- 
χής αυτής επηρέασαν σοβαρά τά μελλοντικά κινήματα τους.

1 ) Χαρακτηριστικά αναφέρω δτι τά σχετικά περί Άσωπίου άρύρα τών έν χρήσει λεξι
κών καί τής ’Εγκυκλοπαίδειας είναι στό σημείο αύτό δλως ασύστατα. Ά λλά  καί οι 
Βρεττός (Ν.Φ. Β ' σελ. 242), Π αράνίκαζ (Σχεδίασμα κ.λ. σελ. 126) καί Γούβας 
(Βίοι Παράλ. Β ' σελ. 226), πολύ λίγες καί συχνά ανακριβείς πληροφορίες παρέχουν. 
Τέλος ό Λάμπρος αναγράφει τήν είδηση (Ν .Ε. Σ τ ' σελ. 67— 8) δτι «ΰπδ τοΰ φιλοπό- 
νου ύπογραμματέως τής 'Ελλ. Κοινότητος Τεργέστης Μαργ. Κωνσταντινίδου» είχε συν- 
ταχθή καί έπρόκειτο νά ίδή τό φως (1908) άπό τίς στήλες τής έλλην. έφημερίδος Τερ
γέστης «Νέα Η μέρα» Ιστορία  τοϋ 'Ελληνικού Σχολείου Τεργέστης. "Αν τελικά δημο
σιεύτηκε καί τί σχετικό αναφέρει ή εργασία αύτή δέν γνωρίζω.



1. Ή  Ελληνική Κοινότητα Τεργέστης κ ι ’ ή Σχολή της

Ή  πολυάριθμη και άνθοΰσα κατά την έποχή τής έκεϊ παραμονής και δράσης 
τών δύο Ήπειρωτών Δασκάλων Γραικική Κοινότητα τής Τεργέστης συστήθηκε πε
ρί τά μέσα τής ΙΗ ' εκατονταετηρίδας άπό τους πρώτους δέ οίκιστάς της, έβδομη 
μάλιστα στή σειρά, καθώς σέ σχετικό σημείωμά του αναφέρει ό ίδιος ό Φιλητάς (Δ.Ι. 
Ε.Κ. τόμ. Ε ' σελ. 370— 6), υπήρξε 6 Αναστάσιος Νάκος άπό τά περίχωρα τών 
Γιαννίνων, ό όποιος έγκατασταθείς έκεϊ περί τό 1748 «ήνοιξε καποτάδικον καί πρώ
τος αυτός έφερε εις τήν Τεργέστην τήν τέχνην ταύτην». Ευθύς μέ τήν έγκατάστα- 
οή τους στήν πόλη αύτή οί "Ελληνες κατώρθωσαν, μεσιτεύοντας στήν Αντοκράτει- 
ρα Μαρία Θηρεσία τής Αυστρίας τοΰ εις Βιέννην διαμένοντος Χίου Δεσπότη τοΰ 
Βελιγραδιού Δανιήλ Σφογγαρά, νά λάβουν αρκετά προνόμια καθώς καί τήν άδεια 
νά κτίσουν ναό («Αγιος Σπυρίδων), πού περατώθηκε ή οικοδομή του τό 1755. Ά 
πό τήν έποχή αύτή αρχίζει νά συρρέη καί εγκαθίσταται προοδευτικά στήν πόλη ι
κανός αριθμός ομογενών άπό τήν Τουρκοκρατούμενη Ιδίως 'Ελλάδα, μετερχόμενων 
κατά τό πλείστον τό έμπόριο. ’«Ήλθεν έπειτα άπό Μεσσήναν, γράφει στό ϊδιο ση
μείωμα ό Φιλητάς, ό Αντώνιος ΙΙαππάς έξ ' Iωαννίνων πλούσιος καί έστάθη ό 
πρώτος κόνσολο.ς Ρώσσος». Αρκετές έπίσης οικογένειες κατέφυγαν στήν Τεργέ
στη άπό τό Μόριά μέ τά Όρλωφικά κι’ άλλοι άπ’ άλλες περιοχές Σμυρνιοί, Κοή- 
τες, «τους οποίους έδέχθη τό γένος καί καθαδήγησεν είς φιλεργίαν».

Τό 1782 επέτυχαν οί Γραικοί τής Τεργέστης τήν άδεια νά χτίσουν καί νέες 
εκκλησίες τήν "Αϊ - Τριάδα καί "Αϊ - Νικόλαο καί ή άποικία τους έ'κτοτε όλο αύ- 
ξαινε καί πρόκοβε2. «Παρατηρημένον είναι, γράφει σέ κατοπινή (20-5-183 7) εν
διαφέρουσα άπό τήν πόλη αύτή ανταπόκριση ό Αόγιος Έρμης (σελ. 337— 40), δ- 
τι οί απανταχού' γής, έκ διαφόρων λόγων σκορπιζόμενοι Γραικοί, αφού συναχθώ- 
σιν εις τό αύτό άρκετοί, ώστε νά συνιστώσιν ολόκληρον σώμα, έχουν προνόμια καί 
όνομα ολοκλήρου γένους, δύο πράγματα μάλιστα επιμελούνται, τά εξής: α' ινα 
διαφυλάξωσιν απαρασάλευτα τά δόγματα τής ίεράς πίστεώς των, προπάντων φραν
τίζουν ι νά λάβωσι τήν άδειαν άπό τό έκεϊ κράτος διά νά κτίσωσι ναόν, έ'νθα συνα
γόμενοι νά λατρεύωσι τόν θεόν είς τήν γλώσσάν των καί κατά τό ανέκαθεν αύτών 
έ'θος καί άφοΰ τελειώσωσι τοΰτο δεύτερον εργον φροντίζουσι τήν σύστασιν σχολεί- 
ο\ι, ινα διδάσκωσι τούς υίούς των, ώς δύνανται, τήν προγονικήν αύτών γλώσσαν. 
Οι έκ Τεργέστης κάτοικοι, συρρεύσαντες πολλαχόθεν χάριν τής έμπορείας δέν διέ
φεραν είς ταΰτα άπό τούς αλλαχού' μετοικισθέντας ομογενείς. Μόλις έτελείωσαν 
τήν κτίσιν τοΰ θείου νααΰ τοϋ προστάτου αύτών Ά γιου Νικολάου κατά τό 1786 
έτος καί εύθύς έστρεψαν τάς φροντίδας των εις σχολείου άνέγερσιν. Άναλόγως 
λοιπόν μέ τήν τότε κατάστασίν των έσύστησαν σχολείο ν μέ δύο διδασκάλους, τόν 
μέν γραμματιστήν διδάσκοντα τήν ανάγνωση’ καί γραφήν τής κοινής ημών γλώσ- 
σης, τόν δέ διά τήν παλαιάν 'Ελληνικήν, οΐτινες έκρέμαντο αμέσως άπό τούς έξάρ- 
χους τοΰ γένους- και ούτως έξηκολούθουν ώς ήδύναντο. "Οταν έ'πειτα δι<»ρίσθη- 
σαν Ιδιαίτεροι έπιστάται είς τά σχολεία ταΰτα, ικανοί καί εις τήν εκλογήν τών δι
δασκάλων καί είς τόν εσωτερικόν δ»οργανισμόν νά επιμελούνται, άρχισαν νά λαμ- 
βάνφσι καλλιωτέραν μορφήν. ’Έκτοτε λοιπόν άδιακόπως, άκολουθοΰντα κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον, τά σχολεία ταΰτα, ωφέλησαν τήν 'Ελληνικήν νεολαίαν, όσον τό έ

2) Περισσότερα περί τής Έλλην. Κοινότητος Τεργέστης πρβλ. Μαργαρίτη Κωνσταντι- 
νίδη μακρά σχετική μελέτη εις έφημερίδα «Νέα 'Ημέρα» Τεργέστης (τή μνημονεύει 
ο.ή. 6 ίδιος Λάμπρος).
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συγχωρούσαν καί αί καθόλου περιστάσεις τών τότε καιρών, καί αί μερικαϊ δυνά
μεις τών Γραικών».

Άναφερόμενη σέ συνέχεια ή ίδια ανταπόκριση στήν κατά τό 1813 «παμψη- 
φε'ι και είς πλήρη γενικήν συνέλευσιν» εκλογή τοΰ νέου επιστάτη τών Σχολείων λο- 
γιωτάτου κυρίου Προκοπίου Καρτσιώτη καί τίς δραστηριότητές του, επιλέγει: «αί'■ 
ξήσας (οΰτος) τόν άξιέπαινον ζήλον καί τούς κόπους του, δχι μόνον τών παραδό
σεων τάς παστάδας μικράς πλέον γενομένας διά τήν πληθύν τών νέων καί επικινδύ
νους είς τήν υγείαν τών τε διδασκόντων καί διδασκόμενων, έπλάτυνε, αλλά και περί 
βιβλίων αναγκαίων έφρόντισε, καί τόν αριθμόν τών διδασκάλων αύξησε καί εί τι έ- 
δύνατο νά κατορθώση πρός μεταρύθμισιν τών αύτών σχολείων, δέν παραμέλησε. Διά 
ταΰτα πάντα δχι μόνον δλοι οί ομογενείς εΰγνωμονοΰσι πρός αυτόν καί δμολογοΰσι 
χάριτες διά τήν περί της προκοπής τών ιδίων τέκνων φροντίδα του· άλλά καί ή υ
ψηλή διοίκησις πληροφορηθείσα δι’ αυθεντικής ειδήσεως τόν μέγαν αύτοΰ ζήλον 
καί τήν άοκνον προθυμίαν ύπέρ τοΰ κοινού καλοΰ, ήξίωσε νά γράν|ττ| εις τόν ενταύ
θα επιμελητήν καί έφορον τών μή δυτικό - ρωμαϊκών φροντιστηρίων, ινα τού φα
νέρωση δτι τό τοιοΰτον τήν τέρπει μεγάλως' καί όντως κατά τήν υψηλήν ταύτην αν
τιγραφήν σημειωμένην τήν 29 Άπριλ. άρ. 7474 τόν έφανέρωσε διά γράμματος ό 
ενταύθα επιμελητής τά περί αύτοΰ χρηστά και φίλα φρονήματα τής υψηλής διοική- 
σεως, ύποσυνάπτων ακόμη, δτι ή αύτή υψηλή διοίκησις δέν Ο'έλει αναιρεί τάς υπ ’ 
αύτοΰ έκλογάς τών διδασκάλου, έννοουμένου πάντοτε δτι εχουσιν οί εκλεγόμενοι, δ- 
σα κατά τό ηγεμονικόν πρόσταγμα, απαιτούνται διά τοιοΰτον επάγγελμα».

Τό πρώτο, καθώς παραπάνω· είδαμε, σχολείο τής Κοινότητος μέ τμήμα κατώ
τερο τών κοινών γραμμάτων καί τμήμα ανώτερο Έλληνικό, λειτούργησε άπό τό 1786 
ετος. Ώ ς  τήν έποχή δμως πού μάς ενδιαφέρει, τήν ανάληψη δηλ. τής δυυθύνσεώς 
του άπό τον Άσώπιο, οί ειδήσεις γιά τή λειτουργία του, τοΰ 'Ελληνικού' ιδίως, είναι 
πενιχρές καί μάλλον δέν φαίνεται κανονική γιά πολλούς καί διάφορους λόγους, σπου
δαιότερος άπό τους οποίους ήταν ή ελλειψις καταλλήλου καί Ικανού Δασκάλου. Ό  
Παρανίκας αναφέρει στό Σχεδίασμά του (σελ. 136) δτι τό 1803 «προΐστατο τής 
Σχολής ό Μακεδών Βασίλειος Παπά Εύθυμίου συγγραφεύς τής γνωστής ’Εγκυκλο
παίδειας», δ δέ Λάμπρος (Ν.Ε. V I σελ. 71) φέρει ώς δάσκαλό της τό 1806 τόν 
Εύθ. Φίλανδρον.

Τό 1813 έξελέγη, καθώς είδαμε, επιστάτης τών Σχολείων τής Γραικικής Κοι- 
νότητος Τεργέστης δ Προκ. Καρτσιώτης Π  ελοποννήσιος (δ θείος του «φιλογενής 
καί φιλόμουσος Λημ. Καρτσιώτης ήλθεν τό 1775 εις Τεργέστην άπό Σμύρνην ώς ά-· 
ζέντης πλουσίου πραγματευτοΰ»), δ όποιος ανέπτυξε έξαιρετική δραστηριότητα πε
ρί τήν οργάνωση καί κανονική λειτουργία τών Σχολείων κατώτερου και ανώτεροι'. 
Αύτός έκάλεσε τό 1815, έκτιμήσας τό ήθος καί τις άλλες αρετές, τόν ήδη άπό τό 
προηγούμενο έτος στήν Τεργέστη ευρισκόμενο καί ώς οικοδιδάσκαλο εργαζόμενο 
Άσώπιο καί τοΰ ανέθεσε τά τοΰ' Ελληνικού1 της Σχολείου. ’Ά ς  σημειωθή πώς άκρι
βώς τήν έποχή αύτή ή Κοινότης τών Τεργεσταίων Γραικών σύμφωνα μέ άλλη σύγ
καιρη σχεδόν μέ τήν προηγούμενη (28-4-1817) καί στόν ίδιο τόμο τοΰ Λογ. Έρμοΰ 
δημοσιευόμενη ανταπόκριση (σελ. 340— 2) άναφερόμενη στή σημερινή κατάσταση 
τών Σχολείων τών έν Τεργέστη Γραικών, συντηρεί τέσσερα σχολεία μέ εφτά συνο
λικά δασκάλους, ήτοι: Σχολεϊον πρώτον στοιχειωτικόν ύπό τόν διδάσκαλον κύριον 
Αουκάν Π αυλίδην. Είς αύτό διδάσκονται τά πρώτα στοιχεία τής Γραικικής άνα- 
γνώσεως και γραφής καί τής χριστιανικής διδασκαλίας. Σχολεϊον δεύτερον ύπό τόν 
διδάσκαλον κύριον Ίωάννην Πετριτσιώλην. Είς αύτό τελειοποιούνται τά μαθήματα 
τοΰ πρώτου" προσέτι δέ διδάσκονται τά στοιχεία τής ’Ιταλικής άναγνώσεως καί γρα
φής καί τών λογαριασμών. Σχολεϊον τρίτον ύπό τόν κύριον Σπυρίδωνα ΙΙρέβετον.



Εις αύτό διδάσκονται τά στοιχεία τής Έλληνικής Γραμματικής και γίνεται μικρά με- 
τάφρασις έκ τοΰ 'Ελληνικού εις τό Γραικικόν μετά μεσημβρίαν δέ στοιχεία τής Ι 
ταλικής Γραμματικής και τής ’Αριθμητικής.

Σχολεϊον τέταρτον ύπό τόν διδάσκαλον Κ. Άσώπιον. Εις αύτό διδάσκονται τό 
Συντακτικόν και Αναλυτικόν μέρος τής Ελληνικής Γραμματικής, έτι δέ ή τελείω- 
σις τοΰ ’Ορθογραφικού καί Τεχνολογικού· καί μεταφράζονται έκ τοΰ Ελληνικού εις 
τό Γραικικόν οί κλασσικοί "Ελληνες συγγραφείς· τής ώρας μεταφράζεται δ Ηρόδο
τος. Επειδή δέ τής ωρας είναι αδύνατον νά γένη χωριστή παράδοσις Μυθολογίας, 
Ιστορίας καί Γεωγραφίας, διά τοΰτο προσπαθείται δσον το δυνατόν νά άναπτύσ- 

σωνται είς αύτήν τήν παράδοσιν τά άπαντώμενα έξ αύτών έτι δέ και νά προσαρ- 
μόζωνται επί τό ηθικόν καί τό χρήσιμον εις τόν βίον κατά τό δυνατόν τά μαθήματα. 
Τρεις άλλες ημέρες τής έβδομάδος, συνεχίζει ή πολύ διαφωτιστική άνταπόκρισις, 
τής οποίας συντάκτης είναι μάλλον αύτός ό Άσώπιος, εξετάζει τούς μαθητάς τών 
τριών άλλων σχολείων εις τά παρελθόντα μαθήματα ό κύριος ’Επιστάτης τών σχο
λείων, κατά Σάββατον δέ γίνεται ή έξέτασις και ή έπανάληψις τοΰδε τοΰ Σχολείου· 
και ταΰτα μέν τήν αυγήν μετά δέ τήν μεσημβρίαν εξετάζεται παρά τοΰ διδασκάλου 
πραγματεία περί καθηκόντων άναγομένων (;)  εις καθήκοντα τής Τιμιότητος τής 
Α ρετής. . . Πολιτικού- δίς δέ τοΰ μηνός έκαστος τών μαθητών. . .  μικρά δοκίμια 
έδικής του συνθέσεως, τά όποια διορθώνει ό διδάσκαλος- καί κατά τά συνθήματα, κα
τά τε τήν διαγωγήν καί επιμέλειαν τών μαθημάτων εις ολον τό παρελθόν ήμισυ τοΰ 
μηνός διανέμονται τυπωμένα γραμμάτια (;Ι έχοντα επιγραφήν, Κακώς, Μετρίως, 
Καλώς, Ά ριστα, αναγραφόμενου τοΰ ονόματος τοΰ μαθητου καί ύποσημειουμένου 
τού διδασκάλου- τό τοιοΰτον γίνεται ( ;) και εις τά τρία ά'λλα σχολεία.

Πάσαν Πέμπτην ό ΑΙδεσιμολογιώτατος Αναστάσιος Οικονόμους Άμπελακί- 
ων τής Θεσσαλίας και εφημέριος τής εκκλησίας τών Γραικών, εξηγεί είς όλων τών 
σχολείων τούς μαθητάς τήν ίεράν κατήχησιν ό δέ κύριος ΓΙρέβετος πάσαν Κυρια
κήν μετά τήν λειτουργίαν εξηγεί τό Εύαγγέλιον τό άναγνωσθέν εις τήν εκκλησίαν. 
Άπό ολων τών σχολείου τούς μαθητάς νέοι δέκα έξ τόν αριθμόν σπουδάζωσι τήν 
ζωγραφικήν ύπό τόν ομογενή μας κύριον Ίωάννην Τρυγόνην δέκα δέ σχεδόν άλλοι 
σπουδάζουσι τήν Γερμανικήν γλώσσαν ύπό τόν διδάσκαλον κύριον Ιωσήφ Άντμάν- 
νον».

2. Ό  Ασώπιος στήν Τεργέστη

’Ά ς δούμε τώρα πώς ό Άσώπιος έ'φθασε στήν Τεργέστη, γιά τή ζωή και τήν 
έν γένει έκεϊ δράση του ιδίως κατά τήν τριετία τής άπ’ αύτόν διεύθυνσης τής ανώ
τερης Σχολής της, τοΰ Έλληνομουσείου της.

Σύντομο ιδιόγραφο σημείωμα τοΰ Ασωπίου γιά τήν αρχή καί τά πρώτα έτη 
τής αποδημίας του στήν Εσπερία, πού ήρθε τελευταία σέ φως (Π ερ . Ελληνικά 
Σ Τ ' σελ. 166— 178) αναφέρει: «Έκινήσαμε, λέγει έκεϊ ό Άσώπιος, άπό ’Ιωάννινα 
διά Νεάπολιν σπουδής ένεκα τής ιατρικής μετά Χρ. Φιλητά, X "δήμου καί ’Ιωακείμ 
Κυπρίου τό 1812 Αύγουστου 13». "Ύστερα άπό πολλές περιπέτειες έ'φθασε στ'ις 12)9  
στήν Ιταλία μόνο μέ τόν Φιλητά —  οί άλλοι έμειναν άγνωστο γιατί στήν Κέρκυρα— 
«ολοι ημίγυμνοι άπό τήν ταλαιπωρίαν, τήν αϋπνίαν καί τις μεγαλύτεραις θαλασσο- 
ταραχαΐς και βροχαϊς δπου έδοκιμάσαμεν».

Στήν Ιταλία έ'μεινε τότε ό Ασώπιος άπό τό Σεπτέμβριο τοΰ 1812 έως τό Γε
νάρη τού 1813. πού ή κατάσταση τής υγείας τον τόν ανάγκασε νά γυρίση πίσο> στήν 
Κέρκυρα. "Ομως μέσα στόν ίδιο χρόνο ξαναφεύγει πίσω στήν ’Ιταλία δπου καί θά  
μείνη τή φορά αύτή πέντε περίπου συναπτά χρόνια. Τά δύο πρώτα χρόνια (1813



— 4) τής στή χώρα αύτή διαμονής του, δπως ό ίδιος σέ γράμμα του (6-11-1814) 
άπό τήν Τεργέστη πρός τόν στά Γιάννινα Δάσκαλό του Ψαλίδα γράφει, τριγύριζε 
άπό τις διάφορες ιταλικές πόλεις «άρρωστος, άπολις, ανέστιος και άπρόκοπος» για 
νά καταλήξη τέλη ίσως τοΰ 1814 στήν Τεργέστη οικοδιδάσκαλος στό σπίτι τοΰ Ζα- 
γορίσιου εμπορευόμενου Χριστόδουλου Μαρίνογλου (τοΰ μάθαινε τό παιδί του Γε
ώργιο Ελληνικά, δπως σέ υστερόγραφο τοΰ ίδιου παραπάνω πρός Ψαλίδα γράμ
ματός του σημειώνει αύτός δ Μαρίνογλου).

Δέν είναι γνωστό αν ό Ψαλίδας είχε κάποια σχέση μέ τό διορισμό τοΰ Άσω- 
πίου στή Σχολή τής Έλλ. Κοινότητας Τεργέστης, τή διεύθυνση τής οποίας άνέλαβε 
άπό τόν επόμενο μετά τήν εκεί άφιξή του χρόνο (1815) καί στήν οποία έδίδαξε 
τρία συνεχή, καθώς είπαμε, έ'τη, ώς δηλ. τά μέσα τοΰ 1818, πού άνεχώρησε μέ πα- 
ρακέντες και έξοδα τοΰ1 μεγάλου ’Άγγλου φιλέλληνα Γκίλφορδ γιά ανώτερες σπου
δές στή Γερμανία. Άπό τις πρώτες κιόλας μέρες τής υπηρεσίας του στή ΣΙχολή ό 
Ασώπιος γνωρίζεται κι’ έρχεται σέ στενή επαφή μέ τόν εκεί έγκατεστημένον έμπο

ρο ’Ιάκωβο Ρώτα «φιλόπατριν καί λόγιον Κεΐον», πιστότατον δέ καί πολύτιμον τοΰ 
Κοραή φίλο, «άποτελοΰντα συν τοϊς άλλοις καί μέλος τής επιτροπής τής διοικούσης 
τά πράγματα τής 'Ελλ. Κοινότητος Τεργέστης καί εχοντος ενεργόν μέρος καί εις 
τήν διοίκησιν τοϋ εκεί άκμάζοντος έλληνικοΰ Σχολείου» (Έλληνικ. δπ, σελ. 57). Ό  
Ρώτας φωτισμένος πραματευτής «ένας ολοκληρωμένος καί αντιπροσωπευτικός τύ
πος μιας γενιΐδς δραστήριων βιοπαλαιστών τής διασποράς, πού μέ τή φιλομουσία, 
τήν πνευματικότητα καί τόν πατριωτισμό τους στάιΊηκαν οί αφανείς συντελεστές 
τής προεπαναστατικής αναγέννησης, πού οδήγησε στήν εθνεγερσία καί στην απε
λευθέρωση», θά βρεθή άπό τήν πρώτη στιγμή τής γνωριμίας τους στό πλευρό τοΰ 
Άσωπίου, θαυμαστή επίσης τοΰ Κοραή καί θά συμπαρασταθή όλοδύναμα στό έρ
γο του. Στά συχνά πρός Κοραή γράμματά τοι> ό Ρώτας δέν θά παραλείπη στό έ- 
ξής ν’ άνα φέρεται καί στόν Ί  Ιπειρώτη Άρχιδιδάσκαλο τής 'Ελλ. Σχολής τών Τερ- 
γεσταίων Γραικών, επαινώντας τις άρετές καί τό εργα του καί συνιστώντας τον 
έκθυμα στήν εΰνοιά του. Σέ ενδιαφέρουσα έν τούτοις πρός τό Λόγιο 'Ερμή τής 
Βιέννης έκ Τεργέστης άνταπόκριση μέ τήν έΰκαιρία τών έκεϊ γενομένων μεταξύ 
30)4 καί 6)5)1817 έξετάσεων τών μαθητών τών Σ,χολών της καθώς καί στή σέ 
συνέχειά της δημοσιευόμενη σχετική ομιλία τοΰ Άσωπίου (Λογ. Έρμ. 1817 σελ. 
342— 369), έκθ-έτονται μέ σαφήνεια τά τής Σχολής καί τοΰ συντελεσθέντος κατά 
τή διάρκεια τοΰ έτους έ'ργου καί διαγράφονται οί σκοποί καί έπιδιώξεις τής έλλη
νικής παιδείας, προτείνονται δέ μέσα καί τρόποι γιά τήν επίτευξή τους.

«Ή  30)18 Απριλίου, γράφει ή είδηση, καθ’ ήν ημέραν έωρτάζετο ή Μεσο- 
πεντηκοστή, είναι ή πρώτη ήμέρα τών ανακρίσεων. Είς εύρύχοορον λοιπόν παστά
δα τοΰ Σχολείου, ένθα ήτον κατασκευασμένον είδος μικροΰ ναοΰ, στολισμένου μέ 
διάφορα άνθη,, είς τό μέσον τοΰ όποιου ήτον ή προτομή τοΰ Απόλλωνος καί τό ει 
κόνισμα το βασιλέως Φραγκίσκου Α ', ενώπιον τοϋ παρά τής ύψηλής διοικήσεως 
γενικόν ’Εφόρου τών Φροντιστηρίων τής Τεργέστης τών μή δυτικό - ρωμαϊκών, τών 
τίμιων ’Επιτρόπων, πολλών έγκριτων τοΰ γένους, τών Ιερέων, τών διδασκάλων καί 
πολλών άλλων ομογενών, άναβάντων επάνω μετά τήν άπόλυσιν τής ’Εκκλησίας έ'- 
γιναν τήν πρώτην ταύτην ημέραν τά ακόλουθα...». Τήν τελετή άνοιξε πρώτος ό 
’Επιστάτης τών Σχολείων Προκ. Καρτσιώτης (ένα είδος σχολ. Εφόρου μέ ευρύ
τατες δικαιοδοσίες) μέ σύντομη ομιλία του, τήν οποία τό περιοδικό καταχωρεί ά- 
μέσως μετά τή γενική περιγραφή τής τελετής, μετά τήν όποια ώμίλησε ό ίδιος ό 
Άσάκπιος, διαβάστηκε ή σημερινή κατάσταση τών σχολείων τών έν Τεργέστη Γραι
κών καί εκφωνήθηκαν καί, ά'λλοι λόγοι ελληνικοί, ιταλικοί και γερμανικοί, πού δέν 
δημοσιεύονται. Τέλος διαβάστηκαν οί κατάλογοι τών μαθητών καί τών τεσσάρων



σχολείων «ένθα ήτον σημειωμένον τό προτέρημα καί ελάττωμα έκάστου, ή διαγωγή 
του εις δλον τό παρελθόν έτος, ή έν τώ σχολείφ διατριβή του καί ή έπίδοσις αύτω 
καί οΰτως έλαβεν έκαστος παρά τών έκεϊ ευρισκομένων έγκριτων τοΰ γένους τόν 
δίκαιον έπαινον ή ψόγον...». ’Έτσι πέρασε ή πρώτη μέρα τών εξετάσεων. «Τήν δευ- 
τέραν καί τρίτην ημέραν, συνεχίζει ή άνταΛοκρισις, έξετάσθησαν δλοι οί μαθηταί 
τής Κατηχήσεως, καί τών τριών σχολείων οί μαθηταί εις τά άνήκοντα μαθήματα. 
Τήν τετάρτην ημέραν οι. μαθηταί τοΰ ανώτερου σχολείου καί έσημειοΰτο πώς έκα
στος αυτών έφέρετο. Ή  πέμπτη ήμερα τών ανακρίσεων ήτον Κυριακή, ή έκτη 
ήτον τοΰ Αγίου Γεωργίου καί λοιπόν ήτον κατάπαυσις· τήν έβδόμην ήμέραν έξη- 
τάσθησαν οί Γερμανίζοντες ένώπιον τοΰ παρά τής Διοικήσεως Εφόρου (τοΰ Κρα
τικού Έπιθεωρητοΰ τών Σχολείων δηλ.) καί άλλου ωσαύτως παρά τής Διοικήσεως 
άνδρός είς τήν άνάγνωσιν, γραφήν καί εις τάς άρχάς τής Γραμματικής, έπειτα έ- 
θεωρήθησαν αί ζωγραφίαι καί έτελείωσαν αί ανακρίσεις...». ’Αμέσως παρακάτω 
άναφέρεται τό δημοσίευμα στή γενόμενη μετά τό πέρας τών έξετάσεων καί σε ιδι
αίτερη τελετή διανομή τών βραβείων στους διακριθέντας μαθητάς όλων τών Σχο
λείων καί τάξεων. «Εις βαθμούς τρεις, γράφει, ήσαν μοιρασμένα τά διωρισμένα 
βραβεία, τά όποια δχι ώς πέρυσι νομίσματα, άλλά ήσαν έκ διαφόρων πλεγμάτων 
μεταξωτών κατασκευασμένοι σταυροί. Εις δέ τους άξιωθέντας βραβείου τοΰ πρώ
τοι» βαθμοΰ έδόθησαν καί Τηλέμαχοι ’Ιταλικοί (Οί περιπλανήσεις τοΰ Τηλεμάχου 
προφανώς τοΰ Γάλλου συγγρ. F E N E L O N  1651- -1715 σέ γλώσσα ιταλική), κα
λώς στιχημένοι. Καί εις τους τών τριών δέ βαθμών έδόθη γραμμάτιον ύπογεγραμ- 
μένον παρά τοΰ ’Επιστάτου αποδεικτικόν τής έπιμελείας καί αγωγής των καί προ
τρεπτικόν είς τήν παιδείαν ινα κολληθή είς τό βιβλίον τό οποίον έλαβον ώς βρα- 
βεΐον3. Ή  διανομή έγινε τή 1 5 )3  Μαΐου τήν ήμέραν τής ’Αναλήψεως. Είς τήν 
αύτήν παστάδα έν ή έγιναν καί αί ανακρίσεις έκτος τοΰ παρά τής Διοικήσεως ’Ε
φόρου, τών κυρίων Επιτρόπων, πολλών έγκριτων τοΰ γένος, πολλών πατέρων καί 
μητέρων, παρευρέθη τόσον πλήθος ομογενών, ο'ιτινες άκούσαντες τήν είδησιν είς 
τήν Εκκλησίαν παρά τοΰ εφημερίου άνέβησαν εις τό σχολεϊον παμπληθεί ώστε 
μόλις ηδΰνατο νά στρέψη ό άνθρωπος. Τότε λοιπόν ένώ ό κύριος Επιστάτης άνεγί- 
νωσκε τά ονόματα τών νέων είς τών διδασκάλων παραστέκων είς τήν θύραν τους 
έκάλει ( ; I καί τότε άναγινωσκομένου τοΰ προτερήματος έκάστου άπενέμετο κατ' 
άξίαν τό βραβεΐον, τό όποιον λαμβάνοντες έφιλοΰσαν τάς χείρας τών ιερέων, ευ
χαριστούσαν τούς κυρίους Επιτρόπους καί έπαραμέριζον, εως οδ έτελείωσαν δλοι· 
διενεμήΟησαν δέ βραβεία τοΰ μέν πρώτου βαθμοΰ 26, τοΰ δευτέρου 19, τοΰ δέ 
τρίτου 14. Μετά τήν διανομήν τών βραβείων άνέγνωσεν ό κύριος ’Επιστάτης όμι-

3) Ή  Ιδέα τον τρόπον αΰτοΰ τών έξετάσεων καί τον νά δίδωνται κατά αυτές είς τούς 
πρωτεύοντες μαθητές ώς βραβεία βιβλία, ήταν τοϋ Κοραή. Τήν υποβάλλει σέ γράμμα 
του τής 29.3.1803 προς τόν αοίδιμο Ζώη Καπλάνη, ιδρυτή καί χορηγό τής ομώνυμης 
Σχολής τής πόλης μας διευθυνόμενης άπό τόν Ψαλίδα, 6 όποιος (Καπλάνης) τή μετέ
δωσε μέ τή πείρά του στόν Άρχιδιδάσκαλο κι αυτός στους έκ τών μαθητών ομοτέχνους 
του. Γράφει λοιπόν έκεϊ ό Κοοαής στόν ΙΙικροζώη: «Τέταρτον, οί διδάσκοΛοι πρέπει 
νά κάμωσι κατ’ έτος μίαν γενικήν σύνοδον, διά νά έξετάξωνται οί μαθηταί καί νά βρα- 
βεύωνται δημοαίφ είς τήν συνέλευσιν, οσοι άπ’ αύτοΰς είς τό διάστημα τοΰ χρόνου 
έκρίθησαν οτι έκαμαν μέ περισσοτέραν παρά τους άλλους επιμέλειαν τό εργον τω ν  ή 
κρίσις πρέπει νά γίνεται ίίπτεοα άπό μίαν ακριβή -καί άπροσωπόληπτον Ιξέτασιν επί πα
ρουσία τών διδασκάλων καί τών συμμαθητών καί ό νικήσας ας επαινείται παρρησί? καί 
ας λαμβάνη τό βραβεΐον τό όποιον πρέπει νά είναι εν ή δυο ή καί τρία κατά τήν περί- 
σταοιν βιβλία λαμπροδεμένα τοιαύτης ί’λης, οποία ήταν έκείνη είς τήν όποιαν άνεκη- 
ρύχιΐη νικητής» (Γ. Βαλέτα ο.π. Β ',  σελ. 386).
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λίαν πρός τούς νέους (δημοσιεύεται πιό κάτω). Τήν δέ έξης Κυριακήν τά ονόματα 
τών βραβευθέντων νέων έκολλήθησαν είς τάς θύρας τής ’Εκκλησίας ινα τά άνα- 
γνώσωσιν οι ομογενείς· έξ αύτών δέ τών νέων ο'ι έ'χοντες βραβεΐον βαθμοΰ Α ' φο- 
ροΰντες τά παράσημά των μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ· ’Αγίου Ευαγγελίου σταθέντες 
είς τό θέσον τοΰ θείου ναοΰ έχαιρέτησαν τούς πάντας· είς δέ έξ αύτών έπρόβαλεν 
εις τό μέσον και έξεφώνησε μικ,ράν ομιλίαν, τής οποίας ό σκοπός ήτον ή έκ μέρους 
to j v  εύχα.ρίστησις πρός τούς κυρίους ’Επιτρόπους και έπιτηρητάς τών σχολείων διά 
τήν περί τής προκοπής αύτώ-ν φροντίδα...».

Κατή τή γιορτή τών έξετάσεων πού έγινε σέ ευρύχωρη τοΰ σχολικού κτιρίου 
τής Κοινότητας αίθουσα, πρώτος, καθώς είπαμε, έ'λαβε τό λόγο ό γνωστός έπιστά- 
της τών σχολείων της, ό όποιος απευθυνόμενος στούς επισήμους και λοιπούς παρι- 
στάμενους ομογενείς, άφοΰ έξέθεσε έν όλίγοις τόν σκοπό τής συγκέντρωσης καί πα
ρουσίασε δασκάλους καί μαθητάς, συνέχισε: «Αύτοί ούτοι οι αγαπητοί βλαστοί καί 
αί μέλλουσαι ευτυχείς έλπίδες τοΰ γένους ημών, σήμερον έλπίζουσι νά άποκριθώσιν 
όχι είς έμέ τόν έπιστάτην αύτών, άλλ’ εις οποιονδήποτε ήθελε λάβει τήν καλωσύνην 
διά νά τούς έξετάση έπάνω εις τήν ορθήν άνάγνωσιν τών γλωσσών τής παλαιάς 
ΕΙλληνικής καί νέας Γραικικής ημών, τής ’Ιταλικής καί Γερμανικής, επάνω είς 

τά οκτώ ή και εννέα μέρη τών τριών τούτων διαλέκτων, επάνω είς τό Όρθογραφι- 
κόν, Τεχνολογικόν καί Συντακτικόν τών αύτών, επάνω εις τήν μετάφρασιν τής 
μιας είς τήν άλλην, έπάνω είς τό νόημα και ηθικόν τών μαθημάτων, είς ολίγα τινά 
τής Μυθολογίας, Χρονολογίας, Γεωγραφίας, Ίεράς Κατηχήσεως, τής παλαιάς Γρα
φής τής χριστιανικής διδασκαλίας καί τών καθηκόντων. 'Τποβ«λλονσι είσέτι ύπό 
τήν κρίσιν σας τήν Καλλιγραφίαν αύτών καί τά μικρά δοκίμια τής συνθέσεώς των 
γινομένας δίς τοΰ μηνός. Καί τέλος ζωγραφικά πονήματα αύτών βάλλοντες υμάς 
άδεκάστους κριτάς τών έργασιών αύτών διά νά λάβη κατά τούς πόνους καί τήν ε
πιμέλειαν ό άξιώτερος τό παρά τοΰ γένους καί τής σχολής έτοιμαζόμενον βραβεΐον· 
άλλ’ επειδή ή ύλη έπάλ'ω είς τήν όποιαν γίνονται αί άνακρίσεις είναι διάφορος καί 
απαιτεί όχι μόνον ώρας ίκανάς άλλά και ημέρας πόλλάς, διά τοΰτο παρακαλεΐσθε 
άπαξάπαντες παρά τής νεολαίας, τών διδασκάλων καί έμοΰ νά στεφανώσητε μέ τήν 
καθημερινήν τΐμίαν σας παρουσίαν τόν ιερόν τούτον ναόν τοΰ ’Απόλλωνος καί τών 
Μουσών, ό'στις χάριν εις τήν άγρυπνον προστασίαν τής υψηλής Διοικήσεως, είς τήν 
πατρικήν κηδεμονίαν τοΰ σεβαστοί ημών αύτοκράτορος καί βασιλέως, διά τής φρον- 
ιίδος τών εντίμων έπιτρόπων τοΰ γένους ημών, διά τής σοφής και εύμεθόδου παρα- 
δόσεως τών συνετών διδασκάλων ημών και διά τής κατά μέρος συνεισφοράς καί βο
ήθειας τών φιλοτέκνων γονέων και φιλομούσων ομογενών, θέλει άποκατασταθή μέ 
τήν πρόοδον τών χρόνων ό Έλικών καί ό Παρνασσός καί θέλει μέ τόν καιρόν άνα- 
φανή ή Στοά, ή ’Ακαδημία και τό Λύκειον τών ’Αθηνών, έξ ού θέλουν άναγεννηθή 
ομογενείς είναι άξιοι απόγονοι τών Ομήρων, Πλατώνων, Άριστοτελών καί Θουκυ- 
διδών, οϊτινες άνεδείχθησαν ό πυρσός τής πάλαι ποτέ άξιαγάστου ημών Πατρίδος, 
τό καύχημα τών Ελλήνων καί τό θαύμα τών έθνών. Ναι ούτως έπεύχομαι, κατέληξε, 
καί οΰτω δοίη είς τό γένος μας τό θειον...». Ευθύς μετά τό πέρας τής ομιλίας τοΰ Π ρ. 
Καρτσιώτη άνήλθε στό βήμα ό Άσώπιος διδάσκαλος τής σχολής τήν εκτεταμένη και 
άκρως ενδιαφέρουσα, γιά τ ίς  σ’ αύτή διατυπούμενες σκέψεις του θέση καί τρόπους 
διάδοσης τών γνώσεων «είς τό πολύ μέρος τοΰ έ'θνους», ομιλία τοΰ οποίου (Λ. Ερ. 
δπ. σελ. 347— 369) δίνουμε κατά τά κύρια μόνο σημεία της.

«— Σάς έκάλεσε ή Σχολή έδώ σήμερα «έντιμος ό-μήγυρις», είπε πρός τούς πα,ριστά- 
μενους άρχόμενος τοΰ λόγου του ό νεαρός Σχολάρχης, όχι γιά νά σάς έπαινέση ή 
κάνει επίδειξη σοφίας ή σάς γνωρίσει τά καλά τής μαθήσεως καί τής αμάθειας τά 
κακά, άλλά γιά δυο πιο ουσιώδη, «πάντως παρά τά άνω διάφορα αίτια». Νά δοκιμά-



ση θέλει, (ή Σχολή) έάν ή έν αυτή έκπαιδευομένη 'Ελληνική νεολαία εις τό διάστημα 
τοΰ παρελθόντος ένιαυτοΰ έγινε οπωσοΰν ίκανωτέρα νά άνταμείψη έν μέρει τόν υ
πέρ τής προκοπής καί ευδαιμονίας αύτής ζήλον σας· νά σας έρωτήση θέλει έάν έπιμε- 
λουμένη είς τήν άπάκτησιν τών καλών καί άπολαύουσα τών ευεργετημάτων σας δύ- 
ναται νά σάς άποδώση έκείνην τήν εύχαρίστησιν τήν οποίαν αισθάνεται εις τήν ψυ
χήν του ό χρηστός καί ένάρετος άνθρωπος, δταν βλέπει δτι δι’ αΰτοΰ ώφελήθησαν 
άλλοι, καί κατεστάθησαν κρείττονες παρά τό πρότερον τοιοΰτον έρώτημα σάς έρωτά 
καί μέ ψυχικήν στενοχώριαν προσμένει τήν άπόκρισίν σας ή νεολαία. Καί αύτό 
είναι τό πρώτον. Ζητεί δεύτερον ή Σχολή όχι νά σάς; διδάξη άλλά νά σΰς ένθυμίση 
διά βραχέων δ,τι τό πολυάσχολόν σας έπάγγελμα ίσως δέν σάς συγχωρεΤ νά άνε- 
λίττητε συνεχώς κατά νοΰν νά σάς φανέρωση έν συντόμω ποια είναι τά δραστι- 
κώτερα μέσα δι’ ών πλατύνονται καί διαδίδονται αί γνώσεις είς τό πολύ μέρος τοΰ 
έθνους δι’ ών βελτιοΰνται ώς πρός την παιδείαν καί έκπαιδεύονται οί άνθρωποι...».

’Απαριθμώντας σέ συ\'έχεια τά κυριώτερα μέσα, τούς βασικώτερους, καθώς 
θά λέγαμε, παράγοντες αγωγής τοΰ ανθρώπου, λέγει: «Πρώτον δραστικόν μέσον, 
ώ άνδρες έντιμοι, κρίνονται τά σχολεία. Έάν τά όνομάση κανείς νοσοκομεία τών 
ανθρωπίνων νόων δέν ήθελε σφάλει νομίζω. ’Εάν τις εϊπη δτι τά σχολεία είναι τά 
μεγάλα έργαστήρια ένθα χαλκεύονται τά σύνεργα δι’ ών έπειτα κτίζεται ή μεγάλη 
καί εύμορφος οίκοδομή τής ανθρώπινης ευδαιμονίας, ουδέ αυτός πιστεύω ήθελεν 
άμαρτήσει. ’Αλλά, τά όνομάσης νοσοκομεία ή λοιμοκομεΐα τών νέων, τά όνομάσης 
ευδαιμονίας έργαστήρια, τό δνομα είναι άδιάφορον πράγμα δμως αναντίρρητοι 
είναι δτι δι’ αύτών ό άνθρωπος γίνεται άνθρωπος». Καί επειδή καθώς στή συνέχεια 
λέγει, «ό άνθρωπος γεννΰται μέ τάς άκάνθας του, εργον ιδιαίτερον τών σχολείων 
είναι νά άποκόπτωσι καί νά κλαδεύσωσιν δλας τάς φυσικάς ταύτας καί επίκτητους 
άκάνθας». Αναπτύσσοντας κατόπι ό Άσώπιος τό θεμελειώδη σκοπό τής αγωγής, 
τό νά περιστέλη δηλ. τίς κακές έξεις τών τροφίμων, καλλιεργεί δέ καί προάγει τίς 
καλές κι’ ωφέλιμες, συμπεραίνει: «Δύναμις, λοιπόν, ήτις έξισοΐ τόσον άνισα καί 
συναρμόζει τόσον ανόμοια πράγματα, θεία καί δχι ανθρώπινος πρέπει νά νομίζε- 
ται· καί όντως θεία είναι τών σχολείων ή δύναμις καί ώς τοιαύτη μήν άπορήσητε 
έάν άκούσητε δτι συντρέχει δχι μόνον είς τήν μόρφωσιν τών ανθρώπων καί τοΰ πο
λίτου, άλλά καί αύτοΰ τοΰ Χριστιανού, καθώς καί ό χριστιανισμός είναι θειον πρά
γμα καί δχι άνθρώπινον εύρημα. Τί ήθελεν είσθε ό Χριστιανός έάν δέν έδιδάσκετο 
έ,κ τών ιερών σχολείων τά υψηλά μυστήρια τής θείας ημών πίστεως; δέν σάς έρω- 
τώ πώς ήθελε πολεμήσει ή γεννωμένη έκκλησία τάς αιρέσεις χωρίς τών διά τών 
σχολείων μορφωθέντων Βασιλείων, Χρυσοστόμων, Κυρίλλων, Άθα\'ασίων και Γρη- 
γορίων... ’Ό χ ι λοιπόν έναντία. άλλά στηρίγματα καί στύλοι ακράδαντοι τής εΰσε- 
βείας καί ορθοδόξου ημών πίστεως πρέπει νά νομίζωνται τά σχολεία· καί έάν κα
τά δυστυχίαν κανείς παρασυρόμενος άπό τάς φωνασκίας τών πονηρών, κατέτρεξι- 
ποτέ σχολεϊον, τό θειον πράγμα, ας μάθη δτι αύτήν τήν θρησκείαν κατέτρεξεν, 
θείαν καί αύτήν ούσαν άντίχριστος έ'γινε καί μέ τήν κόλασιν τής ψυχής του θέλει 
καθαγνίσει, αν δέν έ'λθη είς μεταμέλειαν, τό τρομερόν τοΰτο αμάρτημα».

Καθορίζοντας πιό κάτω τά δραστικά δρια τής σχολικής αγωγής καί τίς πέρα 
απ’ αύτά αδυναμίες τοΰ Σχολείου, προτείνει μέτρα βελτιώσεώς του, έκθέτει δέ τά 
γνωρίσματα τοΰ καλοΰ λαϊκοΰ σχολέίου καί τούς βασικούς έπιδιωκόμενους στόχους 
του. «Είς τί, έρωτάει, συνίσταται τό καλόν σχολεϊον; διάφορα είναι τά σχολεία ώς 
καί τών διδασκόμενων ό σκοπός, άλλά σχολεϊον στοιχειωτικόν, σχολεϊον παρασκευ
αστικόν διά τά μεγάλα, σχολεϊον άναγκαίον καί απαραίτητον πρέπει νά κρίνηται 
καλόν δχι δταν καθιστά διδασκάλους, δχι δταν ιατρούς, δικολόγους, έμπορους ή 
άλλης τάξεως ανθρώπους- μ- έν μόνον έπάγγελμα οί άνθρωποι δέν δύνανται νά



ζήσωσιν έπειτα άλλοίμονον εις τόν τόπον εκείνον, δπου δέν ήθελεν είσθε δλλο πα
ρά μόνον Ιατρούς, καθ’ ύπόθεσιν, καί διδασκάλους' εκείνα πρέπει νά διδάσκη τό 
καλόν στοιχειωτικόν σχολεϊον τά όποια πρέπει νά ήξεύρη καί ό μετέπειτα ιατρός, 
ό διδάσκαλος, ό έμπορος και παντός άλλου επαγγέλματος άνθρωπος· εκείνα τά ό
ποια είναι εντροπή νά άγνοή εις όποιανδήποτε κατάστασιν διορισθή, έπειτα έκ τών 
περιστάσεων ό,τι δήποτε έπάγγελμα είς τό μετά ταΰτα άσπασθή δέν απαλλάσσεται 
άπό τήν τάξιν τοϋ ανθρώπου· άνθρωπος λοιπόν πρέπει νά μορφωθή είς τό σχολεϊον 
καί έπειτα έμπορος, ιατρός, διδάσκαλος, δικολόγος καί εί τι άλλο. Καί ούτως προ- 
παρασκευασμένος δύναται καθεξής καί είς όποιονδήποτε άλλο μερικόν σχολεϊον νά 
ευδοκίμηση καί είς τόν κοινόν ανθρώπινον βίον νά μην είναι άχρηστος». Στή συ
νέχεια τής ομιλίας του κατονομάζει ό Άσώπιος τών μικρών καί μεγάλων σχολείων 
τούς οδηγούς καί βοηθήματα. Καί αύτά είναι πρώτα, λέγει, «τών σοφών καί λο
γιών αί Έταιρεΐαι, αίτινες διά τών φιλοπόνων αύτών έξετάσεων πλουτίζουν ι τά 
σχολεία μέ τάς αναγκαίας πρός τόν σκοπόν των γνώσεις καί αλήθειας· είναι αί δι
άφοροι σοφαί Άκαδημίαι, αί όποΐαι διάφορον κλάδον τής παιδείας άγκαλιζόμεναι 
τόν προάγουσιν έπι μάλλον καί μάλλον είς τελειότητα. Μέ τόν ήλιον όμοιάζουσι αί 
Άκαδημίαι άπό τάς οποίας άπαραλλάκτως λαμβάνουσι τό φώς τά σχολεία, καθώς 
άπό έκεΐνον οί άφεγγεΐς πλανήται. Τί ήθελεν είσθε, τά σχολεία αφημένα είς μάνας 
τάς δυνάμεις τών αδυνάτων καί ώς έπι τό πλεΐστον πτωχών διδασκάλων!». Σπου
δαίο επίσης βοήθημα τού σχολείου είναι οί καλές βιβλιοθήκες τίς όποιες παρομοι
άζει μέ οπλοθήκες εναντίον τής αμάθειας τοϋ τρομερού, καθώς χαρακτηριστικά λέ
ει, εχθρού όλων τών ανθρώπων. «’Ά ς διώκουσι τά σχολεία, προσθέτει, άς πετρο- 
βολώσι καί άς κεραυνοβολώσιν όσον και όπως θέλουσι τήν αμάθειαν, δέν θέλουσι 
κατορθώσει ούδέν, χωρίς τών αναγκαίων βιβλίων». «Άπό τά βιβλία, φωνάζει ό 
σοφός Δάσκαλος, πρέπει νά έπαρθώσι τά καυστικά σίδηρο δι’ ών πρέπει νά καυθή 
ή πολυκέφαλη, καί όλεθρία ύδρα, ή στυγερά αμάθεια...». 'Τπογραμμίζει παρακάτω 
τήν αγάπη τών αρχαίων Ελλήνων καί τών σύγχρονων Ευρωπαίων κατόπι πρός τό 
βιβλίο, καθώς καί τήν εύγενή μεταξύ τους άμιλλα στήν κατάρτιση πλουσίων βιβλι
οθηκών «έπειδή όλης τής Εύρώπης οί λαοί έπληροφορήθ*ησαν ότι τόσον τά έ'θνη 
γίνονται πλουσιώτερα, όσον είναι τεχνικώτερα καί έπιστημονικώτερα καί τόσον 
ισχυρότερα, όσον πλουσιώτερα, όχι απλή φιλοτιμία, καθώς πολλοί νομίζουσι, άλλά 
ανάγκη πολιτική τούς αναγκάζει νά τεθώσιν όσον τό δυνατόν εις τόν αύτόν παράλ
ληλον μέ τούς γείτονάς των έάν δέν θέλουσι νά μείνωσι έξοπίσω, νά καταντήσωσι 
πάμπτωχοι καί ελεεινοί καί μέ τόν καιρόν νά άφανισθώσι». Αναλύοντας έ'πειτα 
τήν τεράστια συμβολή τής βιβλιοθήκης στή διάδοση τών γνώσεων μεταξύ τοΰ λα
ού, τών δασκάλων κάί διδασκόμενων καί τις άοκνες, ώς: έκ τούτου φροντίδες τών 
Ευρωπαίων νά ιδρύουν νέες καί πλουτίζουν τις ύπάρχουσες, π^ίγμα πού καί στή 
χώρα μας τά τελευταία χρόνια συμβαίνει, διακηρύττει ότι «τόσον περισσότερον θέ
λομε, ν προκόψει, όσον πλειοτέρας βιβλιοθήκας συστήσωμεν». Άλλά λέγει «καλαί αί 
Έταιρεΐαι, κάλλισται αί β ι βλιοθήκά ι, άλλά τίς αύτών ή ωφέλεια, έάν λείπη δστις 
θέλει μοχλεύοει τούς όγκους εκείνους ινα ά,ναφανή τό έξ εκείνων καλόν; Πράγμα 
μέγα, πράγμα άξιόλογον άναγκαΐον εις μικρά καί μεγάλα σχολεία, άλλά πράγμα 
ιερόν, ψυχήν καθ’ αύτό τών στοιχειωτικών σχολείων έ'ρχομαι νά σάς είπω καί σείς 
ήδη, έννοήσατε, τούτο είναι ό διδάσκαλος. Φρίττει όστις θελήση νά στοχαστή καλώς 
τό μέγιστον τοΰτο έ'ργον, όστις θελήση νά σταθή κατ’ άξίαν εις τόν υψηλόν τούτον 
βαθμόν. Τ ί έ'στι διδάσκαλος; ό ιατρός όχι τών νοσημάτων τοΰ σώματος άλλά τής 
θείας μερίδος τοΰ ανθρώπου, τοΰ νοός, τοΰ οποίου ούδέ φαίνονται τά άρρωστήμα- 
τα, ουδέ καί φαινόμενα τά γνωρίζωσιν ώς τοιαϋτα οί άρρωστοι...». Τονίζοντας πα- 
ρακάτω τήν άξία καί σημασία τοϋ Δασκάλου γιά τήν έπιτυχία του σκοπού και τοΰ



έργου τής αγωγής, διατυπώνει τίς ακόλουθες σκέψεις γιά τό «όποιος πρέπει νά 
είναι ό διδάσκαλος». «Τό νά γινώσκη άκριβώς τό διδαχθησόμενον, γράφει, δέν αρ
κεί" τό νά ήξεύρη μέ ποιον τρόπον έντυποΰται εις τάς ψυχάς τών διδασκόμενων δέν 
είναι τό μόνον άπαιτούμενον άπό τοΰ διδασκάλου- χρειάζεται και έτι πρός και ακού
σατε' ό ορθός λόγος φωτίζει μόνον τόν άνθρωπον, τοϋ διαστέλλει μόνον τά καλά 
έκ τών κακών, άλλ’ ό χειραγωγός τών πράξεών του δέν είναι αυτός' τήν μεγάλην 
ταύτην δύναμιν τήν σφετερίζεται ή συνήθεια, ή πολυχρόνιος έξις- γνωρίζει τά καλά 
διά τοΰ λόγου, άλλά πρέπει νά έ'χη τήν έξιν τοϋ πράττειν αύτά και ή εξ.ις αΰτη α
ποκτάται όχι διά τής απλής γνώσεως άλλά διά τής πρωίμου έπαναλήιψεως τών αυ
τώ ν καί διά τούτο βλέπομεν πολλούς άνθρώπους γνωρίζοντες μέν τά καλά άλλά πα- 
ρασυρομένους ύπό τής έξεως εις τήν πράξιν τών κακών απαιτείται λοιπόν άπό τοΰ 
διδασκάλου όχι μόνον γνώσις τών καλών άλλά και έξις τοϋ πράττει αύτά· άπαιτεϊ- 
ται μέ άλλους λόγους δχι μόνον μάθησις άλλά και άρετή...», καί καταλήγει «δτι ά
πό τήν εκλογήν τών διδασκάλων κρέμαται ή μέλλουσα ευτυχία ή δυστυχία τών 
νέων».

’Επανερχόμενος πάλι στ'ις καί έν αρχή τής ομιλίας του τονισθείσες άπόψεις 
γιά τή χρησιμότητα τών πάσης φύσεως σχολείων κατά τήν ^αροΰσα κατάσταση τού 
Γένους καί συσταίνοντας τόν πολλαπλασιασμό τους, διατυπώνει ό Άσώπιος τή γνώ
μη δτι ταΰτα σύν τοϊς άλλοις «φέρουσι πλούτον τόν τόσον έπέραστον καί τόσον έ- 
πιθυμητόν, προβάλλοντας γιά παράδειγμα χτυπητό τούς ’Άγγλους τών οποίων ή 
άκμή καί ό πλοΰτος οφείλεται άκριβώς στήν εύρεία καί επιμελημένης παιδεία τους.

Δεύτερο δραστικό μέσο εκπαίδευσης καί ηθικής αγωγής ι^εωρεϊ ό Άσώπιος 
τόν άμβωνα. «Νωθρότης φυσική, οκνηρία, παρακίνησις, συνήθεια, έξις κακή καί 
πολλά άλλα αίτια έμποδίζουσι τόν άνθρωπον νά γνωρίση τήν1 αληθινήν οδόν ή καί 
άφοΰ τήν γνωρίση νά τήν άκολουθή. Άπό τού Ιερού1 άμβωνος μέ τήν βρ ον τάφων ον 
σάλπιγγα ό ίεροκήρυξ τόν τινάσσει, τόν ανεγείρει, τόν κινεΐ καί τέλος ακοντα σχε
δόν τόν φέρει είς τήν εύθεΐαν οδόν, άπό τήν οποίαν απαξ παρεκτραπείς ήθελεν 
αιωνίως πλανάσθαι».

«Τρίτον μέσον τής έκπαιδεύσεως, καθώς τό λέεγι, τερπνόν καί έν ταυτώ ώφέ- 
λιμον» θεωρεί ό Άσώπιους τό θέατρο. «Πλανάται μεγάλως, γράφει, δστις ύπολαμ- 
βάνει δτι αύτό είναι χρόνου απώλεια ή τουλάχιστον απλή διάχυσις· δχι, ούδέ οί 
πρώτοι εύρόντες αύτό παλαιοί, ουδέ οι άκολουθήσαντες νεώτεροι τοιοΰτον σκοπόν 
έβαλαν κατά νοΰν σκοπόν έ'χει μόνον τών ηθών τήν διόρθωσιν και τήν έκπαίδευσιν 
τών λαών είναι τό κοινόν σχολεϊον τών ανθρώπων τό όποιον άναπλη,ρώνει τών 
άλλων σχολείων τήν έλλειψιν». Σέ συέχεια άναπτύσσει τή μεγάλη αξία τοΰ θεάτρου, 
τοΰ καλού θεάτρου, ώς παράγοντος βασικής άγωγής «έκ τοΰ όποιου οί νουνεχείς 
καί φιλόπονοι έσύναξαν άκινδύνως δλον τό καλόν ώς τό μέλι αί μέλισσαι».

Σάν τέταρτο τέλος δραστικό μέσο άγωγής προβάλλει ό Άσώπιος τά δικαστή
ρια, «τά ίερώτερα, καθώς τά λέει, πάντων τών άνθρωπίνων καθιδρυμάτων», τά 
οποία είναι «διωρισμένα νά έξ,ισώσωσι τάς άνισότητας τών ανθρώπων, νά συιναρ- 
μάζωσι τά μικρά μέ τά μεγάλα πρός αρμονίαν τοΰ δλου». Αναπτύσσοντας διά μα
κρών σέ συνέχεια τί είναι δίκαιον, δικαστές καί δικαστήριον, άναφωνεΐ: «Εις τά 
δικαστήρια, λοιπόν, έκεϊ άς υπάγει δστις θέλει νά μάθη, πόσον δυσεύρετον είναι τό 
δίκαιον έκεϊ άς πλησιάση εκείνους οΐτινες διά τής συχνής έξεως καί πολυχρονίου 
πείρας, δσον τό δυνατόν, άπεδύθησαν τόν άνθρωπον ϊνα ένδυθώσι τόν δικαστήν, 
ινα πληροφορηθή πόσον άδικον είναι δ,τι αύτός τυφλωμένος έκ τού πάθους κρίνει 
δίκαιον καί πόσον ορθόν τό καταδικαζόμενον ώς στραβόν. ; Έκεϊ έν ταυτώ θέλει 
πληροφορηθή πόσον ή τοιαύτη πολύπλοκος θεωρία τόσων διαφόρων πραγμάτων ο
ξύνει τόν νοΰν, πόσον φωτίζει τόν άνθρωπον και πόσον καρπερώτατον μέσον τής
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έκπαιδεύσεως τοΰ δλου έθνους καθίσταται». Άνακεφαλαιώνοντας τά δσα γιά τούς 
τέσσερες θεμελειώδεις παράγοντες άγωγής είπε, τό Σχολείο δηλ. τόν άμβωνα, τό 
θέατρο κα'ι τό δικαστήριο, συμπεραίνει δτι, δι’ αύτών «πλατύνονται αί γνώσεις έ
κάστου έθνους, τελειοποιείται ή γλώσσα και ή παιδεία του καί γίνεται έναρίθμιον 
είς τούς πολιτισμένους λαούς. Μή λησμονήσητε δέ, επιλέγει, δτι τινών μέν έξ αύ
τών καθ’ αύτό έφευρεταί, τών πάντων δέ τελειοποιηταί έχρημάτισαν οί προπάτο
ρες ημών "Ελληνες», τών οποίων δέν παραλείπει στή συνέχεια νά πλέξη τό έγκώ- 
μιο καί έξυμνήση τό λαμπρό καί απαράμιλλο πολιτισμό τους.

Ευθύς αμέσως απευθυνόμενος ό σοφός Δάσκαλος καί θερμός πατριώτης πρός 
τούς άκροατάς του, είπε: '«Έντιμος όμήγυρις! εις τήν σημερινήν ημών κατάστασιν 
άλλο δέν ήμποροΰμεν νά πράξωιιεν, ινα πολιτισθώμεν, δσον τό δυνατόν παρά τά 
δύο ταΰτα νά έπιμεληθώμεν, τόν ιερόν άμβωνα καί πολύ περισσότερον τά σχολεία, 
δχι μόνον διότι αύτά είναι ώς ποταμός εύρυρρόος, έξ ου πηγάζουσι τ’ άλλα πάντα, 
άλλά καί διότι τήν σήμερον δέν μάς είναι συγχωρημένον νά εχωμεν Ελληνικά θέ
ατρα και δικαστήρια. Είς πολλά τής Ελλάδος μέρη εύρίσκονται ιεροκήρυκες άν- 
δρες σεβάσμιοι, οΐτινες μέ ικανήν πολυμάθειαν καί άμεμπτον διαγωγήν φωτίζοντες 
τόν λαόν φέρουσι τιμήν εις εαυτούς, εις τήν πατρίδα, είς. τό Ιερατεϊον τών Γραικών 
καί εις δλον απλώς® τόν χριστιανισμόν. Πρέπει νά άποδοθή ό δίκαιος ούτος έπαι
νος εις τό ίερατεϊον τών Γραικών, δτι έν ώ διετήρησεν άπαρασάλευτα τά ορθόδοξα 
δόγματα τής παλαιάς εκκλησίας, διεφύλαξεν έν ταυτώ δσον ό καιρός έσυγχωρει, καί 
ζώπυρον τής προγονικής γλώσσης τε και παιδείας. Σχολεία είς δλας σχεδόν τάς πό
λεις καί χώρας τής Ελλάδος εύρίσκονται καί κατά θείαν φωτισιν διά συνδρομής 
τών δυνατών και φιλοτιμίας τών ελλογίμων ή π ολλαπλα-σ ιάζ ο ντ α ι ή επί τό κρείττον 
μεταρυθμίζονται. Τά σχολεία λοιπόν ταΰτα συντρέχοντες καί συνεπισχύοντες, τόν 
Ιερόν άμβωνα καλλιεργοΰντες καί έπιμελούμενοι καί τώρα θέλομεν φωτισθή, καί 
μέ τήν πρόοδον τοΰ1 καιρού1 καί θέατρα καί δικαστήρια ελληνικά θέλομεν αποκτήσει.

Ά νδρες Έλληνες οί κατοικοΰντες καί εμπορευόμενοι εις τήν Τεργέστην! σείς 
είσθε οί ευτυχέστεροι πάντων, έάν θελήσητε νά γνωρίσητε τάς δυνάμεις σας, έάν 
θελήσητε νά κατορθώσητε δ,τι δύνασθε υπέρ τής έκπαιδεύσεως τών υιών υμών αυ
τών και δλων τών ομογενών. Τά έδώ σχολεία σας χάρις εις τόν ένθερμον ζήλον καί 
εις τούς άτρώτους κόπους τού έπιστατοΰντος εις αύτά, χάρις είς τήν πρόθυμον χο
ρηγίαν τών κυρίων επιτρόπων και ’Εξάρχων τοΰ γένους καί είς τήν φιλότιμον συν
εισφοράν τών φιλομούσων ομογενών, είναι τήν σήμερον είς καλλιωτέραν κατάστα- 
σιν παρά πρότερον. Ή  νεολαία τών έν Τεργέστη Γραικών λαλοΰσα δχι μόνον μέ 
ορθότητα άλλά καί μέ Ικανήν χάριν τήν πατρικήν γλώσσαν καί προσπαθούσα νά 
έμφιλοχωρήση είς τούς τερπνούς λειμώνας τών παλαιών ημών αειμνήστων προγό
νων, άνασώζει τόν ελληνικόν χαρακτήρα. Μέ τάς τρυφεράς αύτής χεΐρας άρχίζσυ- 
σα νά σχεδιάζη τάς εικόνας τών έπιφανών προπατόρων μας οΐτινες έλάμπρυναν τήν 
Ελλάδα, άναδεικνύει τό γενναίον της φρόνημα, φέρει τιιιήν είς έαυτήν, εύχαρί- 
στησιν είς τούς γονείς και εις δλον τό γένος. Μέ τήν μάθησιν τής Ιταλικής και 
Γερμανικής γλώσσης παρέχει χρηστάς έλπίδας, δτι θέλει γίνει Ικανότερα είς τό 
έξτίς, καί είς τό Κράτος νά χρησιμεύση καί τήν πατοίδα νά ώφελήση· άλλά δλα 
ταΰτα είναι μικρά ώς ποός δσα δυνατόν έ'τι νά κατορθώσητε. Τόσοι πολλοί τόν α
ριθμόν, τόσοι ευκατάστατοι, τόσοι πολύπλουτοι, τί δέν δύνανται νά κατορθώσωσι, 
δταν έ'οωτι παιδείας φλέγόμενοι άποφασίσωσι μετά γενναιότητος νά συνδράμωσι 
τά σχολεία; Γραικοί τής Τεργέστης! συντρέξατε προθύμως εις τήν έπιτέλεσιν τών 
άκοπών τοΰ έπιστατοΰντος είς αύτά ινα συμμεθέξητε τόν παρά πάντων δφειλόμενον 
έ'παινον...».

Στή συνέχεια τοΰ εμπνευσμένου καί μεστοΰ έννοιών, διδακτικώτατου δέ λό



γου του, δ Άσώπιος, άφοΰ έπαινέση τον επιστάτην τών σχολείων τής Κοινότητος 
γιά τον ακάματο υπέρ τής προκοπής των ζήλο του και αναφερθή στήν κατά τό πα
ρελθόν έτος (1816 1 επίσκεψη στή Σχολή τοϋ αύτοκράτορος τής Αυστρίας και τίς 
άριστες πού άπεκόμισε απ' αύτή εντυπώσεις, προτρέπει τούς ομογενείς νά πλατύ
νουν τήν παιδεία τους, αυξήσουν τόν πλοΰ ;ο τους και κατασταθοΰν χρησιμώτεροι 
είς τό κράτος καί τήν πατρίδα. «Φιλότιμοι Γραικοί τής Τεργέστης! δέν σας λέγω 
δτι δέν πρέπει νά υποχωρήσετε ώς πρός τήν φιλομ,ά'θειαν εις τούς έν Λιβόρνω, εις 
τούς οποίους δέν υποχωρείτε κατά τά πλούτη, κατά δέ τόν αριθμόν είσθε άσυγκρίτως 
περισσότεροι' σάς λέγω δμως πριν τελειώσω, τό ακόλουθον. ΙΙάντες όμολογοΰμεν 
δτι ινα όνομαζόμεθα κατ’ αξίαν έμποροι, πρέπει νά έ'χωμε δσα χαρακτηρίζουσι τούς 
αληθινούς έμπορους... Και ινα φέρωμεν έπαξίως τό λαμπόν όνομα τοΰ έθνους, ινα 
όνομαζώμεθα "Ελληνες καί Γραικοί, καθώς δλοι έπιθυμοΰμεν, δέν πρέπει νά άπο- 
κτήσωμεν δσα χαρακτηρίζουσι τούς Γραικούς; Ποια είναι ταΰτα; ’Ένθερμοι ζη- 
λωται τής πίστεως και καλλιεργηταί τής παιδείας αείποτε έχρημάτισαν οί Γραικοί· 
έχομεν θεία χάριτι μέχρι σήμερον τήν πίστιν άμεμπτον μένει νά φέρωμεν και τήν 
παιδείαν εις τόν αύτόν βαθμόν». Καί τελείωσε ό κατόπι μεγαλοδιδάσκαλος και πρύ- 
τανις, καθώς τόν είπαν, τών Ελληνικών Γραμμάτων: «Ένθυμηθεΐτε λοιπόν αν- 
δρες ομογενείς! δτι όχι περί μικρών άλλά περί φωτισμού τής πατρίδος είναι ό λό
γος· ένθυμηθεΐτε δτι όσοι είναι έκλελεγμένοι ώς προεστώτες τών άλλων είναι οί 
πρωτότοκοι αύτής υίοί οΐτινες πρέπει νά φροντίζωσι, νά έπιμελώνται και νά συνερ- 
γάζωνται δλαις δυνάμεσιν εις τήν προκοπήν τών νεωτέρων αυτών άδελφών. Ένθυ- 
μηθεΐτε δτι άπό τήν ίδικήν σας θέλησιν κρέμαται ή τιμή και ή δόξα τής πατρίδος. 
Ενθυμηθεΐτε άκόμα δτι ημείς δέν σάς άπαιτοΰμεν πράγματα αδύνατα ή άτοπα: μή 

γένοιτο. Έκθέτομεν μόνον τά δοκοΰντα, ζητοΰμεν τά κοινωφελή, έπιθυμοΰμεν τά 
καλά, άπευχόμεθα τά κρείττονα και ό θεός νά δώση τά κάλλιστα καί τά κράτι- 
στα· είθε, είθε, είθε».

Είδαμε στή γνωστή έκ Τεργέστης γιά τήν κατάσταση τών σχολείων της αν
ταπόκριση τού Αογ, Έρμοΰ τοΰ 1817, πού δημοσιεύτηκε στό ίδιο μέ τήν παραπάνω 
ομιλία φύλλο του, τί περίπου έδίδασκε ό Άσώπιος στή Σχολή του. Άλλά καί σέ 
γράμμα του άπό Τεργέστη μέ ημερομηνία 14-3-1818 πρός τόν εις ’Ιωάννινα ήδη 
διαμένοντα μαθητή του Γεώργιο Μαρίνογλου, παιδί τού Ζαγορίσιου εμπορευόμενου 
στήν ιταλική αύτή πόλη Χριστοδ. Μαρίνογλου, παρέχει ό ίδιος άν καί σέ συντομία 
αρκετές πληροφορίες πολύτιμες γιά τή σχολική εργασία, τίς πέρα άπ’ αυτή πνευ
ματικές άσχολίες καί διαφέροντά του, καθώς καί τή ζωή του γενικώτερα. Στήν ε
πιστολή αύτή, πού εφερε τελευταία σέ φώς καί σχολίασε ό άείμνηστος Ήπειρώτης 
λόγιος Εύαγ. Μπάγκας (Δ.Ι.Ε.Ε. τόμ.. IB ' σελ. 193— 5), άφοΰ μακαρίση τό μαθη
τή του ό Άσώπιος γιά κάποια «μεγάλην του περιήγησιν», τοΰ εύχηθή γιά τους 
πρόσφατους αρραβώνες του καί τόν διαβεβαιώση μέ δρκο «εις τάς Μούσας καί εις 
τήν φιλτάτην πατρίδα άπό τήν οποίαν, καθώς γράφει, συγκινημένος, «ούδέ έγνώρι- 
σα ούδέ θέλω γνωρίσει Ιερώτερον άλλο έν δσφ ζώ», τοΰ ζητάει νέα «διά τήν κατά- 
στασιν τών σχολείων καί τών μαθήαεων τής πατρίδος μας» καί συνεχίζει: «Δι’ ε
μέ έάν θέ,λης νά μάθης ήξευρε δτι μετά τήν δευτέραν θερμολουσίαν καί υδροπο
σίαν έν ρεκοάρω ώφελήθην μεγάλως καί μετά τήν έλπιζομένην τρίτην ίσως δέν 
έχω πλέον χρείαν. Μέ τά ελληνικά μειρακύλλια έξηγοΰμεν τόν "Ομηρον, καί ή έ- 
ξήγησις γίνεται τριπλή, γραμματική, ποιητική, φιλολογική καί έκ τούτου λαμβά- 
νομεν καί νά φιλοσοφώμεν καί νά λαλώμεν περισσότερα». Καί παρακάτω.: « Ε 
σχάτως έτόλμησα νά έκδώσω τόν πρώτον τόμον τών «Μαθημάτων τής Γραικικής 
γλώσσης διά τό σχολεϊον τών έν Τεργέστη κατοικημένων Γραικών» καί δταν εΰρα> 
ευκαιρίαν θέλω σέ στείλΐ], ’Ίσως άπό τήν συγκαταβατικήν κρίσιν περί τοΰ πρώ



του, παρακινηθώ νά έκδώσω καί τόν δεύτερον· διά τοΰτο φρόντισε νά μέ στείλης 
τά σημερινά τραγούδια τής 'Ελλάδος, τάς τοπικάς λέξεις καί φράσεις, διά νά συν- 
εκδώσω τά άξιολογώτερα». Τόν πληροφορεί ακόμη πώς μεσιτεύοντας προφανώς 
τοΰ ήδη είς Βιέννην φίλου του Γ. Σταύρου, τοΰ εγινε πρότασις γιά διορισμό στό 
εκεί Ελληνικό Σχολείο, δπως καί «έκ Βουκουρεστίου» «άλλά τάς έντιμους ταύτας 
προσκλήσεις ΰπεχώρησα, λέγει, είς τους τρανούς, θέλων νά κρύπτω τήν μικρότη
τα μου...». Τέλος πώς συγκατοικεί μέ τόν επίσης Ζαγορίσιο Σιμιτέλο (δχι βέβαια 
τόν κατόπι καθηγητή, άλλά κάποιον συγγενή του), δτι είναι καλά καί δτι γλήγο- 
ρα θά τοΰ γράψη νεώτερά του, τόν παρακαλεΐ δέ νά άσπασθη άπό μέρους του 
τούς φίλους καί νά προσφέρη τούς χαιρετισμούς του στό Δάσκαλό του Ψαλίδα καί 
στούς στά Γιάννινα έπίσης ευρισκόμενους φίλους καί συμμαθητάς του Σακελλά- 
ριο καί Κολέτη.

ΓΙ έρα δηλ. άπό τή σχολική του εργασία, καθώς στό γράμμα του τό παραπά- 
νω εκθέτει ό Άσώπιος, άσχολοΰνταν μέ τήν συγγραφή καί μελέτη,. Καρπός τής 
συγγραφικής του δραστηριότητος, κατά τά τρία τουλάχιστον χρόνια τής παραμο
νής του στήν Τεργέστη, υπήρξε τό προαναφερθέν διδακτικό του βιβλίο·, τοΰ οποί
ου τό πρώτο μέρος έκδόθηκε «έν Βενετία παρά Νικ. Γλυκεϊ 1818 είς 8»1. To Β ' 
είχε φαίνεται έτοιμο καί περίμενε «τήν συγκαταβατικήν κρίσιν περί τοΰ πρώτου» 
γιά νά τό έκδώση' δέν θά ίδή τελικά τό φώς, επειδή τόν ίδιο χρόνο θά εγκατάλει
ψη οριστικά τό σχολείο τής Κοινότητος. Αξιόλογη είναι έπίσης ή είδηση, πώς 
στό διάστημα αυτό άσχολοΰνταν παράλληλα ό Ασώπιος, άνταποκρινόμενος πρώ
τος αύτός σέ σχετική πρός τούς "Ελληνας λογίους έκκληση τοΰ Α. Έρμοΰ (1816), 
και μέ τή συλλογή ελληνικών Δημ. Τραγουδιών καί ιδιωματικών λέξεων καί φρά
σεων, άρκετά φαίνεται προχωρημένη;, πού σκόπευε νά συνεκδώ>ση μέ τό Β ' αύτό 
μέρος τών Μαθημάτων του τής Γραικικής γλώσσης, πραγμα πού τελικά, γιά τόν 
ίδιο καθώς τό παραπάνω έργο του λόγο, δέν πραγματοποιήθηκε5. Γεγονός άλ
λωστε αποφασιστικής σημασίας γιά τήν παραπέρα σταδιοδρομία καί ζωή τοΰ Ά 
σωπίου τό δεύτερο (τό πρώτο ήταν ή γνωριμία του μέ τήν κατόπι σύζυγό του Ε 
λένη Άσημακοπούλου τδ\Όμα)° υπήρξε ή κατά τό έ'τος άκριβώς αύτό (1818) συ
νάντησή του στήν Τεργέστη μέ τό λαμπρό φιλέλληνα Κόμητα Γκίλφορδ, περιερ- 
χόμενο τίς Γραικικές παροικίες τής Ευρώπης πρός άγραν προικισμένων νέων ο
μογενών έπιθυμούντων νά σπουδάσουν μέ έξοδά του γιά νά διδάξουν κατόπι στήν 
ΐδρτ>ί)ησόμενη άπό τόν ίδιο Ίόνιο Ακαδημία. Δέν ξέρω άπό ποΰ ό Γούδας, πρώτος 
βιογράφος του καί χωριανός του έπίσης, αντλεί, τήν πληροφορία γράφοντας δτι 
έγνωρίζονταν οι δυό τους (ό Γκίλφορδ μέ τόν Άσώπιο) άπό τά Γιάννινα. Π άν
τως ευθύς ώς συναντήθηκαν «οί δύο δαιμόνιοι άνδρες συνήψαν συμβόλαιον ινα 
σπουδάση ό Άσώπιος έν Γερμανία καί άλλαχοΰ φιλολογίαν ελληνικήν δι·’ έξόδων

4) Ό  πλήρης τίτλος τοϋ έργου αύτοΰ τοΰ Άσωπίου είναι 6 ακόλουθος: «Μαθήματα τής 
Γραικικής γλώσσης διά τό Σχολεϊον τών έν Τεργέστη κατοικημένων Γραικών. Μέρος 
Α ' περιέχον Σΰμμικτα ήθικά. Έ ν  Βενετία παρά Νικολάφ Γλυκεΐ 1818 είς 8ον σελ. 
1,6 +  193» (Βρεττοΰ Ν.Φ. Β ' σελ. 196).

5 ) Π ρ 6λ. σχετικές παρατηρήσεις καί σχόλια Εΰαγ. Μπσγκα στή δημοσιευόμενη απ’ αυτόν 
γνωστή πρός Γ . Μαρίνογλου επιστολή τοΰ Άσωπίου (Δ .Ι.Ε .Ε . τόμ. IB ' σελ. 192— 3).

6 ) «. . .νοήσας ποτέ έπικινδύνως, γράφει 6 Γοιίδας (Βίοι Παράλ., Β ',  σελ. 226 καί 2361 
καί αξιωθείς μεγάλης φιλάνθρωπου περιποιήσεως ύπό ο’ικογενείας δλλοτε μέν διάσημου 
άλλά τότε έν ένδεια ουσης κοίι θυγατέρα πεπροικισμένην δια πολλών προτερημάτων έ- 
χούσης, ύπεσχέθη ισόβιον ευγνωμοσύνην. ...Τ α ύ τη ν  δέ και ώς παπαδιάν του έλαβε 
(μετά τό πέρας τών σπουδών του) σχεδόν ανευ προικός. . .».



τοϋ Γκίλφορδ καί χρησιμεύση έπειτα ώς καθηγητής της έν Κέρκυρα ’Ακαδημίας» 
(Β. Παράλ. Β ' σελ. 226).

Ευθύς ώς έλαβε τή μεγάλη αύτή απόφαση ό ’Ασώπιος, νά άκολουθήση δηλ. 
κατά τή σύσταση τοϋ Γκίλφορδ ανώτερες σπουδές σέ ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
εγκαταλείποντας τή σχολή τον τής Τεργέστης μέ τήν οποία τόσο στενά κατά τήν 
τριετία τής σ’ αύτή ύπηρεσίας του ειχε συνδεθή, καί πονώντας αληθινά γιά τήν 
τύχη της. τέθηκε αμέσως σέ άναζή ηση αντάξιου διαδόχου του. Καταλληλότερον 
δέ δέν έκρινε άλλον άπό τό φίλο, συμμαθητή καί συγχωριανό του Φιλητά, πού τήν 
έποχή αύτή, διδάκτωρ πλέον άπό τό περασμένο ετος (1817) τής ιατρικής τοϋ Π α 
νεπιστημίου τής Νεάπολης, εύ ρί σκόντα ν στό Παρίσι. Σπεύδει λοιπόν ό Άσώπιος 
νά τόν καταστήση κοινωνό τών άποφάσεών του καί νά τόν καταπεΐση μαζί ν’αρθή 
σέ αντικατάστασή του στή Σχολή. Σέ γράμμα του λοιπόν άπό Τεργέστη τής 18- 
4-1818 τοΰ γράφει μεταξύ άλλων: « Ή  φιλομάθεια ή οποία μάς έ'καμε νά δια- 
πλεύσωμεν οί δύο τό Ίόνιον χωρίς νά λεπτοιλογώμεν, ώς γράφεις, πάρα πολύ τά 
πράγματα, ή φιλομάθεια ή όποια έπαρακίνησε καί σέ νά προσθετής καί έν Πα- 
οισίοις άλλας ημέρας κακοπαθείας επί σκοπώ νά μάθης περισσότερα καί νά κα· 
τασταθής έπωφελέστερος είς τήν Πατρίδα καί αύτή αϋτη ή φιλομάθεια ή οποία 
είς εμέ ήτον καθ’ αύτό χρεία μαθήσεως δικαιότερον μέ κατέπεισε νά δεχθώ τήν 
συμφωνίαν. Ιδού λοιπόν διά τάς καλάς έλπίδας είς τί φέρομαι. Αναγκάζομαι ν’ 
άφήσω τήν καλήν Τεργέστην, τούς καλούς ομογενείς, τήν αύτών μεγάλην αγάπην 
μέ κίνδυνον νά αναδείξω λαμπροτέραν τήν γύμνωσίν μου, νά χάσω τό βέβαιον διά 
τό άβέβαιον καί νά ιδώ εις τόν αέρα όλα μας τά προιιελετώμενα σχέδια. Άλλά 
μέ όλα ταύτα σϋ έάν θέλης όχι μόνον τών σωματικών άλλά καί τών τοιούτων δει
νών δύνασαι νά γίνης θεραπευτής καί ακόυσαν. Έ γώ πεποιθώς καί είς τήν πρός 
έμέ καί τήν πρός όλην απλώς τήν πατρίδα μεγάλην αγάπην σου έτόλμησα, τί θέ
λεις; έτόλμησα καί τί έτόλμησα; έτόλμησα νά ελπίσω διόρθωσιν δι’ αύτοϋ όλων 
αύτώλ'. Έρωτώμενος φίλε ύπό τών ομογενών περί διαδόχου μου, τούτο μέν ότι 
δέν έδυνάμην νά τοϊς κάμω μεγαλύτεροι' καλόν, τοΰτο δέ ινα έ'χω τήν συνείδησίν 
μου έλευθέραν, ότι δέν γίνεται καμμία ζημία είς τήν ένταϋθα σχολήν μετά τήν 
έμήν αναχώρηση', έτόλμησα νά τούς ύποσχεθώ καί τούς ύπεσχέθην περί σοΰ φίλ- 
τατε, ότι είσαι ό μόνος δυνάμενος νά τούς ευχαρίστησης καί διά τής προκοπής 
σου καί διά τής χρηστοήθειας σου- όλοι λοιπόν μικροί καί μεγάλοι σέ περιμένουσι 
μέ άγκάλας ανοικτάς. Έδώ ευρίσκεις τόν Ρώταν, τόν όποιον θέλεις έχει ώς άλ
λον Άσώπιον, ώς αδελφόν. Φίλους, γνωρίμους, βιβλία, ησυχίαν καί εΐ τι θέλεις...». 
Καί παρακάτω στό ίδιο γράιιμα: «Έγώ περί τά τέλη Ιουνίου αναχωρώ- όθεν έάν 
δύνασαι προσπαθεί νά μέ ευρης έδώ. Έάν δμως σέ είναι αδύνατον νά ελθης πρό 
τοΰ φθινοπώρου, γράψε το καί τότε έγώ σ’ αφήνω τά αναγκαία γράμματα. Ε πιθυ
μούσα όμως νά μέ εϋρης έδώ, ινα σέ συστήσω προσωπικώς εις τάς πρώτας οικίας, 
ινα κερδίζης καί 300 ή 400 τάλληρα έκτος τών έξακοσίων ταλλήρων τά όποια θέ
λεις λαμβάνει έκ τής σχολής». Καί παρακάτω: «,Ενθυμοΰ ότι δέν πρέπει νά χάσω- 
μεν τήν Τεργέστνη εως ού εύρωμεν καλλιώτερα. Ένθυιιοϋ ότι είναι ό μόνος τρό
πος ινα μετά μικρόν χωρισμόν συζήσωμεν αείποτε...» (Ή π. Έστ. 1960 σελ. 540).

Στό επόμενο έπίσης άπό Τεργέστην πρός Φιλητάν γράμμα του μέ ημερομηνία 
8-5-1818 ό Άσώπιος, περιεχόμενο μαζί μέ άλλα έν σχεδίω σέ σωζόμενο τετράδιό 
του, έπανέρχεται στό ίδιο θέμα, τής άντικαταστάσεώς του δηλ. άπό τό φίλο του στή 
σχολή τής Κοινότητος, προσπαθώντας νά άρη κάποιους ίσως ενδοιασμούς του καί 
καταλήγει: «Επειδή όμως τό παρόν γράμμα λαμβάνεις διά τοϋ Κοραή, έάν άποφα- 
σίσης νά ελθης, έρώτησέ τον έάν έ'χη ή παραγγελίαν ή γράμμα ή βιβλία ή άλλο 
πράγμα ό.τι χρειάζεται νά σέ δώση νά τό φέρης εις τόν φίλο του καί φίλον μου καί
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φίλον σου Ρώταν...» (Έλληνικ. δ.π. σελ. 57- 8). Δέν γνωρίζουμε τί ακριβώς άπάν- 
τΐ]σε ό Φιλητάς σ’ αύτό τό παραπάνω γράμμα στόν Άσώπιο, μάλλον δμως φαίνε
ται πώς έκανε γνωστή στό φίλο του τή μεγάλη απόφασή του νάρθή επί τέλους 
στήν Τεργέστη σάν διάδοχός του. Νά έγκαταλείψη δηλ. οριστικά τδ ιατρικό του 
στάδιο και νά γίνη δάσκαλος κι’ αύτός συμβάλλοντας στήν γενική προσπάθεια τού 
φωτισμού τού Γένους.

Τό δτι είχε βέβαια λάβει δ Φιλητάς αύτήν τήν απόφαση μέ τά πρώτα πρός 
αύτόν γράμματα τοΰ Άσωπίου και προτού δ τελευταίος φύγει άπό τήν Τεργέστη, 
φαίνεται κι’ άπό τό ακόλουθο γράμμα τών επιτρόπων τής Κοινότητος πρός αύτόν 
μέ τό όποιο τοΰ έκφράζουν τή χαρά τους γιά τήν απόφασή του και τόν παρακαλοϋν 
νά έ'λθη τό γληγορώτερο στήν πόλη τους, δπου τόν καρτερούν, καθώς τοΰ γράφουν, 
μέ ανοιχτές αγκάλες.

«Λογιώτατε κύριε Φιλητά άσπαζόμεθά σε μετά πόθου πολλοΰ1.
Έκ Τεργέστης 10 ’Ιουνίου 1818 

Και είς τό ενταύθα κατοικημένον γένος τών Γραικών, τών οποίων ημείς φε- 
ρομεν τό πρόσωπον, καί είς άπασαν άπλώς τήν πατρίδα χαράν μεγάλην φέρει ή 
άπόφασίς σου νά δεχθής τήν διά τοϋ έδικού σου καί έδικοΰ μας Κ. Άσωπίου γενο- 
μένην πρόσκλησιν είς τό νά παραλάβης τήν επιστασίαν τής σχολής μας. Καί οσον 
παρά πολλών ακούομεν τήν προκοπήν καί τάς άρετάς σου τόσον περισσότερον μα- 
καρίζομεν καί τήν πατρίδα δτι έ'χει τοιαύτα υποκείμενα καί ημάς αύτούς μερικω- 
τερον, οΐτινες λαχόντες τήν επιστασίαν τών ένταϋθα ελληνικών πραγμάτων, κρίνο
μεν χωριστώτερον χρέος μας λ·ά φροντίζωμεν περί τής άγωγής! τών νέων. "Οθεν 
έπικυροΰντες διά τής παρούσΐ|ς ήμών τήν διά τοΰ Κ. Άσωπίου γενομένην πρόσ- 
κλησιν πρώτον μέν σέ λέγομεν δτι μέ κοινήν ευαρέσκειαν δλων τών ένταΐϊθα ομο
γενών σέ άναδεχόμεθα εις τήν σχολήν μας είς τόν τόπον είς τόν μισθόν (φλωρίνια 
Αύγούστης χίλια διακόσια κατ’ ενιαυτόν) καί είς τάς λοιπάς συμφωνίας τοΰ· Άσω
πίου· δεύτερον σέ παρακαλοΰμεν νά προσπαθήσης δσον τό δυνατόν ταχύτερον νά 
προλάβης, επειδή ήξεύρεις δτι οί νέοι οΐτινες ολίγον άγαπώσι τούς κόπους, δταν 
εύρωσι αιτίαν, γίνονται χειρότεροι’ τά δέ έξοδα τής οδοιπορίας ή τά λαμβάνης δ
ταν ελθης ή γράψε μας νά σέ τά έμβάσωμεν πρότερον. ’Έχοντες δέ ώς δείγματα 
τής άρετής σου τήν πρός τόν φίλον αγάπην, τήν προθυμίαν ινα ώφελήσης τήν πα
τρίδα, τήν πρός ημάς καλήν σου ύπόληψιν, τήν μετριοφροσύνην σου, δτι είσαι ά'ξι- 
ος περί τά τοιαΰτα, πειθόμεθα καί πληροφορούμενα άδιστάκτως δτι ύπό τήν σήν 
επιστασίαν καί τά σχολεία μας θέλουσι λάμψει καί ή νεολαία μας θέλει προκόψει καί 
ή πατρίς δλη θέλει ώφεληθή καί ούτως καί ή ένταϋθα αποικία δεν θέλει φανή ά- 
συντελής είς τήν κοινώς τελουμένην βελτίωσιν τής Ελλάδος. Έλπίζομεν δέ δτι ή 
λογιότης σου δέν θέλει λάβει αιτίαν νά δ\'σαρεστηθή διότι καί είς τόν φίλον της 
εΐσήκουσε καί εις ημάς έπρόσφερε τόσην ύπόληψιν. Σέ προσμένομεν λοιπόν μέ άγ- 
κάλας ανοικτάς. ’Ύγίαινε καί εύτύχει.

Οί επίτροποι τοΰ γένους τών έν Τεργέστη Γραικών 
’Ιωάννης Βορδώνης 
Νικόλαος Ρενιέρης 

Π . Μωραϊτίνης»
(Δ.Ι.Ε.Ε. τόμ Σ Τ ' σελ. 149— 50).

Λίγο άργότερα κι’ δταν ό Άσώπιος είχε έγκαταλείψει πια τήν Τεργέστη, υ 
φίλος του Ρώτας «αποτελών συν τοϊς άλλοις καί μέλος τής Επιτροπής τής διαικού- 
σης τά πράγματα τής Έλληνικής Κοινότητος Τεργέστης καί κατ’ ακολουθίαν έ'- 
χων ενεργόν μέρος καί είς τήν διοίκησιν τοΰ έκεϊ άκμάζοντος ελληνικού σχολείου»
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ί γράφε (31-7-1818) στό Φιλητά ατό ΙΙαρίαι. «"Οσον έλυπήθην στερηθείς τόν φίλ- 
τατον Άσώπιον, τόσον θέλω χαρεΐν δταν σέ απολαύσω. Επειδή άπό τόν ίδιον έ- 
βεβαιώθην διά τά φρονήματα σου και διά τόν αληθινόν περί πατρίδος ζήλον σου. 
'Ο τοιοΰτος ζήλος ενώνει καί συνδέει σφιγκτά όλους εκείνους τους ομογενείς, οΐτι
νες τήν ευδαιμονίαν τής πατρίδος επιθυμοΰντες αντιμάχονται μέ δσην Ικαστος έ'χει 
δΰναμν εναντίον τών πονηρών αύτής εχθρών. Έ άν ό μεγαλύτερος τών εχθρών τού- 
των είναι ή αμάθεια δικαίως ό κα-αδιώκων αύτήν ονομάζεται τής πατρίδος ευερ
γέτης. Τό στάδιον εις τό όποιον προβαίνες, κύριε Φιλητά, σοΰ προετοιμάζει τήν έν
τιμον ταύτην ονομασίαν τής οποίας θέλεις δέν αμφιβάλλω κατασταθής άξιος φω- 
τίζων τά έδώ ομογενή μειράκια ιιέ τής έλληνικής παιδείας τό φώς. Διά νά σέ τα 
παραδώσουν ώς ακριβά τής καρδίας των υποκείμενα σέ προσμένουν άνυπομάνως ό
λοι οί ομογενείς. Σπούδασε λοιπόν νά ελθης πριν άποπετάξουν τά σοφά τοΰ Άσω
πίου μαθήματα άπό τάς κεφαλάς τών νέων μαθητών. Τάς έγκεκλεισμένας είς τήν 
επιστολήν του 5 Ιουλίου παρέδωκα. Ιδού  τήν άπόκρισιν καί κατά τήν ζήτησίν 
σου φράγκα 400 είς συναλλαγματικήν πρώτην επί τών κυρίων G. L A F F IT E  ΕΤ 
(Τ Α  διά τοϋ ταξειδίου σου τά έξοδα τών όποιων θέλεις κρατήσειν λογαριαμόν. 
Τήν 6 τοΰ παρόντος ’Ιουλίου άνεχώρησε διά τήν Βιένναν ό Άσώπιος, όπου δια- 
τρίβει ολίγον καιρόν, ώς μεγραψε, τήν 17 τοΰ αύτοΰ μηνός μεταχειριζόμενος τά 
λουτρά τοΰ Βαθίη, Τήν έπιστολήν ταύτην θέλεις λάβει άπό τόν φίλον Κοραήν πρός 
τόν όποιον γράφω νά σέ παραδώση. "Οταν άναχωρήσης δι’ έδώ άν έ'χη κανέν βι- 
βλίον νά μέ στείλη. Λάβε σέ παρακαλώ τό βάρος τοΰτο καί ύγίαινε εύδαιμονών. I. 
Ρώτας». (Δ.ΤΕ.Ε. δ.π. σελ. 151).

3. Ο Φιλητάς στήν Τεργέστη

Π ράγματι ό Άσώπιος, καθώς στό παραπάνω τού Απριλίου πρός Φιλητάν 
γράμμα του έ'γραφε καί ό Ρώτας άργότερα στό δικό του πληροφορούσε, εγκαταλεί
πει την β ’Ιουλίου 1818 τήν προσφιλή του Τεργέστη μέ πρώτο σταθμό τοΰ ταξι
διού του τή Βιέννη, διατηρώντας πάντοτε στενή διά γραμμάτων επαφή μέ τό φίλο 
του. Ά πό τήν Αυστριακή πρωτεύουσα έπισκέπτεται, πράγμα πού τακτικά καί κατά 
τό παρελθόν έ'κανε, τήν πόλη Βάδεν τής Αυστρίας, στά ιαματικά νερά τής οποίας 
υποβάλλεται σέ θεραπεία γιά άγνωστη πάθησή του (ίσως «αίμορροΐδικάς τινάς ενο
χλήσεις έξ ών συχνάκις επί παντός τοΰ βίου κατετρύχετο...» πού λέει ό Γούδας). 
Εδώ ευρισκόμενος παίρνει άπό τόν άκόμα εις Παρισίους διατρίβοντα Φιλητά τό 
ακόλουθο γράμμα χρονολογούμενο στις 19-8-1918. τό τελευταίο του ίσως άπό τή 
Γαλλική πρωτεύουσα, μέ τό όποιο τόν διαβεβαιώνει γιά τήν οριστική πλέον, τήν 
άναληφθεϊσα διά τήν αγάπην σου, καθώς λέει, απόφασή του, νά τόν δίαδεχθη στή 
σχολή καί τοΰ γνωρίζει τήν ημερομηνία καί τό δρομολόγιο τοΰ πρός τά εκεί ταξι
διού του.

«’Έλαβα τό άπό Βάδεν, γράφει έκεϊ ό Φιλητάς, 2 Αύγουστου σημειωμένον 
ποθητόν μου γράμμα σου είς τήν αύτήν στιγμήν σχεδόν δπου μ’ έγχειρίζοντο παρά 
τοϋ κ. Κοραή τά άπό Τεργέστης. Έχάρην, φίλε, έπληροφορήθην, έπείσθην τέλος 
πάντων είς δσα διά πολλών καί μακρών έπρόβαλλες ύπ’ οψιν μου θαρρυντικά καί 
έπελπιστικά, ώς έάν εμελλα τάχα νά κάμω παλινωδία είς τό δτι εφθασα νά άποφα- 
σίσω διά τήν αγάπην σου, όχι αγαπητέ ήμουν βέβαιος δτι ευτυχώς ούδαμώς άτυ
χή επιθύμησες νά μέ καταστήσης. Τό κοινόν τών έκεϊσε Ελλήνων μ’ έ'μβασαν 400 
φράγκα διά τό άπό Λευκωσίας7 μέχρι τών έώων μυχών τοϋ Άδριατικοΰ ταξιδιού

7) Δέν πρόκειται βέβαια γιά Λευκωσία (πρόσγειον νήσον μικράν κα§ώς έν τφ  Τυρρηνικφ 
π ελ ά γ ε ι...»  ό Κ. Διαμαντής σημειώνει ( ’Hit. Ε στία  1961 σελ. 4 σημ. 39), αλλά γιά 
την ’Α γγλία, γνωστή καί ώς ’Λλβιόνα (=  Λενκοισιά). ’Άλλωστε στήν ’Ιταλία καιήλ-



μου, δθεν αναχωρώ περί τήν 27-8 τοϋ παρόντος εχων εις τήν συνοδείαν μου ίσως 
καί τόν ήμέτερον Ν ίτζον (τό Δημήτριο, γιατρό άπό τά Γ ιά ννινα ), δστις δμως μέ
νει εις Π αβίαν...». Κα'ι παρακάτω: «Έ γώ επειδή δταν ανέβαινα εις τά εδώ δέν έ- 
πέρασα άπό τήν Ε λβετίαν σκοπόν εχω νά τό κάμω τώρα και δθεν κατεβαίνω εις 
τήν ’Ιταλίαν διά Γενεύης και Λεμάνω λίμνης. Είίς δέ τό Ά δριατικόν λογαριάζω νά  
καταντήσω ολίγον πριν τά τέλη τοΰ Σεπτεμβρίου. ’Αδελφέ μέ τήν λεγομένην λιλι- 
γίντειαν άρρωστα* νά ταξιδεύσω μονοκόπου. Φθάνει νά βρεθώ έκεϊ τόν Σεπτέμβριον 
καθώς επιθυμείς...». (Ή . Ε στία  1961, σελ. 1 ) .

Φθάνοντας στήν Τεργέστη περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς είχεν υπολογί
σει, μετά επίπονο διά ξηράς ταξίδι ένός μηνός περίπου ό Φιλητάς, γράφει πρός τόν 
ευρισκόμενον ήδη στή Γοτίγγη Ά σώ πιο τό άκόλουθο μέ χρονολογία 12-10-1818  
γράιιμα, δπου ιστορεί τά τοΰ ταξιδιού του αύτοΰ, καθώς και τις πρώτες άπ’ έκεϊ 
έντυπώσεις, γνοοριμίες και ενέργειες του. Ά ς  σημεωθή πώς ικανά καί μέχρι πρό 
τίνος άγνωστα περ'ι τής ζωής και τών έν γένει επαγγελματικών, πνευματικών καί 
λοιπών δραστηριοτήτων τοϋ Φιλητά στήν Τεργέστη στοιχεία, παρέχουν οί έκ τοϋ 
’Αρχείου Άσωπίου και εις τήν Ή πειρ. Ε στίαν (τόμ. 8, 9, 10) άπό τόν γνωστό με
λετητή Κ. Δαμάντη, δημοσιευθεΤσες πρό δεκαετίας επιστολές τοΰ πρώτου, γραμ
μένες κατά τή διάρκεια τής στήν ’Ιταλική αύτή πόλη διαμονής του πρός τόν εις Γο
τίγγη τής Γερμανίας σπουδάζοντα φίλο του. Ά π ό  τις επιστολές αυτές τίς τόσο δια- 
φωτιστικές, άντλώ κατά τό πλεΐστο τίς συναφείς περί τό διευρυνόμενο θέμα ειδή
σεις. Γράφει λοιπόν στό γράμμα αύτό ό Φιλητάς:

«Φίλε Άσώπιε χαΐρε.
’ΈφΦοσα τελευταϊον εις Τεργέστην καί είναι σήμερον αν δέν λανθάνωμαι δο> 

δεκάτη ήμέρα άπό δέ τήν μεγάλην χώραν έκίνησα τήν τρίτην τοϋ περασμένου μη
νός συνοδοιπόρον εχων ώς σέ έφανέρωσα άλλοτε τόν Δημήτριον Νίτζον. Εις τό 
ταξίδιόν μου έξώδευσα ήμέρας 27 πλήν δχι όλες όδοιπορών. Τέσσαρας έκαμα χρεί
αν νά μείνωμε εις Γενεύαν διά νά θεραπεΰΜο τήν σφοδράν συνάγχην, όπαι» καθ’ 
οδόν ελαβα χιονιζόμενος καί βρεχόμενος είς τά ορεινά ταχυδρόμων. Αΰτοΰ εύρηκα 
τόν Δημήτριον διά νά περάση εις Π αβίαν διά τόν σκοπόν του καί έγώ διά Β ριξιάς 
καί Οΰερώνες και Οΰεκεντίες έξεπέζευσα είς τό Π ατάβιον μέ σκοπόν νά μείνω 
καί αΰτοΰ καμμίαν ημέραν...». Συνέχεια λέει πώς τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας έ'φθασε 
στή Βενετία, δπου έμεινε πέντε ημέρες φιλοξενηθείς άπό διάφορους γνωστούς του 
ομογενείς. «Τή 29, συνεχίζει, επέβην νηός καί τή 30 έ'φθασα μέ τό καλόν είς Τερ
γέστην, κατέλυσα δέ εις ξενοδοχεΤον GREK LOCANDA καλούμερον μεγάλα πρά
γματα. Τό εσπέρας έπήγα εις ζήτησιν τοΰ κ. Ρώτα. δστις μέ καθοδήγησεν είς τόν 
κΰρ Σεμιτέλον καί οΰτος μέ έκράτησε τήν νύκτα εις τόν οίκον του διά νά συνομι- 
λήσωμεν έκτενέστερον... 'Ως εδωκεν ό θεός τήν ημέραν του, ό Σεμιτέλος έμπροσθά 
καί έγώ τό κατόπιν, έμοιράσαμεν τά B IG L IE T T I D I YTSITA, δπου άφηκες είς 
τοΰ Ρώτα, έκάστη κατά τήν αξίαν τοι* και κατά τό βαλάντιόν του. Έφιλεύθην καθ’ 
εξής είς διαφόρους έως τής Κυριακής, δπου έπήγαμεν νά άκούσωμεν τήν θείαν 
λειτουργίαν. Μετά τήν άπόλυσιν κατά ζήτησίν μου άνέβηκαν οΐ. τε ιερείς καί οί άρ
χοντες τοΰ λαοΰ καί ό λαός αύτός όσοι ήθέλησαν καί ξυρισμένοι καί άξύριστοι τάς 
κεφαλάς καί ό όχλος τών νηπίων μετά τών σχολαστικών καί σιγής γενομένης κα
τέλαβα τήν καθέδραν συνοδευόμενος ύπό τοΰ κυρίου Ρώτα. κα'ι σοβών μέ δλην τήν

Αε ό Φιλητάς, καθώς 6 ίδιος σ’ αυτή τήν επιστολή του γράφει, διά ξηράς «διά Γ ε
νεύης καί Λεμάνω λ ίμ ν η ς ...». Σίτΐ συνέχεια της άκόμα άναφερόμενος στήν ’Αλληλο
διδακτική Μέθοδο, πού ξεκίνησε ώς γνωστόν άπό τήν ’Α γγλία (B E LL  — LANCA
ST ER ) λέει: «Γράφω τών φίλων εις τήν Λευκωσίαν νά μάς στείλουν π ίνα κ α ς··.» .
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προφεσσορικήν έμβρίθειαν. Ευθύς έκαμα τήν άνάκρισιν η άνοιξιν1 ή P R O V IG IO N  
ή δπως θέλεις αλλέως είπέ την καί έρητόρευσα σχεδόν 3 τέταρτα της ωρας. Καί οί 
μέν Δίαν οί δέ 'Ερμήν ύπετόπασαν!... διάφορα είπα καί διαφόρους έθυμιάτισα, έν 
οίς άποσκεπαστά καί τόν πλούσιον εύκράτην, και τό ■θυμίαμα ώς μέ είπαν εφάνη 
εύπρόσδεκτον. Τήν Τρίτην έδωκα πλέον αρχήν είς τό M O N C O U ftS LITTERA - 
TU R E GREQUE άναγνώσας είς μέν τούς άνωτέρους τόν Οΐδίποδα τόν Τύραν
νον, δχι δι’ άλλο εί μή διά τήν τάξιν τοΰ μύθου, έτι έξηγήσας καί τό περί τραγω
δίας, βάσιν μέν εχων τό βιβλίον τοΰ Οικονόμου (εννοεί τόν Κ. Οικονόμου τόν έξ 
Οικονόμων 1780— 1857), οδηγόν δέ είς τάς ιδέας τόν Λαφάρπην (Γάλλο ποιητή 
καί κριτικό 1739— 1803) έως νά μοΰ έλ-θουν τά βιβλία μου διά νά οδηγηθώ καλύ
τερα- άπό τούς άλλους τόν Λεμερκιέρην (Γάλλο φιλόλογο 1771— 1840) και Σλέ- 
γελου (Γερμανό κριτικό και φιλόλογο 1767— 1845). Ό  άγιος ίεροκήρυξ έπραγμα- 
τεύθη έπιπολαίως, συγκεχυμένως καί τρόπον τινά σχολαστικώς τήν ΰλην. Ιδίωμα 
άναπαλλοτρίωτον δλων τών συρραπτόντων. Είς τούς δευτέρους φυλάσσω καί είς αύ- 
τούς τήν τάξιν τήν ίδικήν σου έως νά ίδώ αν ήμπορέσω νά συστήσω καί δι’ αυτούς 
καί διά τούς πρώτους κοινώς ώς χωριστόν μάθημα τήν θεωρίαν τής έλληνικής γλώσ
σης κατά τό παράδειγμα τοΰ Έμστερουσίου ( Ολλανδοί φιλολόγου καί ελληνιστή 
1685— 1766) κα'ι Ούαλκεναίρου (έπίσης 'Ολλανδού φιλολόγου 1715— 1785) κλπ. 
πλήν περί τούτου δ καιρός διδάσκαλος. Κατά τό παρόν ασχολούμεθα μετά τοΰ κυ
ρίου Ρώτα νά βάλωμεν καί τούς σχολαστικούς (έννοεϊ τούς δασκάλους τών κατωτέ
ρων τάξεων) εις κάποιαν τάξιν και εύλογον εΰρομεν νά εϊσαχθή διά τά αρχάρια ή 
Μέθοδος ή ’Αλληλοδιδακτική, δπου και κατ’ αύτάς γράφω τών φίλων εις τήν Λευ
κωσίαν νά μβς στείλουν πίνακας. Τό άλλο σχολεϊον τό τοΰ ΓΙαπαλεξοπούλου μικρού 
δεΐν μένει είς τήν αυτήν τάξιν είμή δτι σκοπώ νά ένστήσω τήν διδασκαλίαν τής Γραμ
ματικής τής κοινώς λεγομένης γλώσσης, πολλά δμως έπίτομον, καί τήν έφαρμογήν 
αύτής είς τά κοινά βιβλία. Τόν δέ γηραιόν σχολαστικόν τόν αφήνομεν πρός ώρας. 
Είς ταΰτα φίλε ασχολούμαι καθ’ ώρας δ διά σέ και μόνον έξ ιατρού άρχισχολαστικός. 
Επειδή ακόμη κατοικίαν δέν ηΰρα ξενίζομαι παρά τώ κυρίου Σιεμιτέλλη δστις βέβαια 
ήθελε μέ κρατήσει σιμά του, καθώς κάι σέ, έάν είχε τό αύτό εύρύχωρον χώρισμα τοΰ 
όσπιτίου... Εις άπόκρισίν σου, τήν οποίαν προσμένω μέ τό στόμα ανοικτόν, βλέπε νά 
μέ κατηχήσης είς τά καλά και συμφέροντα έδώ. Καί εί τι όίλλο σύ άπό μέρους σου 
θέλεις πρόβαλέ του έλευθέρως... Ή  Τεργέστη μέ αρέσει, οί ήμέτεροι ευπροσήγοροι, 
κόσμιοι, φιλομαθείς καί καλοί φύλακες τών πατρώων εθίμων. Σ ’ ευχαριστώ δτι μέ 
δίδεις τήν άδειαν ν' ανοίξω τά βιβλία σου και δλα χΟές τά έδοκίμασα είς τήν κα
σέλαν τήν κλειδωμένην, πλήν δέν ηύραμε τή βιβλιοθήκη Φαβρικίου, δπου μ’ έγρα
φες κάποτε δτι απέκτησες, μήτε άλλα δπου έγώ έπεθύμουν, ας είναι μ’ δλον τοΰτο 
καί δσα ηύρον δέν είναι πάντη άχρηστα...». (Ή π. 'Εστ. δ.π· σελ. 2— 4).

Σέ άλλο έπίσης επόμενο ύπό ημερομηνία 7-1-1819 πρός Άσώπιον γράμμα του 
δ Φιλητάς γράφει: «Λέν έστοχαζόμουν φίλε τόσον κρυερόν καί δυσχείμερον τήν 
Τεργέστην. Μικρόν απόσπασμα Σιβηρίας μεταφερμένον είς τόν μυχόν τοΰ Άδρία. 
"Ανδρον Αιόλου, δθεν ί] ποίησι λέγει YEN ΤΙ MARES ΕΤ TERRAS TITRDINE 
PER FL A N T . Προσμένομε νά ίδώμεν τό καλοκαίρι, τό όποιον μάς τό υπόσχεται 
ολίγον τι ήμεροιτέραν ώραν. Άμμή ακρίβεια; Διά τήν λιτήν τροφήν, διά τήν λιτο- 
τέραν οΐκησιν καί λοιπήν περιποίησιν, δλον σχεδόν τό μηνιαίον! καί περνώ καθώς 
μέ ολίγον τι πλέον άπό τό ήμισυ είς Γαλλίαν και ’Ιταλίαν ήμπορεί νά ζήση κανείς. 
PIAZZA 1)1 COM ΟΙ JEN. Εύθηνά τά αργύρια. Νά ίδής έ'πειτα διά νά εκπληρώ
σω τά χρέη τοΰ επαγγέλματος μου ώς διδάσκαλος και διοικητής σχολείων δημόσιος, 
ώστε νά μή δώσω αιτίαν είς μορμουρισμούς καί νά έ'χω ολίγον καιρόν νά βλέπω 
και καμμίαν Ιδιαιτέραν μου σπουδήν δέν ήμπορώ νά ώφεληθώ καί άπό τάς έδώ λε-
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γομένας ωρας. ’Ελεεινόν άνεβοκατέβασμα τών σκαλών πε ρ ι φ ρ ονούμε νον παντού καί 
έδώ μάλιστα περισσότερον. Δέν μας μέλλει, εις εμέ δμως δέν συμφέρει. Κα'ι διά 
τόν χαρακτήρα καί διά τάς ιδιαιτέρας καί κοινάς ασχολίας, δθεν καί απέλυσα προ
χθές καί τον υιόν τοϋ Τειρεσίου. Βαστώ άκόμα τούς υιούς τοϋ Μαυρ. άλλά μόνον 
κα μόνον διά σέ, επειδή, καθώς δέν μοΰ ανταμείβει κατ’ αξίαν τά κρυώματα καί τά 
συναγχώματα, πού λαμβάνω διά χάριντου καί καθώς μέ αριθμούν εις τόν 
κατάλογον τών κουρεών καί ύποδηματοξέστων (τοιούτος πάντοτε νομίζηται ό 
ίδιοδιδάσκαλος παρ’ αύτοΐς), πρό πολλοΰ ήθελα τόν άποχαιρετήσει. Ό  κύρ Σεμιτέ- 
λος έπειτα θέλει καί αύτός ύ Χριστιανός εκείνες τις δύο ώρίτσες του... Αί δυσκολίαι 
row σχολείου σέ είναι γνωσταί. Προέρχονται τό περισσότερον διότι λείπει επιστά
της καί όνομα καί πράγμα...». Καί συνεχίζει παρακάτω εκθέτοντας του κατά τόν 
πιό οικείο τρόπο τήν κοινωνική: του ζωή μεταξύ τής μικρής ελληνικής κοινωνίας τής 
Τεργέστης καθώς καί άλλα ενδιαφέροντα καί τούς δύο ζητήματα. (Ή π. Έστ. δ.π. 
σελ. 125-—β ). Σέ άλλο πάλι τής 7-6-1819 γράμμα του ιδεάζει ό Φιλητάς τόν Ά - 
σώπισ γιά τήν από Τεργέστη διέλευση καί διήμερη; έκεϊ παραμονή (6 καί 7 ’Ιουνί
ου) τοΰ μεγαλόδω^ρου Βρεταννοΰ φιλέλληλα καί προστάτη τους, τοΰ κόμητα Γκίλ
φορδ, μέ τόν όποιο, καθώς τοΰ γράφει, «πολλά είπαμε περί σοΰ εύφημα καί καλά», 
μέ άνυπόκ,ριτη δέ χαρά τοΰ αναγγέλλει πώς «θέλει άνταμωθώμεν γρήγορα, επειδή 
αναχωρώ άπ’ έδώ τόν Σεπτέμβριον μήνα διά τό Λονδΐνον κατά ζήτησιν τοΰ κόμη- 
τος. ΕΙς τό Λονδΐνον ή είς άλλο μέρος, πού δέν ήξεύρω, τής ’Αγγλίας θέλει διατρί- 
ψιο κανένα χρόνο καί επέκεινα διά νά παρατηρήσω τήν εφαρμογήν τής τοΰ Βέλι 
Μεθόδου είς τούς κλασσικούς συγγραφείς· καί λοιπόν άλλα τράβαλα νά μάθω αγ
γλικά καθώς εσύ Γερμανικά. ’Υπομονή...». (Ή π. 'Εστ. δ .π . σελ. 314) .

Σ ’ άλλο δέ τής 8-8-1819 αρκετά εκτεταμένο άναφέρεται στις δημόσια γενόμε- 
νες εξετάσεις τών μαθητών του καί τίς άπ' αυτές έντυπώσεις καί σκέψεις του. ’Από 
τά στό γράμμα αύτό γραφόμενα του συνάγεται συν τοϊς άλλοις τί άκριβώς καί μά
λιστα στούς τελειόφοιτους τής σχολής του έδίδασκε ό Φιλητάς καί πώς έγίνονταν 
οί εξετάσεις εκείνες. «Πάλιν, γράφει, βραδύς καί υπερήμερος καταντώ, φίλε, είς 
άπόκρισιν τοΰ άπό 5 παρελθόντος 'Ιουλίου γράμματός σου δέκα ήμέρας σχεδόν μέ 
τάς εξετάσεις των ήμουν άνω κάτω, αί όποΐαι δμως μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ έτε
λείωσαν περί τήν τελευταίαν τοΰ ’Ιουλίου πολλά ευτυχώς. Ό ... (αναφέρει τά ονό
ματα μαθητών του) έκαμαν θαύματα. 'Ανέλυσαν καί μετέφρασαν άπό τύχης, δπου 
ανοίγεται τό βιβλίον, διαφόρους συγγραφείς, Παυσαν., Πλούταρχ,, Δημοσθ., Ί -  
σοκράτ., Λουκαν., Λυσίαν, "Ομηρον καί καθεξής μέ δλον δτι ήταν ετοιμασμένοι 
μόνον διά τόν Σοφοκλήν των καί Δημοσθένην, τόν οποίον ακολούθως είχα παραδώ- 
σει εις αυτούς- έφέρθην ούτως διά πληροφορίαν τινών εχθρών μας, οΐτινες δέν έ'-· 
παυον έως χθες νά λέγω σι δτι εϊμεθα καί έγώ καί σύ μαθηταί Λεβαντίνοι... Έ μει- 
νεν εκστατικός ό Βορδώνιος καί οί περί αυτόν, ό Ρώτας μας έπέταξεν άπό τήν χα
ράν του. Άπεκρίθησαν οί αύτοί (μαθηταί) άριστα είς διάφορα προβλήματα τής 
’Αριθμητικής μετά αριθμών ολοσχερών τε καί κλασματικών μέχρι τής συνθέτου χρυ
σής μεθόδου έμπεριεχομένης, είς καθέκασταν πρόβλημα άπέδωκαν καί τάς δείξεις. 
Ωσαύτως έφέρθησαν καί είς τήν μαθηματικήν Γεωγραφίαν καί έπερίγραψαν α

κριβώς ενώπιον τών προκαθημένων έκαστος τό προβληθέν είς αύτόν μέρος τής γής 
έκ τοΰ παλαιοί* δμως κόσμου, επειδή εις τόν νέον άκόμη δέν είχαμε διαβή. Τά προ- 
βλήματα εις τήν Γεωγραφίαν έγένονο σχεδόν δλα άπό τόν Βορδώνιον. Οί πρώτοι 
τρεις (μαθηταί) έξεφώνησαν καί ομιλίας συντόμους, πλήν γραμμένος... Ο μικρός 
Δραγίνης αντί ομιλίας άνέγνωσε κτενισμένην καί καλλωπισμένην καί πρός τήν πρω
τότυπον δσον ήδυνηθη ρητορείαν τοΰ Δημοσθένους παρασκευασμένη ν τήν μετά
φραση' τοΰ β' ’Ολυνθιακού1 λόγου. ’Έκαμε τύπον καί είς τούς αμαθείς τό δημοσθέ-
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νειον λέγειν! Ό  ΣΙοδοΐνος άνέγνωσε ιταλιστί τήν άνάλυσιν τοΰ Τυράννου τοΰ Σοφο- 
κλέους. Και ήταν λοιπόν τό ταπεινόν άκροατήριον τής σχολής εκείνην τήν ήμέραν 
εν μικρότατον θέατρον τής 'Ολυμπίας. ’Ίσα  και όμοια. Τοΰ Πρεβέντου οί μαθηταί 
όνοι Κασσανδρινοί, τοΰ Παπαλεξοπούλου μας έβγαλαν λευκοπρόσωπους... ’Έγιναν 
εις τά καημένα τά παιδιά αί εξετάσεις μέ παλλήν αυστηρότητα επειδή εχομεν έναν 
επίτροπον τόν Άντωνόπουλον, δστις έστέκετο εις το πλάγιον τοΰ καθενός διά νά τό 
άπαντήση άπό τά ψιθυρίσματα τών παριϊσταμένων διαβόλων επί προφάσει, έλεγε, 
νά μή τό συγχίξωσι. "Τστερον καί τό άλλο ήθελαν τρόπον τινά νά ϊδοΰν άν αλή
θευαν άν ημείς είμεθα σχολαστικοί λεβαντίνοι καί άν έκάμαμε καμμίαν προκοπήν, 
αυτούς φίλε τούς κόπους είχα διηνεκείς κάμποσος ήμέρας...». Στή συνέχεια τοΰ 
ίδιου γράμματος πληροφορεί τόν Άσώπιο γιά τήν κλοπή τών βιβλίων καί χειρογρά
φων του (τοΰ Άσωπίου) άπό τόν νέον ένοικον (βαγενοποιόν τινά) τής σοφίτας του 
στήν Τεργέστη, «δστις λιμοκτονημένος μίαν ήμέραν έτόλμησε τό τοιοΰτον» καί δτι 
«τά έπώλησε μέ τό ζύγιον τά μέν χειρόγραφα είς ενα Εβραίον ταμπακοπώλην, τά 
δέ βιβλία εις ενα βιβλιοπώλην», πώς κατόρθωσε μετά πολλούς κόπους κ ι’ ύστερα 
άπό μαρτυρία αύτοΰ τοΰ κλέφτη νά περιμαζέψη ενα μέρος τους καί νά τά σιγουρέ- 
ψη. «’Έχω, δμως, τοΰ γράφει παρακάτω, νά σέ ελέγξω διά μίαν απροσεξίαν σου 
ήτις έάν άγαθή τύχη δέν έλαμβάναμεν τά χειρόγραφα δπίσω, τίς οΐδε άν δέν ήθελε 
προξενήσω καμμίαν δυσαρέσκειαν δταν έπαρέπιπτε είς χεΐρας κανενός, μάλιστα ώς 
καλογραμμένον καί είς καθάριον χάρτην καί μέ χαρακτήρας λαμπρούς ένα χειρό
γραφον τοϋ ΓΙερραιβοϋ8 εις τέσσερα πέντε φύλλα. Εννοείς δ λέγω. Ή  πρόνοια 
δμως ηύδόκησε καί ήλθε πάλιν εις χεΐρας μας. II ρόσεχε φίλε είς τοιαΰτα, αφήνω 
δτι παρ’ έμοί κριτή τά τοιαΰτα είναι παιδαριογερόντων ληρήματα καί διά τοΰτο 
ούδέ πρέπει νά φυλάττωνται τά τοιαΰτα άλλά καί αναγκαία άν ύποθέτωνται, δέν 
ήταν βάρος, δπου τό σώμα καί αύτά νά συμπεριεφέρωνταΓ έγώ έχω σκοπόν νά τά 
παραδώσω είς τόν ήφαιστον καί διά τοΰτο τά έχώρισα άπό τά άλλα». Στή συνέχεια 
τής ίδιας επιστολής πληροφορεί τόν Άσώπιο ό Φιλητάς γιά νέα διέλευση άπό τήν 
Τεργέστη τοΰ Γκίλφορδ (15 ’Ιουνίου), τή συνάντηση καί συζήτησή τους καθώς καί 
τήν πρόταση τοΰ τελευταίου νά σταλθή μέ έξοδά του στό Λονδίνο γιά άνώτερες 
σπουδές προκειμένου νά χρησιμοποιηθή κι’ αύτός σάν καθηγητής στή μέλλσυσα νά 
ίδρυθή Ίόνιο Ακαδημία. Έ χε ι δμως καί τίς αντιρρήσεις του ό Φιλητάς τίς οποίες 
εκμυστηρεύεται στό φίλο του. «Δέν γνωρίζω τήν γλώσσαν» λέει, «καί ποΰ αφήνεις 
τούτους έδώ;» «Άλλά, τελειώνει, διά τό κοινόν όφελος τής πατρίδος μου παραιτώ 
τό μερικόν». (Ή π. Εστία δ.π. σελ. 393— 6).

Σέ άλλο αμέσως επόμενο τής 12-8-1819 πρός Άσώπιον γράμμα του άναφέρε- 
ται σέ στενοχώριες καί καταδρομές εναντίον του ανθρώπων σημαινόντων στήν Κοι
νότητα «ϊδιασυμφεροντολόγων» δπως τούς λέει, πού ήθελαν τό Δάσκαλο ό καθένας 
τοΰ χεριού του. Συγκεκριμένα «διεσπάρθη, καθώς γράφει, άπό διάφορους καί μά
λιστα άπό τόν έφορο τής Σχολής Ζωγράφο πού τόν εχθρεύονταν καί τόν κακολο
γούσε προβάλλοντας άντ’ αύτοΰ στή Σχολή τόν Κερκυραίο Μούστο ξύδη, περί τόν 
Ιανουάριον μήνα, δτι έγώ αμελούσα τήν Σχολήν, έπαρέβλεπα τό κοινόν συμφέρον

ΐ) Τί είδους άκριβώς χειρόγραφο, τδ περιεχόμενό του δηλ. ήταν αυτό τοϋ ΙΙερραιδοϋ1, 
ποΰ τόσο κατατάραξε τό Φιλητά δέν μπόρεσα νά εξιχνιάσω. Θά πρόκειται χωρίς άλλο 
γιά καμμία προκήρυξη επαναστατική ή άλλο παρεμφερές κείμενο, πού κυκλοφορούσε με
ταξύ τών ομογενών κρυφά ό δαιμόνιος συνομότης καί φίλος τοΰ Πρωτομάρτυρα. Τό 
γεγονός έν τοΰτοις αυτό καί δ τρόπος πού ό Φιλητάς τό αντιμετωπίζει, μάς επιτρέπει 
νά ίδοΰμε τή διάφορη άπό τούς δυδ φίλους στάση στό μεγάλο εθνικό -θέμα τής έπο- 
χής, τήν πυρετική περί αυτό μυστική κίνηση καί, στήν περίπτωσή μας, τά τεκμήριά της.
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διά νά προξενήσω τδ ιδιαίτερον. 'Εκαταγινόμουν ελεγαν είς μαθητάς κατά μέρος». 
Πράγματι είχε υποχρέωσή ό Φιλητάς νά διδάσκη κατ’ οίκον τά παιδιά τοϋ προε
στού Μωραϊτίνη. «Και ποΰ τέλος πάντων; μεταξύ τοΰ μαγειρείου του και τής χρείας 
του εις τά έγκοίμηθρα τών θεραπαινίδων. Έγώ γιά νά λυτρωθώ, εξηγείται ό δυ
στυχής Δάσκαλος, από τήν καταφαγιάν τοΰ κόσμου κα'ι νά είπώ καλύτερα μέ την 
πρόφασιν τής καταλαλιίας νά λυτρωθώ άπό αηδές βάρος, έκατάπεισα τόν Μωραϊτί- 
νην νά στείλη τά παιδιά του εις τό σχολεϊον, νομίζων έν ταυτώ δτι δψελος ήθελε 
πάντα γεννηθή διά τό κοινόν δταν αναμιγνύονται εις αύτό και οι άμικτοι...». Τελι
κά αναγκάστηκε ό Φιλητάς από τό κριτήριο και τόν επίτροπο τής Σχολής ιατρό 
Βορδώνιο, νά παραδίδη πάλι ξεχωριστά στά παιδιά αύτά «καί τά έκράτησα, λέει, 
μέχρι τέλους ’Ιουνίου δτε δηλ. άπεφάσισα τήν άναχώρησίν μου, διότι δέν είχα πλέον 
καιρόν νά χάνω διά κυμινοπρίστας...». Ό  επίτροπος μάλιστα αύτός, ό Βορδώνιος, 
έμενε δυσαρεστημένος άπό τις διαβολές τών1 εναντίον κατά τοΰ Φιλητά, μόνον δέ 
περί τό τέλος τής έκεϊ σχολαρχίας του «άρχισε ολίγον νά γαληνεύεται πρός εμέ καί 
έζήτησε ν’ άναγνώση κατ’ Ιδίαν τήν εκθεσιν τής καταστάσεως τής Σχολής... είδε 
τρόπον τινά δτι αί ιδέαι μου δέν ήσαν τόσον σχολαστικοί καί δτι μετεΐχον καί άπ’ 
εκείνο τό τί, τοΰ οποίου δέν ήθελεν πρότερον νά μετέχω καί έγώ ό πτωχός Λεβαντί
νος.... εΐπε δέ πρός τόν Ρώταν διά κορωνίδα τής μεταβολής τών αισθημάτων του, 
δτι τά γραφέντα (στήν έκθεση) ήσαν άριστα καί χρήσιμα πρός σχέδιον άναμορφώ- 
σεως τοΰ Σχολείου... ’Ακόμη περισσότερον έπεστηρίχθη είς τήν καλήν περί έμοΰ 
ταύτην ύπόληψιν τήν σψιμον, είς τόν καιρόν τών έξετάσεων τών πρό ολίγων ημε
ρών. Ό  αύστηρός καί αδιάφορος τρόπος μου τοΰ έξετάζειν καί ή ετοίμη, άπόκρισις 
καί εύτυχώς ώς επί τό πλεΐστον τών ιδιαιτέρων μου μαθητών, άπόδειξις κάποιου 
καρπού τών κόπων μου, τόν έπληροφόρησαν δτι δέν ήμην τόσον σχολαστικός... 
»Έξεφώνησα είς τάς εξετάσεις καί έγώ, γράφει σ' αύτή τήν ίδια επιστολή του ό 
Φιλητάς, σύντομον ομιλίαν άνάλογον είς τάς περιστάσεις καί ίσως εκφωνήσω πά
λιν άλλην είς τήν διανομήν τών βραβείων. Είς τόσον είχε φθάσει ή κατ’ έμοΰ μα
νία τοΰ Ζωγράφου ώστε άπέθανε ό μακαρίτης Καρτζιώτης (έ'μπορος έκ Λευκω
σίας τής Κύπρου διαμείνας 47 χρόνια στήν Τεργέστη καί πολλαπλώς εύεργετή- 
σας τήν Κοινότητα) καί ό έπιτάφιος επρεπε νά γίνη κατ’ αύτόν άπό χεϊρα φιλο*- 
λόγου δχι τήν ίδικήν μου τήν σχολαστικήν. Έ γινεν  άπό τήν τοΰ Μουστοξύδη καί 
ελαβεν αξίαν καί αμοιβήν τόν περίγελον τών άκροατών. Χρειάζεται τό πρόσωπον 
τής εκκλησίας έπιγραφήν; Μείνατε ήσυχοι ομογενείς, φωνάζει ό Ζωγράφος, ή 
φροντϊς είναι ίδική μου μήν τύχη καί διορίσητε τόν Φιλητά, επειδή δέν είναι ερ
γον ίδικόν του. Αύτά τά πράγματα χρειάζονται Μουστοξύδην, δστις γνωρίζει κα
τά βάθος την έπιγραφικήν. Τ ί τά θέλεις; Ή λθεν ή επιγραφή ή τόσον προσδοκω- 
μένη, πλήν συνέλαβεν όρος καί έ'τεκεν μϋν. ’Άλλην φοράν θέλει σέ στείλω τά άκτα 
τά περί τής έπιγραφής’ διά τώρα ήξευρε μόνον δτι έπρόσδραμαν είς εμέ αί κεφα- 
λαί, ιιάλιστα αύτός ό Βορδώνιος, επειδή είναι πληροφορημένος, λέγουν, δτι ήθελα 
την κάμει καλυτέραν συμπεραίνοντες άπό τήν έπιτύμβιον έπιγραφήν, δπου έσύν- 
θεσα διά τόν Καρτζιώτην, ήτις δέν ήτο τόσον κακή... Αύτά είναι φίλε μου Άσώπιε 
δσα ένάντια τρόπον τινά έδοκίμασα, τελειώνει ό Φιλητίάς, είς τούτον τόν χρόνον, 
δμως τήν σήμερον δλη των ή πρώτη περί έμε άμέλεια καί καταφρόνησις μετεβλή- 
θη εις τιμήν καί σέβας. Αισθάνονται δτι δυσκόλως θέλουν βάλει είς τόν τόπον δά
σκαλον, λέγουν, ώς τόν Άσώπιον καί τόν Φιλητάν. "Ότι αληθινά αύτοί οι δύο 
Λ 'έ ο ι  έν χείλος, καί μία καρδία. Έίφθασαν νά μοϋ προβάλλουν προσθήκην μισθοΰ 
ικανήν καί εϊς τινας συνθήκας ήθελα, έάν ήταν τρόπος νά μείνω, πλήν δ γέγραφα 
γέγραφα. Πόσον διάφορος είναι γραμμένη ή επιστολή των ή απαντητική είς τήν 
παραίτησίν μου άπό τήν άλλην εκείνην δι’ ής έδιόριζαν νά γνωρίζω κύριόν



μου τόν Ζωγράφον...». (Ή π. ’Εστία δ.π. σελ. 507— 510). Έ τσ ι άρχές ’Ιουλίου 
1819 συνεπής πρός τόν δοθέντα στόν Γκίλφορδ λόγο του, εγκαταλείπει πρός με
γάλη λύπη όλων χωρίς εξαίρεση τών έκεϊ πατριωτών οριστικά τήν Τεργέστη και 
τή σχολή της, κατευθυνόμενος μέσω Μιλάνου καί Παρισίων πρός τήν ’Αγγλική 
πρωτεύουσα καί τήν Όξωνία στό λαμπρό Πανεπιστήμιο τής οποίας έμελλε νά 
φοίτηση. Κατά τήν άπό τήν παραπάνω Ιταλική πόλη διέλευσή του συνάντησε ό 
Φιλητάς τόν Μουστοξύδη ό όποιος «μ’ έ'δειξε, γράφει στόν Άσώπιο, φιλοφροσύ
νην, θέλων ίσως νά δείξη δτι δέν μετείχε αύτός εις δσα έν Τεργέστη έ'ξ σχεδόν 
μήνας κατά συνέχειαν επασχον μ’ έξενάγησεν εις πολύ μέρος τής πόλεως, ήτις μοί 
ήτο καϊ άπ’ άλλοτε γνωστή πλήν ολίγον...». (Ή π. Εστία δ.π. σελ. 592) . Τήν 
Τεργέστη έν τούτοις, τούς έκεϊ ομογενείς καί τή σχολή της γιά τήν όποία τόσο, 
καθώς ό ισάδελφος φίλος του, έμόχθησε παρά τή λιγόχρονη σ’ αύτή παραμονή 
του, πολύ συχνά καί μ’ αγάπη άνα-θυμόνταν ό Χριστόφορος καί δέν παρέλειπε νά 
ρωτάη στά πρός Άσώπιον καί λοιπούς γνωστούς γράμματά του γ ι’ αύτή. "Ενα μι
κρό άλλ’ ακριβό κομμάτι άπ’ τόν εαυτό του είχε άφήσει έκεϊ και τόν τραβούσε. Τό 
δνομα τής πόλεως μέ τό πολύβουο λιμάνι καί τήν άνθοΰχα ομογενή παροικία ή
ταν δεμένο μέ τό πρώτο διδασκαλικό βάφτισμα καί τις παραπέρα μεγάλες άποφά- 
σεις τής ζωής του. «Λαμβάνεις ποτέ γράμματα άπό τήν Τεργέστην; ρωτάει τόν 
πάντοτε στή Γοτίγγη σπουδάζοντα χωριανό του. Δέν ηξεύρω διατί ό Σεμιτέλος δέν 
θέλει, νά μ’ άποκριθή γράψαντα ήδη δίς... Ποιος έκεϊ δασκαλεύει;» Καϊ σ’ άλλο 
μεταγενέστερο (Φλεβ. 1820) άπό τήν ’Οξφόρδη πλέον: «’Έχω γράμμα άπό τόν 
Ρώταν παλαιόν. Μέ γράφει δτι διδάσκαλον δέν ηΰραν... δτι ή έπιγραφή μου (γιά 
τό μέτωπο τής έκκλησίας τοΰ Ά γ. Νικολάου) εστάλη εις τόν Κοραήν® καί έκρίθη 
καλή άπ’ αύτόν έξαιρουμένης μόνης τής λέξεως «έποίησαν» τήν οποίαν κρίνει κα
λόν νά μεταβάλωσιν εις «έδείμαντο». Τρεις έφάνησαν, λέγει, οί άνταγωνισταί μου 
ό Μουστοξύδης, ό Μανίσης ό Καγκελάριος καί ό άλλος είναι άγνωστος. Καί τών 
τριών τούτων άνεγνώσθη τό πόνημα παρουσία δλων τών έν Τεργέστη λογίων ο
μογενών, οΐτινες έκριναν καλήν λέγει τήν ΐδικήν μου καί μετ’ ολίγον θέλει κολ- 
ληθή είς τό μέτωπον τής έκκλησίας...». (Ή π. Εστία  δ.π. σελ· 892 και 1079). 
Αρκετά άργότερα ό ίδιος ό Ρώτας ό ’Ιάκωβος, στενός φίλος καί παραστάτης καί 
τών δύο, καθώς είδαμε, κατά τήν έκεϊ διαμονή τους, γράφει στόν Φιλητά άπό 
Τεργέστη πάντα (Σεπτέμβρ. 1822). «Ό  εκλεχθείς έδώ διδάσκαλος ονομάζεται 
’Ιγνάτιος (ό Σκαλιώρας ό έκ Ρωμάνης τοΰ Όλυμπου) χρηματίσας ποτέ έφημέ- 
ριος είς Λειψίαν καί φίλος άκρος τοΰ Δούκα (άρχαϊστής δηλ.)». Καί συνεχίζει: 
«Οί ένταϋθα ομογενείς είναι πολλοί καί οί πλειότεροι δέν είναι εύχαριστημένοι νά 
οτέλλουσι τά τέκνα των εις τό κοινόν Σχολεϊον, δπου δέν προσμένεται ό ποθούμε- 
νος τής μαθήσεως καρπός. Είναι λοιπόν πολλά πιθανόν άλλ’ δχι βέβαιον δτι οί 
τοιοΰτοι γονείς θέλουν μετά χαράς πιστευθήν τών τέκνων των τήν παιδείαν είς 
τήν εξοχότητά σου καλλίτερον παρά είς τούς σχολαστικούς. Π ερί τούτου σέ γρά-

9) Σέ γράμμα του μάλιστα μέ ημερομηνία 28.10.1819 δ Κοραής πρός Ρώταν έπιστρέφον- 
τας τήν έπιγραφή διατυπώνει τίς σχετικές μ’ αύτή παρατηρήσεις του, δέν φαίνεται δέ 
άπό τά γραφόμενα του νά είναι ικανοποιημένος άπό τή δομή κα'ι τδ περιεχόμενό της. 
Γράφ ει: «Το τελευταϊον έκ τών ένόντων μέ φαίνεται κάλλιον νά άφεΟή ώς περιττόν». 
Καί παρακάτω : «Ά ντί τοΰ έποίηιαν» τής 8 γραμμής άρμοδιώτερον είναι τό «έδεί
μαντο». — 'I I  μεγαλύτερα μου άποοία, συνεχίζει, καί περί τής οποίας δέν έχω πλέον 
τίνα γνώμην νά δώσω, είναι αί τρεις πρώται γραμμαί. ’Ά ν  δ ναός άφιεροιϋη είς τό 
όνομα τοΰ Θεοΰ καί τοϋ 'Αγίου Νικολάου, μεταξύ τών οποίων τό διάστημα βεβαίως εί
ναι άπειρον, τό πράγμα δέν έχει πλέον θ ερ α π εία ν ...» . (Γ. Βαλέτα δ.π. σελ. 220).
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φει ύ κοινός ημών φίλος κύριος Σεμιτέλος πρός τόν όποιον έφανέρωσα τούς ασπα
σμούς σου. Κάμε λοιπόν φίλε ορθήν σκέψιν και αποφάσισε. Τό πλεϊστον μέρος 
τών ενταύθα ομογενών σέ αγαπούν, σέ τιμούν καί επιθυμούν την άπόλαυσίν σου». 
(Δ.Ι.Ε.Ε. δ.π. σελ. 152).

4. ’Επιλεγόμενα

Άλλά μιά που συχνά δ λόγος περί Ρώτα καί τής πρός τούς δύο Ήπειρώτες 
Δασκάλους τής Τεργέστης θερμής καί ειλικρινούς φιλίας του, δέν πρέπει νά κλει- 
σωμεν αν δέ ρίξουμε μιά διερευνητική ματιά στά κίνητρα τής φιλίας αύτής, άμε
ση σχέση εχοντα με τούς πνευματικούς προσανατολισμούς, τίς έθνοπαιδευτικές ι
δέες τής έποχής καί τούς δοκιμώτερους φορείς τους. ’Άλλη φορά μάς δόθηκε ό 
χρόνος νά μιλήσουμε πλαιτειά γιά τις σφόδρα διιστάμενες σχετικές άπόψεις τους 
καί άλληλομαχίας, τών Κοραϊστών δηλ. άπό τή μιά μεριά καί τών άρχαϊοτών άπό 
τήν ά'λλη. Κι’ δ Ρώτας, ό Άσώπιος, ό Φιλητάς, δ Κ. Ίατρόπουλος διδάσκαλος 
τών Μαθηματικών καί τοΰ Άσωπίου σύνοικος, δ θαυμάσιος έπίσης Ήπειρώτης 
Αλέξανδρος Βασιλείου έξ απορρήτων φίλος τοΰ Κοραή καί συναθλητής του (γε
νικός δέ πρόξενος τής Πύλης Την έποχή αύτή στήν Τεργέστη), ό Ζαννής Βλα
στός συνέταιρος τοΰ Ρώτα, δ Παντίας Ράλλης, ό Ροδοκανάκης Χιώτες έμποροι 
πρός τούς οποίους δ Κοραής στέλλει τούς ασπασμούς του1 εις τά πρός Ρώταν γράμ
ματα, δ Άνδρέας Μουστοξύδης δ ΚερκυραΤος, αποτελούσαν, δσο ξέρω, τόν κύ
κλο τών σημαινόντων Κοραϊστών τής Τεργέστης. Είναι αύτοί οί φίλοι πρός τούς 
οποίους καί μόνον σ’ αυτούς σύνιστά στόν Ρώτα ό Κοραής νά δείχνει τά πρός 
αύτόν συχνά καί τόσο οικεία γράμματά του, «επειδή, καθώς τοΰ γράφει, οι τοιοΰ- 
τοι άγαπώντες με πιθανόν δτι θέλουν δώσειν προσοχήν εις δσα σάς λέγω περί ώ- 
φελείας τής 'Ελλάδος καί θέλουν βάλει ξύλα και πϋρ διά νά μή παύση δ σωτήριος 
βρασμός...». (Γ. Βαλέτα: Κοραής "Απαντα Β2 σελ. 95). Άπό δώ κυρίως κι’ οί 
δεσμοί τής στενής φιλίας, πνευματικοί καί πατριωτικοί, καθώς φαίνεται, πού τούς 
συνέδεαν, σφυρηλατημένοι σέ κοινούς αγώνες, πόθους καί όνειρα γιά τήν παιδεία 
καί προκοπή τοΰ Γένους, άλλά κι’ οι καταλιαλιές κι’ εχθρότητες ενάντιά τους απ' 
αντίπαλους, τούς εντός καί έκτος τής σχολής γλωσσομύντορες προερχόμενες, γιά 
τίς όποιες συχνά στά γράμματά τους οί δύο φίλοι είδαμε \'ά μιλούν. Θά πρέπει έν 
τούτοις νά σημειώσω πώς αύτός δ Κοραής, καθώς άπό κάτι υπονοούμενα σύγ
καιρων πρός Ρώταν έπιστολών του βγαίνει, δέν θεωρούσε «αληθή Ισραηλίτην» 
καί στόν κατάλογο τών ειλικρινών του φίλων, άνήκοντα τό Φιλητά τούλάχιστον, υ
ποπτευόμενος δτι «τόν κεντεΐ κρυφίως», επειδή όντως ακόμη στό Παρίσι, λίγο πριν 
κατεβή στήν Τεργέστη, έσύχναζε «είς τόν δημοπίθηκον», καθώς λέει τόν Κοδρικά, 
τόν άσπονδώτερο, ώς γνωστό, άπό τούς εχθρούς του. «Χθες, τοΰ γράφει (9-7- 
1818), ήλθεν δ μέλλων διδάσκαλός σας, νά μέ ζητήση τήν έπιγραφήν σου διά νά 
σέ γράψη. Πρόσεχε νά ζήσης άποκρινόμενος νά μή δείξης τι μικρόν ή μέγα ση- 
μεΐον τής δποίας σ’ έ'λεγα είς τήν προλαβοΰσαν μου υποψίας. Ά ν  αληθώς ώς υπο
πτεύονται καί υποπτεύομαι, μέ κεντή κρυφίως, ή φανέρωσις δτι τό αισθάνομαι 
θέλει τόν κάμειν άγριώτερον, ή προσποίησις τής αγνωσίας, ίσως τοΰ άλλάξη τήν 
γνώμην. "Ολων τούτων αιτία καί πηγή είναι ή ελεεινή έ'λλειψις τής παιδικής ανα
τροφής...». (Γ. Βαλέτα δ.π. σελ. 159). Και «εις τήν προλαβοΰσαν» του «Μάϊος 
1818) γράφει: «’Ενδέχεται νά έ'χη (δ Κοδρικάς) καί τρίτον άλλον επίκουρον τόν 
όποιον ακόμη δέν θέλω νά καταπεισθώ. Ούτος είναι τόν όποιον αύτοΰ έκαλέσατε. 
Εγώ τόν έδέχθην πάντοτε μέ πολλήν φιλοφροσύνην. Τόν έ'δωκα καί τελευταϊον τήν 

πρός αύτόν επιστολήν καί μ’ άπεκρίθη δτι έρχεται πρός τό φθινόπιορον. Μέ λέγουν 
έκ τών ήμετέρων πολλοί, δτι συχνάζει είς τοΰ δημοπίθηκου· πράγμα παράξενον δτι
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ο δημοπίθηκος πάσχει άπό τόσην φιλαυτίαν, ώστ’ είν’ αδύνατον είς τόν εχοντα φρό- 
νησιν νά τον συναναστρέφεται άφοΰ τόν συντύχη δις ή τρις μόνον. Μ’ δλον τοΰτο 
σέ λέγω πάλιν δτι δέν τό πιστεύω, διότι αυτός έχει αληθώς προκοπήν ό δέ δημοπί
θηκος γέμει άπό πτωχαλαζονείαν. Ό πως αν είναι οΰτε έγώ ήθέλησα νά δείξω είς 
αύτόν σημεΐον δτι τόν υποπτεύομαι· καί σύ φίλε ερχόμενον αύτοΰ μεταχειρίσου τον 
άνυπόπτως. ’Ά ν  δέν είναι εχθρός ή υποψία άρκεϊ νά τόν κάμη. ’Ά ν  είναι θέλει τόν 
έξαγριώσεΐν. Τοιαΰτα δεινά πάσχω ό ταλαίπωρος είς τάς τελευταίας ώρας. Καΰσε 
τό γραμματεΐον». (Γ. Βαλέτα δ.π. σελ. 152). Άλλ’ ό Ρώτας δέν συμμερίζονταν9'*, 
καθώς φαίνεται, τίς υποψίες τοΰ κατά τά άλλα (καί ξεχωριστά τήν έποχή αύτήν 
τών δεινών ερίδων του μέ τούς σχολαστικούς) πάντα καχύποπτου Κοραή10.

Άρχές τοΰ 1818 πεθαίνει άξαφνα ό Καλός Αλέξανδρος καί βυθίζει τούς φ ί
λους καί πιό πολύ τόν Κοραή σέ λιγρότατο πένθος. «Είς ειλικρινούς δέ φιλίας ση
μεΐον έγραψε μέν Άσώπιος (τόν επικήδειο του) έξεφώνει δέ Ίατρόπουλος οί δύο 
Κωνσταντίνοι». Αγγέλλοντας δέ λίγο άργότερα (άπό Τεργέστη 8-3-1818) τό θά
νατό του* πρός τόν Βάμβαν ό Άσώπιος γράφει μεταξύ άλλων: «Ό  θάνατος τοΰ 
μακαρίτου Αλεξάνδρου μ’ έστέρησε φίλον πολυτίμητον». Μετά τό θάνατο τοΰ Βα
σιλείου», ό Ρώτας θά πάρη επάξια τή θέση του στή διακίνηση μεταξύ τών 'Ελλή
νων τών Κοραϊκών εκδόσεων κι’ είναι αύτός, πού χρωστάμε τή διάσωση τοΰ άντεκτι- 
μήτου θησαυρού τών επιστολών τοΰ Κοραή, δύο απανθίσματα μάλιστα τών οποί
ων πρώτος έξέδωσε. Καθώς δέ έ'νας - ένας οί φίλοι του Ήπειρώτες θά εγκαταλεί
πουν τήν Τεργέστη απερχόμενοι γιά σπουδές στήν Ευρώπη δαπάναις τοΰ Γκίλ
φορδ, δέν θά παύση ό Ρώτας ν’ άλληλογραφή συχνότατα μαζί τους. Χαρακτηρι
στική τέλος τής έμμονης του στις Κοραϊκές ιδέες, τοΰ ενδιαφέροντος του γιά τή 
Σχολή άλλά καί τών αισθημάτων τών δικών του καί τών άλλων Τεργεσταίων Έλ
λη νο> δλων πρός τούς Ήπειρώτες Δασκάλους είναι έπιστολή του (6-3-1826) πρός 
τούς Άσώπιο καί Φιλητά, καθηγητές ήδη τής Ίόνιας Ακαδημίας, μέ τήν οποία 
άναγγέλλοντας επικείμενη πρόσληψη τού Ψαλίδα, ευρισκόμενου αύτήν τήν έποχή

9α) ΙΙοιά έν τούτοις ήταν τά αισθήματα τοΰ Φιλητά πρός τούς δυο αντιπάλους (Κοραή καί 
Κοδρικά) καί σέ τίνος άπό τών δυο τή μερίδα ανήκε τό δείχνει γράμμα του άπό ’Οξ
φόρδη προς τόν είς Γοτίγγη φίλο του (23.10.1820) στό όποιο μεταξύ άλλων γράφει: 
«δν θέλομεν νά έχωμεν τήν κλασσικήν λεγομένην μάθησιν με τοιαύτην έκεϊ δέν είναι 
κανείς παρά μόνον ό Κοραής πρώτος καί τελευταίος». Καί παρακάτω γνωρίζοντας του 
πώς κατά τήν τετραήμερη παραμονή του στό Πίαρίσι, άπό τούς εκεί ομογενείς μόίνον 
ό Κοδρικας τόν έφιλοξένησε : «μ’ ολον τοΰτο, γράφει, διά τήν έκδοσιν τής Μελέτης του 
καί διά τάς φλυαρίας του τάς αλλας, οσας είς τήν Καλλιόπην έξεμεϊ κατά τοΰ χρηστού 
Κοραή, έψυχράνΟη τό πρός αυτόν αίσθημα τής φιλίας καί μένω είς τό εξής άδιάφο- 
ρος. Ο Κοδρικας είναι καλή Γεραύτης, ώς λέγομεν ημείς οί Ή πειρώται, πλήν έ'χει 
δλας τάς κακίας τής παιδεύσεως τών σχολείων μας, αϊτινες δύσκολον είναι νά έξαλει- 
φθώσιν οταν μίαν φοράν βάλωσι βαθειές ρ ίζ ε ς . . .»  (Π ρβλ. Ή π . Έ στ. 1969 σελ. 
592— 3).

10) Αλλά καί μέ τόν Άσώπιο δέν ήταν καί τόσο ενθουσιασμένος ό Κοραής, αν καί τοΰ υ
πολήπτονταν περισσότερο καί γιατί άλληλογραφοΰσε, (ίσο σπούδαζε, μαζί του ζητώντας 
συμβουλές, και γιατί έγραφε στό Λογ. Έ ρμη τής Βιέννης, τό μεγάλο τοΰ Κοραή «κα- 
νονιον». Ισως γιατί ο Ασώπιος «φιλήσυχος καί περιδεής ούχί δέ και έντριβείς περί 
τας εριστικάς τεχνας» δελ' έπαιρνε ανοιχτα καί στό πλευρό του μέρος στις κατά τών 
σχολαστικών τής έποχής αύτής μάχης του. Έ δώ  ομο>ς είχε τις άντιρρήσεις του ό Δά
σκαλος καί στήν Ελληνική του Σύνταξη άργότερα (1841) Οά άπολογηθή ύπέρ τών Π α 
λαιών Γραμματικών γιά τίς έναντίον τοΰ Κοραή επικρίσεις. Τά παραπάνω αίσΰήματα



στήν Κέρκυρα, ώς Δασκάλου τής Σχολής, ■θέλει νά μάθη καί μέ πολλές επιφυλά
ξεις τούς έρωτά άν ό παλιός τους Δάσκαλος είναι Κοραϊστής ή άντίθετος. «Πολ
λοί διδάσκαλοι, τού γράφει, έπροβλήθησαν άπό τήν πενταμελή επιτροπείαν άλλ’ 
έκ τούτων δλων έκρί-θη έπιτηδειότερος καί προσφυέστερος είς τόν σκοπόν μας ό 
κύριος ’Αθανάσιος Ψαλίδας... Τώρα δλα τά πέντε μέλη τής επιτροπείας έχοντες 
καί είς τούς δυό σας (Άσώπιον καί Φιλητάν) μεγάλην ύπόληψιν διά τό άδέκα- 
στον τό φιλαλήθες καί τό ένάρετόν σας φέρσιμον· τοιαύτην ύπόλη,ψιν έ'χοντες διά 
τούς δυό σας καί δλοι οί ενταύθα ομογενείς, ή δέ πενταμελής επιτροπεία γνωρί- 
ζουσα πόσον σείς οί δύο μέ άγαπάτε μέ παρεκάλεσαν νά σάς γράψω ταύτην τήν 
ύπόθεσιν καί νά σάς παρακαλέσω 'θερμώς νά μέ γράψητε πληροφορίαν αληθή ά- 
δέκαστον καί δικαίαν διά τόν κύριον Ψαλίδαν όχι μόνον διά τήν σοφίαν του, διά 
τήν όποιαν δλοι έμεΤς είμεθα πεπεισμένοι, άλλά κατ’ εξοχήν διά τήν ηθικήν του 
διαγωγήν άπ’ άρχής μέχρι σήμερον. Ό  κυριώτερος ημών σκοπός είναι νά μορ- 
φωθώσι τά ήθη τών ομογενών νέων διά τής παιδείας καί τών καλών τής διαγω
γής παραδειγμάτων τοΰ άρχιδιδασκάλου...». (Ελληνικά δ.π. σελ. 71— 2 καί Λ. 
Βλανούση: Ά θ. Ψαλίδας, ’Ιωάννινα 1952, σελ. 100). Τί άκριβώς οί δύο μαθη
τές γιά τόν παλιό σοφό τους Δάσκαλο καί ευεργέτη11 άπάντησαν στό Ρώτα δέν 
είναι γνωστό. Ξέρομε μόνο πώς ό Ψαλίδας «δεδηλωμένος άνέκαθεν άντικοραϊ- 
στής», δέν κλήθηκε τελικά στήν 'Ελληνική Σχολή Τεργέστης12.

ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗΣ

τοΰ Κοραή πρός τον Ά σώπιο διαφαίνονται καί είς τά πρός Ρώταν γράμματά του1 
(Π ρβλ. Γ. Βαλέτα δ.π. σελ. 156 καί 183).

11) Μέ ξεχωριστή έγκαύχηση καί υπερηφάνεια ό Διδάσκαλος Ψαλίδας γράφοντας στόν Π α 
τριάρχη (1.6.1819) περί τής εσωτερικής καταστάσεως τής Καπλανικής Σχολής, προσ
θέτει: «Ιν,αί γάρ οί ταύτης τής Σχολής άκροαταί καί τών κωμοπόλεων τής έΐιταρχί«ς 
ταύτης καί τής Τοίκκης καί τοΰ κατά τήν Τεργέστην Α γκώ να καί Λιθόρνον γένους 
ημών διδάσκαλοι γεγό να σ ι...»  (Δ .Ι.Ε .Ε . 1962 σελ. 336).

12) Γιά περισσότερα σχετικά πρβλ. εις Λ. Βρανούση δ.π. σελ. 101 κ.κ.



Γραφή Άθ. Ψαλίδα 
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Κ Ω Σ Τ Α  Π. Λ Λ Ζ Α Ρ Ι Δ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Γ Ε Ν Ν Α Δ Ι Ο Σ
( Ό  αγωνιστής καί Δάσκαλος τοϋ Γένους )

θ ά  είναι πολύ μεγάλη παράλειψη, c.v κατά τή φετεινή χρονιά (1971) πού 
γιορτάζονται σέ πανελλήνια  κλίμακα τά 150 χρόνια άπό τήν κήρυξη τής Έ λλ . 
Επανάστασης τοΰ 1821 δέν γραφτούν μερικά πράγματα γιά τή ζωή και τήν 
εθνική δράση τοϋ μεγάλου δάσκαλου τοϋ Γένους Γεωογ. Γενναδίου.

Γιά τό Γ. Γεννάδιο έχουν γραφτεί ώς τώρα πάρα πολλά. Δικαιολογημένα 
έγινε αύτό, γιατί δχι μόνο ύπήρξε φωτεινή διάνοια άπό τις λ ίγες, άλλά και 
γιατί ή καρδιά του ήταν πλημμυρισμένη άπό άπερίγραπτα πατριωτικά αισθή
ματα. Τά στοιχεία πού διαλαμβάνονται στις παρακάτω σελίδες άποσκοποΰν στό 
νά δώσουν εύκαιριακά άλλά μέ τόν πιό σύντομο τρόπο, κάποια σαφή γνώση 
γύρω άπό τή ζωή και τήν έθνική δράση τής τόσο σημαντικής αύτής Ήπεχρω- 
τικής δασκαλικής φυσιογνωμίας. Κατά κύριο λόγο γιά  τή συγκέντρωση τών 
στοιχείων γ ι' αύτόν χρησητοποιήθηκαν γραπτές πηγές άπό διάφορα συγγράμ
ματα, παλαιά ήμερολόγια και περιοδικά άπό τόν περασμένο αιώνα, καθώς και 
εφημερίδες περασμένων εποχών.

Τά Δολιανά τής Η πείρου έχουν τή μεγάλη τιμή ναναι ή πατρίδα τοϋ με
γάλου αύτοΰ δασκάλου. Δέ γεννήθηκε δμως αύτός ατά Δολιανά. ’Ά ς  μή φ α
νεί παράξενο στούς άναγνώστες διαβάζοντας έδώ πώς ό Γεννάδιος γεννήθηκε 
στή Συλήβρια τής Θράκης στό 1786. Και νά γιατί γεννήθηκε έκεϊ. Σ τά  χρό
νια έκεΐνα τής σκλαβιάς μας οτούς Τούρκους ήταν στά Δολιανά ένας παπάς, ό 
παπά - Άναστάσης. Αύτός ό παπάς ήταν κάπως ζωηρός πατριώτης και γ ι ' αύ
τό δέν «τόν σήκωνε ό τόπος» άπό τά κυνηγήματα τών Τούρκων. Ό  παπά - Ά - 
ναστάσης γιά  νά άποφύγει δυσάρεστες συνέπειες άπό τούς τυράννους άναγ- 
κάστηκε νά ξεπατριστεί άπό τό χωριό του τά Δολιανά μέ τήν οίκογένειά του, 
τήν παπαδιά πού λέγονταν Σωσάνα καί τή μικρή του κόρη. Π ήγε στή Συλή- 
6ρια τής Θράκης, δπου έκανε τόν εφημέριο. Σ έ  λ ίγο χρονικό διάστημα άπό 
τήν εγκατάσταση στή Συλήβρια τής παπαδικής αύτής οικογένειας είδε τό φώς 
τής ζωής και ένα μικρό άγοράκι. Τό γεγονός αύτό γέμισε μέ πολλή χαρά τήν 
οικογένεια τοϋ παπά - Άναστάση άπό τά Δολιανά. Τό άγοράκι αύτό πήρε τό 
δνομα Γεώργιος.

Γιά κακή δμως τύχη τή χαρά αύτή διαδέχτηκε ένα πολύ μεγάλο κακό, ό 
θάνατος τοϋ παπά - Άναστάση, πού ήταν ό μοναδικός προστάτης τής 'Ηπειρω
τικής αύτής οικογένειας. Ό τα ν  πέθανε ό παπά - Άναστάσης, ό μικρός Γεώρ
γιος ήταν μονάχα τριών χρόνων. Τ ί νά κάνει πιά ή κακομοίρη ή παπαδιά; γ υ 
ναίκα νέα, άπροστάτευτη, μέ δυο άνήλικα όρς>ανά και μάλιστα σέ ξένον τόπο; 
'Έ να  πράγμα ξεπρόβαλε τότε μπροστά της σάν άναλαμπή γιά τήν άνακούφιση 
τής δυστυχίας και τή θλίψη της: Νά πάρει τά ορφανά της και νά γυρίσει πίσω 
στά Δολιανά. κοντά στούς συγγενείς καί τούς γνωστούς ιης. Παρ’ δλες τις με
γάλες δυσκολίες πού παρουσίαζε τήν έποχή έκείνη ένα τέτοιο μακρυνό τα
ξίδι, πήρε τήν άπόφαση καί γύρισε ή παπαδιά στά Δολιανά.



Μέ τή στοργή και τή βοήθεια τών συγγενών τους ή παπαδιά και τά ορ
φανά κατώρθωοαν νά προσαρμοστούν στήν καινούργια μορφή τής ζωής τ>υς, 
άλλά πάντοτε σέ περιβάλλον φτωχικό και κάπως θλιβερό. Πέρασαν στό χω 
ριό 2—3 χρόνια. Ό  μικρός ορφανός έφτασε στά 6 χρόνια του. Ή  χήρα μάνα 
του τόν έστειλε στό ταπεινό σχολείο τοΰ χωριοΰ, στό όποιο διδάσκονταν τά 
παιδιά τά πρώτα λίγα γράμματα, τά «κοινά» δπως τά έλεγαν τότε. Πιθανόν τή 
δουλειά αύτή νά τήν έκανε κανένας δαοκαλόπαπας. Ό  μικρός Γεώργιος έ
δειχνε μεγάλη εξυπνάδα και επιμέλεια. τ Ηχαν σπίρτο μοναχό. Συγκέντρω νε 
τό θαυμασμό ολων στό χωριό. Ή  μάνα του και οί συγγενείς του τόν καμάρω
ναν πολύ. Τά «κοινά» γράμματα τά τελείωσε πολύ γλήγορα.

Βλέποντας ή παπαδιά και οί άλλοι συγγενείς τήν όρεξη πούχε τό παιδί 
γιά νά μάθει γράμματα, άποφάσισαν, παρά τή φτώχια πού έδερνε τήν απορ
φανισμένη οικογένεια τοΰ παπά - Άναστάση, νά τό στείλουν στά Γιάννινα, 
δπου λειτουργούσαν φημισμένα σχολειά, γιά  νά διδαχτεί έκεϊ άνώτερα μα
θήματα, «εγκύκλια», δπως τά έλεγαν. Καί στά σχολειά αύτά ό Γεώργιος έρ χε
ται πρώτος άπ’ όλα τά παιδιά. Μέ μεγάλη εύκολία καί σέ πολύ σύντομο χρο
νικό διάστημα τά χόρτασε καί τά «εγκύκλια» μαθήματα πού διδάσκονταν στά 
Γιάννινα άπό φημισμένους δασκάλους. Διψούσε δμως γιά παραπέρα μάθηση. 
"Ολοι κατάλαβαν τότε πώς στό παιδί αύτό κρύβονταν κάποιο σημαντικό τα
λέντο άπό πνευματική άποψη καί πάρθηκε άπό τήν παπαδιά καί τούς συγγε
νείς της ή μεγάλη άπόφαση: Ό  παπά - Άναστάσης είχεν ιερωμένο άδερφό 
στή Ρουμανία πού λέγονταν Γεννάδιος. Ύπηρετοΰσε μέ τόν τίτλο τοΰ Α ρ 
χιμανδρίτη σέ κάποιο μοναστήρι κοντά στό Βουκουρέστι. Ποιό ήταν τό επώ
νυμο τής οικογένειας τοΰ παπά - Άναστάση δέν τό ξέρουμε. Ό  άδερφός του 
αύτός ό ιερωμένος άπό Γεώργιος είχε μετονομαστεί σέ Γεννάδιος, δταν ίερώ- 
θηκε. Γι’ αύτό καί τό παιδί τοϋ παπά - Άναστάση, δταν τό βάφτισαν στή Συ- 
λήβρια, τό είπαν Γεώργιο. Σ τήν οικογένεια αύτή είχεν επικρατήσει ή συνή
θεια άπό κάθε γενεά  της νά ίερώνεται κάποιο πρόσωπο. Σ ’ αύτόν τό θείο, τόν 
Α ρχιμανδρίτη Γεννάδιο, άποφάσισαν νά εμπιστευτούν τό Γεώργιο γιά  νά βο
λέψει αύτός τήν κατάσταση μπροστά στή δίψα πού ένοιωθε ό μικρός γιά  τά 
γράμματα. 'Έ ντεκα  χρόνων ήταν ό Γεώργιος, δταν άποφασίοτηκε νά  πάει στό 
θείο του στή Ρουμανία. "Αν καί τόσο μικρός, μ’ δλα ταΰτα ταξίδεψε, δπως τα
ξίδευαν τότε, μέ τά καραβάνια. "Υστερα άπό πολλές μέρες καϊ μέ πολλές 
δυσκολίες έφτασε στό Βουκουρέστι.

Έ κ εϊ συνάντησε τό θείο του πού τόν καλοδέχτηκε καί έδειξε γ ι’ αύτόν 
μεγάλο πραγματικά πατρικό ένδιαφέρον. Στό Βουκουρέστι τότε λειτουργού
σε ένα ξακουστό σχολείο, ή περίφημη «Αύθεντική Σχολή». Σ χολάρχης της 
δέ, δηλαδή διευθυντής της, ήταν ό διάσημος δάσκαλος Λάμπρος Φωτιάδης, 
πού κατά κάποιες εκδοχές κατάγονταν άπό τό χωριό Καμνιά (τώρα ’Ανθρα
κίτης) τοΰ Ζαγοριοΰ. Οί πιό πολλοί δμως βιογράφοι του σημειώνουν πώς αυ
τόν, ήταν άπό τά Γιάννινα. Σ τά  χέρια  λοιπόν τοΰ Φωτιάδη, στήν «Αύθεντική 
Σχολή» εμπιστεύτηκε ό άρχιμανδρίτης Γεννάδιος τόν άνεψιό του. Ε π ειδή  
έκεϊ ό Φωτιάδης τόν άποκαλοΰσε «Γεννάδιο» άπό τό θεϊο του, γιά τό λόγο αύ
τό πήρε σιγά σιγά τό «Γεννάδιος» σάν έπώνυμό του καί γράφονταν πιά «Γεώρ
γιος Γεννάδιος». Τό παλιό επώνυμο τής οΐκογενείας του. πού δέν τό ξέρουμε 
κιόλας, έγκαταλείφτηκε.

Κοντά στό Φωτιάδη ό Γ. Γεννάδιος άποδείχτηκε άριστος μαθητής. Ή  ε
ξυπνάδα του σπινθηροβολούσε. Γιά τή φοίτησή του στή σχολή αύτή έχουν 
γρ ά ψ ε ι: 1

1) «Φωτισμένοι Ποο)τοπόςοι». ’Έκδοση ’Αδελφότητος Θεολόγων ή «Ζωή», σελ. 94.



«Μέ τόν καιρό 6 Γ. Γεννάδιος έγινε ενας άπό τούς πιό διακεκριμένους μαθη
τάς τοΰ Φωτιάδη. Ή  φιλομάθεια του τόν άνέδειξε πρώτον σ’ δλα. Ή  ρητορική του 
ευφράδεια τοΰ έδινε τήν ευκαιρία νά δμιλή στις γιορτές τής Σχολής. Τά χρόνια 
πού έ'ζησε κοντά στόν ξακουστό αύτό δάσκαλο τοΰ Γένους βάρυναν πολύ στό δια
νοητικό κα'ι ηθικό πλάσιμο τοΰ νέου. Ή  διδασκαλία τοΰ Ήπειρώτου, πού είχε άξο
να κα'ι περιεχόμενο τήν πίστι κα'ι τήν πατρίδα ήταν δ σπόρος, πού έπεσε σ’ εύπλα- 
στη ψυχή και παρουσίασε σέ λίγο πλούσιους κα'ι δυνατούς καρπούς...».

Τόν καιρό δμως αύτόν τής μαθητείας του στό Βουκουρέστι δέν διδάσκον
ταν μόνο. άλλ’ άρχισε καί νά διδάσκει κιόλας σάν οικοδιδάσκαλος. Ποτέ δμως 
δέν έπαυσε νά μελετάει και νά διψάει γιά  μιά πιό άνώτερη μόρφωση, σέ κά
ποιο άπό τά μεγάλα πνευματικά κέντρα τής Εύρώπης.

Μιά καλή εύκαιρία γιά τήν εκπλήρωση τοΰ πόθου αύτοΰ παρουσιάστηκε 
στό Γεννάδιο κατά τό 1809. Κάποια πλούσια οικογένεια άπό τό Βουκουρέστι 
ζητσΰσε κατάλληλο άνθρωπο νά συνοδέψει τά τρία παιδιά της στή Λειψία καί 
νά τά παρακολουθεί έκεϊ καί νά τά καθοδηγεί γιά νά σπουδάσουν. Ό  Γεννά
διος θεωρήθηκε κατάλληλος άπ’ δλους, άλλά κι’ αύτός θεώρησε κατάλληλη 
τήν εύκαιρία αύτή. Πηγαίνοντας στή Λειψία, θέλησε άρχικά νά σπουδάσει 
γιατρός, δπως έκαναν οί πιό πολλοί νέοι τότε. Έ γκατέλειψ ε δμως γρήγορα 
τήν επιστήμη αύτή καί άσχολήθηκε μέ τή Φιλολογία. Ό  κλάδος αύτός τόν τρά
βηξε πιό πολύ. Δυό χρόνια παρέμεινεν έκεϊ ό Γεννάδιος κάνοντας σημαντικές 
φ ιλολογικές σπουδές. ’Έ πειτα  ξαναγύρισε στό Βουκουρέστι — γιά  οικονομι
κούς λόγους, γράφουν oi βιογράφοι του — δπου έργάζονταν σάν οικοδιδά
σκαλος.

Κατά τό 1815 διευθυντής τής «Αυθεντικής Σχολής» στό Βουκουρέστι ή
ταν ό Νεόφυτος Δούκας άπό τά "Ανω Σουδενά τοΰ Ζαγοριοΰ. Ε ίχε  πεθάνει 
ό Λάμπρος Φωτιάδης καί τόν είχε διαδεχτεί αύτός. Ο Ν. Δούκας πήρε τό Γ εν
νάδιο στή Σ χολή  αύτή γιά συνδιδάσκαλό του. Ή  συνεργασία δμως αύτή δέ 
βάσταξε καί πολύ. Ηρθε σέ κάποια διαφωνία μέ τό Δούκα καί παραιτήθηκε 
αύτός άπό τή Σχολή. Τότε, μαζί μέ εναν άλλο καλό δάσκαλο, τόν ’Ιωάννη 
Μακρή άπό τά ’Αμπελάκια τής Θεσσαλίας, άνοιξαν άλλο σχολείο, στό όποιο 
oi δυό αύτοί δάσκαλοι χρησιμοποίησαν γιά πρώτη φορά θρανία γιά νά κάθον
ται οί μαθητές. Ά πό  τό σχολείο αύτό, τονίζουν πολλοί, άρχίζει ουσιαστικά τό 
πραγματικό δασκαλικό του έργο. Γιά τό ζήτημα αύτό ό μαθητής του ’Α λέξαν
δρος Ραγκαβής εχει γράψει τά ε ξ ή ς :

«Νεανίας έτι τήν ηλικίαν, άλλά τών πρεσβυτέρων ούδενός έλαττούμενος, ήρ- 
ξατο ήδη τακτικώς διδάσκων καί έ'κτοτε άπεδύσατο εις τό ϊΰγενές στάδιον τής έκ- 
παιδεύσεως κα'ι διαπλάσεωζ τής έλληνικής νεολαίας, δπερ διήνυσεν έπι πεντήκοντα 
έτη δολιχοδρόμος ακάματος, τέρμα τοΰ δρόμου θέμενος αύτόν τόν τάφον...».

Σ τά 1817, δηλαδή υστεοα άπο δυό χρόνια άπό τή σύσταση τοΰ σχολείου 
αύτοΰ στό Βουκουρέστι, ή Ε λλη ν ική  Κοινότητα τής Όδησσοΰ άποφάσισε νά 
συστήσει Ε λλη ν ική  Σ χολή στήν περίφημη αύτή έμπορική πόλη. Ή  άπόφαση 
γιά τή σύσταση τής Σ χολής πάρθηκε υστέρα άπό συνεννόηση τής Κοινότητας 
1 ιέ τόν Καποδίστρια. Γιά τή διεύθυνση και τήν οργάνωση τής Σ χολής κάλε- 
οαν τό Γεννάδιο άπό ιό Βουκουρέστι. Δέχτηκε αύτός τήν τιμητική θέση καί 
πήγε, παίρνοντας μαζί του καί τό συνεργάτη του ’Ιωάννη Μακρή. Ή  οργά
νωση τοΰ ιδρύματος αύτοΰ άποδείχτηκε έξαιρετικά πετυχημένη. Γιά τήν επι
τυχία αύτή τοΰ Γενναδίου έχει γ ρ α φ ε ί:2 «. . Ή  έπίδρασις τοϋ Γενναδίου έπι

2) Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος». Τόμος 5ος, σελ. 84.



τών μαθητών και γενικώτερον έπι της κοινωνίας έπήγαζεν οχι μόνον άπό τήν 
θαυμαοίαν διδασκαλίαν του, άλλά και άπό τήν σθεναράν προσωπικότητά του 
και άπό τό βιοτικόν του παράδειγμα. ’Ανεξάρτητος τό (ρρόνημα, άφιλοκερδής, 
άξιοπρεπής, θυμόσοφος, πλήρης φαιδρότητος και Σωκρατικής ειρωνείας, άνήρ 
μεγάλης επιβολής και εύρείας παιδείας ταχέως διεκρίθη είς τήν κοινωνίαν 
τής Ό δησσοΰ. . .». Πολλά έχουν γραφεί άκόμα γιά τήν αρτια λειτουργία τής 
Σ χολής αύτής και τή ζηλευτή συνεργασία τοΰ προσωπικοΰ της3.

'Έ να  άπό τά πολλά άνέκδοτα γύρω  άπ’ τή ζωή τοΰ Γενναδίου στήν ’Ο
δησσό εϊναι και τό εξής: Τότε στήν ’Οδησσό ήταν άπαγορευμένο στούς πολί
τες νά διατηροΰν μουστάκι. Μόνο στούς άξιωματικούς τοΰ ρωσσικοΰ στρατού 
ήταν έπιτρεπτό τό πράγμα αύτό. Ό  Γεννάδιος είχε μουστάκι και δταν έφτασε 
οτήν Οδησσό τοΰ υπόδειξαν νά τό ξυρίσει. Αύτός δμως δέν θέλησε καθόλου 
νά συμμορφωθεί μέ τήν ύπόδειξη αύτή και δήλωσε πώς προτιμάει νά φ ύγει 
πάλι άπό τήν ’Οδησσό, παρά νά ξυρίσει τό μουστάκι του. Δέν ήθελε μέ κανέ- 
ναν τρόπο νά παραδεχτεί τήν «φραγκίζουσαν ξύρισιν». Σ τήν περίπτωση αύτή 
ή επέμβαση τοΰ Καποδίοτρια διευθέτησε τά πράγματα δπως χρειάζονταν και 
ουτε ό Γεννάδιος έφυγε, ούτε δμως και τό μαυστάκι του τό ξύρισε. Μέ τή με
σολάβηση τοΰ Καποδίοτρια δόθηκε στό Γεννάδιο ό βαθμός τοΰ έπίτιμου λο- 
χαγοΰ, όπότε αύτός ε ίχε  τό δικαίωμα νά διατηρεί τό μουστάκι του.

Ά φ οΰ οργάνωσε και έβαλε στό σωστό δρόμο τή λειτουργία τής Σ χολής 
στήν ’Οδησσό, άποφάσισε νά φ ύγει άπό έκεϊ και νά γυρίοει στήν Ε λλάδα. 
’Ή θελε νά ίδεϊ στήν πατρίδα τή μάνα του και τήν άδερφή του. Σκόπευε έδώ 
στήν πατρίδα νά έξακολουθήσει και νά εντείνει τή διδακτική και έθνική του 
δράση. Δέν δέχτηκε ουτε νά παρασημοφορηθεϊ άπό τόν αύτοκράτορα τής Ρωσ- 
σίας, ουτε και νά πάρει σχετική σύνταξη. Τόσο καλή και τόσο βαθειά ήταν ή 
εντύπωση πού άφησε τό διδακτικό του πέρασμα άπό τήν πόλη αύτή, ώστε και 
ιά κατοπινά τά χρόνια οί 'Έ λλη νες τής Όδησσοΰ, δταν είχαν ζητήματα γύρω 
άπ’ τή Σ χολή  αύτή και ιδιαίτερα, δταν έπρόκειτο γιά τό προσωπικό της, ζη
τούσαν πάντοτε τή γνώμη του.

Στά 1820 έφ υγεν  ό Γεννάδιος άπό τήν Οδησσό. Γιά νά κατεβεϊ στήν 
Ελλάδα πέρασε άπό τό Βουκουρέστι. Ό  ήγεμόνας τής Μολδαβίας ’Α λέξαν

δρος Σοΰτσος δμως τόν έπεισε νά μή κατεβεϊ στήν Ε λλάδα , άλλά νά παρα- 
μείνει έκεϊ διευθυντής τής Έ λληνικής Σ χολής μέ συνεργάτες και συνδιδα- 
οκάλους τόν Κων)νο Βαρδαλάχο και Γεώργιο Κλεόβουλο. Αύτήν τήν έποχή 
στό Βουκουρέστι μυήθηκε στά μυστικά τής Φιλ. Εταιρείας. 'Ύστερα άπ’ τή 
μύησή του σ’ αύτή, παραμέρισε λιγάκι τό συντακτικό και τή γραμματική. Ή  
προσπάθειά του πιά ήταν νά έξεγείρει τά πατριωτικά αισθήματα τών μαθητών 
ίου. Κατά κύριο λόγο περιέοτρεφε τήν διδασκαλία του γύρω άπό τή σημασία 
τής έλευθερίας και γύρω άπ’ τήν άναγέννηση τής Ε λλάδας. Μέ τήν ετοιμα
σία τής εισβολής τοΰ Ά λ . Ύ ψηλάντη στή Μολδοβλαχία σκόπευε κι’ αύτός νά 
οργανώσει τούς μαθητές του σέ Ιερό Λόχο. Ύστερα δμως άπό τήν πληροφο
ρία νιά τήν άποτυχία αύτοΰ τοΰ κινήματος, διακόπηκε κάπως ή πατριωτική του 
αύτή ορμή.

Σ άν είδε, o n  δέν ήταν δυνατό νά πραγματοποιήσει αύτό τό πράγμα, άπο- 
φάσισε νά κλείσει τή Σ χολή  και νά φ ύγει άπό τό Βουκουρέστι. Ή  τελευταία 
ίου διδασκαλία - ομιλία πρός τούς μαθητές του, ήταν ή έ ξ η ς :4

«~ΙΙλ{)κν η wQa νά δειξητε προς τον κόσμον, δστις σας κοιτάζει και πρός τήν 
Πατρίδα, ήτις ελπίζει άπό σ^ς, δτι είσ&ε γνήσια αύτής τέκνα! Ή λθεν ή ώρα νά

3) Περιοδικό «Πανδώρα». Τόμος 15υς.
4) ’Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «"Ηλιος». Τόμος Ε ',  σελ. 84.



δ«ΐξητε τήν ευγνωμοσύνην σας προς την Πατρίδα, ήτις σας έγέννησε κα'ι νά 
προσφέρητε έλάχιστον πράγμα αντί τής μεγάλης ευεργεσίας υπέρ αύτής. Ή  Πα- 
τρίς, άφοΰ α ας εύηργέτησε, γεννήσασα υμάς Έλληνας, τώρα σάς παρέχει καί άλ
λην πο?.ύ μεγαλυτέραν ευεργεσίαν, νά πολεμήσητε και νά άποθάνητε ώς "Ελληνες 
υπέρ αύτής. Άφοΰ σάς έ'δωσε τήν ζωήν, τώρα σάς προτείνω τήν αθανασίαν. Π ρό
γονοι καί πατέρες τριών χιλιάδων ετών, ήρωες, μάρτυρες, σοφοί, στρατηλάται 
ο*ας κοιτάζουν άπό τόν ουρανόν δια νά ίδοΰν αν θά φανήτε οίξιοι αύτών κα'ι τής 
Πατρίδος. Τών Θερμοπυλών, τοΰ Μαραθώνος, τής Σαλαμΐνος και τών Πλαταιών 
αί ψυχα! σάς νεύουν και σάς ενθαρρύνουν. Τοΰ 'Ιερού Λόχου τών Θηβών οί αδελ
φοί σας σας φωνάζουν: Μή μας άτιμάσητε! Μιμηθήτε μας! Σάς περιμένομεν μέ 
ανοικτάς άγκάλας. Τεσσάρων αιώνων Τουρκοκρατίας ήρωες καί μάρτυρες, ή αθά
νατη κλεφτουριά, ίεράρχαι, ά'ρχοντες, προεστοί, διδάσκαλοι, ναυτικοί σάς φωνά
ζουν: Μάχεσθε υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος! Τών παλαιών Αθηνών οΐ νέοι σάς 
προσκαλοΰν νά όρκισθήτε τόν δρκον εκείνων. Γονατίσατε καί όρκισθήτε! (Έγονά- 
τισαν καί απήγγειλαν τόν άρχαΐον εκείνον δρκον: Ού καταισχύνω δπλα τά ιερά). 
«Παιδιά τής Πατρίδος, έξηκολούθησεν δ Γεννάδιος, φανήτε άξιοι τών πατέρων 
σας. Έ φθασεν ή στιγμή. Σάς παρακαλεΐ ή Πατρις νά τήν έλευθερώσητε καί νά 
αποθανατισθήτε!».

Ά φ οΰ είπε αύτά, τούς έφίληοεν δλους καί έκλεισε τή Σχολή.
Κατόπι βλέπουμε τό Γεννάδιο νά άφίνει τό Βουκουρέστι καί νά πάει στήν 

’Οδησσό, τήν οποία δμως άφίνει καί αύτή ύστεσα άπό μικρό χρονικό διάστημα 
γιά να πάει πάλι στή Γερμανία γιά σπουδές. Ε πιδίδετα ι στή σπουδή τής θ ε 
ολογίας. Στό μεταξύ ή Έ λλην. Επανάσταση είχε  άρχίσει στην καθαυτό Ε λ 
λάδα καί είχε προκόψει αρκετά. Έ κεϊ, υστέρα άπό μιά συνομιλία του καί κάτι 
υπαινιγμούς πού τοΰ έκαμε ό καθηγητής τής Φιλοσοφίας Κρύγιος, άποφασίζει 
νά διακόψει τίς σπουδές του καί νά ρθεί στήν άγωνιζόμενη Ε λλάδα . ’ Ηταν 
15 Αύγουστου 1824, δταν ό Γεννάδιος έφτασε στό Ναύπλιο.

Βασική του πρόθεση ήταν νά ιδρύσει σχολείο στήν Ε λλάδα . 'Ιδρ ύ ει άρ- 
χικά σχολείο στό ’Ά ο γο ς μέ επιδίωξη να ιδρύσει κατόπι τέτοιο καί στήν Α 
θήνα. Τά πολεμικά δμως γεγονότα τών χρόνων εκείνων δέν τοΰ έπέτρεψαν 
να πραγματοποιήσει αύτούς τούς σκοπούς του. Μιά πού δέν μπόρεσε νά προσ
φέρει τίς ύπηρεσίες του στά Ε λληνόπουλα  σά δάσκαλος, άποωασίζει νά προσ
φέρει τέτοιες μέ τό δπλο, άν καί ήταν άγύμναστος. Κατά τό 1826 άκολουθεϊ τό 
φ ιλέλληλα Φαβιέρο σέ μιά άτυχη εκστρατεία στήν Κάουστο. Ό  συναγωνιστής 
ίου στήν έκστοατεία αύτή ΙΓ. Σοΰτσος γιά τις περιπέτειες τοΰ Γενναδίου σ’ 
αύτή γράφει τά έξης:

«Άψηφήσας τής ζωής καί κινδυνεύσας, έπανήλθεν επί Ψαριανού πλοίου εις 
Σύρον ανυπόδητος, φθειριών καί ήλιόκαυστος...».

Ή  Έ λλην. ’Επανάσταση κατά τήν έποχή αύτή βρίσκεται σέ οχι εύχάρι- 
σιη κατάσταση. «’Έ π ν εε  τά λοίσθια», καθώς έχουν γράψει μερικοί ιστορικοί. 
Οί ιρλόγες άπό τήν καταστροφή τοΰ Μεσολογγιοΰ είχαν κατατρομάξει τούς 
'Έ λληνες. Η Κυβέρνηση είχε παραλύσει. Καταφύγιο τών Ε λ λή νω ν  είχε 
γίνει τό Ναύπλιο. Ή  άναρχία εχε  άρχίσει νά βασιλεύει. Κατα τό Φωτάκο 
«κλαυθμός καί όδυρμός έγένετο καθ’ δλην τήν Ε λ λά δα . . .». "Ολοι πχά είχαν 
άπελπιστεϊ καί δέν περίμεναν τή σωτηρία τής Πατρίδος, ούτε από την ξηρά, 
ουτε άπό τή θάλασσα. Μερικοί ιστορικοί σημειώνουν πώς ιήν εποχή εκείνη 
είχε νοθευτεί καί αύτός ό πατριωτισμός τών άγωνιστών Ε λλή νω ν. Κανένας 
πιά δέ φρόντιζε γιά τό καλό της Πατρίδας, παρά μονάχα γιά τόν εαυτό του, 
πώς νά προσπορισθεϊ ό καθένας γιά  τόν εαυτό του τά περισσότερα. Ά πό  τήν



άπελπισπκή αύτή κατάσταση, στήν όπσία είχε περιέλθει ή Επανάσταση ό Γεν
νάδιος έσωσε την υπόθεση τοϋ 'Ιεροΰ  Ά γώ να.

Σ τις 8 Ιουνίου τοΰ 1826 κάλεσε ό Γεννάδιος τό λαό τοΰ Ναυπλίου σέ υ 
πέρτατο άγώνα γιά τή σωτηρία τής Πατρίδας. Τό πώς έ'σωσε τότε 6 Γεννάδιος 
τήν Πατρίδα, μας άφηγεΐται ό Ά λέξ. Ρίζου Ραγκαβής κατά τόν έξης τρόπο :5

«Ό  λαός τοΰ Ναυπλίου είχε συναχθεί στήν πλατεία τής πόλεως φοβισμένος 
καί δύσθυμος. Καί μαζεύτηκαν εκεί γύρω κα'ι οί πειναλέοι στρατιώτες, απειλητικοί 
στήν απελπισία τους. Κανένας δμως δέν τολμούσε νά προτείνει τίποτε, οΰτε καί 
ήξερε. Τότε ό Γεννάδιος βγαίνει μέσα άπό τόν κόσμο, πηδάει στή ρίζα ένός πανύ
ψηλου πλατάνου στο κέντρο τής πλατείας, κι’ άπό κεΐ πάνω, αγκαλιάζοντας μέ τό 
φλογερό το\> βλέμμα τό πλήθος, φωνάζει μέ φωνή βροντερή καί μέ τήν παντοδΰ- 
αμη ευγλωττία πού ξέρει νά δίνει ή καρδιά:

— Παιδιά! ή Πατρίδα καταστρέφεται. Ό  άγώνας μας πάει χαμένος. Ή  ε
λευθερία μας ξεψυχάει. Χρειάζεται βοήθεια σύντονη. Τά παλληκάρια αύτά που 
έφαγαν τή μπαρούτη μέ τή χούφτα καί άνέπνευσαν τίς φλόγες καί τώρα πεινάνε 
δίπλα μας, πρέπει νά γυρίσουν αμέσως εκεί πού ό νέος κίνδυνος τους καλεΐ. Θέλε
τε, παιδιά, νά εχωμε πατρίδα; Είμαστε άξιοι νά ζοΰμε ελεύθεροι; ’Ά ν  είμαστε πρα
γματικά, τότε εύκολα τά βρίσκουμε τά χρήματα. Ό  καθείς ας δώση δ,τι έχει καί 
ο.τι δύναται. Νά ή δική μου φτωχική προσφορά! "Οποιος θέλει ας μέ μιμηθή». 
Κι’ ένώ τό πλήθος επικροτούσε, αδειασε χάμω στό χώμα τό ισχνό δασκαλικό του 
πορτοφόλι...

— ’Ό χ ι! δχι! έφώναξε δμως σέ λίγο. Ή  προσφορά μου αύτή είναι τιποτένια. 
Λεφτά άλλα δέν έχω νά δώσω. ’Εχω δμως τόν έαυτό μου καί τόν πουλώ. Ποιός 
θέλει δάσκαλο γιά τέσσαρα χρόνια διά τά παιδιά του;» Καί παρακάτω ό Ραγκαβής 
περιγράφει τά αποτελέσματα άπό τήν ενέργεια αύτή τοΰ Γενναδίου μέ τά παρα
κάτω λόγια: «Τά γενναία λόγια τοΰ δασκάλου άναψαν στο πλήθος τόν ενθουσια
σμό. "Ολοι πλησίασαν μέ δάκρυα στά μάτια και δίνανε άλλοι χρήματα καί άλλοι— 
ακόμα και οί ρακένδυτοι στρατιώτες - δ,τι είχε ό καθένας πολυτιμώτερο, είτε δ- 
πλο, είτε χρυσαφικό. Μέσα σέ πολύ λίγη ώρα μαζευτήκανε έτσι αρκετά γιά νά μπα
λωθούν οί πρώτες και πιό βιαστικές ανάγκες. Άποφασίστηκε τότε νά συναχθοΰν 
καί τήν άλλη μέρα στις εκκλησίες καί νά πάνε καί οί κυρίες γιά νά προσφέρουν κ ι’ 
αύτές δ,τι τούς ήτανε βολετό».

Καθώς μας κάνει γνωστό ό ίδιος συγγραφέας, τήν άλλη μέρα άπό τά χα 
ράγματα, ό Γεννάδιος περίμενε στην έκκληοιά τοϋ Ά ϊ  - Γιώργη. Ά λλ ά  εΐχε 
τελειώσει ή λειτουργία καί δέν είχαν φανεί άκόμα νάρθοΰν οί κυρίες. Σ ημ ει
ώνεται άπό τό Ραγκαβή για τό ζήτημα αύτό, πώς -Λυς ναχαν φοβηθεί αύτές 
άπό τούς ξένους στρατιώτες πού ήταν έκεϊ στό Ναύπλιο. Μπροστά στήν κατά
σταση αύτή χοχλάζει άπό άγανάκτηση τό αίμα τοϋ Γενναδίου. Γυρίζει καί 
κοιτάζει τά παιδιά τοϋ Δημοτικοϋ Σχολείου πού ήταν μαζεμένα καί τούς 
λένει μέ τή βροντερή καί έπιβλητική φω\ ή του τά έ ξ η ς :

Δυστυχισμένα μου παιδιά!... Φτωχά μου παιδιά! Σάς έγκατέλειψαν οί μα
νάδες σας. Τό ξέρουν καλά πώς 6 Τούρκος σφάζει καί ανδραποδίζει' Καί δτι αύ
ριο θαρθεϊ νά σάς σύρει κι’ έσάς στήν αιχμαλωσία. Καί δμως αδιαφορούνε, γιατί 
φειδωλεύονται λιγο χρυσάφι. Παιδια μου άλλος προστάτης δέν σας απομένει σ’

ό) « Ό  Γεννάδιος /.«ί οί εθνικοί έρανοι τοΰ 182(>». Περιοδικό «Ιστορία  καί Ζωή» Α ', 
σελ. 395.



αυτήν τή γή άπό τόν κοινό μας προστάτη έκεϊ πάνω. Πέσετε στά γόνατα κα'ι πα
ρακαλεστέ τον».

"Υστερα άπό τά επιτακτικά αύτά λόγια τοΰ Γενναδίου γονάτισαν τά παι
διά. Τότε εκείνος σηκώνοντας τά μάτια του πρός τόν ουρανό άπήγγειλε τήν 
παρακάτω δέηση : 6

- "Τ’ψιστε Θεέ, Σύ ό προστάτης τών αθλίων καί τών μή έχόντων καταφυγήν, 
μή έγκαταλείπης καί Σύ τά παιδία ταΰτα τά προσπίπτοντά Σοι. ΣΙώσον αυτα απο 
αιχμαλωσίας δεσμά. Οί άνθρωποι τά παρήτησαν. Έπίβλεψον έπ’ αύτά, έπίβλεψον 
έπί τής 'Ελλάδος, καθ' ής πάντες έξανέστησαν,. ήν παρορώσιν, ήν προδίδουσιν αύ
τά της τά τέκνα. Δός, παρά τάς βουλάς τών ανθρώπων, νά έπιλάμψη έπ’ αύτής 
πάσης ό ήλιος τής έλευθερίας καί νά τελιωθή ή Σή δύναμις, τά δέ παιδία ταΰτα 
πολΐται έλεύθεροι νά τήν ύπηρετήσωσί ποτε έν πίστει καί ειλικρίνεια, προς σωτη
ρίαν αύτής και πρός τήν δόξαν Σου αίωνίαν. Ή ,  αν ό Πάνσοφος Σύ, γιγνώσκεις 
ότι πέπρωται, είς αγενή τραφέντα αισθήματα, εις ιδιοτέλειαν αύξηθέντα καί φι- 
λαρχίαν, νά γίνωσί ποτε αύτά δεινών τή πατρίδι παραίτια, παράδος τα μάλλον εις 
τής μαχαίρας τό στόμα καί παράδος καί έμέ εις αύτό, πριν ιδω έκ νέου τής Ελλά
δος τήν δουλικήν ήμέραν καί ταπείνωσιν».

Ά φοΰ είπε αύτήν τήν προσευχή ό Γεννάδιος, πετάχτηκε καί βγήκε έξω 
άπό τήν έκκλησιά. Τό εκκλησίασμα έμεινε ξαφνιασμένο καί μέ δάκρυα στά 
μάτια.

"Αριστα άποτελέσματα ε ίχε  καί αύτή ή προσπάθεια τοϋ Γενναδίου. "Ολοι 
άρχισαν άμέσως νά συνεισφέρουν πιό πολλά άπό τή προηγούμενη μέρα. Μέ 
μεγάλη προθυμία. Οί κυρίες πού δέν είχαν πάει στήν έκκλησιά, άρχισαν νά 
στέλνουν χρήματα, κοσμήματα καί δ,τι είχαν πιό πολύτιμο. Ή  χε)ρονομία τοΰ 
Γενναδίου σέ κείνη τήν άπελπιστική κατάσταση καί τήν Κυβέρνηση κατώρ- 
θωσε νά σώσει, άλλά καί περίθαλψη νά δοθεί σέ χιλιάδες στρατιώτες πού εί
χαν μαζευτεί άπελπιομένοι στό Ναύπλιο, ύστερα άπό πολλές στερήσεις καί 
κακουχίες. Μέ τά χρήματα πού μαζεύτηκαν, συνιάχτηκαν καί εξοπλίστηκαν 
διάφορα σώματα, όπως τοΰ Καραϊσκάκη καί άλλων πού μέ θάρρος αύτά ε 
ξαπολύθηκαν ενάντια στόν εχθρό. Σ έ  κείνη τήν άπελπισία ή πατριωτική χ ε ι
ρονομία τοΰ Γενναδίου έσωσε κυριολεκτικά ιόν ’Αγώνα, γιατί ξανάδωσε τή 
νίκη στις ταπεινωμένες καί άπελπισμένες Ε λλη ν ικές δυνάμεις. Δικαιολογη
μένα λοιπόν ό Γεννάδιος έχει άποκληθεϊ «οωτήρας τής Πατρίδας».

Ά λλά  γιά νά οργανωθεί, καθώς έπρεπε, ή καινούρια εκστρατεία χρειά 
ζονταν καί ιππικό. Καί γιά τήν άπόχτηοη τοΰ ίππικοΰ άποδείχτηκε θριαμβευ
τική ή πρωτοβουλία τοΰ μεγάλου δασκάλου. Κάλεσε τό λαό καί πάλι σέ συγ
κέντρωση καί μίλησε γιά τήν άμεση άνάγκη οργάνωσης καί ίππικοΰ γιά τή 
σωτηρία τής Πατρίδας. Ε ΐπε στό λαό :

— II οΰ θά βρούμε δμως τά άλογα; ’Εδώ στό Ναύπλιο ξέρω πολλούς καί πρού
χοντες καί οπλαρχηγούς πού θρέφουν καί δυό καί τρία άλογα καί ταχονν γιά κα
μάρι. 'Όποιος λοιπόν έχει άλογα γιά τό κέφι του ή γιά τήν έπίδειξή του καί δέν 
τά προσφέρει στής Πατρίδος τήν άνάγκη, δέν είναι άξιος νά λέγηται μήτε πρού
χοντας αύτής τής Πατρίδος, μήτε νά φοράει τό σπαθί τοΰ αρχηγού. Μέ τά άλογα 
αύτά μπορούμε νά ετοιμάσομε τό ιππικό πού χρειάζεται ή πατρίς. Τί λέτε, παιδιά, 
πάμε λ'ά πάρωμε αύτά τά άλογα;

6) Ά λεξ . Ραγκα6ή : « Ό  Γεννάδιος καί οί έΰνικοί έρανοι τοΰ 1826». «'Ιστορία καί Ζωή». 
Α ', σελ. 396. ·



— Πάμε, φώναξε μέ μιά φωνή δ λαός...
’Έ τσ ι και στήν περίπτωση αύτή μαζεύτηκαν στή στιγμή 350 άλογα. Τότε 

προσκλήθηκε ό κατάλληλος άρχηγός γιά  τό Ιππικό, στόν όποϊο ό Γεννάδιος 
είι ι ε :

«Σύ είσαι άξιος νά διοίκησης τό ιππικό. Πάρε τά άλογα, ετοίμασε τα καί 
φεύγα γρήγορα!».

Τό ιππικό αύτό ήταν πού κατά τήν επόμενη χρονιά, δηλ στά 1827, έδωκε 
αλλεπάλληλες νίκες στό ’Έ θνος πού άγωνίζονταν. Ά πό  τότε ό Κολοκοτρώνης 
άποκαλοΰσε τό Γεννάδιο: «ό πατέρας μας», «ό οωτήρας τής πατρίδας», «δ ά
γιος άνθρωπος». Πολύ θαυμάσια περιγραφή τής πατριωτικής αύτής ενέργειας 
τοϋ Γενναδίου κάνει και ό Διονύσιος Κόκκινος7 σέ κάποιο κεφάλαιο μέ τ ίτλ ο : 
« Ο δημόσιος έρανος και ό Γ. Γεννάδιος».

Στό ύπόλοιπο χρονικό διάστημα πού βάσταξε ό Α γώ νας, ό Γεννάδιος δέν 
έπαυσε νά αποτελεί μέλος της επιτροπής γιά τή συλλογή τών εράνων. Ή  ά- 
νάμιξή του ήταν παντού καί πάντοτε ώφέλιμη. Χτυπούσε τις εριστικές τάσεις 
πού δημιουργόνταν άνάμεσα στούς άγωνιστές άπό κάποια άχαλίνωτη φιλο- 
πρωτία. Αύτός έδινε πάντοτε τό παράδειγμα τής άρετης. Γιά τήν Έ θνική 
Συνέλευση τής Τροιζήνας εκλέχτηκε παμψηφεί άντιπρόσωπος τών Ή πειρω- 
ιών. ’Αναδείχτηκε σ’ αύτή χρηοιμώτατος, γιατί στό Συνταγματικό χάρτη ύπο- 
στήριξε καθώς έ'πρεπε τις ιερές άρχές τής ισότητας καί τής έλευθερίας. ’Α
κόμα σ’ αύτή χτύπησε ίδιοτελεϊς άξιώσεις καί καυτηρίασε επιζήμιες φιλοδο
ξίες. Προσπαθούσε πάντοτε νά αδελφώνει τίς άντιμαχόμενες μερίδες άνάμεσα 
στούς άγωνιστές. Πήρε πρωτοβουλία καί άναδείχτηκε πρωτοπόρος γιά  νά 
έκλεγεΐ στή Συνέλευση αύτή ό ’Ιω άννης Καποδίστριας Κυβερνήτης τής Ε λ 
λάδας.

Μέ τόν έρχομό τοΰ Καποδίοτρια στήν Ελλάδα, άρχισαν νά πραγματο
ποιούνται μερικά άπό τά όνειρα τοΰ Γενναδίου σχετικά μέ τήν άγωγή τών 
Έ λληνοπαίδω ν. ’Έ γ ιν ε  άρχικά τό ’Ορφανοτροφείο στήν Αίγινα, στό όποϊο 
ορίστηκε ό Γεννάδιος οργανωτής του. Παράλληλα άνατέθηκε σ’ αύτόν ή ορ
γάνωση και τοΰ Κεντρικοΰ σχολείου τής Αίγινας, πού σέ λίγο χρονικό διά
στημα έγ ινε  τό καλτύερο έκπαιδευτήριο τής Α νατολής. Δούλεψε άκόμα ό Γεν
νάδιος τήν έποχή αύτή πολύ εύσυνείδητα καί πολύ καρποφόρα γκι τόν κα
ταρτισμό τοΰ Έθνικοΰ Τυπογρας>είου καί τή συγκρότηση τής Δημόσιας Βιβλιο
θήκης πού ουστήθηκε άρχικά κΓ αύτή στήν Αίγινα καί μεταφέρθηκε κατόπι 
στήν ’Αθήνα. Σ ’ αύτή διορίστηκε αύτός πρώτοι; «επιστάτης» δηλ. διευθυν
τής της.

Ά ργότερα, ήτοι κατά τό 1835 κι’ άφοΰ πέρασαν κάμποοα χρόνια άπό τήν 
άνακήρυξη τής Ε λλά δα ς σέ βασίλειο, τό «Κεντρικό Σχολείο» άπό τήν Αίγι
να δταν μεταφέρθηκε στήν ’Αθήνα ονομάστηκε «Γυμνάσιο». Πρώτος διευθυν
τής στό «Γυμνάσιο» διορίστηκε ό Γεννάδιος. "Αν καί φτωχός, αύτή τήν έποχή 
διαθέτει άπό τό μισθό του γιά  τή συντρήηση τοΰ Πανεπιστημίου, πούχε νεο- 
συσταθεϊ στήν ’Αθήνα. Ά νέλαβε μάλιστα νά διδάσκει σ’ αύτό καί μαθήματα 
Φιλολογίας. Σ ’ δλους τούς τομείς τής δραστηριότητάς του δέν περιγράφεται 
ό πατριωτισμός του, ή εργατικότητα, ή εύσυνειδησία του. Χτυπάει άμείλικτα 
κάθε κακοήθεια. 'Ό ταν  οί συνάδελφοί του καθηγητές τοΰ Πανεπιστημίου έπε- 
χείρησαν νά εφαρμόσουν τή συναλλαγή στά Πανεπιστημιακά πράγματα, αύ- 
ιύο κατέβαλε προσπάθεια γιά νά χτυπηθούν οί τέτοιες κακοήθειες, ήρθε σέ α
νοιχτή σύγκρουση καί τέλος παρατήθηκε. Σ χετικά  μέ τά εκπαιδευτικά ζητή

7) Δ. Κόκκινου: «Ή  Ελληνική Έπανάστασις». Τόμος 10, σελ. 59—68.



ματα έλεγε  ιό παρακάτω άξιοπρόσεκτο: «Ούαϊ τή οικοδομή, ήτις στερεώς μέν 
στεγάζεται οαθρώς δέ θεμελιοϋται». Έ κ ε ϊ δμως πού έστρεψε πολύ τήν προ
σοχή του κι’ έδωκε δλον τόν εαυτό του, ήταν ή Ριζάρειος Σ χολή, τήν όποία 
φρόντισε νά οργανώσει και στήν όποία, καθώς θά δοϋμε παρακάτω, δίδαξε ώς 
τό θάνατό του. Τούς μαθητές τής Ριζ. Σ χολής άγαποϋσε σάν παιδιά too»s.

Πάντοτε ή πατριωτική φλόγα έκαιγε στά στήθια τοϋ Γενναδίου. Τό μεγά
λο μεράκι του ήταν νά ίδεϊ τήν ’Ή πειρό  μας ελεύθερη. "Οταν στά 1854 κηρύ
χτηκε ή επανάσταση στήν ’Ή πειρο μέ πρωτεργάτη ro στρατηγό θεοδωράκη 
Γρίβα“, ό Γεννάδιος άνέλαβε πρόεδρος τής επαναστατικής επιτροπής. Ή  άπο- 
τυχία τοϋ κινήματος εκείνου τόν έπίκρανε πολύ. Ά π έφ ευ γε  πάντοτε πάρα 
πολύ τήν κομματική συναλλαγή. "Οταν κάποτε, καθώς λένε, ή βασίλισσα ’Α
μαλία τοϋ πρότεινε νά άνακατευτεϊ στήν πολιτική και τοΰ πρόσφερε μάλιστα 
και ro 'Υπουργείο τής Παιδείας, αύτός άρνήθηκε. Δήλωσε θαρρετά και περή
φανα πώς δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά συνδέσει τό όνομά του μέ τήν «κομ
ματική φαυλοκρατία».

"Οταν δίδασκε τούς μαθητές του στό Γυμνάσιο τής ’Αθήνας — δίδασκε 
Ε λλη ν ικά  — νόμιζε πώς άπό τήν έδρα του ξανάβλεπε τά πεδία τών μαχών 
και δακρύζοντας πολλές φορές έβαζε παράμερα τόν Πλούταρχο ή τό Δημο
σθένη και διηγόταν στους μαθητές κάτι άπό κείνες τις σκηνές πού 6άδιζε κα
νένας πρός τό θάνατο σάν νά πήγαινε σέ γιορτή. Καμμιά φορά άγανακτοϋσε 
βλέποντας άτοπες ενέργειες τών νέων και έ λ ε γ ε :

«Δυστυχώς δέν γνωρίζετε δτι μόνον εις τδ πεδίαν τής μάχης ποθνήσκει κα
νείς, ένώ έπι τής κλίνης ψοφά ώς σκύλος».

Ό  Γεννάδιος ήθελε νά πρωτοστατεί σ' δλες τις εκπολιτιστικές εκδηλώ
σεις. Μ’ όλα ταϋτα κάποτε ξεσηκώνονταν μπροστά στήν πολυτέλεια πού έ
βλεπε καθημερινά νά εισχωρεί στήν κοινωνία και έλεγε στούς μαθητές το υ :10

«Οϊ, πατέρες σας ήλευθέρωσαν τήν πατρίδα χωρίς χειρόκτια, χωρίς μεταξωτά 
φορέματα, χωρ'ις βερνικωμένα υποδήματα και σείς χρειάζεστε αύτά τά λ ι λ ι ά διά 
νά τά διατηρήσητε».

Πολλά χρόνια δίδαξε στήν έδρα ό Γεννάδιος. Μισόν σχεδόν αιώνα. ’’Α
φθονα περιστατικά έχουν γραφεί γύρω άπ’ τή διδασκαλική του ζωή και τήν 
έθνική του δοάση. "Ενα άπ’ αύτά, πού δείχνει και τή μεγαλοψυχία του, είναι 
τό έ ξ η ς :11 «Στά τελευταία χρόνια τής ζωής του ό γέρο δάσκαλος συνήθιζε 
υστέρα άπό τό λιτό του φαγητό κι’ έβαζε τήν κόρη του καϊ τοϋ διάβαζε κάτι 
άπό τις εφημερίδες. "Ενα βράδυ ή κόρη του παίρνοντας τήν εφημερίδα «’Α
θήνα» διάβασε ένα άρθρο πού έλεγε γιά τήν εκπαίδευση. Κανένας τους δέν 
ύποψιάζετο πώς τό άρθρο εκείνο θά κατέληγε σ’ έναν πολύ συγκινητικό επ ί
λογο γιά τό μεγάλο Ή πειρώτη δάσκαλο. ’Έ γρ α φ ε  ή εφημερίδα αύτή τά εξής: 
’Ά ν  κανείς και ό πιό απαθής θάθελε νά συγκινηθή, νά τί μπορεί νά κάνη. Νά 
σηκωθή μιά μέρα πρωί - πρω ί στις έξ καϊ νά πάη νά καθίση στό κράσπεδο τοϋ 
δρόμου ποϋναι πίσω άπό τά ’Ανάκτορα. Ά π ’ έκεϊ θά ϊδή νά περνάη ένας γ έ 
ρος εβδομηντάρης, μέ κάτασπρα μαλλιά, στηριζόμενος σ’ ένα μπαστούνι, νιατί 
λ ίγο κουτσαίνει. ’Ά ν  περιμένη έκεϊ δυό ώρες, θά ίδή πάλι τόν ίδιο διαβάτη νά

8) Βλέπε: Κ. I I .  Α αζαρίδη: «Τό πνευματικό Ζαγόρι στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας», 
σελ. 13.

9) Βλέπε: Κ. Π . Λαζαρίδη: «Ή  έπανάστασις τοϋ 1854 καί 6 Θοδωράκης Γρίβας» Ε φ η 
μερίδα «’Ηπειρωτικός ’Αγών» 23-2-58 καί 1,2 καί 4-3-1958.

10) ’Εφημερίδα «ΈίΚ'οφΰλαξ» 17 Νοεμβρίου 1864.
11) «Φωτισμένοι Προ)τοπάροι». ’Έ κδ. ’Αδελφότητος «Ζωή», σελ. 133.



ξαναγυρίζη και νά προχωρή δσο μπορεί πιό γρήγορα, βσηθούμενος άπό τά δυό 
ίου μικρά παιδιά, τό Γιάννη και τόν Κώστα. Ο γέρος αύτός εϊναι ό Γεώργιος 
Γεννάδιος. Δίδαξε δυό ώρες στή Ριζάρειο Σ χολή  και πάει άπ’ έκεϊ στό Γυμνά
σιο τής πόλεως γιά  νά έκπληρώση καί έκεϊ τό διπλό του έργο, τοϋ διευθυντοΰ 
καί διδασκάλου. Πενήντα χρόνια βρίσκεται πάνω είς τήν έδρα καί δι’ αύτό οί 
περισσότεροι άπό τούς λογίους καί ύπαλλήλους είναι μαθηταί του. Καί δμως 
ό άνθρωπος αύτός ζή πτωχικώτατα. . .». Κατόπι ή έφημερίδα έγραφε, δτι έ 
πρεπε νά άνταμειφθή ό γέρος αύτός μεγάλος δάσκαλος. Ή  κόρη τοϋ Γεννα
δίου διαβάζοντας τίς γραμμές αυτές έβαλε τά κλάματα. Ό  πατέρας της τήν 
άγκάλιασε καί τής είπε:

«Παιδιά μου! ας μή ζητάμε αμοιβάς διά τούς αγώνας μας. Έγώ έδωσα τό 
παν διά τήν 'Ελλάδα- αύτό είναι αρκετό. Δέν πειράζει πού ζοΰμε πενιχρά».

Από τό ίδιο τό στόμα τοϋ Γενναδίου, καθώς έχει γράφει ό Νικόλαος Τσχ- 
γαράς1- έχει γίνει γνωστό, πώς προορίζονταν αύτός γιά  διευθυντής τής επ ι
στημονικής σχολής πού έπρόκειτο πριν άπό τήν ίδρυση τής Φιλικής Ε τα ιρείας 
νά συστήσουν οί Ζαγορίσιοι στό μοναστήρι τοϋ Ρογκοβοϋ, οπότε ήθελαν νά ά- 
νακηρύξουν καί τήν περιοχή τοΰ Ζαγοριοϋ άνεξάρτητη ήγεμονία. Σ χετικά  μέ 
τό ζήτημα αύτό ό Γεννάδιος είχε πει στόν Τσιγάρα τά έξης:

«. ..  Έ ν τή μονή ταύτΐ| εμελλον νά συστήσωσι καί κεντρικήν επιστημονικήν 
σχολήν, έν ή οί παΐδες νά διδάσκωνται τήν εγκύκλιον παιδείαν, τήν Ελληνικήν Φι
λολογίαν, τήν Φιλοσοφίαν, τήν Θεολογίαν, τά Μαθηματικά, τήν Φυσικήν καί τήν 
Χημείαν καί προϊόντος τοΰ χρόνου νά εισαγάγουν καί άλλας έπιστήμας. Ή  σχολή 
αΰτη θά διετηρεΐτο διά τών τόκων κεφαλαίου, όπερ ήίίελον καταθέσει είς ασφαλή 
τινα Τράπεζαν. Οί μαθηταί θά διητώντο έν αυτή ώς έν κοινο&ουλίφ καί ούδεμία 
μεταξύ αυτών διάκρισις θά έπετρέπετο... Άλλά πριν ή πραγματοποιηθώαι ταΰτα, 
έσκέπτοντο νά προετοιμάσωσι καί τούς πρός τοΰτο καταλλήλους άνδρας. Καί πο
λιτικόν μέν καί θρησκευτικόν αρχηγόν είχον ορίσει τόν διδάσκαλον Νεόφυτον Δού
καν, δς κατερχόμενος εις τήν πατρίδα έπι τώ σκοπώ τούτα), θά έχειροτονεΐτο άρχι- 
ερεύς έν Κων)πόλει. Διά τά τής δικαιοσύνης Χριστόδουλον Κλωνάρην και διευθυν
τήν τής έπιστημονικής Σχολής εμέ, διό και άπεστάλην έγώ μέν μετ’ άλλων εις Λει
ψίαν, άλλοι δέ νέοι αλλαχού τής Ευρώπης, ινα σπουδάσωμεν καί 'ίνα προετοιμασθώ- 
μεν εις τό έ'ργον, εις ο έκαστος είχε κληθεί. Ταΰτα έβουλεύοντο οί φιλοπάτριδες έ- 
κεΐνοι άνδρες... ήθελον δέ άφεύκτως πραγματοποιήσει, αν ή μεγάλη έθνική έξέ- 
γερσις δέν προλάμβάνεν αυτούς, δτε πλέον πασα μερική σκέψις καί ένέργεια έγκα- 
τελείφθη καί πάντες έσκέπτοντο ήδη περι τής άπελυθερώσεως τοΰ δλου ’Έθνους 
καί τής παλιγγενεσίας αύτοΰ. Τό σχέδιον λοιπόν έ'μεινεν άπραγματοποίητον τήν πα
ραμονήν τής έκτελέσεώς του, ή δέ δυστυχής εκείνη χώρα (δηλαδή ή ’Ήπειρος) δια- 
τελεΐ έ'τι ύπό τήν τυραννίαν τών Χαλτούπηδων...»13.

Σ τά  1854 τά ξένα στρατεύματα, πού είχαν έρθει στόν Πειραιά, έφεραν 
στήν πατρίδα μας τό μικρόβιο τής χολέρας. ’Ά ρχισ αν νά πεθαίνουν πολλοί 
καί στόν Πειραιά και στήν Αθήνα. Ά πό  τό μεγάλο αύτό κακό έκλεισαν τό Πα
νεπιστήμιο, τό Γυμνάσιο τής Ά θνήας, καθώς καί δλα τά σχολεία. Μονάχα ή 
Ριζάρειος Σ χολή  δέν είχε κλείσει. Ό  Γεννάδιος άρνιόταν νά διακόψει τά μα
θήματα σ’ αύτή. Π αρέμεινε πάντα πιστός στό καθήκον του. Ή  γυναίκα του

12) Ειρηναίου Ά σωπίου: «Α ττικόν Ήμερολόγιον». ΆΑήναι 188G.
13) Βλέπε και Κ. IT. Λαζαριδη : «Τό πνευματικό Ζαγόρι στά χρόνια της Τουρκοκρατίίας», 

σελ. 13— 17.



καί ολοι οί δικοί του τοΰ συνιστοΰσαν νά μή βγαίνει έξω καί κινδυνέψει άπό 
ιήν άρρώστια αύτή. Μά ποΰ ν ’ άκούσει αύτός τέτοιες συμβουλές.

«’Αφήστε με νά κάνω τό καθήκον μου, ελεγε. Ή  συντήρηση, τής Σχολής έ- 
ξαρτάται άπό μένα ·καί δέν θέλω νά βαρύνη επί τής συνειδήσεώς μου ή ευ#ύνη τής 
διαλΰσεως αυτής. 'Ο Θεός βοηθός!»

Μιά μέρα κατά τήν επικίνδυνη αύτή περίοδο γύρισε στό σπίτι του αρρω- 
ρτος καί έπεσε στό κρε66άτι. Σ έ  λ ίγες μέρες πέθανε άπό τή φοβερή αύτή 
άρρώστια. ΓΙέθανε στις 12 Νοέμβρη 1854. Ή  κηδεία του έγ ινε  τήν άλλη μέρα, 
13 Νοέμβρη. Κηδεύτηκε άπλά. Ό  πρόωρος θάνατός του δικαιολογημένα θεω
ρήθηκε πραγματική συμφορά γιά τήν Ε λλάδα  τών χρόνων εκείνων. Πέθανε, 
καθώς είδαμε παραπάνω, πολύ φτωχός. ’Ά φ ησ ε χήρα γυναίκα μέ άρκετά ανή
λικα παιδιά. 'Ο Ά λέξ. Μαυροκορδατος πού ήταν τότε πρωθυπουργός πήρε τήν 
άπόφαση ν ’ άναλάβει τό Κράτος τήν οικονομική ένίσχυση τής οίκογενείας 
του, παρά τό γεγονός, δτι ή Ε λλά δα  τότε περνοΰσε τρομερές οικονομικές δυσ
χέρειες. Ό  Μαυροκορδατος είπε:

«Ή  πατρίς υιοθετεί τήν ορφανήν οικογένειαν τοΰ υίοθετήσαντος τήν νεολαί
αν τής 'Ελλάδος».

"Υστερα άπό τό Θάνατό του οί εφημερίδες τής ’Αθήνας δέν έπαψαν νά 
γράφουν κάθε μέρα γιά τό Γεννάδιο, νά έξαίρουν τό έργο του καί νά διατυ
πώνουν τή λύπη γιά  τόν πρόωρο χαμό του. Τέτοιες περιγραφές μπορεί νά δια
βάσει κανένας στις εφημερίδες «Άθηνα», «’Ελπίς», «Έθνοφύλαξ» κλπ. Ή  ε 
φημερίδα «'Ή λιος»11 άνάμεσα στά άλλα έγραφε γιά τό Γεννάδιο καί τοΰτα :

«Πορεΰθητε σήμερον είς τήν Θεσσαλίαν καί θά άπαντήσητε τους πλείονας δι
δασκάλους μαθητάς τοϋ Γενναδίου' πορεΰθητε είς τήν ’Ήπειρον, θά άπαντήσητε 
τούς πλείονας προκρίτους μαθητάς τοΰ Γενναδίου- πορεΰθητε είς τήν Μακεδονίαν, 
θ ’ απαντήσετε τούς πλείονας ιατρούς μαθητάς τοΰ Γενναδίου- πορεΰθητε είς τήν 
Κων)πολιν, εις τήν Σμΰρνην, είς τήν Αλεξάνδρειαν, θ ’ άπαντήσητε τούς πλείονας 
εμπόρους μαθητάς τοΰ Γενναδίου... "Οταν όμιλώμεν, ώ "Ελληνες, περί Γενναδίου, 
όφείλομεν νά όμιλώμεν άσκεπις περί τοιοΰτου άνδρός, είς τόν όποιον ό νοΰς, ή γλώσ
σα καί ή καρδία ήσαν πατρίς. Διά ταΰτα, δταν περί πατρίδος ώμίλει, τά μάτια του 
έξέχεον λάμψιν θείαν, ή φωνή αΰτοΰ έλάμβανεν ήχον θείας σάλπιγγος καί ό λόγος 
αΰτοΰ θεοφόρητος είχε τι τών προφητών Ίερεμίου καί 'Ιεζεκιήλ θρηνούντων τήν 
Ιερουσαλήμ...» .

Δέν έγραψαν δέ τότε γιά τό Γεννάδιο εγκωμιαστικά λόγια μονάχα οί ε 
φημερίδες καί τά επιστημονικά περιοδικά. Τοΰ άποδόθηκαν τιμές καί άπό τό 
επίσημο Κράτος, καθώς καί άπό τό Πανεπιστήμιο τής Λειψίας. Καί τό δικό 
μας Πανεπιστήμιο τόν τίμησε δπως έπρεπε. Τοΰ έκανε αύτό επίσημο μνημό
συνο κατά τίς 20 Μάρτη τοΰ 1855 στή Μητρόπολη τής ’Αθήνας. Τότε μητρο- 
πολιτικός ναός ήταν ό ναός τής Α γία ς Ειρήνης καί δχι ό σημερινός. Στό μνη
μόσυνο αύτό μίλησαν άρκετοί ρήτορες γιά τό Γεννάδιο. Τόν είπαν «άτρόμη- 
ιο άγωνιοτή» καί «ταπεινό είρηνοποιό». Τόν χαρακτήρισαν «νέο Τυρταίο», τοΰ 
οποίου τά λόγια ήταν νόμος γιά τό λαό. Δικαιολογημένα ονομάστηκε αύτός 
«οωτήρας τής πατρίδος» καί πολύ δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται σάν ένας 
άπό ιούς πιό διάσημους καί φλογερούς δασκάλους τοΰ Γένους. Κατά τίς επ ί
σημες γιορτές τής Εκατονταετηρίδας πού έγιναν στά 1930 γιά τήν άνεξαρτη- 
σία τής 'Ελλάδας, ή ειδική επιτροπή γιά τηαή του έστησε τή μαρμάρινη προ-

14) «Φωτισμένοι Πρωτοπόροι». ’Έ κδ. ’Αδελφότητος Θεολόγων ή «Ζωή», σελ. 136.
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το)ΐή του κοντά στά σχολεία τής πατρίδας του, στά Δολιανά, σέ μιά πλατεία 
πού φ έρνει τό δνομά του.

Πέρα άπό τό πολύχρονο και τόσο άποδοτικό διδακτικό του έργο και τήν 
πατριωτική του δράση, ό Γεννάδιος έχει στό ενεργητικό του και εξαιρετικά 
μεγάλο και πολύτιμο συγγραφικό έργο. Υ πήρξε, μπορούμε να πούμε, πολυ- 
γραφότατος. Τά συγγράμματά του εϊναι έργα πρωτότυπα, άλλά και μεταφρά
σεις. Ά π ’ δλα τά συγγράμματά του διακρίνεται πώς σκοπός του ήταν νά  βοη
θήσει τήν Ελληνική νεολαία γιά τή σωστή της μόρφωση. Κυριώτερα άπό τά 
συγγράμματά του είναι: 1) «Στοιχειώδης πραγματεία περί τών χρεών τοΰ άν- 
θρώπου»' Μόσχα 1819. 2) «Στοιχειώδης εγκυκλοπαίδεια τών παιδικών μαθη
μάτων». Τόμοι έξ, μέ τή συνεργασία Γ. Λασάνη. Μόσχα 1820— 1821. 3) «Παι
δική βιβλιοθήκη»' 4) «Χρηστομαθείας μαθήματα». 5) «Γραμματική Ελληνική». 
Αίγινα 1832. Αύτή γαλούχησε σχεδόν τρεις γενεές. 6) «Πρώτη τροφή τού υ 
γιούς ανθρωπίνου νοός» (αετάφραση) Αίγινα 1833. 7) «Κατήχηοις». 8) « 'Ιε 
ρά 'Ιστορία». 9) «Σύνοψις τής Γενικής Ιστορίας» (μετάφραση). 10) « Ε λ λ η 
νική Γραμματεία ή Γραμματολογία» (μετάφραση). 11) «Ηθική ή περί καθη
κόντων». Ά θήναι 1854. Δημοσίευσε άκόμα πολλά άρθρα σέ διάφορα περιοδι
κά. Συνεργάστηκε σέ πολλές σχολικές εκδόσεις Ε λληνικώ ν κειμένων. ’Ά φ η 
σε πολλά έργα του άνέκδοτα, ιδιαίτερα μεταφράσεις. 'Ό λ ο ι οι 'Έ λ λη νες συγ
γραφείς τής εποχής του, άλλά καί πολλοί ξένοι μνημονεύουν στις εργασίες 
τους τά συγγράμματα τοΰ Γενναδίου. Ο ποιητής Γ. Ζαλοκώστας σέ κάποιο 
ποίημά του τόν άποκαλεϊ «πατέρα τών δασκάλων» καί «άπόστολο τών φώτων».

Γιά νά καταδειχθεΐ πόσο επω φελείς ήσαν πάντοτε οι ενέργειες του. ιδιαί
τερα γιά τή θεραπεία τών πνευματικών άναγκών τής 'Ελλάδας πού μόλις ε- 
χεν  ελευθερωθεί άπό τή σκλαβιά παραθέτω τά παρακάτω, πού δημοσίευσε ’Α
θηναϊκή εφημερίδα15 καί πού έχουν σχέση μέ τήν προσπάθεια τοΰ Γενναδίου 
νά ιδρυθεί και νά προκόψει βιβλιοθήκη στήν Αθήνα. Διαβάζουμε λοιπόν στήν 
έφημερίδα αύτή καί τά έ ξ ή ς :

«Μανθάνομεν, ότι δ κύριος Γεννάδιος έζήτη;σε τό πλησίον εις τήν στοάν τοΰ 
Άδριανοΰ τσαμίον διά νά ξεφυλακώση τά βιβλία, τά όποια οί Ζωσιμάδες, Σακελ- 
λάριοι καί άλλοι τοιοΰτοι μάς έπρόσφεραν καί νά τά καταθέση έκεϊ καί τοιουτοτρό
πως νά μιις γίνουν χρήσιμα. Άλλά που θέλει ν’ άκούση λόγον περί παιδείας τοΰ έ
θνους ό κύριος Σμάλτζ. Τό τζαμίον δέν τό παραχωρεί, διότι ώς νά μή έχει εύρυχώ- 
ρους στρατώνας ύπό τήν οδηγίαν του, κρατεί καί έκεϊ ολίγους μουσικούς, οΰς ■θέ
λει διά προφύλαξιν μήπως ήθελε συμβη λέγει ποτέ άσθένεια καί μεταφέρει εκεί 
τινάς άρρωστους, ώς νά ήτο μικρόν τό νεοκτισθέν νοσοκομεΐον ή ώς νά μή ήμπο- 
ροΰσε καί δλους τούς Βαυαροΰς τους νά τους χωρέση ασθενείς. Παράδοξον 
πράγμα με τήν προθυμίαν, τήν οποίαν δείχνουν οί Κύριοί μας τής Βαυ
αρίας εις ήν πρόοδον καί παιδείαν μας. Στρατώνας εΰρυχωροτάτους άνήγεραν μύ
ρια εθνικά καταστήματα καί άλλα τσαμία κατέλαβε τό στρατιωτικόν των, διά τά 
άλογα ζώα οίκοδομή-θησαν παλάτια· διά δέ τήν παιδείαν τοΰ έθνους, τό μόνον μέ
σον, τό όποιον μάς υπόσχεται ευδαιμονίαν καί πρόοδον, δηλ. διά τήν μόρφωσιν 
τών ανθρώπων δέν συμφωνούν νά παραχωρήσουν ούδ’ ένα παλαιόν τζαμίον».

Καί μιά πού γίνεται λόγος γιά τήν προσπάθεια τοΰ Γενναδίου νά διαφυλα- 
χθοΰν καί νά άξιολογηθοΰν τά πολύτιμα βιβλία, δέ θεωρώ άσκοπο νά είπωθοΰν 
λίγα λόγια καί γιά τή βιβλιοθήκη τής ’Αθήνας πού έχει τό δνομα τής οικογέ
νειας αύτής, γιά τή «Γεννάδιο» βιβλιοθήκη. Τό κτίριο τής βιβλιοθήκης αύτής,

15) Έ φημερίδα: 24 Φλεβάρη 1837.

i.



πολυτελέστατο και συγχρονισμένο, βρίσκεται στήν όδό Σουηδίας. Χτίστηκε 
άπό τήν ’Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή. Ή  λειτουργία της άρχισε στά 
1926. Δόθηκε σ’ αύτή τό δνομα «Γεννάδιος», γιατί τήν αρχική βάση τών βι
βλίων της άπετέλεσαν δσα βιβλία άφησε ό μεγάλος δάσκαλος Γεώργιος Γεν
νάδιος. Κατά κύριο δμως λόγο τό μεγαλύτερο όγκο τών βιβλίων της άποτε- 
λοΰν τά δωρηθέντα άπό τόν Ίω ά ν . Γεννάδιο, παιδί τοΰ Γ. Γενναδίου, βιβλία. 
Ό  αριθμός τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης αύτής ύπερβαίνει τούς 30 χιλιάδες 
τόμους. Έ κτος άπ’ αύτούς περιλαμβάνονται σ’ αύτή καί πολλά χειρόγραφα 
και άνέκδοτα εργα. Ί α  βιβλία τής βιβλιοθήκης αύτής είναι κατά γενική ομο
λογία πολυτιμώτατα, γιατί άνήκουν σέ σπάνιες εκδόσεις.

Είπαμε, ότι κατά τό θάνατό του ό Γεννάδιος άφησε άπροστάτευτη καί ά
πορη τήν πολυμελή του οικογένεια. Τά ορφανά παιδιά του βρίσκονταν δλα 
σέ μικρή ηλικία. Κατώρθωοαν δμως αύτά νά σταδιοδρομήσουν λαμπρά καί νά 
άναδειχθοΰν σπουδαίοι επιστήμονες, πού τίμησαν πολύ τόσο τό οικογενειακό 
τους, δσο και τό Η πειρωτικό δνομα. Τό μεγαλύτερο παιδί του ήταν ό ’Ανα
στάσιος (1840— 1911). ’Ακολούθησε αύτός φιλοσοφικές καί Ιστορικές σπουδές. 
Έ γ ιν ε  καθηγητής τής Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο. Κατέγινε καί μέ τή δημο

σιογραφία. Ί ο  συγγραφικό του έργο σημαντικό. ’Ά λ λ ο  παιδί του ήταν ό ’Ιω 
άννης (1844— 1932). Καί αύτός λόγιος. Ακολούθησε τό διπλωματικό σώμα. 
Είναι ό ούσιαστικός δημιουργός τής Γενναδίου βιβλιοθήκης. ’Ά λ λ ο ς γυιός τοΰ 
Γενναδίου ήταν ό Παναγιώτης (1848— 1917). Σπούδασε στό εξωτερικό ( Ε λ 
βετία καί Α μερική ) φυσικομαθηματικά καί γεωπονία. Προώθησε πολύ μερι
κές φυσικές επιστήμες στή χώρα μας καί ιδιαίτερα τή βοτανική. Τά συγγράμ- 
ματά του θεωρούνται μεγάλης επιστημονικής άξίας.

Τέτοια ύπήρξε μέ πολύ σύντομη περιγραφή ή ζωή τοϋ Γεωργίου Γεννα
δίου, τοΰ παιδιοΰ τοΰ παπά - Άναστάση άπό τά Δολιανά. Καταβλήθηκε προσ
πάθεια νά δοθοΰν στις παραπάνω σελίδες εκείνα τά στοιχεία γιά τή ζωή καί τή 
δράση τοΰ Ή πειοώτη αύτοΰ, πού κατά τήν άποψή μου δέν πρέπει νά άγνοοΰν- 
ιαι άπό κανένα. Συμπερασματικά μπορούμε νά ποΰμε πώς ό Γ. Γεννάδιος υ
πήρξε πατριώτης άπό τούς λίγους καί ένθερμος εθνικός άγωνιοτής πού είχε 
κλεισμένη μέσα στήν καρδιά του τήν Ε λλάδα . Στόχος σ’ δλη τή ζωή του δέν 
ήταν άλλος, παρά τό μεγαλείο καί ή προκοπή τής πατρίδας. Μόχθησε πάντο- 
ιε, τόσο μέ τή φωτισμένη διδασκαλία, δσο καί μέ τό ήθος του καί τίς λοιπές του 
άρετές γιά  τήν άναδιοργάνωοη τής παιδείας τής νεοελευθερωμένης Ε λ λ ά 
δας. ’Έ β α λε  τίς πρώτες σωστές βάσεις στήν έθνική παιδεία κατά τά 30 περί
που χρόνια τής έλεύθερης πατρίδας. Πολύ σιοστά λοιπόν χαρακτηρίζεται αύ- 
τύς σάν μιά σπανθηροβολοΰσα πνευματική φυσιογνωμία τοΰ νεωτέρου Ε λ 
ληνισμού καί πολύ δικαιολογημένα θεωρείται σάν ένας άπό τούς πιό με
γάλους δασκάλους τοΰ Γένους.

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΛΑΖΑΡ ΙΔΗΣ
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Υφηγητοΰ Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 
Κ A I 

Η ΕΘΝΙΚΗ πΑΑΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
« Χαΐρε, ώ Μήτερ γλυκερά » 

Ν . Δούκας

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 
( 1760— 1845 }

ΣΗΜ.: Η ανωτέρω είκών (ελαιογραφία) εύρίσκεται έν τή Ριζα-
ρείιρ Σχολή, δθεν κα'ι ή φωτογραφία. Κάτω αριστερά: 
Νεόφυτος Δούκας. Δαττάνη Μητροττ. ’Αθηνών Γερμανού.



1. Ή  ένοπλος έξέγερσις τοΰ έθνους, τό 1821, κατά ιοΰ βαρβάρου Τούρ
κου κατακτητοΰ, άποτελεί τό τέλος, και όχι τήν άρχήν, μιας μακράς άπελευ- 
θερωτικής κινήσεως, άρξαμένης εύθύς άμα τη πτώσει τής Κωνοταντινουπά- 
λεως τό 1453, και τόν άπόηχον μιας ένδοξου ίατορίας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, 
μιας άλυσιδωτής έκρήξεως έπαναστατικών έπι μέρους κινημάτων και μιας 
ζώσης και διαρκοΰς διακηρύξεως τοΰ πνεύματος τής έλευθερίας ύπό άνεξαρ- 
τήτων και ελευθέρων έστιών τοΰ έλληνικοΰ χώρου, δπου ό κατακτητής δέν 
ε ίχε  φθάσει και μετά κατοχήν έκατονταετιών άκόμη, δπως είναι ή μοναδική 
εποποιία τοΰ Σουλίου!

2. Δι ατών άνωτέρω άριστα καταφαίνεται, δτι δέν άποθνήσκουν εύκολα 
οί λαοί, οί όποιοι έχουν μίαν πολλών αιώνων έξοχον και δημιουργικήν ιστορί
αν καί έχουν ρίψει βαθείας τάς ρίζας τοΰ πολιτιομοΰ είς τήν ζωήν τής άνθρω- 
πότητος. Καί ό έλληνικός λαός μέ τήν μακραίωνα καί περίδοξον ιστορίαν και 
τόν άνυπέρβλητον πολιτισμόν του, άφοΰ διά τούτου κατέκτησε πρώτον τόν 
Ρωμαίον κατακτητήν του, ήλθεν έπειτα καί ή σειρά τοΰ άπό άνατολών βαρ
βάρου κατακτητοΰ. Σκληροτράχηλος ούτος καί βάρβαρος μέχρι μυελοΰ όστέ- 
ων δέν άντελήφθη καθόλου τήν εκπολιτιστικήν δύναμιν καί ένέργειαν τών 
κατακτηθέντων, άντέστη άρνητικά καί άπέμεινε τρις χειρότερα βάρβαρος καί 
άκαλλιέργητος άπό δ,τι ήτο κατά τούς χρόνους τής πορείας του κατά τοΰ πο- 
λιτισμοΰ καί τοΰ μοναδικοΰ χώρου τών φώτων τότε, τοΰ έλληνικοΰ χώρου καί 
τής Έ λληνικής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.

3. Ο κατακτηθείς δμως έλληνικός λαός εχων ζωηράν; έπίγνωσιν τής ά- 
νωτερότητός του άπό τόν κατακτητήν καί άντιληφθείς τό άσκοπον, άκαρπον 
καί μάταιον τών, πρό τής επαράτου άκόμη άποφράδος έκείνης μαύρης ήμέρας, 
τής οριστικής πτώσεως τής Αύτοκρατορίας, τήν 29 Μαΐου 1453, καταβληθει- 
σών, ύπό τοΰ λαοΰ, τής ’Ορθοδόξου Έ λληνικής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας, 
προσπαθειών πρός έξημέρωσιν καί έκπολίτισιν τοΰ άνεπιδέκτου πάσης μορ- 
φώσεως βαρβάρου κατακτητοΰ, έκαμε ταχεΐαν στροφήν πρός έαυτόν, ϊνα δια- 
σωθή καί ϊνα μή καί ό ίδιος άποβαρβαρωθή. Πρός τοΰτο προσεπάθησε νά δια- 
τηρήση άπαραχάρακτα, άμόλυντα καί άλώβητα τά πολύτιμα καί ιερά ένσημα 
τής έθνικότητός του καί άσινή τά σήμαντρα τοΰ πολιτισμού του καί άκριβή, 
άστραβή καί άκίβδηλα τά τής θρησκείας του, μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν 
όψέποτε ταχίστην άπόσεισιν καί άποτίναξιν τοΰ έπιβληθέντσς καί έπικαθεσθέν- 
τος επί τοΰ τραχήλου του βαρέος καί μαύρου τουρκικοΰ ζυγοΰ.

"Οθεν, καί δι’ δλους αύτούς τούς λόγους, πάντα τά ίερά ταΰτα πατρώα 
διωχέτευον οί δουλωθέντες είς τάς ψ υχάς καί ένεθάρρυναν τάς καρδίας τών 
νέων γενεών. Ή  οικογένεια, ή Εκκλησία  καί τά Σ χολεία  ήσαν οί τρεις ισχυ
ρότατοι παράγοντες οφυρηλατήσεως τών νέων γενεώ ν καί διαιωνίσεως τών 
πατρώων τούτων κειμηλίων καί ιδανικών μέχρχς δτου «πάλι μέ χρόνια μέ και
ρούς, πάλι δικά μας θά ναι»!

4. ’Αλλ’ ό κατακτητής εγκαίρως άντιληφθείς τοΰτο, οχληρότατα έλαβε 
τά μέτρα του καί έκτύπησε άλύπητα καί άνελέητα, ϊνα συντρίιι/η καί έξαφα- 
νίση ριζικώς καί τούς τρεις ώς άνω παράγοντας άνασχέσεως έκ τοΰ άφανι- 
σμοΰ καί άνακοπής έκ τής άποβαρβαρώσεως παντός έλληνικοΰ. Οΰτω τά μέν 
σχολεία έκλείσθπσαν άμέσως καί οί άξιοι λόγου διδάσκαλοι καί σοφοί έλα6ον 
τήν αγουσαν είς τήν ξένην, αί δ’ έκκλησίαι έσίγησαν σιγήν νεκρ ικήν  σκλη
ρότατα δμως καί ριζικά έπληξεν ό άνάλγητος κατακτητής τόν θεσμόν τής έλ
ληνικής οίκογενείας πρός τέλειον άφανισμόν της έψαρμόσας τήν άπάνθρωπον 
καί γενοκτόνον μέθοδον τοΰ παιδομαζώματος τοΰ άρρενος πληθυσμοΰ, τήν άρ- 
παγήν τών θηλέων πρός έμπλουτισμόν τών χαρεμίων του ή καί πρός εμπορίαν



είς τά κέντρα τής ’Ανατολής τών δουλεμπόρων τής λευκής σαρκός και τόν 
άναγκαστικόν, εσπν δτε δέ ομαδικόν, έξισλαμισμόν.

5. Τοιαύτην τινά σκοτεινήν και άπαισιόδοξον εικόνα μας παρέχει, δχι 
πολύ μετά τήν αλωσιν, ώς έπικρατήσαοαν είς τήν Αιτωλίαν και τά δμορα αύτή 
μέρη — χωρίς τοΰτο νά άποκλείη χειροτέραν κατάστασιν άλλαχοΰ — ό Δ ι
δάσκαλος τοΰ Γένους Εύγένιος Γιαννούλης ό Αίτωλός (1597—1682), λ έγ ιο ν :

«Έν τοϊς μέρεσι τής Αιτωλίας, τής έμής άθλιας πατρίδος, και έπι πάσι σχεδόν 
τοϊς πέριξ εκείνη κλίμασιν έξέλιπε πρό πολλών ήδη χρόνων απαν καλόν, μεθ’ ό ή 
τών πεζών γραμμάτων γνώσις, ή τροψή τών λογικών ψυχών, ή δυναμένη σοψίζειν 
είς σωτηρίαν τόν άνθρωπον, καί οΰτω συνέβη τους έκεΐσε πάντας άναλφαβήτους γε- 
νέσθαι καί άγαν τρισβαρβάρους, περί δέ τήν ομολογίαν τής καθ’ ήμας άμωμήτου πί
στεως μ*]δέ τών αλλοφύλων πάντες διενηνόχασι- σπάνιόν τι χρήμα δ ίερεύς έκεϊ, ό 
απλώς γραμμάτων εΐδησιν εχων τούτου χάριν πολλά τών παιδίων, ανευ τοΰ μετα- 
νοίας λουτροΰ άπήλθον τοΰ βίου καί τών ιερών άμέθεκτα μυστηρίων. . . Εΐς τά πα
ράλια τής Αιτωλίας ήχρειώθη παντάπασιν ό Χριστιανισμός καί ό σωτήριος τοΰ Ευ
αγγελίου λόγος καί τά μυστήρια τής Έκκλησίας τοΰ Θεοΰ»1.

Καί τοΰτο, διότι «ή τυραννία είναι έχθρά πάσης αρετής καί πρόξενος πάσης 
κακίας»2.

Ταΰτα έπι6ε6αιοΐ καί άλλας Διδάσκαλος τοΰ Γένους ό επιφανής Νεό
φυτος Δούκας (1760— 1845), λέγισν:

«Π  ρό τής έπαναστάσεως. . . τά πρός τό θειον μόλις έωρώμεν πη̂  αρετής ίβς 
δι’ άχλύος εΐδωλον ένυπάρχον τω, καί θρησκείας άκτΐνά ποθεν διαυγάζουσαν ήμϊν 
καθαράν ώς έν βαθεΐ τώ σκότει οΰσι. . .»3.

6 Τοιουτοτρόπως όλίνου δεϊν καί άπε6αρ6αρώθη, ένεκρώθη καί έξηφα- 
νίσθη άπό τόν χάρτην τών ζώντων λαών — τοΰτο άλλωστε έσημείουν καί ξέ
νοι πεοιηγηταί τής μαύρης εκείνης εποχής — ή Ε λλ ά ς, άν μή εγκαίρως άν- 
τέδρα σθεναρώς ή ελληνική ψυχή μέ τό «κρυφό σχολειό» καί μέ τήν είς τά 
δρη καταφυγήν καί τήν έκεΐθεν άντίστασιν κατά τοΰ κατακτητοΰ, άλλά καί 
τήν έκ τοΰ έξω τής Ε λλά δος άνδρωθέντος ελληνισμού.

7. Πράγματι, παρά ιήν καίουσαν μήνιν τοΰ κατακτητοΰ καί τόν δεινόν 
διωγμόν έκριζώσεως τής έλληνικής οίκογενείας, έξαφανίσεως τών έλληνικών 
σχολείων καί άποσβέσεως τής ορθοδόξου Χριστιανικής θρησκείας, πάλιν αύ- 
ταί αί τρεις δυνάμεις κατατρεγμένοι συνεοπειρώθηοαν ύπό τήν οκέπην τής 
έλληνικής ’Ορθοδόξου Έ κκλησίας καί σιγά σιγά έπέζησαν τής θυέλλης καί 
ήνδρώθησαν ύπό τό άχνόν φώς τοΰ κανδηλιοΰ τοΰ «κρυφού σχολειοΰ».

8. Ά πό  τό νυκτόβιον δέ καί κατατρεγμένον τοΰτο «κρυφό σχολειό» προ- 
ήλθον τά έν άκμή ευρισκόμενα ελληνικά σχολεία τοΰ 18ου αίώνος καί ύπό τό 
φώς πλέον τής ήμέρας. Πρώτον τοιαΰτα σχολεία, χωρίς νά παύσουν ποτέ τήν 
διαδοχήν των άπό τά σχολεία τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας διά τοΰ περίφη
μου Φροντιστηρίου (1292) έν τή Μονή τών Φιλανθρωπηνών, ένεφανίσθησαν 
έν άκμή είς τά

1) Κ. Κ ο ΰ ρ  κ ο υ λ ά ,  Λεύκωμα Διδασκάλων τοϋ Γένους, ΆΌήναι 1971, σελ. 24.
2) 'Ελληνική Νομαρχία (180β>, ’Έ κδ. Κάλβου. Ά.Αήναι 1968, οελ. 120. ’Ί δ ε  κα'ι 122.
3) Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς  Δ. Λ ω λ η, Αι θρησκευτικαί ιδέαι τοϋ Νεοφύτου Δουκα. Νέα *Τ-

όρκη 1949, σελ. 168.



«Γιάννενα, πρώτα στ’ αρματα 
στά γρόσια, κα'ι στά γράμματα.

Και «έκ τών σχολείων τών Ίωαννίνων, δπως λέγει ό Νεόφυτος Δονκας, έξερρύ- 
ησαν ρύακες Ικανο'ι νά ποτίσωσι τήν διψώσαν 'Ελλάδα, και μάλιστα έν τώ αΰχμώ» 
της τουρκοκρατίας1.

Τότε έφθασε είς τήν ακμήν του και ό σφυρηλατηθείς είς τά όρη άπελευ- 
θερωτικός έλληνικός στρατός, μέ τούς κλέφτας καί τούς άρματολούς, ό όποιος, 
κατά τόν ’Ανώνυμον συγγραφέα τής Έ λληνικής Νομαρχίας, ήτο δτοιμος καί 
ικανός νά συντρίφη τόν έξ άνατολών βάρβαρον κατακτητήν καί άποδώση τήν 
έλευθερίαν είς τόν έλληνικόν χώρον καί τόν ελληνικόν πληθυσμόν.

9. Τό λαμπρόν αύτό δένδρον τής έλευθερίας διετήρησαν ζών καί έκαλ- 
λιέργησαν μέ θέρμην είς τάς καρδίας τοΰ υποδούλου Ελληνισμού καί τοϋ 
'Ελληνισμού τής διασπορείς μέ τά σχολεία, εντός καί έκτος τής Ε λλάδος, οί 
μεγάλοι, γνωστοί καί άγνωστοι, διδάσκαλοι τού γένους. Μεταξύ τούτων έξέ- 
χουσαν θέσιν κατέχει καί ό μεγάλος διδάσκαλος τοϋ γένους καί έθνικός ευ
εργέτης Νεόφυτος Δούκας

10. Ό  Νεόφυτος Δούκας ορφανός πατρός παιδιόθεν καί πάμπτωχος άνε- 
δείχθη έξέχουσα προσωπικότης, λαμπρός διδάσκαλος τοΰ γένους καί μοναδι
κός σκαπανεύς τοΰ δένδρου τής έλευθερίας είς τάς ψυχάς τών τότε Ε λ λ ή 
νων διά τών συγγραφών του καί διά τής διδασκαλίας του.

Τρία ήσαν διά τόν Δαύκαν τά ιδανικά τής ζωής του καί τά όποια ένεφί)- 
τευεν είς τάς ψ υχάς τών μαθητών του καί δλων τών Ε λλή νω ν  διά τής ζώσης 
καί γραπτής δράσεώς του, καί τρεις ήσαν οί σκοποί, τών οποίων τήν πραγμα- 
τοποίησιν έπεδίωξε μέ πείσμα καί άδιάκοπον έπ ιμ ονήν: γλώσσα ελληνική, κε- 
καθαρμένη βαρβαρισμών, θρησκεία χριστιανική, όπηλλαγμένη δεισιδαιμονιών, 
καί Ε λ λ ά ς  ελεύθερα.

Τήν τελευταίαν αύτήν έφ ανιάζειο  είς τήν ακμήν καί το |ΐεγαλεϊον τοΰ 
χρυσοΰ αίώνος μέ έπικεφαλής τάς εύκλεεϊς ’Αθήνας, ώς ήσαν άλλοτε ποτε 
είς τήν δόξαν των. Διό καί ό Δούκας άπέφευγε, μετά τήν άπελευθέρωσιν, νά 
έλθη είς ’Αθήνας, διαμένων διαρκώς έν Αίγίνη, φοβούμενος μήπως δέν εύρη 
ταύτας, δπως τάς έφαντάζετο ή χειροτέρας άπό δ,τι τάς έφαντάζετο, ή μήπως 
άποθάνη μόλις άντικρύση τά προύπαλαια τοΰ Παρθενώνος, δπως ό ϊδιος έ
γραφε*.

11. Πρό δέ τής έπαναστάσεως, δτε λίαν έπιτυχώς διηύθυνε τήν περί- 
πυστον έν Βουκουρεστίω Αυθεντικήν Σ χολήν, ένέπνευσε τό πνεΰμα τής ε 
λευθερίας είς πλήθος νέων Ελλήνω ν τής διασπορας, έξ ών καί δι’ ών έπην- 
δρώθη ή διά τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος όρκισθεΐσα όμάς τών έν Δρα- 
γατσανίω ένδόξως πεσόντων θνησιθελητών τριακοσίων 'Ιερολοχιτώ ν τοΰ ’Α
λεξάνδρου Υψηλάντου0.

12. ’Ολίγα έτη προ τής Έπαναστάσεως καί δτε άκόμη εύρίσκετό είς ιό 
οιάδιον τής άναρρώοεως άπό τής ένανιίον του διαπραχθείσης δολοφονικής ά- 
πσπείρας ύπό τών άντιπάλων του, ό Δούκας έμυήθη είς τήν Φιλικήν Έται-

4) Π . Ά  ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ, Χρονογραορία της ’Ηπείρου, Άθηνοα 1857 τ. Β ' σελ. 227.
5) Σ ο φ ο ι κ λ έ ο υ ς  Δ. Λ ώ λ η, ε.ά., σελ. 212, 8.
6) Ζ η σ ί ο υ Κ., Διδάσκαλοι τοΰ γένους, ΆΌηναι 1915, σελ. 66.
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ρείαν. Είς τόν κατάλογον τών Ζαγορισίων Φιλικών ό Δούκας φέρει άριθ. 11: 
«Νεόφυτος Δούκας. Άπό Έπάνω Σουδενά»7.

Είς δέ τόν κατάλογον τών Φιλικών τοϋ Μέξα φέρει άριθ. 379s.
Ό  Δούκας κατηχηθείς είς τά της Φιλικής Ε τα ιρείας ύπό τοϋ φιλικού Πα- 

ναγιώτου Άναγνωοτοττούλου είς Βουκουρέστιον, άπεδέχθη προθύμως τούς 
σκοπούς τής Ε τα ιρείας καϊ άπεδύθη καί ούτος είς τήν επιτυχίαν τούτων. Πρώ
τον μέν άμέσως καί έμπράκτως έπροθυμοποιήθη νά παύση ή γλωσσική διαμά
χη, ή όποία εύρίσκετο τότε είς τήν μεγαλυτέραν της άκμήν. Ά ναφέρετα ι δέ 
δτι, δτε ό Π. Άναγνωστόπουλος έπεσκέφθη τόν Δούκαν είς τήν οικίαν του, 
είδε μέ έκπληξιν άνηρτημένην τήν εικόνα τοΰ γλωσσικού του άντιπάλου Κο
ραή. Ε ίς τήν διατυπωθεΐσαν άπορίαν τοϋ Ά ναγνωστοπούλου διά τήν φωτο
γραφίαν και είς τήν παράκλησίν του νά συμβάλη είς τήν κατάπαυσιν τής δια
μάχης ό μεγάθυμος καί άκακος Δούκας άπήντησεν, δτι ούδέν χωρίζει αύτόν 
άπό τοϋ Κοραή, είμή μικραί τινες καί άσήμαντοι περί τάς λέξεις διαφωνίαι καί 
δτι ιδιαιτέρως τιμά τόν άνδρα. Εύθύς δ’ άμέσως έγραφε διά μακρών ύπέρ κα- 
ταπαύσεως τής διαμάχης καί συμφιλιώσεως δλων τών Ελλήνων, ένθα άπο- 
καλεϊ τόν Κοραή «ένδοξότατον φιλόσοφον καί αριστον φιλόλογον»!

Δεύτερον άμέσως έστειλε τήν συνδρομήν του είς τόν Γρηγόριον Κων- 
στανταν9 καί έγραφε είς αύτόν έκτενώς. ’Ιδού τό Ά φιερωτικόν τοϋ Ν εοφύ
του Δούκα άπό 25 ’Ιουλίου 1819:

«’Αγαπητέ μοι φίλε κύριε Γρηγόρη Κωνσταντά:
Επιθυμείς ϊσως νά μάθης, δπως εχει τά κατ’ εμέ λίαν πικρώς. ’Αφ’ ού άνε- 

χώρησα άπό τό Ζαγόρι, τήν ποθεινήν μου πατρίδα, μέχρι τοΰδε καταγινόμην είς 
τά μαθήματα, τά μέν μανθάνων, τά δέ και διδάσκων τό κατά δύναμιν. Άλλά μέχρι 
τοΰδε δέν εΐδον τόν ήλιον δι’ δλης μιας ήμέρας ήδύν έν δέ τοϊς έσχάτοις καιροΐς 
«νέλαβον τό ένταϋθα σχολεϊον, αξιώσει μέν τών αρχόντων, συναινέσει δέ καί τής 
υψηλής εξουσίας. Κα'ι ήν τό εργον δραστήριον δ,τι μάλιστα, και ελπίς πολλοϋ καρ
πού τοϊς τε έντοπίοις καί τοϊς τών ήμετέρων πολλοϊς άποίκοις καί μετανάσταις έν- 
ταΰθα ουσι, ές τετρακοσίους περίπου άριθμουμένων συμπάντων τών μαθητών άλλά 
μετά διετίαν, συμόάσης μοι παραλόγως δυστυχίας μεγάλης, παρητήθην, καί ήδη τό 
ευτακτότατον καί δραστηριώτατον εκείνο σχολεϊον ούδέν έστι, ή αυτόχρημα έρεί- 
πιον, καίτοι ύπέρ τά είκοσι περί τούτου γενομένων βουλευτή ρ ίων παρά τών πρου
χόντων. ΕΙεν. Έγώ δέ Ιδιωτεύω, ολίγους τών μαθητών έν άνέσει διδάσκων ιδίως, μή 
δυνάμενος πλέον νά υποφέρω πόνους, ύπέρ τά 55 έτη γενόμενος ήδη. Σκοπώ δέ νά 
κατελθω καί είς την πατρίδα μου, μήπως άναστήσω τό πρό πολλοΰ καί έργω καί λό
γω προβληθέν μοι σχολεϊον, τό όποιον είναι ήδη εγγύς τής έλπίδος και τοΰτο, έάν 
δυνηθώ νά κινήσω τά γηρατειά μου είς τοσούτον ταξείδιον. Έπληροφορήθην παρά 
τοΰ κυρ Π αναγιώτου Άναγνωστοπούλου περί τοΰ άνεγειρομένου αύτοΰ σχολείου καί 
επηνεσα καί τούς άρχηγέτας καί τούς έπομένους, καθότι τό εργον είναι καλόν, ως 
ύπέρ τής κοινής ώφελείας γενόμενον.

Ό νψιστος νά τά φέρη είς καλήν εκβασιν! Καί, επειδή αύτό, ώς μέγα σχο- 
λ ε ϊ ο ε χ ε ι  χρείαν καί άπό πεπαιδευμένους περισσοτέρους, προσφέρω κάγώ έμαυτόν.

7) Ν έ ο ς  Κ ο υ β α ρ α ς ,  ετήσιος ’Ηπειρωτικές Χρονογράφος. ’Έ τος Γ ' Άϋ-ηναι 1966, 
σελ. 16: «Ζαγοριαιοι φιλικοί γνωστοί ηιχο σχετικούς καταλόγους». ’Ί δ ε  ένταϋθα και 
σελ. 94— 95.

8) Β. Μ έ ξ α, Οί Φιλικοί, σελ. 58.
9) Β. Μ έ ξ α, ε.ά.

I
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έν καιρφ νά διδάξω τό δυνατόν μοι και εργω και λόγω. Μόνον φρόντισον νά συντα- 
χθώσιν άξιοι κα'ι πολλοί, και μαθηταί κα'ι διδάσκαλοι.

Τή κε' ’Ιουλίου αωιι*) 
έν Βουκουοεστίω

Έρρωσο
(σήμα Φιλ. Έτ. Νεόφυτος Δοΰκας

13. ’Έ κτοτε ό Δούκας δέν παύει νά έργάζηται άκαταπονήτως ύπέρ εύο- 
δώσεως τών σκοπών της Φιλικής Ε τα ιρείας, τής άποτινάξεως δηλ. τοϋ τουρκι
κού ζυγού. Ά ναφέρεται, δτι, μετά τόν Θάνατον τού Ρήγα, μυηθεις είς τήν Φι
λικήν Ε τα ιρείαν  ό Αναστάσιος Χριστόπουλος, Ιερολοχίτης, διδάσκαλος και 
συγγραφεύς (1790— 1854), «κατέστη μέλος τής εφορείας αύτής (τής Ε τα ι
ρείας) έν Βσυκουρεστίψ και συνειργάσθη μετά τών Ν. Δούκα, Στ. Κομμητα, 
Γ. Λεβέντη, κλπ.»11.

14. ’Έ πειτα  άναπτύσσει μεγάλην άλληλογραφίαν διά τούς σκοπούς τής 
Φιλικής Ε τα ιρείας γράφων πρός πασαν κατεύθυνσιν. Περαιτέρω παραθέτο- 
μεν δύο χαρακτηριστικός έπιστολάς τοϋ Δούκα πρός τόν Α λέξανδρον Ύψη- 
λάντην, τόν άρχηγόν τής Έπαναστάσεως, τόν όποιον ε ίχε  γνωρίσει προσωπι- 
κώς είς Βιέννην, δτε ήτο έκεϊ, ώς ό ίδιος γράφει.

Α' ’Επιστολή Ν. Δούκα πρός Ά .  Ύψηλάντην 
(28 Σεπτεμβρίου 1820)

«’Εκλαμπρότατε,
Ό  πόθος πρός τά καλά τής πατρίδος είναι έρριζωμένος είς πάσαν ψυχήν, ευ

γενικά τώ δντι αισθήματα εχοτ»σαν· έξαιρέτως δέ έμπεφντευται εις τήν μεγαλό- 
ψυχόν της προαίρεσιν. Ή ξεΰρω δέ τοΰτο και έκ φήμης άλλων πολλών, άλλά κα'ι έκ 
τής αισίας διατριβής της έν Βιέννη, καθ’ οΰς χρόνους παρευρέθην κάγώ έκεϊ, δ
ταν έκαμα τάς εκδόσεις μου.

Πρός ταΰτα λοιπόν ενώνω τάς ταπεινάς μου εύχάς μέ τάς τοΰ Γένους παν
τός, κα'ι τάς άναπέμπω εις τόν ΰψιστον Θεόν, τόν φωτοδότην και φωτοπάροχον, νά 
δώση ζωήν πολυχρόνιον εις τούς προστάτας τών καλών πρός πολλαπλασιασμόν τών 
σχολείων, έξ ών έλπίζονται αϊ πηγα'ι τής μελλοΰσης τών νέων Ελλήνων ευδαιμο
νίας, περί ών ήδη πολύς κα'ι παρ’ ήμΐν ό αγών.

Τής ύμετέρας Εκλαμπρότητας ταπεινός ευχέτης 
Τή κη' Σεπτεμβρίου αωκ' και δοΰλος ελάχιστος

έκ Βουκουρεστίου Νεόφυτος Δοΰκας
ό ταπεινός ’Αρχιμανδρίτης και διδάσκαλος»12

Β' ’Επιστολή Νεοψ. Λουκά πρός ’Αλ. Ύψηλάντην 27.10.1820 
(27 Οκτωβρίου 1820)

«Εκλαμπρότατε,
Και πρό τινων ήμερών έ'γραψα τή Έκλα,μπρότητί της δεικνΰων, ήν εχω διά- 

θεσιν περί τής βελτιώσεως τών σχολείων τής πατρίδος ημών. ώς ταπεινός κάγώ

10) I. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, Δοκ. Ί σ τ ορ. περί Έλλην. Έπαναστάσεως 1859, σελ. 337, 8.— 
α) Ή  λέξις «σχολεϊον» είναι συνθηματική. Εννοείται δέ ή Φιλική Ε τα ιρεία  καί τό 
εργον αυτής.

11) Σ  π ΰ ρ ο υ καί Κ α ιν . Λ. Β ο 6 ο λ ί ν η, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Α ' 
’Αθήναι Β ' 238 β.



τοΰ Γένους διδάσκαλος· κα'ι διά τοΰτο συνέστησα έμαυτόν ττ| Έκλαμπρότητί της 
εις τό νά μιέ αγαπά. Και νΰν τά αυτά ταΰτα τήν παρακαλώ νά φρονή περί έμοΰ, 
ώς εις πίχν καλόν καί ωφέλιμον συντελοΰντος τά δυνατά. Θέλει λάβει έν τοΰτοις 
κα'ι εν γράμμα, σταλέν διά τοϋ άρχοντος Καμινάρη κυρίου Σάββα παρά τίνος τών 
ένταϋθα προυχόντων έκ τοΰ οποίου θέλει καταλάβη τό υποκείμενον προθυμότατοι 
εις τά αυτά καλά τής πατρίδος, καί θέλει δεχθή τήν προθυμοτάτην αΰτοΰ άφοσί- 
ωσιν μέ βαιΉιτάτην πίστιν, καί ώς τοιοΰτον θέλει αξίωση νά κάμ η  τήν άπάντησιν 
έλευθ;ρωτέραν. Μένω μέ άκρον σέβας και πρόθυμον άφοσίωσιν εις τήν φιλογενε- 
στάτην Εκλαμπρότητα.
Τή κζ' ’Οκτωβρίου αωκ' 

έκ Βουκουρεστίου
Νεόφυτος Δούκας 

ό ταπεινός ’Αρχιμανδρίτης καί διδάσκαλος»13
15. Ή  έκρηξις τής Έ λληνικής Έπαναστάσεως ευρίσκει τόν Δούκαν είς 

Στεφανούπολιν τής Τρανσυλβανίας, δπου έντατικώς συνέχιζε τό διδακτικόν 
καί συγγραφικόν του εργον, άλλά καί τήν αοκνον συμβολήν του είς τόν κοι
νόν άγώνα.

Τήν εποχήν εκείνην τής έξεγέρσεως, ώς γνωστόν, ύπήρχον καί τινες, με
ταξύ τών οποίων ό Κοραής καί ό Καποδίστριας, οί όποιοι έπρέσβευον, δτι δέν 
εΐναχ κατάλληλος ό καιρός πρός άπελευθερωτικόν άγώνα καί έφοβοϋντο άπο- 
τυχίαν. Ό  Δούκας δμως άνήκεν είς τούς άντιθέτους, οί όποιοι έπίστευον είς 
τόν άγώνα καί δτι είναι κατάλληλος ό καιρός. Τοΰτο έμφαίνεται άπολύτως 
άπό τήν Ε λλη ν ική ν  Νομαρχίαν, έάν άποδειχθή, δτι είναι εργον τοΰ Δούκα, 
ώς ημείς πιστεύομεν, άλλά καί άπό τήν άλληλογραφίαν, τόν ζήλον καί τάς 
προσπαθείας του ύπέρ επιτυχίας τοϋ άγώνος.

16. Δέν δύναται βεβαίως, λόγω τής ήλικίας του, ύπερβάς τό 60όν, νά 
κατέλθη είς τήν Ε λλάδα , ϊνα καί διά τών δπλων μετάσχη, ώς έπεθύμει, τοϋ 
άγώνος καί, έτοιμος ών, θυσιάση καί αύτήν τήν ζωήν ιου. Ά λλά  καί έκεϊ μα
κράν, δπου ήτο είς τήν Τρανσυλβανίαν, δέν έπαυσε καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τοϋ άγώνος, δχι μόνον νά παρακολουθή τοϋτον μέ άγωνίαν, άλλά καί παντοι- 
οτρόπως νά ένισχύη αύτόν. Χαρακτηριστικώς, ό συγγραφεύς τής Ιστορίας 
τής Έκκλησίας τής Ε λλά δος Χρυσόο:ομος Παπαδόπουλος, γράφει τά έ ξ ή ς :

«Ταυτοχρόνως έν τή κυρίως Έλλάδι, ήτις άπέβη τό ένδοξον πεδίον τοΰ με
γάλου απελευθερωτικού άγώνος, ό έλληνικός κλ', ιος ένίσχυεν αΰτόν δι’ ένεργοΰ 
συμμετοχής. Έκτος τών κληρικών τών συμμεταοχόντων διά τών δπλων τοΰ ιεροϋ 
άγώνος, πλεΐστοι έτεροι εργω καί λόγφ άκαταπονήτως εϊργάσθησαν κατά τήν διε
ξαγωγήν αΰτοΰ. Διεκρίθησαν δ’ έκ τών έπισκόπων. . . δ δέ τών λοιπών κληρικών 
ό Θεόφιλος Καΐρης, δ Ά νθιμος Γαζής, δ Νεόφυτος Δοΰκας, δ Νεόφυτος 
Βάμβας. . .»1*.

17. Ό  Ν. Δούκας ήτο μοναδικόν φαινόμενον άνθρώπου καί ύποδειγμα- 
τικός είς τό ήθος του, τάς άρχάς του καί τήν φιλοπατρίαν του. Οί βιογράφοι 
του δέν φείδονται κοσμητικών επιθέτων καί δέν ευρίσκουν αλλα νά χαρα
κτηρίσουν άκριβώς καί έπιτυχώ ς τό φωτεινόν τοϋτο μετέωρον.

ΓΙάμπτωχος έκ πτωχοτάτων γονέων προελθών κατέστη διά τοϋ άσκητικοϋ

12) I. Φ ι λ ή  μ ο ν ο  ς, Δοκ. Ίστορ. περί 'Ελληνικής Έπαναστάσεως 1859, σελ. 346.
13) Ί .  Φ ι λ ή μ ο ν ο ς ,  Δοκ. 'Ιστορ. περί Ελληνικής Έπαναστάσεως 1859 σελ. 346, 7.
14). Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  Π  α χ  α δ ο π ο ύ  λ ο υ, Ή  Εκκλησία τής Ελλάδος, 8κδ. Β' ,

’ΛΟήναι 1954, σελ. 134.



του βίου και της έργατικότητός του παροιμιωδώς πλούσιος, διά τήν εποχήν 
τοχχ Νήπιος γεννηθείς τήν οκέψιν, διά τοϋ κόπου και τής έργατικότητός του 
κατέστη πνευματικώς πάμπλουτος άναχθείς είς τάς πνευματικάς κορυφάς τής 
έποχής του καί καταστάς αύθεντία επιστημονική διεθνής, είς ον παρέπεμπον 
ένδεικτικώς οί ξένοι διά τής φράσεως Ducas Dixit.

’Αμφότερα ταΰτα τά άγαθά, τόν ύλικόν καί τόν πνευματικόν πλούτον, διέ
θεσε διά τήν πνευματικήν διαφώτισιν καί τήν άνάστασιν τοΰ γένους του έκ 
τής τουρκικής δουλείας. Πρός τοΰτο τόν, έξ 70 καί πλέον τόμων πολυσέλιδων 
καί είς εκατοντάδας χιλιάδων άριθμουμένων βιβλίων του, χείμαρρον, έκτυ- 
πούμενον πάντοτε καί μόνον δΓ ιδίων εξόδων, κατηύθυνε πρός παν σημεϊον 
τής γης, δπου ήκούετο φωνή ελληνική : άπό τάς παραδουναβίους χώρας καί 
τά μέρη τής νοτίου Ρωσίας μέχρι καί τής Αίγύπτου καί άπό τά βάθη τής άνα- 
τολικής Μικρας ’Ασίας μέχρι καί τά άκρα τής δυτικής Ευρώπης, τήν Γαλλίαν 
καί τούς Παρισίους. Καί ταΰτα πάντα δωρεάν.

Καί δχι μόνον τοΰτο. Κατεπείγετο, ώς έγραφε συχνά, νά έξοδεύση άπαν
τα τόν ύλικόν πλοΰτον διά ιήν  άγαπημένην του Ελλάδα καί νά άπέλθη τοϋ 
κόσμου τούτου γυμνός, δπως καί γυμνός ήλθεν είς τόν κόσμον.

Καί όχι μόνον τοΰτο. Πάντα τά άνωτέρω θεωρών ώς οφειλήν είς τήν πα
τρίδα του τήν Ε λλάδα , ή όποία τόν έγέννησε καί τόν έξέθρεψε, καί λυπούμε- 
νος βαθύτατα, διότι δέν έπέτρεψεν είς αύτόν ή ηλικία του νά δώση δι’ αύτήν 
καί τό αίμα του, επιθυμεί τώρα νά καταθέση καί τό σαρκίον του, «αύτόν τόν 
χοΰν», δπου έλαβεν άπό αύτήν, νά τό έπιστρέφη πάλιν είς τήν προσφιλή του 
ελληνικήν γην, έλευθέραν πλέον.

Πράγματι ό Νεόφυτος Δούκας ύπήρξε μοναδικόν φαινόμενον άνθρώπου 
καί 'Έ λληνος διά τήν μοναδικήν του σταδιοδρομίαν, τόν ύπέροχον βίον του, 
τάς ίδιαζούσας γνώμας καί ιδέας, καί διά τήν μοναδικήν προσςιοράν του είς 
τήν 'Ελλάδα.

18. ’Αλλά πάντα ιαΰτα καί καλύτερον παντός άλλου μας τά λέγε ι ό ί
διος είς τήν προσφώνησίν του πρός τήν 'Ελλάδα, τυπωθεϊσαν ώς πρόλογον είς 
τό πρώτον του βιβλίον έκτυπωθέν είς τήν έλευθέραν πλέον Ελλάδα. ’Ιδού 
αΰτη ώς έχει κατά λέξιν, δπου καταφαίνεται ή λατρεία του διά τήν Ελλάδα 
καί ή άφοσίωσίς του είς α ύ τή ν :

« Π  ότνια 'Ελλάς!
Πατρίς ερατεινή, τό σεμνόν καί πράγμα καί όνομα, σύ εί ή ποτέ μέν έν ά- 

πασι λαμπρά και περίδοξος γενομένη, καί μήτηρ τής σοφίας καί παιδαγωγός τών 
εθνών καταστασα, ή τόν μέν ουρανόν πλουτίσασα ταϊς θεότησι, τήν δέ γην κα- 
τακοσμήσασα νόμοις και έπιστήμαις, κάκ τούτων οφθαλμός τής οικουμένης δικαί
ως άκούσασα. ’Αλλά σύ, ώ φιλτάτη, ύστέρω χρόνιο, όπόθ’ 6 άλάστωρ, ώσπερ έκ 
Νεμέσεως καταράξας, ραγδαίος έπέσκηψέ σοι πανταχόθεν παντοδαπώς, έκ τής 
περιωπής τής ευδαιμονίας εις τήν τής κακοδαιμονίας καταπεσοΰσα κοιλάδα, άπέ- 
6ης άφεγγης πανταχόθεν καί σκυθρωπός καί κατά τόν προφήτην, θυγάτηρ δλως 
αιχμάλωτος- ού γάρ ήν ούδέ σοί γε, ώς εοικε, μή τής επί θάτερα μεταβολής πειρα- 
θήναι. ’Αλλά νΰν γε, κόρον πανταχόθεν τοΰ δαίμονος είληφότος, καί τών δεινών 
απάντων άπολωφησάντων, χαίρε, ώ Μήτερ γλυκερά- τά γε γάρ σιδηρά δεσμά, α 
σε μέχρι δεύρο κατεΐχεν, έξερρύησαν συντριβέντα, καί οι τοΰ Ά δου  πυλωροί καθη- 
οέθησαν, αδρανείς και χαύνοι τφ  ίσχυρώ τών σών τέκνων έξελεγχθέντες βραχίονι. 
Χαϊρε τοίνιιν σύ γε, ώς πόλις Σιών, καί κήρυσσε, ώς θυγάτηρ 'Ιερουσαλήμ, πρός 
έλεΐ’θερον ήδη άναβλέπουσα τόν αιθέρα, και τόν ήλιον άπολαμβάνουσα τουτονί δι- 
αυγάζοντα- δς λαμπρός σοι άνατέταλκεν ήδη, πασαν τήν πριν έποΰσαν Φαραωνί- 
τιδα διασκεδάσας σκοτόμαιναν και χαίρουσα, εντεινε, καί κατευοδοΰ, καί βασίλευε-
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Έντεινε μέν, παν δ,τι έν δουλεία στυγερά άπολώλεκας, τοΰτ’ ήδη,, ώς προσήκον 
σεαυτή πολλήν σπουδήν άνασώσασθαι ποιούμενη· Κατευοδον δέ, διά νόμων καί ε
πιστημών τοΰ λοιπού1 τήν έπι τό άκρον τών αγαθών ασφαλώς καί άπαρεγκλίτως πο- 
ρευομένη· Βασίλευε δέ, ειρήνην μέν κα'ι δικαιοσύνην εν ασφαλεία καί ευδαιμονία 
τών σαυτής τέκνων πρό παντός τιθεμένη, άσπίδος δέ καί δράκοντος ιοβόλου καί 
φθονερού κραταιώς έπιβαίνουσα, καί παν τούναντίον ίσχυρώ καταπαλαίουσα τώ 
βραχιόνι· τοιάδε γάρ σοι τοϋ λοιποΰ δ,τε χρόνος αυτός επαγγέλλεται, κα'ι ή κραταιά 
δεξιά τοΰ νψίστου άνωθεν τήν έπαγγελίαν άπ’ αίώνος προσεβεβαίωσε- διό δρόμος 
ήδη τών σών πρός σέ τέκνων, οΐ έκ βορράς καί θαλάσσης καί έώας πρός τάς σάς 
άγκάλας, ών έκ συχνής άλλος άλλοσε ήλλωτρίωνται πλάνης, άπλέτω πόθω άνύτ- 
τουσιν, άλλος οίλλοτι, δτω δύναιτ’ αν έκαστος τήν ευγνωμοσύνην δεικνύναι, πρός 
άπότισιν τών τροφείων προσφέροντες.

Σύ δ ’ ούν, ώς μήτηρ φιλόστοργος, τό, τε πλήρες τής οφειλής κατά χρείαν α
πολαμβάνεις, κα'ι τό ένδεώς εχον, εΐπη τύχοι, δι’ έπιείκειαν εύμενώς παρ’ ημών ά- 
ποδέχη· Τοιοΰτ’ οΰν, ώ Μήτερ, καί τούμόν τουτί σοι νΰν πρώτον ώς έλευθέρα 
προσφέρεται παρ’ έμοΰ· καί μοι δέξαι εύμενώς τήν προαίρεσιν μέχρις αν καί έξ 
άλλων όφθώ έναντίον σου' ού γάρ αν παυσαίμην έκών είναι τό όφειλόμενον άπο- 
τίων, έως ού αποδώ σοι καί τόν έ'σχατον κοδράντην, αύτόν τόν χοΰν, ον τυγχάνω 
είληφώς παρά σοΰ· ΧΑΙΡΕ.
Έ ν Αϊγίνη 1834

Νεόφυτος Δούκας»15.
19. ΚατελΘών είς Ε λλά δα  ό Νεόφυτος Δούκας επί Καποδιστρίου, τό 

1830, παρά τό προβεβηκός τής ηλικίας του, ύπερεβδομηκοντούτης πλέον, δέν 
μένει άδρανής- άλλ’ επί μίαν άκόμη 15ετίαν εργάζεται άκαμάτως καί άκατα- 
παύοτως διά τήν έκ τών δεινών τοΰ άγώνος έπούλωσιν τών πληγώ ν καί τήν 
άναστήλωσιν τής είς ερείπια κατακειμένης προσφιλούς του Ε λλάδος. Οΰτω, 
έν Αϊγίνη διαμένων, συνεχίζει τήν εκδοσιν τών συγγραφών του καί τών κει
μένων τών άρχαίων Ε λλή νω ν, ατινα άμέσως διανέμει δωρεάν είς πασαν γω 
νίαν τής Ε λλά δος καί τοΰ έξωτερικοΰ· διδάσκει δωρεάν είς τό έν Αϊγίνη ύπό 
τοΰ Κυβερνήτου Καποδιστρίου ίδρυθέν Ό ρφανοτροφεϊον- διδάσκει καί καταρ
τίζει είς τήν οικίαν του δωρεάν δεκάδας διδασκάλων πρός άνάπλασιν τής ν έ 
ας γενεάς· άναλαμβάνει καί συντηρεί σπουδάζων δι’ ιδίων εξόδων παντέρημα 
καί ορφανά τοΰ πολέμου.

20. Παραλλήλως παρακολουθεί άγρύπνως πασαν πολιτικήν, εκπαιδευτι
κήν καί έκκλησιαστικήν κίνησιν καί μετέχει ένεργώς, έπεμβαίνων δι’ επιστο
λών, άναφορών καί ύπομνημάτων, δπου νομίζει κατά τήν γνώμην του ορθόν. 
Τέλος άποθνήσκει έπι τών έπάλξεων, ύπερογδοηκονταπενταετής πλέον, ερ
γαζόμενος έν Ά θήναις τώρα, ώς μέλος τής Νομοπαρασκευαστικής Εκκλησια
στικής Ε πιτροπής καί εχων είς τήν τσέπην του τόν διορισμόν αύτοΰ ώς πρώ
του Διευθυντοΰ τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,

21. Τήν διατήρησιν τοΰ έλληνικοΰ γένους, τήν διαφώτισιν καί πνευματι
κήν άνάπτυξίν του, τήλ' άνάστασιν καί τήν άπελευθέρωσιν της ή Ε λ λ ά ς  ο
φείλει κατά κυριώτατον λόγον είς τό εργον τών διδασκάλων τοΰ γένους. Δό
ξα καί τιμή καί εύγνωμοσύνη είς πάντας τούτους τούς εύγενεις σκαπανείς τής 
ιδέας τής έλευθερίας καί τής άναστάσεως τής Ε λλάδος. Μεταξύ τούτων είς 
τήν πρώτην γραμμήν εύρίσκεται καί ό είς καί μοναδικός ό Μύγας Διδάσκα
λος τοΰ Γένους Νεόφυτος Δούκας, τόν όποιον, αμα τφ  θανάτω του (20 Λεκ. 
1845), ή Βουλή τών Έλλήνοχν, άνεκήρυξεν Ε θνικόν Ευεργέτην.

15) Ν ε ο φ ύ τ ο υ  Δ ο ύ κ α ,  Τετρακτύς. Έ ν  Αϊγίνη 1834,



« ...Τ ό τ ε  προτάθηκε νά σφάξουν τά γυναικόπαιδα γιά  νά μην είναι εμ
πόδιο οτούς «έξοδϊτες», άλλ’ ό Δεοπότης ’Ιωσήφ άπέτρεψε τήν ενέργεια  αύτή : 
«Άπεφάσισαν νά φονεύσωμεν τάς γυναίκας και τά μικρά παιδιά έπι τώ λόγω 
νά μή προδοθοΰμεν άπό τάς κραυγάς των και τότε δέν μείνη κανένας μας ζων
τανός και προσέτι διά νά μην πέσουν αιχμάλωτοι είς τόν έχθρόν. "Ολοι μέ 
μίαν φωνήν τό άπεφάσισαν και ήσαν έτοιμοι νά κινηθούν διά νά ειδοποιήσουν 
τό στράτευμα νά άρχίσει. . . Μία τοιαύτη άπόφασις, σκληρά καί άπάνθρωπος, 
έπαρακίνησε τόν ’Αρχιερέα ’Ιωσήφ έν τω άμα νά σηκωθή έπάνω λ έ γ ω ν : «Έ ν 
όνόματι τής 'Αγίας Τριάδος, είμαι ’Α ρχιερεύς. ’Ά ν  τολμήσετε νά πράξετε 
τοΰτο, πρώτον θυσιάσατε εμένα και σάς άφήνω τήν κατάραν τοΰ θεοΰ  και τής 
Παναγίας και τό αίμα τών αθώων νά πέσει είς τά κεφάλια σας». Έ κφώνησεν 
τοΰτο, έκάθησε και άρχισε νά κλαίει. Έ μείναμεν έως μισήν ώραν σιωπών- 
τ ε ς . . . και τέλος άπεφάσισαν νά μή θανατωθοΰν τά γυναικόπαιδα».

Ν. Κασομούλης «Στρατιωτικά Ενθυμήματα»
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Το γιλέκο τοΰ Μάρκου Μπότσαρη
(Μουσεΐον Μπενάκη)

Τί ’ν τό κακό πού γ ίνεται, μέσα στό Μεσολόγγι 
Τον Μάρκο πάν στήν Έκκλησιά, τόν Μάρκο ττάν στόν Τάφο 
’ξήντα παπάδες ττάν μπροστά, καί δέκα δεσποτάδες 
κι από κοντά Σουλιώτισσες, τραβώντας τά  μαλλιά τους.



ΚΩΝΣΤ. ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
Δ/ντοΰ Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ

1. Ο Τόπος

Ή  χώρα τής Η πείρου ή εκτεινόμενη μεταξύ τοϋ Γενούοου ποταμοΰ προς 
Β και τοϋ Άμβρακικοϋ Κόλπου πρός Ν, τής μεγάλης οροσειράς τής Πίνδου 
πρός Α και τοϋ Τονίου ΓΙελάγους καί τής Νοτίου Ά δριατικής πρός Δ, διαρ- 
ρέεται άπό πολλούς ποταμούς, κατατέμνεται άπό ποικιλίαν όρέων, βρέχεται 
κατά μέγα μέρος άπό θάλασσαν και εχει πάμπολλα οροπέδια, βοσκοτόπους, λί- 
μνας, παρακειμένας νήσους, κόλπους και λιμνοθαλάσσας. Παρουσιάζει οΰτως 
άγρίαν γεωγραφικήν διαμόρφωσιν μέ μοναδικάς φυσκιάς όχυρώσεις και κα
ταφύγια ή ορμητήρια πρόσφορα δι’ άμυναν και προστασίαν κατά τών επιδρο
μών και διά ζωήν φιλελευθέραν.

Αί άσύγκριτοι φυσικαί καλλοναί τής χώρας άλλά και οί φοβεροί γεω γρα
φικοί σχηματισμοί, έπίσης ή αδιάκοπος πάλη τοΰ λαοΰ κατά τών στοιχείων 
τής φύσεως καί τών επιδρομέων, έδημιούργησαν άφ’ ένός μέν χαρακτήρας 
ισχυρούς, άδαμάστους, φιλοπάτριδας, συντηρητικούς, φύλακας τών πατρίων 
και λάτρας τής οικογενειακής ζωής, άφ’ ετέρου δέ πολιτιστικά κέντρα, ήρωϊ- 
κάς πράξεις καί άναλόγους παραδόσεις. Τοιαΰτα είναι τό Νεκρομαντεϊον τής 
Έ φύρας, τό Μαντεΐον τής Δωδώνης, οί Έ λλένηδες, ή Μονοβύζα, οί δρακον- 
τοκτόνοι "Αγιοι, ή Δρακόλιμνη, τά φρούρια καί τά κάστρα, αί έπισκοπαί, οί 
ναοί καί τά πάμπολλα μοναστήρια, τά σχολεία καί τά τυπογραφεία, οί Νεομάρ- 
τυρες, τά ήρωϊκά καί αλλα δημοτικά τραγούδια, ιδία τά τής ξενιτειας καί τά 
μοιρολόγια. Λόγω τών επιδρομών καί τών κατακτήσεων ή ’Ή πειρος ύπέστη 
κατά καιρούς άφαντάστους καταστροφάς, έξανδραποδισμούς, διαρπαγάς καί 
διώξεις. Ώ ς  πρός τά βόρεια σύνορα, τά μέν φυσικά τοιαΰτα έτοποθετοΰντο είς 
τόν Γενοϋσον ποταμόν, τά δέ έθνολογικά, άν κατ’ άρχάς ήσαν είς τόν Γενοΰ- 
οον ποταμόν, βαθμηδόν διά τής προωθήσεως τών ’Ιλλυριώ ν μετετοπίσθησαν 
νοτιώτερον καί κατά τήν ιστορικήν περίοδον έφθανον παραλιακώς μέν εντός 
τοΰ κόλπου τοΰ Αύλώνος, είς τό Ώ ρικόν, τό οποίον έθεωρεϊτο «άρχή τής Ε λ 
λάδος», μεσογειακώς δέ είς τόν ’Αώον ποταμόν, κατά τό Τεπελένιον.

'Ως πρός τήν θέοιν, ή "Ηπειρος καταλαμβάνει τήν ΒΔ γωνίαν τής Ε λ 
λάδος καί προστατεύει ταύτην διά τής φυσικής διαμορφώσεως καί τής άν- 
δρείας τών κατοίκων άπό τών έκ Δυσμών καί ΒΔ έπιδρομέων. Είναι χαρακτη
ριστική είς τό σημεΐον τοΰτο ή παράδοσις Έοΰ ήπειρωτικοΰ λαοϋ ή άποδιδομέ- 
νη είς τόν «'Άγιον» ( =  Α γαθάγγελον ή Κοσμδν τόν Α ίτωλόν), δτι ή Ε λ λ ά ς  
κ ινδυνεύει έκ τής εισβολής ή άπό τό «Κεφάλι» ( =  Κωνσταντινούπολιν) ή άπό 
τήν «Ούράν» ( =  Α ύλώ να). «Νά εΰχεσθε, λέγει, τό κακό νά πιασθή άπό τό 
Κεφάλι, γιατί άν πιασθή άπό τήν Ούρά καί σπάση ή Αύλώνα, θά γίνη μεγά
λος χαλασμός. Τότε νά είστε έτοιμοι καί νά έχετε ένα σακκούλι άλάτι κρεμα
σμένο στήν πόρτα γιά  νά τό θυμηθήτε νά τό πάρετε οταν θά φ ύγετε βιαστικά 
καί θά πάτε νά κρυφθητε στά βουνά, στις σπηλιές καί στά δάση, γιά  νά μπο- 
ρήτε νά τρώτε λ ίγα  χορτάρια, γιατί χωρίς άλάτι τά χορτάρια δέν τρώγονται.



Τότε, αλλοίμονο στις πολιτείες και τά σταυροδρόμια! θ ά  διαβοΰν οί εχθροί και 
θά κάμουν μεγάλη καταστροφή καί ό κόσμος θά άραιώση πολύ, θά μείνουν 
σάν τίς κρανιές, καί όσοι έπιζήσουν θά φάνε μέ χρυσά κουτάλια».

2. Οί κάτοικοι

Είς τήν "Ηπειρον κατά τούς προϊστορικούς χρόνους κατώκουν λαοί όμοιοι 
πρός τούς τής τότε λοιπής Ε λλάδος, οΐτινες ώνομάζοντο Πελασγοί, Κάρες, 
Λ έλεγες κλπ., ώς δεικνύουν τά τοπωνύμια, τά κύρια ονόματα, διάφοροι λ έ 
ξεις καί τά άρχαιολογικά εύρήματα. "Επειτα άναφέρονται είς τήν χώραν οί 
Ή πειρώται, οί όποιοι εϊναι 'Έ λ λη νες καί περιλαμβάνουν διάφορα φύλα, ώς 
εναι οί θεσπρωτοί, οί Μολοσσοί, οί Χάονες, οί Ά τιντάνες, οί Ά θαμάνες, οί 
Δωδωναίοι, οί Γραικοί, οί Κασσωπαΐοι, οί Παραυαΐοτ, οί Παρωραϊοι, οί Τυμ- 
φαϊοι κ.α. Οί Δωριείς έπελθόντες κατά τόν 12ον αί. π.Χ. ήνάγκασαν τούς Ή - 
πειρώτας νά διασκορπισθοΰν είς τά δάση καί πρός Νότον. Σ ύ ν  τώ χρόνω δμως 
οί νέοι συνεχωνεύθησαν μετά τών παλαιών καί ούτως άπετελέσθησαν τά Η 
πειρωτικά φύλα τά όποια έδρασαν κατά τούς ιστορικούς χρόνους. Ή πειρώται 
ήσαν καί οί Γράες οί μεταναστεύσαντες είς τήν Γραϊκήν τής ’Ανατολικής 
Βοιωτίας, οί Δρύοπες νοτίως τοϋ Σπερχειοϋ, οί θεσσαλοί καί οί Κέλαιθοι, οί 
Περραιβοί οί έγκατασταθέντες Δ καί ΝΔ τής Θεσσαλίας καί οί έκ Βοΐου κά
τοικοι οί καταλήξαντες δτά τής Η πείρου, Θεσσαλίας καί Δωρίδος είς τήν Βοι
ωτίαν.

Οί Νότιοι 'Έ λλη νες ίδρυσαν είς τά παράλια της Ηπείρου αποικίας ώς 
τά ς : Ώ ρικόν, ’Απολλωνίαν, Έ πίδαμνον, Λίσσον, Αύλώνα, Ά ντιγόνειαν, Ά ν- 
τιπάτρειαν, ’Αμβρακίαν. Έ πίσης εϊχον συχνήν επικοινωνίαν εμπορικήν, πολι
τιστικήν, πολιτικήν. Ή  ’Ή πειρος ώς πολιτική όργάνωσις διέπρεψεν έπι τών 
Μολοσσών (4ος αί. π.Χ .), βασιλέως Πύρρου (306—272), Δεσποτάτου (1204— 
1449), Ά λή  Πασά (1788— 1822).

Είς τήν ’Ή πειρον έγένετο, λόγο) τών πολλών έπιδρομέων, κατακτήσεων 
καί έγκαταστάσεως ξένιον λαών, άνάμιξις τοϋ πληθυσμού. Ή λθον Ίλλυρ ιο ί, 
Ρωμαίοι, Γότθοι, θύννο ι, Σλάβοι, Σέρβοι, Αλβανοί, Τοϋρκοι, Νορμανδοί, Φράγ- 
κοτ, Βενετοί, Κουτσοβλάχοι, Εβραίοι. Ά λ λ ’ οί ξένοι οΰτοι άπερροφήθησαν ή 
έξηφανίσθησαν ή έμειναν άνεπίμικτοι καί τό Ελληνικόν στοιχεϊον είναι ά- 
νόθευτον ώς δεικνύει καί ή έθνική συνείδησις καί οί έθνικοι άγώνες καί ή 
θρησκεία καί ή πίστις πρός τά πεπρωμένα καί τό μεγαλεϊον τής πατρίδος.

3. Ή  ιστορική κληρονομιά

Είς τήν ελληνικήν ιστορίαν ή ’Ή πειρος ύπερέχει πασών τών άλλων πε
ριοχών τής Ε λλάδος άπό τά σκοτεινά βάθη τής προϊστορίας άδιαλείπτως μέ
χρι σήμερον. Αύτή είναι ή κοιτίς τοϋ ονόματος καί τής 'Ελλάδος καί τών 
Ε λλή νω ν. Περί τήν Διοδώνων έκειτο «ή άρχέγονος Ελλάς», «ή Ε λ λ ά ς  ή άρ- 
χαία ( =  άρχική)» καί κατώκουν «οί καλούμενοι τότε μέν Γραικοί, νΰν  δ’ 
'Έ λληνες» κατά τόν Άριστοτέλην (Μετεο)ρολ. Α ' 14, 21—22). Οί Λατίνοι 
γνωρίσαντες έκ τών κατοίκων τής πρός Ά νατολάς αύτών χώρας τούς Γραι
κούς, ώνόμασαν έξ αύτών δλους τούς κατοίκους τής Ε λλά δος Γραικούς 
(Graicos) καί τήν 'Ελλάδα Γραικίαν (Craeciam ). Τό Ε λληνικόν αύτό δνομα 
«Γραικός» κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας επανέρχεται εϊς τήν Έ λ- 
ληνικην γλώσσαν εκ τών Εύρωπαικων γλωσσών καί κατά τήν έπιθανάτιον 
στιγμήν τοϋ ήρωος τής Έπαναστάσεως Αθανασίου Διάκου τοϋτο άπευθύνεται 
πρός τούς βασανιστάς του κατακτητάς ώς αιώνιον παράδειγμα πίστεως καί αύ-



τοθυσίας πρός τά άθάνατα ιδεώδη τής φυλής μας, ώς ήχώ άπό τά άπώτερα 
βάθη τής ιστορίας έκ τοϋ Δωδωναίου ίεροϋ «Έ γώ  Γραικός γεννήθηκα, Γραι
κός θέ νά  πεθάνω !».

Οί Μολοσσοί ήσαν άπόγονοι τών Μυρμιδόνων ( =  Α χα ιώ ν) τοϋ Ά χιλλέ- 
ως, oi δέ Μ υρμιδόνες φαίνεται δτι εϊχον μετακινηθή έκ τοϋ κέντρου τής Δω
δώνης, διό και είς τά πεδία τής Τροίας δτε εύρίσκοντο είς μεγάλην άγωνίαν 
καί θλϊψιν λόγω τής κακής τροπής τοϋ πολέμου, προοηυχήθησαν διά τοϋ άρ- 
χηγοϋ των Ά χιλλέω ς είς τόν Δωδωναϊον Δία, τόν θεόν τών πατέρων των και 
αύτοϋ έζήτησαν τήν βοήθειαν. Βραδύτερον καί ό υιός τοϋ Ά χιλλέω ς Νεοπτό
λεμος μετά τών Μυρμιδόνων ήλθεν έκ Φθίας καί έγκατεστάθη βορείως τοϋ Άμ- 
6ρακικοϋ κόλπου. Ταϋτα δεικνύουν δτι ό Ά χ ιλ λ εύ ς  ε ίχε  στενήν φυλετικήν 
σχέσιν προς τήν ’Ή πειρον.

Ο Θεμιστοκλής διωκόμενος ύπό τών συμπατριωτών του κατέφυγε τώ 466 
π.Χ. ώς ικέτης πρός τόν βαοιλέα τών Μολοσσών ’Ά δμητον, πριν καταφύγη 
είς τήν Περσίαν.

'Ο βασιλεύς τής Η πείρου Α λέξανδρος Α ' (342—326 π.Χ.) έπεχείρησε 
πρώτος έκ τών Ε λλή νω ν  νά διαδώση τόν Ε λληνικόν πολιτισμόν είς τήν ’Ι 
ταλίαν, καθ’ δν χρόνον ό έπ ’ άδελφή άνεψιός του Α λέξανδρος ό Μακεδών ή 
Μ έγας διέδιδε τόν πολιτισμόν είς τήν Άσίαν.

Ό  Μ έγας Α λέξανδρος μητρόθεν ήτο Ή πειρώτης, ώς υιός τοϋ Φιλίππου 
Β ' βασιλέως τής Μακεδονίας καί τής Ό λυμπιάδος θυγατρός τοϋ βασιλέως 
τής Η πείρου Νεοπτολέμου καί άδελφής τοΰ ώς ανω Α λεξάνδρου τοΰ Ή πει- 
ρώτου. Κατά τήν παιδικήν ήλικίαν του είχε ζήσει έν Ή πείρω  πλησίον τής οί- 
κογενείας τής μητρός του. "Οτε δέ ό Μ έγας Α λέξανδρος διαπεραιωθείς είς 
τήν Τροίαν έτίμησε τόν τάφον τοΰ Ά χιλλέω ς καί έμακάρισε τόν Ά χ ιλ λ έα  δι
ότι έτυχεν 'Ομήρου έπαινέτου, έπραξε τοΰτο ού μόνον ϊνα τιμήση ενα έξέ- 
χοντα ήρωα τών Ε λλή νω ν, άλλά καί νά τιμήση ενα συμπατριώτην του Ή - 
πειρώτην πρόγονον καί νά άντληση οΰτω δύναμιν έκ τοϋ κοινοΰ αϊματος.

Μετά τήν κατάκτησιν τής Ασίας καί τής Αίγύπτου ό πρόωρος θάνατος 
αύτοΰ δέν έπέτρεψε τήν διάδοσιν ύπ’ αύτοΰ τοΰ Έ λληνικοΰ πολιτισμού καί 
πρός Δυσμάς. Τήν συνέχισιν τής διαδσεως τούτου προς Δυσμάς έπεχείρησεν 
έτερος Ή πειρώτης, ό βασιλεύς τής Η πείρου Πύρρος (306—272), δστις εχω ν 
πρωτεύουσαν τήν Άμβρακίαν διεξήγαγεν έκστρατείας είς τήν ’Ιταλίαν καί 
Σ ικελίαν. Πιθανόν ό πρόωρος θάνατος καί τούτου έματαίωσε τήν πρός Δυσμάς 
όλοκλήρωσιν τών μεγαλουργών σχεδίων έκείνου.

Είς τά παράλια καί τό έοωτερικόν τής Η πείρου οί νότιοι 'Έ λλη νες ίδρυ
σαν άποικίας, δι’ ών συνετηρεϊτο ό σύνδεσμος τών Ή πειρωτών πρός τούς λοι
πούς 'Έ λλη νας καί ένισχύετο ό έλληνισμός καί ή άνύψωσις τοΰ πολιτισμού 
τών κατοίκων.

Τά διάφορα ιερά τής χώρας εϊχον τεραστίαν άκπνοβολίαν, ώς δεικνύουν 
τά ομηρικά έπη καί τά αρχαιολογικά εύρήματα. Ο Ό δυσσεύς ήρως τών Ε λ 
λήνων καί ό Αινείας ήρως τών Λατίνων εϊχον καταφύγει είς τά ιερά ταΰτα. 
Εις τό θέατρον τής Δωδώνης έπαίζοντο έργα Ε λλή νω ν τραγικών.

Κατά τήν Ρωμαϊκήν κατάκτησιν οί κατακτηθέντες 'Έ λλη νες ύπεδούλω- 
σαν πολιτιστικώς τούς άγροίκους κατακτητάς. 'Έ νεκα  πολιτικών ερίδων δέν 
αντιμετώπισαν δυστυχώς ηνωμένοι τούς κατακτητάς.

Ό  Χριστιανισμός διεδόθη ένωρίς είς τήν ’Ή πειρον, ό δ’ Απόστολος Παϋ- 
λος έτίμησε τήν χώραν καί διά τής παραμονής του είς Νικόπολιν. Οί έπίσκο- 
ποι καί τό ποίμνιόν των τής Ηπείρου ήσαν πιστοί είς τήν ορθοδοξίαν κατά 
τούς χρόνους τών αίρέσεοιν, κατά δέ τάς ξενικός κατακτήσεις ή Εκκλησία δι
έσωζε τήν πίστιν καί τό Ε λληνικόν φρόνημα διά τής ίδρύσεως έπισκοπών,



ναών μονών και σχολών και διά τής άδιακόπου κατηχήσεως και παρακολου- 
θήσεως.

Και κατά τούς χρόνους τοΰ Δεσποτάτου ή ’Ή πειρος προσέφερεν άνεκτι- 
μήτους ύπηρεσίας. Ή γωνίσθη κατά τών ξένων επιδρομέων, ώργάνωσε κράτος· 
ισχυρόν, έδημιούργησε στρατόν καί άνέπτυξεν άνώτερον πολιτισμόν τοΰ ο
ποίου μνημεία σώζονται μέχρι σήμερον. Κατά τούς αγώνας τούτους τοϋ Δ ε
σποτάτου ένισχύθησαν αί άρεταί τής άνδρείας και φιλοπατρίας τοΰ λαοΰ, αί 
όποΐαι άπέβησαν χρησιμώταται διά τήν έπιβίωσιν κατά τήν Τουρκοκρατίαν καί 
τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821.

4. 'Η Τουρκοκρατία

Καί ήλθεν ή σκοτεινή νύξ. Καί ένώ είς τήν Δύσιν ήρχιζε μία νέα έποχή, 
ή γνωστή ’Αναγέννησις, είς τήν Ανατολήν συνετελεϊτο τό κατρακύλημα τής 
'Ελλάδος είς τά κατηφορικά σκαλιά τής σκάλας τοΰ κακοΰ. Τό Κράτος διελύ- 
θη καί ύποκατεστάθη κατ’ άρχάς ύπό μόνης τής ’Εκκλησίας, βραδύτερον δέ 
καί ύπό τών Η γεμονιώ ν, έν τινι μέτρω δέ καί ύπό ώρισμένων παροικιών (κυ
ρίως τής Βενετίας). ’Εγκατεστάθη ή τουρκική διοίκησις. ’Εδόθησαν χρήσιμο 
διά τήν έπιβίωσιν προνόμια. Ο λαός ύφίστατο άφάνταστα δεινοπαθηματα. O i  
λόγιοι έφυγον. Ή  άριστοκρατία ή κατεστράφη ή έσυνθηκολόγησεν ή_ έφυγεν. 
Έδημιουργήθη βραδύτερον νέα περί τό Φανάρι. Oi άξιωματικοί ή έφονεύθη- 
σαν ή άνέλαβον ύπηρεσίαν είς τήν νέαν κατάστασιν ή μετέβησαν είς ξένας ύ 
πηρεσίας ή προετίμησαν τόν ελεύθερον βίον. Τό κακόν ήρχισε νά θεραπεύη 
δσον ήτο δυνατόν ή ’Εκκλησία διά τοΰ Πατριαρχείου, τών επισκοπών, τών μο
νών καί τών σχολείων. Τά ζωτικά στοιχεία ένήργουν έμπόριον ή κατέφευγον 
είς τάς παροικίας. Ή  οικονομία καί τά γράμματα έμαράνθησαν. Ή ρ χ ισ ε  νά 
δημιουργήται νέος πολιτισμός ύπό τόν κατακτητήν, τοΰ οποίου αί ποικίλοι έκ- 
δηλώσεις μελετώμεναι, άποδεικνύουν ότι ό λαός ήτο δημιουργικός, εύπρο- 
σάρμοστος καί κατά πολύ άνώτερος τοΰ κρατοΰντος. Καί έπι Τουρκοκρατίας 
έπηλήθευσε τό λεχθέν δτι ή Ε λ λ ά ς  κυριευθεΐσα, έκυρίευσε διά τοΰ πνεύμα
τος τόν άγροϊκον κατακτητήν. Καί ή ’Ή πειρος κατά τήν Τουρκοκρατίαν 
(1449— 1912) έπέδειξεν άξιοθαυμάοτους άρετάς έπιδιώσεως, άντιστάσεως, 
προσαρμογής, διεισδύσεως καί άναπτύξεως. Αντέστη έπι πολλά έτη κατά τής 
κατακτήσεως ύπό τόν Γεώργ. Καστριώτην ή Σκεντέρμπεην, μετέσχεν ολων 
τών κινημάτων κατά τοΰ κατακτητοΰ, διετήρησε σπουδαιοτάτας άκροπόλεις ά- 
νυποτάκτων πολεμιστών (Σ ούλι, ΓΙάργαν, Χ ιμάραν), ώργάνωοεν ένοπλους 
δυνάμεις έσωτερικοΰ (άρματολίκια ή καπετανάτα) καί είς ξένους βασιλείς 
(Βενετίαν, Βασίλειον Δύο Σικελιώ ν, Ρωσίαν, Τουρκίαν, 'Επτάνησον, Γαλλίαν
— Ρωσίαν — ’Α γγλίαν έν Επτανήσω), ένίσχυσε τάς κοινότητας τοΰ έξωτερι- 
κοΰ (Βενετίας, Τεργέστης, Βιέννης, Ιαοίου, Βουκουρεστίου, Μόσχας, Όδησ- 
οοΰ, πόλεων τής ’Ιταλίας κλπ .), άνέδειξεν άνδρας οΐτινες έστήριξαν τήν πί- 
στιν καί τήν έθνικήν συνείδησιν.

5. Αρματολοί καί Κλέφτες

Γνωστοί άρματολοί έξ Η πείρου ή Στερεάς άλλά δράσαντες καί έν Ή- 
πείρω είναι ο ί : Κροκόδειλος Κλαδας, Πούλιος Δράκος, Μαλάμος, Θεόδωρος 
Μαλάμος, Θεόδωρος Μπούας ή Γρίβας καί άδελφός αύτοΰ Γκίνης Μπούας, 
Ά γγελ ή ς  Σουμίλας ή Βλάχος έξ Ίω αννίνω ν, Μόσχος καί Χρίστος Βαλαω- 
ρίτης, Γ. Γίαπάζωλης έκ Σιατίστης, Τριμπουκης Συντεκνιώ της έκ Βάλτου, Πά- 
νος Μ εϊντάνης έκ Κατούνης, Αιβίνης έκ Καρπενησιού, Χονδρομάρας, Χρίστος



Μηλιώνης, Δημήτρ. ΓΙαλαιολόγος, Κατσικογιάννης, Πανουμιας, Γεώργ. Βαρ- 
νακιώτης, οί αδελφοί Κατσαντώνης και Λεπενιώτης, Τασιούλας, Δυοβουνιώ- 
της, Γώγος Μπακόλας, Σ καλτσοδήμος, Μακρής, Χορμόβας, Γιαννούλας, Κα- 
ρακΐτσος, Καραΐσκος, Ψαρογιανναϊοι, Πουλαίοι, Νικολός Τζιοβάρας, Καστανάς, 
Καλαντζής, Γεώργ. Καραϊσκάκης, Γιαννάκης και Δημήτριος Κουτελίδας, Τσι- 
αρακλής, και άλλοι.

6. ’Επαναστατικά κινήματα

Αί σπουδαιότεροι εξεγέρσεις τών Ελλήνων κατά τών Τούρκων, κατά 
τάς όποιας έπρωτοστάτησαν ή μετέσχον και Ή πειρώται, έγένοντο κατά τάς 
έξης χρονολογίας:

1) 1443— 1468 ή γενναία άντίστασις τοΰ έθνικοΰ ήρωος τών ’Αλβανών 
Γεωργίου Καστριώτη ή Σκεντέρμπεη, είς ήν μετεϊχον καί 'Έ λλη νες τής Η 
πείρου.

2) 1473— 1479 Ή πειρώται καί Κερκυραϊοι ενισχύουν τούς Ε νετο ύς κατά 
τών Τούρκων.

3) Μετά τό 1479 ή άντίστασις κατά τών Τούρκων συνεχίζεται έν Μάνη 
ύπό τοΰ Κροκοδείλου Κλαδά Ή πειρώτου καί τοΰ θεοδ. Μπούα άρχηγών τών 
έν Πελοποννήοω άρματολών. Έ κεϊθεν ό Κλαδάς μετέβη είς τόν βασιλέα τής 
Νεαπόλεως καί έτυχε βοήθειας.

4) 1481 έξέγερσις έν Ή πείρω  μετά τοΰ Ί ω . Καστριώτου υιού τοΰ Σ κ εν 
τέρμπεη, δτε ούτος καταλαμβάνει τό φρούριον τής Χιμάρας καί τοΰ Παπάλου.

5) 1494— 1495 συνεννοήσεις τοΰ Καρόλου Η ' βασιλέως τής Γαλλίας 
προκαλοΰν έξέγεραιν ή όποία είχεν ολέθρια άποτελέσματα.

6) 1518 ύπέκυψαν οί Χιμαριώται κατόπιν γενναίας άντιστάσεως άφοΰ 
τοϊς άνεγνωρίσθησαν προνόμια.

7) 1537 οί Χιμαριώται ύπό τόν Δαμιανόν έπιτίθενται κατά τοΰ έν Γομε- 
νίτση Σουλτανικοΰ στρατοπέδου, άλλά μετά τόν φόνον τοΰ Δαμιανοΰ ή Χι- 
μάρα ύφίσταται καταστρος>ήν.

8) 1566 Χιμαριώται έξολοθρεύουν 8 χιλ. Τούρκων άποβιβασθέντων έν 
Ή πείρω  ύπό τόν Πιαλή Πασά πρός καθυπόταξιν αύτών.

9) 1570 έξεγέρσεις έν ’Αλβανία είς ας μετέχουν καί Ή πειρώται.
10) 1571 μεγάλη ναυμαχία περί τάς Έ χινάδας νήσους καί τήν Ναύπα

κτον ένθα μετέσχον καί 'Έ λλη νες έξ δλης τής Ε λλάδος καί μετά πλοίων.
11) 1585 ό άρματολός Βονίτσης καί Λούρου θ . Γρίβας κατ’ είσήγησιν τών 

Ε νετώ ν έξηγέρθη έν Ά καρνία  καί Ή πείρω  καί έν μια νυκτί κατέσφαξε τούς 
έν Βονίτση καί Ξηρομέρο: Τούρκους. Τούτου τό παράδειγμα μιμηθέντες καί οί 
άρματολοί τής Η πείρου Πούλιος Δράκος καί Μαλάμος κατέλαβον τήν ’Ά ρταν 
καί ώδευσαν κατά τών Ίω αννίνω ν. Έ ν  Ηπείρω έδρασαν καί οί άδελς)οί Θεό
δωρος Μπούας καί Γκίνης Μπούας.

12) 1603— 1606 οί ίππόται τής Μάλτας συνεννοηθέντες μετά τών έν Ή 
πείρω Ε λλή νω ν έπλευσαν διά ν ’ άποβιβασθοΰν είς τά παράλια τής Η πείρου 
άλλ’ έπροδόθησαν καί πολλοί τών μεμυημένων έσφάγησαν.

13) 1612 έμελετήθη ύπό τοΰ Καρόλου Β ' δουκός τοΰ Νεβέρς μεγαλεπή- 
βολον σχέδιον έπαναστάσεως. Τήν 8 Σεπτ. 1612 συνεκροτήθη είς Κούκην τής 
Α λβανίας γενική συνέλευσις τών κληρικών καί λαϊκών άντιπροσώπων τής 
Η πείρου, Μακεδονίας, ’Αλβανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Ε ρζεγοβ ίνης καί 
Δαλματίας, άλλά τών έν Κούκη άποφασισθέντων ούδέ άπόπειρα έκτελέσεως 
έτολμήθη. Μόνον ό τολμηρός άρχιερεύς Τρίκκης Διονύσιος ό Φιλόσοφος είσή- 
λασε μετά πολλών έπαναστατών είς Ιω ά νν ινα , άλλά προσβληθείς έπειτα ύπό



τουρκικών στρατευμάτων ήττήθη και έσφάγη.
14) 1684 μέγας επαναστατικός οργασμός. Δρώσιν ό άρματολός Ά γγελ η ς 

Σουμίλας έξ Ίω αννίνω ν, οί Χιμαριώται καί οί Χρίστος Βαλαωρίτης καί Σπα- 
θόγιαννης.

15) 1687 καί έξης. Ό  Ά γγελ η ς  Σουμίλας μετά τοΰ Μόσχου Βαλαωρί- 
ιου είχον τό άρματολίκιον της ’Ηπείρου καί μ έ ρ ο ς  τοΰ Βάλτου.

16) 1690—1696 Δρασις τοΰ Λιμπεράκη Γερακάρη.
17) Έ π ι Μ εγάλου Πέτρου (1703— 1725) καί ιδίως μετά τήν άπό 23 

Μαρτίου 1711 προκήρυξιν αύτοΰ πρός τούς υποδούλους Χριστιανούς έν Τουρ
κία γίνονται ζυμώσεις άλλ’ δχι ένέργειαι.

18) Έ π ί της Μ εγάλης Αικατερίνης (1762— 1797) αί ελπίδες τών Ε λ 
λήνων έξαρτώνται άπό τήν Ρωσίαν. Λαμβάνουν χώραν τά Ό ρλω φ ικά  (1766 
— 1774 ιδίως 1769— 1770), όπότε έδρασαν καί Ή πειρώται, κατ’ έξοχήν ό έκ 
Σιατίστης Γ. Παπάζωλης, κατά τά όποια έχύθη τόσον Ε λλη νικόν  αίμα.

19) 1778— 1790 καί έξης. Τά κατά τόν Λάμπρον Κατσώνην καί Κ. Ά ν- 
δροΰτσον.

20) 1792 ( Ιο ύ λ ιο ν )  καί 1800—1803 οί άθάνατοι άγώνες τών Σουλιω 
τών κατά τοΰ Ά λ ή  πασά.

21) 1807 έξέγερσις καί συγκέντρωσις έν Λευκάδι τών άρμαιολών κατά 
τοΰ Ά λή  Πασά καί διάσωσις τής Λευκάδος ύπό τοΰ Ί ω . Καποδιστρίου καί τοΰ 
Ιγν α τ ίο υ .

22) 1820 έξέγερσις τών Σουλιωτών μετά τοΰ Πασόμπεη κατά τοΰ Ά λή  
Πασά καί ύστερον (5 Δεκεμβρίου 1820), επειδή ό Πασόμπεης δέν έδιδεν είς 
αύτούς τό Σούλι, συμμαχία τούτων μετά τοϋ Ά λή  Πασά κατά τών πολιορκούν- 
των αύτόν σουλτανικών στρατευμάτων.

23) Καί κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821:
α) Πολλοί Ή πειρώται ήγωνίσθησαν είς τόν άγώνα τών Η γεμονιώ ν, 
β) Έ ν  Ή πείρω  έξηγέρθησαν τά μέρη: Συρράκον, Καλαρρΰται, Γραμμε- 

νοχώρια, Ζαγοροχώρια, Χιμάρα, Πάργα κ.α., άλλ’ ή έπανάστασις είς τά μέρη 
έκεΤνα δέν κατέστη δυνατόν νά εύδοκιμήση.

γ ) ΙΙάμπολλοι Ή πειρώται Ά γωνισταί καί πολιτικοί ή κατήλθον είς τήν 
άγωνιζομένην Ε λλά δα  καί προσέφερον έκεϊ άξιοθαυμάστους ύπηρεσίας ή κα- 
τέφυγον είς ιή ν  Επτάνησον, δπου ένίοχυον πολυειδώς τόν άγώνα.

7. ’Αναγέννησις

Είς τόν πνευματικόν φωτισμόν τών Ή πειρωτών καί τήν δημιουργίαν στε
λεχώ ν διά τόν φωτισμόν καί τών άλλων ύποδούλων συνετέλεσαν:

α) Τά έν Ή πείρω  σχολεία κατώτερα καί άνώτερα, είς τά όποια έδίδαξαν 
ή έμαθήτευσαν άνδρες ώς οί Βησσαρίων Μακρής, Γ. Σουγδουρής, Μεθόδιος 
Ανθρακίτης, Παρθένιος Κατζιούλης, Μπαλώνος Βασιλόπουλος, Λ. Γλυκύς, 
Μ ιχαήλ Μήτρος ό έπειτα Μ ελέτιος, Κοσμάς Μπαλάνος, Εύγένιος Βούλγαρις, 
Ά θαν. Ψ αλίδας κ.α.

β) Τά τυπογραφεία τής Βενετίας τών Γλυκέων, θεοδοσιών καί Σάρου καί 
τό τής Μοσχοπόλεως, είς τά οποία έτυπώθησαν βιβλία έκκλησιαστικά, θεολο- 
γικά, άρχαίοι 'Έ λλη νες συγγραφείς, έκκλησιαστικοί πατέρες καί πολλά αλλα 
ψυχω φελή καί διασκεδαστικά.

γ )  Αί πολυπληθείς μοναί, αί όποίαι διετήρουν καί σχολεία, καί έκ τών 
οποίων προήλθον άνδρες προσενεγκόντες μεγίστην ώφέλειαν είς τό ύπόδου- 
λον γένος, ώς ό Κοσμάς ό Αίτωλός, ό Καλόγηρος Σαμουήλ κ.α.

δ) Τά είς Βενετίαν, Τεργέστην καί τάς άλλας παροικίας σχολεία, είς τά



όποια έδημιουργήθησαν σπουδαία στελέχη τής Έκκλησίας και τών γραμμάτων.
Είναι χαρακτηριστικά δσα γράφει ό Νεόφυτος Δούκας περί τών σχολών 

τών Ίω α νν ίνω ν : «Έκ τών σχολείων τών Ίω αννίνω ν έξερρύησαν ρύακες ι
κανοί νά ποτίσωσι τήν διψώσαν Ελλάδα καί μάλιστα έν τώ μεγίστω α ύ χμ ώ . . . 
Oi μαθηταί αύτών ώς άπό μέσου τοΰ ποταμοΰ έχέοντο κατά πάσας τάς πό
λεις, καί, καταρδεύοντες αύτάς μέ τών λόγων τά πότηια νάματα, άνέστησαν 
σπέρματα πολλαπλάσια».

Ό  Ή λίας Μ ηνιάτης, ό Νικηφόρος θεοτόκης, ό Εύγένιος Βούλγαρης, ό 
Κοσμάς ό Αίτωλός, ό Ά δ. Κοραής, ό Ρήγας Φεραϊος, ό Ά θ. Ψ αλίδας, ό Ί ω . 
Βηλαράς, ό Ά θ. Χριστόπουλος κ.α. συνετέλεσαν πολύ είς τήν πνευματικήν 
άναγέννησιν και τήν άφύπνισιν τών Ε λλή νω ν , επομένως και τών Ή πειρωτών.

8. Ό  Άλή Πασάς

Ή  περίοδος τοΰ Ά λ ή  Πασα είς τήν ’Ή πειρον (1788—1822) δύναται νά 
θεωρηθή κατά τινα τρόπον ώς τό τρίτον ισχυρόν Ηπειρωτικόν κράτος τής ι
στορίας μετά τήν βασιλείαν τοΰ Πύρρου (306—272 π.Χ.) και τό Δεσποτάτον 
τής Η πείρου (1204— 1449 μ.Χ.), κατά τό όποιον ή ’Ή πειρος έπαιξε σημαίνον 
ιστορικόν πρόσωπον. Ή  προσφορά τοΰ Ά λή  Πασά είς τόν Ε λληνισμόν άκου- 
σίως και λόγω συμπτώσεως τών συμφερόντων του είναι είς πολλά άξιόλογος. 
Τό εργον αύτοΰ έν γένει συνοψίζεται είς τά εξής κεφ ά λα ια :

— Έ δημιούργησε κράτος ισχυρόν διά τοϋ έξαφανισμοΰ τών μικρών τυραν
νίσκων καί παρέσχεν είς τήν χώραν ασφάλειαν.

— Ή το  άνεξίθρησκος.
— ’Ή θελε νά στηρίζηται είς τό άκμαιότατον έλληνικόν σιοιχεΐον τού τόπου.

—Έξωλόθρευσε τούς κλέ(ρτες και ληστάς, άλλά μεταξύ αύτών δυστυχώς 
καί τούς ύπέρ τής έλευθερίας τής Ε λλάδος άγωνιζομένους.

— Ύπεστήριζε τά γράμματα, τό έμπόριον, τήν οικονομικήν άνάπτυξιν, τά 
σχολεία καί τήν πρόοδον τοΰ τόπου.

— Έχρησιμοποίει καί αύτός καί ό υιός του Βελής, διοικητής τής Πελοπον- 
νήσου, τήν Ε λλη νική ν  γλώσσαν, ώς λαλουμένην καί γραφομένην, ώς καί οί 
Τοΰρκοι άρχοντες τής Η πείρου. Διά τοϋτο είχεν είς τήν αύλήν του πολλούς 
'Έ λληνας Γραμματικούς, Διδασκάλους, Ιατρούς, Εμπόρους.

— Είς τόν στρατόν του ύπηρέτουν πολλοί 'Έ λλη νες οπλαρχηγοί, έν οίς 
καί περίφημοι άρματολοί καί δύναται νά λεχθή δτι ή αύλή του ήτο ή πολεμική 
άκαδημία τών Ελλήνων κατά τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως, ένθα οΰτοι 
έδιδάχθησαν τήν πολεμικήν τέχνην, άλλά άπέκτησαν καί πολλά ελαττώματα 
καί δή τάς κατά περίστασιν συνθηκολογίας μετά τών Τούρκων, τά λεγόμενο 
«καπάκια».

— Ή  άποστασία των ήτο ό καλύτερος άντιπερισπασμός διά τήν κήρυξιν 
τής Έ λληνικής Έπαναστάσεως. Η εύφυής έκμετάλλευσις τής άποστασίας τοΰ 
Ά λή  Πασά ύπό τής Φιλικής Ε τα ιρείας καί τών Α γωνιστών ήτο χρησχμωτάτη. 
Ά ν ε υ  τοΰ άντιπερισπασμοϋ τούτου δέν γνωρίζομεν άν ή Έπανάστασις θά εί
χεν  οϊας είχεν επιτυχίας κατά τά δύο πρώτα έτη.

— Συνειργάσθη μετά τών Ελλήνω ν καί πιθανόν θά έδημιούργει άνεξάρ- 
τητον Έ λληνο  - άλβανικόν κράτος.

— Πολλοί ξένοι περιηγηταί έπεσκέφθησαν τοΰτον.
— Κατά τούς χρόνους τής Γαλλικής Έπαναστάσεως καί τοϋ Μεγ. Ναπο- 

λέοντος ύπήρξεν άντικείμενον ύπολογιομοϋ ύπό τών διαφόρων τότε δυνάμεων 
( ’Αγλίας, Γαλλίας, Αύστρίας, Ρωσίας).

— Διά τής άποστασίας του ένεθάρρυνε τήν άποστασίαν καί άλλων πασά



δων και ουνετέλεσεν είς τήν έξαοθένισιν τής Τουρκίας.
— Προοπάθειά του ϊνα προσλάβη είς τήν ύπηρεσίαν του και τόν έν Έ - 

πτανήσω εύρισκόμενον τότε θεδ . Κολοκοτρώνην, άπέτυχε.
— Λόγω τών πολλών έλαττισμάτων αύτοΰ έκ τοΰ χαρακτήρος του και τοϋ 

πρώην ληοτρικοΰ του βίου έπέφερε καί πολλά κακά είς τόν τόπον.

9. Ή  Φιλική 'Εταιρεία

Είς τό εργον τής Φιλικής 'Εταιρείας ή "Ηπειρος έχε ι τά πρωτεία. Έ κ  τών 
ιδρυτών τής Φιλικής 'Εταιρείας δύο ήσαν Ή πειρώται, ήτοι ό Νικόλαος Σκου
φάς άπό τό Κομπότι τής Ά ρ τη ς  και ό ’Αθανάσιος Τσακάλωφ άπό τά ’Ιωάν
νινα. Ό  Νικόλαος Σκουφάς μάλιστα είναι καί ό καθ’ αύτό έμπνευστής και ι
δρυτής τής Εταιρείας. Οί Φιλικοί έν Ή πείρω  εϊχον άπλώσει τά δίκτυά των 
καί εϊχον καταλάβει τά σπουδαιότερα επίκαιρα σημεία. Ε ϊχον κατηχήσει ση
μαντικά πρόσωπα, είσέδυοον εις τάς ύπηρεσίας τοΰ έχθροΰ καί έίτεμεταλλεύ- 
θησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν δοον ήτο δυνατόν έπωφελέστερον διά τόν άγώνα 
τήν άποστασίαν τοΰ Ά λή  Πασα.

Κατά τόν Κατάλογον τοΰ Ί .  Φιλήμονος (Α ' σελ. 387—416) Ή πειρώται 
Φιλικοί ήσαν οί έξής. Αί ένδείξεις δηλοΰν τό όνοματεπώνυμον, πατρίδα, χρό
νον καί τόπον κατηχήσεως, δνομα κατηχητοϋ καί ποσόν προσφοράς.

1) Αναστασίου (Λ. Ί ιο ά ννη ς), ’Ά ρτα , 1818, Κων)πόλις, Γρ. Δίκαιος, 
γτρ. 200.

2) Ά ρτινός (Ά θ. Γεω ργίου), ’Ά ρτα , 1821, Κισνόβιον.
3) Βαρατάσης (Α πόστολος), Μέτσοβον, έμπορος, 1821, ’Οδησσός, Λ. Πε- 

λοπίδης, ρβλ. 500.
4) Γαζώης (Χριστόδ. Μ .), Καλαρρΰται, έμπορος, 1821, ’Οδησσός, Άθ. 

Στρατηγόπ. ρβλ. 200.
5) Γάτσος (Γεώργ. Κων.), Ιωάννινα, έμπορος, 1817, Μόσχα, Κομψό- 

πουλος, φλρ. 10.
6) Γεροστάθης (Κ ω ν.), ’Ή πειρος, έμπορος, 1819, Κέρκυρα, Άριστείδ. 

Παπά.
7) Γεωργάτης (Κ ω ν.), ’Ή πειρος, έμπορος, 1821, Ίσμαήγιον, Ί ω . Ά πο- 

στολάκης γρ. 50.
8) Δ εληγιάννης (Κωνοτ. Ί ω . ), Ιωάννινα, έμπορος, 1818, Βουκουρέστι- 

ον, Κ. Πεντεδέκας, γρ. 250.
9) Δημητρίου (Κολιζάκος), Άργυρόκαστρον, 1819, Βουκουρέστιον, Ά να- 

γνωστόπουλος.
10) Δήμου (Ν ικόλαος), ’Ή πειρος, 1820, Κισνόβιον, Ά ντ. Τσούνης, γρ. 500.
11) Δούκας (Κ ω ν.), ’Ή πειρος, πολιτικός, 1821, Ίάσιον, Β. Μπαρ- 

λας, φλρ. 10.
12) Εύάγγελος, ’Ή πειρος, ιατρός, 1820, Κωνσταντινούπολις, Ν. Λογάδης.
13) Ζιούκας (Κ υριάκης), Ιω ά νν ινα , έμπορος, 1819, Βουκουρέστιον, Γρ. 

Δίκαιος, γρ. 3.750.
14) Ζιούκας ( Ιω ά ν ν η ς ) ,  Ιω ά νν ινα , έμπορος, 1819, Βουκουρέστιον, Γρ. 

Δίκαιος, γρ. 750.
15) Ζορμπας (Δ. Ίω ά ννο υ ), Ιω ά νν ινα , γραμματεύς, 1817, Μόσχα, Κομ- 

φόπουλος, φλρ. 1.
16) Ζώης (Ρ ϊζος), Ιω ά νν ινα , στρατιωτικός, 1821, Ίάσιον.
17) θεσπρω τεύς (Ιω σ ή φ  Μ οναχ.), ’Ή πειρος, διδάσκαλος, 1818, Κων) 

πόλις, Α. ΓΙ. Γεωργίου, γρσ. 250.



18) Ίω άννου  (Χρηστός), ’Ή πειρος, έμπορος, 1820, Κισνόβιον, Γεώρ. Σ ο 
φιανός, γρ. 200.

19) Καλουδής (Δήμος Νικολάου), Πάργα, έμπορος, 1820, Ίάσ ιον, Γ. Γά- 
τσος, γρ. 100.

20) Κανούσης (Ν ικόλ.), ’Ή πειρος, 1817, Μόσχα, Κ Καντιώτης, φλρ. 5.
21) Καραμήχου (Ά να στ.), Πίνδος, 1820, Κ )πόλις, Π. Θεαγένης, γρσ. 50.
22) Καράμπελας (Ν. Κυριαζής), ’Ή πειρος, 1820, Κισνόβιον, Μαντσα- 

ράκης.
23) Καραπίνης (Ά ναστ. Ζ .), ’Ή πειρος, έμπορος, 1818, Βουκουρ. Σέρ. X. 

Κώστα φλρ. 30.
24) Καρίλλα (Δημητρ.), Μοσχόπολις, 1820, Βαρσοβία, θ. Αθανασίου, 

γρ. 50.
25) Κοκόλης (Π αΰλος), ’Ή πειρος, έμπορος, 1820, Γαλάζιον, Ά ρβανιτά-

κης, γρ. 100.
26) Κομπατής (Ά νδρέας Ί . )  ’Ή πειρος, έμπορος, 1819, Βουκουρέστιον.
27) Κόνιαρης (Ά ναστ. Ί . ) ,  Ζαγόριον, έμπορος, 1818, Κ )πόλις, Ά ναγνω - 

σταρας, τλρ. 20.
28) Κροκίδας (Ά σημάκης), ’Ά ρτα , έμπορος, 1818, Κ ων)πόλις, Π. Α. 

Ά ναγνωστ., γρ. 200.
29) Κυργούσιος ( Ί ω .) ,  Μέτσοβον, έμπορος, 1819, Ίάσ ιον , Κ. Πεντεδέ- 

κας, νρ. 500.
30) Κυριαζής (Κώστας), ’Ή πειρος, έμπορος, 1820. Γαλάζιον, Σ π . Ά ρβα- 

νιτάκης, γρ. 129.
31) Λέγδας (Ν ικόλ.), Ιω ά νν ινα , έμπορος, 1821, ’Οδησσός, Ά θ. Στρατη

γός, ρβλ. 100.
32) Λεονάρδος (Ά λ έ ξ .), ’Ή πειρος, 1820, Κισνόβιον, Γ. Σοφιανός, γρ. 400.
33) Λουριώτης (Χριστόδ.), Ά ρ τα , 1817, ’Οδησσός, Ν. Σκουφάς, ρβλ. 5.
34) Μανάρης (Κυριάκός), Ιω ά νν ινα , έμπορος, 1819, Βουκουρέστιον, 

Κυρ. Ζιούκας, γρ. 500.
35) Μ ελάς (Δημ. Ά ναστ.), Ιω ά νν ινα , έμπορος, 1820, Ζίζνα, Μ. Ριλάρης.
36) Μ ελας (Δημ. Δ .), Ιω ά νν ινα , έμπορος, 182.1, Ά θήναι, Λ. Π ελοπίδης 

οβλ. 1.000.
37) Μ ιχ α ή λ ... ,  ’Ή πειρος, 1820, Κισνόβιον, Ί  ω. Άγιοβροσιάδης, γρ. 500.
38) Μόστρας (Γ εώ ργ.), ’Ά ρτα, πολιτικός, 1818, Κ ων)πόλις, X. Λουριώτης.
39) Μ παμπαλιάρης (Λ. M ix.), Ιω ά ν ν ιν α , Κισνόβιον, Ά ρ. Παπας, γρ. 500.
40) Μπητσίλης (Π άνος), Χιμάρα, 1821, ’Οδησσός, Δ. Πελοπίδης, ρβλ. 200.
41) Μπούμπας (Ά να στ.), ’Ή πειρος, έμπορος, 1819, Βουκουρ., Κ. Δογνέν- 

της, γρ. 1.000.
42) Μπουραζανος (Δημήτρ.), Μέτσοβον, έμπορος, 1821, Όδησσός, Δ. Π ε

λοπίδης, ρβλ. 500.
43) Νοΰτσος (Α λ έξ ιο ς) , ’Ή πειρος, πολιτικός, 1819, Ιω ά νν ινα .
44) Οικονόμος (Χριστόδ.), ’Ή πειρος, έμπορος, 1820, Κων)πόλις.
45) Οικονόμος (Μ άνθος), ’Ή πειρος, πολιτικός, 1819, Ιω ά νν ινα .
46) ΓΙαπαδόπουλος (Κ ω ν.), ’Ή πειρος, έμπορος, 1820, Ίσμαήλιον, Γ. 

Παπαδ. Κορφ.
47) Παπάζογλου (Δ ημήτρ.), Ζαγόριον, έμπορος, 1821, ’Οδησσός, Π. Λυ- 

γνός, οβλ. 250.
48) Παπαπανος (Σ π υ ρ .) , Ιω ά νν ινα , έμπορος, 1818, Κ )πόλις, Π. ΙΤεντε- 

δέκας, φλρ. 100.
49) Πατοιμάδης (Ν ικόλ.), Ιωάννινα, έμπορος, 1816, Μόσχα, φλρ. 25.
50) Πεζοδρόμος (Ά να στ.), Ιω ά νν ινα , Ίάσ ιον, Ν. Αθανασίου γρσ. 50.



51) Πελοπίδης ( ’Αντώνιος), ’Ή πειρος, 1818, Κ )πολις, Γρ. Δίκαιος, γρ. 50.
52) Πεντεδέκας (Κωνστ.), ’Ή πειρος, 1817, Μόσχα, Ν. Γαλάτης, φλρ. 50.
53) Περάτης (Λεοντάρης Ξ .), ’Ιωάννινα, έμπορος, 1819, Βουκουρ., Π. 

Ζιούκας, γρ. 1.500.
54) Πλέσος (Γ εώ ργ.), ’Ιωάννινα, έμπορος, 1818, Κ )πολις, Ί ω . Πολυ- 

χρον. φλρ. 2.
55) Πολύζου (Δημητρ.), ’Ή πειρος, 1819, Ίάσω ν, Γρ. Δίκαιος, γρ. 50.
56) Πολυχρονιάδης ( Ψ .), Ζαγόριον, έμπορος, 1818, Κ )πόλις, Κ. Π εν

τεδέκας, φλρ. 2.
57) Πουγοβϊνος (Δ ημήτρ.), ’Ή πειρος, έμπορος, 1821, ’Οδησσός, Δ. Πα- 

τσανος, ρ6λ. 100.
58) Πρινάρης (Χριστόδ.), ’Ή πειρος, έμπορος, 1819, Νεάπολις, Ά ρ . Παπα.
59) Ριζάρης (Μ άνθος), Ζαγόριον, έμπορος, 1817, Μόσχα, φλρ. 20.
60) Σαϊτσής Σερδάρης (Κ ω ν.), Ζαγόριον, έμπορος, 1819, Βουκουρ., Ή λ. 

Νικολα'ί'δης, γρ. 2.000.
61) Σίμου (Κ ω ν.), Καλαρρϋται, έμπορος, 1821, Ρένιον, Π. Βαρβάτης, 

γρ. 200.
62) Σουγδουρής (Εύστάθ.), Ιω ά νν ινα , έμπορος, 1818, Κ )πολις, Π. Σ έ- 

κερης, γρ. 300.
63) Σταματάκης (Δημήτρ. X .), Καλαρρϋται, έμπορος, 1821, Οδησσός, 

Στρατηγόπουλος ρβλ. 300.
64) Σταματάκης (Κων. Ί ω .) ,  Καλαρρϋται, έμπορος, 1821, ’Οδησσός, Σ τρα

τηγόπουλος ρβλ. 300.
65) Σταμέρωφ (Σ τέρ . Κ υρ.), Μέτσοβον, έμπορος, 1821, ’Οδησσός, Στ. 

Κουμπάρης, ρβλ. 500.
66) Στανέλος (Σ πυρ . Ί ω . ) Πάργα, έμπορος, 1818, ’Οδησσός, Ν. Σ κού

ρας ρβλ. 10.
67) Στέλιος (Mix. Λαζάρου), ’Ή πειρος, στρατ. έν Ρωσία, 1818, Μόσχα, 

Κ. Πεντεδέκας, φλρ. 4.
68) Στρεζέσκος (Ί ω ά ν .) , ’Ά ρτα , έμπορος, 1820, Κισνόβιον, Γ. Σ οφ ια 

νός, γρ. 1.500.
69) Σ υ  να γοβίου (Βασ. Ά ρ χ .) , ’Ή πειρος, 1818, Βουκουρ., Κ. Πεντεδέκας 

γρ. 1.500.
70) Συνάνογλους (Ν ικόλ.), ’Ή πειρος, δικαστικός, 1819, Βουκουρ., Ά νδρ. 

Κομπατής.
71) Τοσίτοας (Θ εόδωρος), Μέτσοβον, έμπορος, 1819, Α λεξάνδρεια, Ά . 

Πελοπίδας.
72) Τουρτούρης (Δημ. Λουκ.), ’Ή πειρος, 1821, Βασσαραβία, Γ. Σοφ ια

νός, φλρ. 100.
73) Τουφεκτσήμπασης (Βασ.), ’Ή πειρος, στρατιωτικός, 1820, Ίάσιον, Ν. 

Αθανασίου, γρ. 200.
74) Ύ πατρος (Δημήτρ.), Πίνδος, στρατιωτικός, 1818, Κ )πολις, Ά ναγνω - 

σταρας, γρ. 30.
75) Φωτομάρας (Ά θ α ν .) , Σούλιον, στρατιωτικός, 1820, Λακωνία.
76) Χαρέτης (Νικόλ. Ί ω .) ,  ’Ή πειρος, 1820, Ίσμαήλιον, Γ. Π. Κορφινός, 

γρ. 700.
77) Χρισταρής (Μ ιχαήλ), Ιω ά νν ινα , Ιατρός, 1818, Βουκουρ., Κ. Π εντε

δέκας, φλρ. 50.
78) Χριστοδούλου (θεοδόσ .), Ζαγόριον, 1817, ’Οδησσός, Ν. Σκουφάς.



Π λήν τούτων ύπάρχουν και πολλοί άλλοι και ή έρευνα παρουσιάζει έκά- 
στοτε νέα ονόματα.

10. Ή  εττανάστασις εντός τής ’Ηπείρου

α. Χ ρ ι σ τ ό ς ) .  ΓΙ ε ρ ρ α ι β ό ς. Διά τήν έξέγερσιν τής Η πείρου 
είχε σταλή ύπό τοϋ ΓΑλ. Ύψηλάντου ό Χριστόφορος Περραιβός. Ούτος ήρχι- 
σε νά συνεργάζηται μέ τούς Σουλιώτας, οί όποιοι εϊχον έπανέλθει έκ τής Ε 
πτάνησου καί είσελθόντες τήν 5 Δεκ. 1820 είς τό Σούλι, άνέλαβον τόν πόλε
μον κατά τών σουλτανικών στρατευμάτων ώς σύμμαχοι τού Ά λή  Πασά. Περί 
τής έκεϊ δράσεως τοϋ ΙΙερραιβοϋ όμιλεϊ ό ίδιος είς έγγραφον τής 15 Ιο υ ν ίο υ  
1821 άπό Ρηνιάσσαν πρός τούς πλοιάρχους τών Ε λλη νικώ ν καραβιών, ένθα 
μεταξύ άλλων λ έγε ι: «Είναι ύπέο τούς δύο μήνας όπού έπέρασα έδώ είς τό 
Σούλι. Είς αύτό το διάστημα δέν έλειψα νά εξακολουθώ άκουράστως τό άπα- 
ραίτητον χρέος μου διά τό κοινόν συμφέρον τοΰ έθνους μας, καί μ’ δλον δτι 
τά οθωμανικά στρατεύματα πανταχόθεν μάς περιεκύκλωσαν, πλήλ' άπ’ δλα τά 
μέρη μέ άφανισμόν καί έντροπήν άπό τά Σουλιώτικα καί γειτονικά τοΰ γ έ 
νους μας άρματα έδιώχθησαν. Ή  στενή δμως πολιορκία τοϋ Ά λ ή  Πασά μάς 
έκαμε νά ύατερώμεθα κατά τό παρόν άπό πολεμικά άναγκαΐα. Τούτου ένεκα 
πέμπω επίτηδες τόν παρόντα άξιωματικόν κύριον Δημήτριον Ροκκάν, νέον φι- 
λογενέστατον, πρός τόν όποϊον ήμπορεϊτε χωρίς ύποψίαν νά δώσετε πίστιν 
είς δσα είναι διωρισμένος νά σάς εϊπη στοματικώς. Πρό πάντων δέ σάς λέγω  
τό μ ό ν ο ν  ούσιωδέστερον δτι ή μόνη άσφαλής καί όγλήγορος τής Ε λλά δος σω
τηρία είναι τό νά δράμετε έδώ τάχιστα, τό έλάχιστον Οκτώ ή δέκα καράβια, 
είς παραθαλάσσια τής Η πείρου, νά κατακαύσετε τά είς Σύβοτα εύρισκόμενα 
οθωμανικά καράβια, τά όποια τρέμουν καί καθ’ ήμέραν προσμένουν ώς ό κα
τάδικος τό τέλος τής ζωής των. Είς αυτό δέ τό άναμεταξύ έγώ  μετά τών Σ ο υ 
λιωτών καί λοιπών Ή πειρωτών θέλει πολιορκήσωμεν τήν Πάργαν καί Πρέ
βεζαν, θέλει καθυποτάξωμεν τήν ’Ή πειρον, καί άκολούθως θέλει έμψυχωθή 
δλη ή Ε λ λά ς. Ή  έλλειψ ις τών καραβιών καί άλλων άναγκαίων μέ έκατέστη- 
σεν αδύνατον τό νά έκτελέσω μέχρι τής σήμερον τά δσα ή περίστασις άπαν- 
τοΰσε διά τό κοινόν συμφέρον». Μέ κέντρον τήν Ρηνιάσσαν ό Περραιβός προ
σπαθεί νά πείση άφ’ ένός μέν τούς είς Κέρκυραν Παργίους διά τοΰ Κ. Γερο- 
στάθη καί Κεφαλά νά σπεύσουν πρός άπελευθέρωσιν τής Πάργας, άφ’ ετέρου 
δέ τούς Σουλιώτας νά βοηθήσουν διά τήν κυρίευοτν τών δύο σπουδαίων πα
ραθαλασσίων οχυρών θέσεων, δηλ. τής Πρεβέζης καί τής Πάργας, διά τών ο
ποίων θά δύνανται νά έπικοινωνοΰν κατά θάλασσαν μέ τά ελεύθερα μέρη τής 
Ελλάδος καί νά λαμβάνουν βοήθειαν. Δυστυχώς ή έπιχείρησις καταλήψεως 
τής Πάργας (25 ’Ιουλίου 1821) άπέτυχεν. Οί ’Ά γ γ λ ο ι έν Έπτανήσω ήμπό- 
διζον τήν μετάβασιν τών έκεϊ Ηπειρωτών είς τήν χώραν των καί τήν άποστο- 
λήν βοηθημάτων. Τήν 27 Σεπτ. 1821 ό άρμοστής Μ αίτλανδ έλαβεν αύστηρά 
μέτρα κατά τών κινηθέντων Παργίων, οΐτινες ένεκα τούτου μετέβησαγ είς 
Μεσολόγγιον πλήν ολίγων οΐτινες έμειναν είς Ρηνιάσσαν μετά τοΰ Περραιβοϋ.

Ό  Δημ. Ύφηλάντης, έλθών είς Βέρβαινα, έσχεδίασεν έξέγερσιν τής Η 
πείρου μέχρι Χιμάρας καί άποστολήν βοηθείας πρός τούς κινηθέντας. Έ πίσης 
έπεδίωξε συνεργασίαν μέ τούς Τουρκαλβανούς τής Τσαμουριάς (26 ’Ιουνίου 
1821) καί, καθ’ ύπόδειξιν τοΰ Δήμου Γιαννούση, μέ τούς Χιμαριώτας (12 ’Ι 
ουλίου 1821).

Αί προσπάθειαι αύται δέν εϊχον άποτέλεσμα καί ό Περραιβός άβοήθητος 
είς Ρηνιάσσαν ήναγκάσθη νά φύγη καί νά έλθη είς τήν έλευθέραν Ε λλάδα.



β. ’Α λ έ ξ ι ο ς  Ν ο ΰ τ σ ο ς .  Έ χέρα προσωπικότης, ήτις έπαιξε σπου- 
δαϊον ρόλον εις τόν ’Ηπειρωτικόν άγώνα, ήτο ό ’Αλέξιος Νοΰτσος, πρόκριτος 
τοϋ Ζαγορίου, πιστός σύμβουλος τοΰ Ά λ ή  Πασά. Οϋτος ήθελε νά δημιουργηθη 
Έλληνοαλβανικόν κράτος μέ ήγεμόνα τόν Ά λή  Πασάν. Δι’ ένεργειώ ν αύτοΰ 
οί Σουλιώται έξ Επτάνησου ήλθον είς τήν ’Ή πειρον και έγκατεστάθησαν είς 
ιό Σούλι, όπόθεν έπολέμουν κατά τών σουλτανικών στρατευμάτων ύπέρ τοΰ 
πολιορκουμένου Ά λ ή  Πασά. Πρός άντιπερισπασμόν ό Νοΰτσος έκείνησεν είς 
έπανάστασιν τό Ζαγόρι, άλλ’ άποτυχών κατήλθεν είς Μ εσολόγγιον μετ’ Α λ 
βανών ΰπου είργάζετο ύπέρ τοΰ Ά λή  Πασά. Έ κ ε ϊ δμως ήλθε μετ’ ολίγον ό 
Ά λέξ. Μαυροκορδατος (Ίο ύ λ . 1821), δστις κατώρθωσε νά  μεταχειρισθή τόν 
Νοϋτσον επωφελώς ύπέρ τοΰ Έ λληνικοΰ άγώνος διά χρησιμοποιήσεως καί 
τών Α λβανώ ν τοΰ Ά λή  Πασά. Ή τ ο  άλλωστε ό Νοΰτσος πολύτιμος είς εκείνα 
τά μέρη ώς άλλοτε φίλος τοΰ ’Ιγνατίου καί λόγω τής γνώσεως τοΰ τόπου καί 
τών προσώπων καί δή τής επιβολής του έπι τών Σουλιωτών. Ό  Νοΰτσος συνε- 
τέλεσε πολύ νά έπιβληθή ό Ά λ . Μαυροκορδατος έπι τών οπλαρχηγών τής 
Δυτ. Ε λλάδος καί τής Η πείρου.

γ. Χ ρ ί σ τ ο ς  Π α λ ά σ κ α ς .  'Έ τερος Ή πειρώτης, ό Χρίστος Πα
λάσκας, άπό τήν Γότισταν, ήτο άπό τοΰ Σεπτ. 1821 είς Δυτ. Ε λλά δα  καί προσ- 
εχώρησεν είς τήν Έ λλην . Έπανάστασιν. Είς αύτόν καί τόν Νοΰτσον άνετέθη- 
σαν ύψηλά καθήκοντα, τά οποία έπειδή έθιγον τόν στρατιωτικόν αρχηγόν τής 
Άνατολ. Ε λλάδος Ό δυσσέα Άνδροΰτσον, εϊχον ώς άποτέλεσμα τόν φόνον 
άμφοτέρων τούτων τών άξιων πολιτικών καί στρατιωτικών Ή πειρωτών ύπό τών 
άνδρών τοΰ Όδυσσέως.

δ. Σ υ ν θ ή κ η  ύ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ω ς  τ ο ΰ  Ά λ ή  Π α σ ά .  'Ο 
πλαρχηγοί τής Αιτωλοακαρνανίας. Σουλιώται καί Τουρκαλβανοί τοΰ Ά λ ή  Πα
σά υπέγραψαν τήν 1 Σεπτ. 1821 είς Πέτα έλληνοαλβανικήν συνθήκην ύπέρ 
ένισχύσεως τοΰ Ά λ ή  Πασά. Ή  συνθήκη αΰτη έξυπηρέτει τότε τόν Έλλην._ α
γώνα . Ή  άπόπειρα προσεταιρισμοΰ τοϋ Ά λή  ΙΙασά καί τών οπαδών του ήτο 
τότε πολύ λεπτόν ζήτημα, τό όποιον δμως διά τής περινοίας καί πολιτικής ό- 
ξυδερκείας τοϋ Ά λ. Μαυροκορδάτου έξειλίχθη επωφελώς διά τήν έπανάστα- 
σιν. Διότι ύπήρχε φόβος ή νά λάβη αμνηστίαν ό Ά λή  Πασάς άπό τόν Σουλτά- 
νον καί νά στραφή έπειτα κατά τών Ε λλή νω ν, ή νά επικράτηση ώς άρχηγός 
ανεξαρτήτου κράτους οπότε πάλιν έκινδύνευεν ή έλληνική ύπόθεσις, ή νά 
καταστροφή ύπό τών σουλτανικών στρατευμάτων, οπότε συνέφερε τήν Έ πα- 
νάστασιν ή δσον τό δυνατόν επί μακρότερον χρόνον παράτασις τής πολιορκίας 
καί άντιστάσεως αύτοϋ, ώς καί συνέβη.

ε. Ί  ω. Κ ω λ  έ τ τ η ς καί Τ ο υ ρ τ ο ύ μ η ς. Είς τά Βλαχοχώρια 
τής Πίνδου Συρράκον καί Καλαρρύτας δι’ ενεργειώ ν τών προύχόντων Κ. 
Τουρτούρη, Ίω . Κωλέττη, Πρωτοπαπά Σγούρου καί Νικ. Γιαννίκου έγινεν έ- 
ξέγερσις περί τά ιέλη Ιο υ ν ίο υ  1821 διά συνεργασίας τών Σουλιωτών (Μ άρ
κου Μ πότσαρη), Τζουμερκιωτών (Κ ουτελίδα), Γώγου Μπακόλα τών Ραντο- 
βυζίων καί Βαλτινών ( Ί .  Ράγκου καί Γερομπαλωμένου). Ά λ λ ’ ή έξέγερσις 
αΰτη λόγω μή άκριβοϋς έκτελέσεως τοϋ καταστρωθέντος σχεδίου άπέτυχε καί 
αί μέν κωμοπόλεις κατεστράφησαν, οί δέ κάτοικοι έφυγον είς Δυτ. Ε λλά δα  
καί Επτάνησον.

Ό  Κωλέττης ήλθεν είς Μεσολόγγιον καί Πελοπόννησον καί άνέλαβεν α
νώτατα άξιώματα καθ’ δλον τόν μετέπειτα χρόνον μέχρι τοϋ 1847 δτε άπέθα- 
νεν ώς Πρωθυπουργός.



Και ό Γ. Τουρτούρης θείος τοϋ Κωλέττη κατέφυγεν είς τον άγώνα καί 
προσέφερε πολλάς ν')πηρεσίας.

στ. Μ α κ ρ υ ν ό ρ ο ς  — Κ ο μ π  ό τ ι. Π ύλη τής Δυτικής Ε λλάδος 
εις τό Μακρυνόρος είναι αί δίοδοι τής Λαγκάδας καί τής Παλιοκούλιας. Είς 
τά μέρη ταϋτα καί τά πλησίον Κομπότι καί ΓΙέτα έγιναν κατά τόν Ιο ύ ν ιο ν  τοΰ 
1821 μάχαι, είς τάς οποίας έλαβον μέρος οί Ά νδρ. ’Ίσ κος, Γ. Καραϊσκάκης, 
Γώγος Μπακόλας, Φλώρος Γρίβας, Τραγουδάρας κ.ά.

ζ. Σ ο υ λ  ι ώ τ α ι. Οί Σουλιώται είς τόν άγώνα κατά τών σουλτανι
κών στρατευμάτων έλαβον μέρος είς πολλάς μάχας τής νοτίου Η πείρου  καί 
ουνεδύασαν τήν τύχην των μέ τήν διάρκειαν τής πολιορκίας καί άντιστάσεως 
τοϋ Ά λή  Πασά. Μετά τήν έξόντωσιν τούτου (24 Ί α ν . 1822) ό Χουρσίτ Πασάς 
έκαμεν άγώνα έκκαθαρίσεως τής Η πείρου έκ τών εστιών άντιστάσεως. Μετά 
σκληρούς άγώνας τά χωρία τοϋ Σουλίου καί τέλος ή οχυρά άκρόπολις Κιάφα 
δπου προεβλήθη ή ύστάτη ήρωϊκή άντίστασις ήναγκάσθη μετά πολιορκίαν νά 
παραδοθή πάλιν είς τούς Τούρκους κατόπιν συνθήκης (28 ’Ιουλίου 1822), οί 
δέ Σουλιώται κατήλθον μέσω τής Κεφαλληνίας είς τήν λοιπήν άγωνιζομένην 
Ε λλάδα , ένθα προσέφεραν πολυτίμους ύπηρεσίας.

η. ’Ά  λ λ α ι ε ξ ε γ έ ρ σ ε ι ς .  Καί άλλαι τινές εξεγέρσεις μικροτέ- 
ρας σημασίας έγιναν είς άλλα μέρη τής Η πείρου : Κούρεντα, ’Ά ρταν, Τζου
μέρκα, Κατζανοχώρια, Ραδοβύζι, Γότισταν κ.ά.

θ. Έ κ σ τ ρ α τ ε ΐ α ι  ύ π  ο σ τ η ρ ί ξ ε ω ς τ ο ϋ  ά γ ώ ν ο ς  τ ή ς  
Η π ε ί ρ ο υ .  Ε ντός τής Η πείρου ύπήρχεν ή κεντρική έπαναστατική όργά- 
νωσις, είς ήν έδρων οί Ί ω . Βηλαράς, Ά θ .  Ψ αλίδας καί Άναστ. Καραμίχος. 
Ούτοι συνειργάζοντο μετά τοΰ Ά λεξ. Μαυροκορδάτου καί τής Προσωρινής 
Διοικήσεως τής Ελλάδος καί προπαρεσκεύαζσν τό έδαφος διά μελλοντικήν 
έξέγερσιν. Οί οροί δμως είς τά μέρη εκείνα δέν ήσαν εύνοϊκοί καί πέραν τής 
εκστρατείας τοϋ Ά λ. Μαυροκορδάτου είς τήν νότιον ’Ή πειρον, ή όποία διά 
τής καταστροφής τοϋ Πέτα (4 Ιο υ λ ίο υ  1822) είχεν οίκτρόν τέλος καί τής ά- 
ποστολής ένιαχύσεως είς τό Σ ούλι διά θαλάσσης άπό τόν λιμένα τοϋ Φανα
ριού (Σ π λά ντζα ς), ένθα έφονεύθη ό Κυριακούλης Μ αυρομιχάλης (4 Ι ο υ 
λίου 1822), ούδέν έτερον έγινεν.

ι. Ο ί έ ν τ ή κ ε ν τ ρ ι κ ή  Έ  λ  λ  ά δ ι Ή π ε ι ρ ώ τ α ι  πάν
τοτε σκέπτονται τήν ’Ή πειρον καί καταστρώνουν σχέδια έξεγέρσεως, άλλά 
δέν προβαίνουν είς τάς δεούσας ένεργείας λόγω τής κρισιμότητος τοϋ άγώνος 
είς άλλα σπουδαιότερα μέρη. Καί ούτως οί Ή πειρώται άγωνίζονται παντοϋ. είς 
Μεσολόγγι, Αθήνας, Κρήτην, Ά νατολ, Ελλάδα., Πελοπόννησον κ.ά.

ία. Ό  ά γ ω ν  ε ί ς  τ ά ς  β ο ρ ε ί ο υ ς  έ π α ρ χ ί α ς ,  ού μόνον 
τήν ’Ή πειρον άλλά καί τήν Μακεδονίαν (Μαδεμοχώρια, Κασσάνδραν, 'Ά γιον 
’Ό ρος, Νάουσαν, Ό λυμποχώ ρια ) καί θετταλομαγνησίαν ήτο άνασχετικός καί 
άντιπερισπαστικός καί διά τοΰτο έν τέλει καταδικασμένος, προωρισμένος μό
νον νά δώση χρόνον ϊνα σταθεροποιηθή ή Έπανάστασις είς τήν Π ελοπόννη
σον καί τά περί αύτήν μέρη.

ι6. Ή  έ κ θ ε σ ι ς Κ α ρ α μ ί ί ο υ .  Είς τό Τσεπέλοβον τοΰ Ζαγο
ρίου εδρεύει ή κεντρική έπαναστατική όργάνωσις τοΰ έν Ή πείρω  άγώνος. ’Ε-



κεϊθεν φυγαδεύονται οί πατριώται διά τήν άγωνιζομένην Ε λλάδα , έκεϊ συγ
κεντρώνεται άφθονον χρήμα έκ τών Ή πειρωτών και άποστέλλεται πρός τόν 
άγώνα. Τήν όργάνωσιν ταύτην και τήν Κάσσαν τών Γιαννίνων διευθύνει ό 
ποιητής Ίω . Βηλαράς. Μετ' αύτοΰ συνεργάζεται καί ό Άθαν. Ψ αλίδας. Τήν 
όργάνωσιν έγνοιρισεν έκ τοΰ πλησίον ό ’Αναστάσιος Καραμίχσς έκ Μηλιάς 
τοΰ Μετσόβου, δστις τήν 24 Ιο υ ν ίο υ  1822 ύπέβαλε πρός τήν Προσωρ. Διοί- 
κησιν ιής Ε λλάδος σχετικήν εκθεσιν, είς τήν οποίαν άναγράφονται καί τά 
εξής:

«Δεκαοκτώ ήδη μήνας διατρίψας είς τήν ’Ήπειρον καί Θεσσαλίαν, έπροδιά* 
θεσα τά πνεύματα τών κατοίκων καί έβαλα συστηματικώς τάς βάσεις μιας γενικής 
έπαναστάσεως κατά τών τυράννων, ευθύς δταν ήθελε δοθή, ή καλή περίστασις. Συ- 
νεννοήθην μέ πολλούς φιλαγενεΐς άνδρας, οΐτινες μέ ιερούς δρκους ύπεσχέθησαν πί- 
στιν κα'ι προθυμίαν, καί είναι έτοιμοι νά συνεισφέρουν έκαστος δ,τι δύναται ύπέρ 
τής κοινής καί Ιδίας των ελευθερίας.

Άπελθών δέ καί εις το Ζαγόρι, συνωμίλησα μετά τοΰ έξοχωτάτου Ίωάννου 
Βηλαρά, άνδρος επισήμου διά τήν παιδείαν καί φρόνησιν του, δστις μέ ύπεσχέθη 
ωσαύτως τήν πρός τό έ'θνος πίστιν καί προθυμίαν. Τόν καλόν τούτον πατριώτην έ- 
κρίναμεν μετά τού κυρίου Δημητρίου Κων. ’Αθανασίου αξιον νά είναι επιστάτης 
καί φύλαξ τών όσων χρημάτων ήθελε δυνηθή νά συνάξη άπό φιλογενεΐς καί έλευ- 
θερόφρονας πολίτας' καί ε’ίμεθα εύέλπιδες δτι ή έθνική αΰτη Κάσσα τών Ίωαννίνων 
ήμπορεΐ νά σταθή μίαν ήμέραν ώφελιμωτάτη είς τήν έξόπλισιν εκείνων τών με
ρών. . · ’Εάν ήσαν είς τά δπλα τό Μέτσοβον, τά Χάσια, τό Ζαγόρι, τά Ιωάννινα, τά 
Γρεβενά, ποϋ ήθελεν εύρει καιρόν ό Χουρσίτης νά συνάξη τόσας χιλιάδας καί νά 
απειλή εισβολήν εις τά ανατολικά τής 'Ελλάδος;» ( ’Αρχεία, 'Ελληνικής Παλιγγενε
σίας Α ' 228— 229).

Καί ό Άθαν. Ψ αλίδας ύποβάλλει έκ Κέρκυρας υπόμνημα πρός τήν Βου
λήν καί τόν Ά λ . Μαυροκορδάτον περί τής άνάγκης έπαναστατήσεως τής Η 
πείρου. Έ πίσης καί ό Ίω . Βηλαράς εστειλεν άναφοράν πρός τόν Ά λ . Μαυρο- 
κορδάτον διά μίαν κάσσαν τών Ίω α νν ίνω ν ύπέρ τοΰ άγώνος. Ό  Μαυροκορδά- 
τος δέν ήδυνήθη νά έπεκτείνη τάς πολεμικός έπιχειρήσεις είς τήν ’Ή πειρον. 
Τά σχέδια τοΰ Ψ αλίδα καί τοϋ Βηλαρά προέβλεπον έξέγερσιν τών μαχητικών 
έπαρχιών τής Η πείρου άπό Σουλίου μέχρι Καλαμά, Πωγωνιανής καί Κονί- 
τσης, μέχρι Άργυροκάστρου καί Χιμάρας. Ή  όργάνωσις αυτη τών Ή πειρωτών 
εστειλεν ώς άπεσταλμένους της τόν υίόν τοϋ Ί .  Βηλαρά Στέφανον καί τόν 
υίόν τοϋ Αθ. Ψ αλίδα Πέτρον είς τό Μ εσολόγγι ϊνα συνεργασθοΰν μετά τοϋ 
Αλ. Μαυροκορδάτου διά τό εργον τοΰτο. Ό  Μαυροκορδατος άπήντησεν είς 
ιούς Ψ αλίδαν καί Βηλαράν συνιστών ϊνα είναι έτοιμοι καί παρασκευάσουν 
τήν χώραν διά δράσιν έν καταλλήλω χρόνω.

11. Βορειοηττειρωτικός Ελληνισμός

Τοϋ Βορειοηπειρωτικοΰ Έ λληνισμοϋ τά σπουδαιότερα κέντρα ήσαν ή Χι- 
μάρα, οί Ά γιο ι Σαράντα, τό Δέλβινον, τό Άργυρόκαοτρον, τό Αάμπο6ον, τό 
Χόρμοβον, ή Λέκλη, ή Ηρεμετή, τό Αεσκοβίκχ, ή Μοσχόπσλις, ή Κορυτσά κ.ά. 
Ο άκριτικός αύτός Ελληνισμός έμφορούμενσς άπό άκραιφνή φιλοπατρίαν έ 

λαβε μέρος είς όλα σχεδόν τά προεπαναστατικά κινήματα καί είς τήν έπανα- 
στατικνή προπαρασκευήν τοϋ γένους. 'Υπάρχουν πολλοί Βορειοηπειρώται Φι
λικοί, ώ ς: Έ  κ Π ρ ε 6 έ ζ η ς: Στέφανος Δούκας, Κων. Δούκας, Ά δαμ
Δούκας ή Ζώτσγλους, Δούκας Δούκας. Έ  κ Χ ι μ ά ρ α ς :  Μ ιχαήλ Λαζά
ρου Στέλιος, Μ πιτσίλης Ιίάνος. Ά πό  Σ έ λ τ σ η  Ά ρ γ υ ρ ο κ ά σ τ ρ ο υ :



Έ λευθεριάδης Βενιαμίν. Έ ξ  Ά ρ γ υ ρ ο κ ά σ τ ρ ο υ :  Γρηγόριος Μητρο
πολίτης Εύρίπου. Ά πό Μ ο σ χ ό π ο λ ι ν :  Δημήτριος Καρέλλα.

Υ πάρχει πρόθυμοί; υποστήριξης τοΰ άγώνος ιδίως άπο τούς Χιμαριώτας.
'Υπάρχουν πάμπολλοι άγωνισταί οΐτινες κατέρχονται είς τήν μαχομένην 

Ε λλά δα  και προσφέρουν διαρκώς τάς ύηηρεσίας των. Πολλοί τούτων είναι 
στελέχη στρατιωτικά ών έκαστος εχε ι άνάλογον πρός τόν βαθμόν του δύναμιν 
στρατιωτικήν έξ Ή πειρωτών. Ούτως είναι οί:

Χ ί μ α  ρ ι ώ τ α ι :  Βάρφης (Ζαχαρίας, Ζάχος, Σπΰρος, Χρίστος), Βου-
νιώτης Πόλιος, Βούτας Χρ., Γιόκας (Νέτσισς καί Μ άρκος), ΓκιούΓης Νέστωρ, 
Δημητρίου Φώτης, Δράκος Χρ., Ζαχαρίας Mix. ή Γκιώνης, Ζάχου Κώστας, Κου- 
λιούμπας, Κώστας Βολέ, Κώστας Νικσλός, Μάγκας Κΐτσος, Μαράτζης Χρ., Μι- 
κέλης, Μ παλίλης, Μ πέγκας, Μπήνσς Στέφ., Μ πητοίλης, Μπόλης, Σπΰρος 
Μέλιος στρατηγός, οί άδελφοί του Ζάχος, Μίλιος καί Νικόλ. Μίλιος χιλ ίαρ
χοι, ό Καζνέζης Κώστας άντιοτράτηγος πεσών είς Μεσολόγγι, ό Καζν£ζης θ ω 
μάς καί Γιαννούσης Σπΰρος χιλίαρχοι.

X ο ρ μ ο 6 ϊ γ α ι : Άναστ. Χορμόβας άντιοτράτηγος, Λιούλιας Δήμος,
Κώστας Χορμόβας (άξιωματικοί τοΰ Καραϊοκάκη), Βέλλου Λ., Γκιόκας Βασ. ή 
Χορμόβας, Γκιώνης Βασ. ή Χορμόβας, Δημητρίου Βέλκος, Κέντρος Δημήτριος, 
Κολιάτσος Ίω ., Κυρσάκος Κ., Κωνσταντίνου Άναστ. ή Σκέντζου, Κώστα Βαγ- 
γέλλης, Λούσης Λουκάς, Μάκος Κώστας, Μάρος Άναστ., Ντόκος Λ., Ντρίζης 
Γκιόκας, Πρίφτης (Βασίλ., Τσαούς, Κώστας, Π έτρος), Τζήρος Α., Τζοΰρος Β., 
Χορμόβας (Άναστ., Διαμαντής, Δημήτριος, Κώστας, Πέτρος, Σω τήριος), Χορ- 
μοβίτης (Ά ναστ. ή Σκέντζος, Νικόλ., Βασ., Πόλιος) κ.ά.

Ά  ρ γ  υ ρ ο κ α σ τ ρ ϊ τ α ι :  Κυριακούλης Ά ρ γυ  ροκαστρίτης άρχηγός
ίππικοΰ καί ό γενικός άρχηγός καί διοργανωτής τοϋ άτάκτου ίππικοΰ στρατη
γός Χατζημιχάλης Νταλιάνης, Άργυροκαστρΐται (Βασίλειος, θω μάς, Νικόλα
ος, Σ ταΰρος), Βασιλείου (Άναστ., Ιω ά ν ν η ς , Σ ταΰρος), Γκέκας (Α θανάσι
ος, Ίω ., Νικήτας, Χρίστος), Εύαγγελινός, Ίω ά ννου  Γεώργιος, Κατσαντώνης 
Ά ντώ ν., Κρίνας Παναγ., Μάκος Κούστας, Νταλαμάγκας Εύάγγ., Πάνος Γιαν- 
νάκης, Πολύχρονος Κυριακούλης ή  Πολύχρονης, Σάββας Ά ντώ ν., Σάββας 
Γιάννη, Χαίτας Δημήτρ. κ.ά.

Μ ο σ χ ο π ο λ ϊ τ α ι  κ α ί  Κ ο ρ υ τ σ α ί ο ι :  Καραμπέτας, Βελής
Χαράλ. τοϋ Τζεβετλή, Γάρος Φίλιππος, Γιάρης Βάσος, Γρίζος Άπόστ., Ζαγρα- 
νίστης Μήτρος, θω μάς Βάγγος, Κόκκης Κώστας, Κολισπότσης Γεώργ., Μάκος, 
Μήτκος, Μπάζης X / Μ πήνος Κ., Μποϋρμπος, Νοΰκε, Ντάσχης, Πρεβεζάρης, 
Σττώσης, Σμπόνιας, Στήριας, Ταντσιόλης, Τέρπος, Τζάμης, 'Υρίας, Χαρμπά- 
νης,;Χατζή - Ά δάμης κ.ά.

Λ ε κ λ  ι ώ τ α ι : Κώστας Μάστορας ή Λαγουμπζής, ό άδελφός αύτοΰ κ.ά.

Ι Τ ρ ε μ ε τ η ν ο ί :  Δούκας (Σ τέφ ., Κων., Ά δάμ) κλπ.

Έ κ  Βορείου Η πείρου ήγωνίσθησαν είς τήν κυρίως Ε λλά δα  πολλοί καί 
ώς ίατροχειροΰργοι, ώς: ό Μ ιχαήλ Παπασίμου άπό τό Λάμποβον, ό αδελφός 
του Κονδύλης Παπασίμου, έξάδελφός τις τοϋ Μ ιχ . Παπασίμου.

Οί Βσρειοηπειρώται έιτειδή έξενιτεύοντο καί μέ τήν ικανότητα καί φιλο- 
πονίαν των έπλούτιζον, διέθετον ώς επί τό πλεϊστον τά πλούτη των δι’ έθνι-



κούς σκοπούς: σχολεία, έκκλησίας, φιλανθρωπικά ιδρύματα, εκδοοιν ω φελί
μων βιβλίων κ.α. Είναι πασίγνωστοι οί Ζάππαι Ε ύαγγέλης καί Κ ων)νος άπό 
τό Λάμποβον, ό Ί ω . Δόμπολης άπό τήν Κορυτσάν, ό Σίμων Σ ίνας άπό τήν 
Μοσχόπολιν, ό ’Απόστολος ’Αρσάνης άπό τήν Χοταχόβα τής Πρεμετής, ό Χρ 
στάκης Ζωγράφος άπό τό Κεστοράτι Άργυροκάστρου, ό Μπάγκας άπό τήν Κο
ρυτσάν, οί Α λέξανδρος καί Μ ιχαήλ Βασιλείου άπό τό Άργυρόκαστρον καί 
άλλοι.

Κατά μίαν γνώμην καί ό Ί ω . Καποδίστριας κατάγεται άπό τό Ά ργυρό
καστρον.

12. ’Ανθολογία εγγράφων περί τοΰ άγώνος τών Ήττειρωτών

Εις τό «’Ηπειρωτικόν Ά ρχεϊον», τό όποιον έτοιμάζομεν καί θά άρχίσωμεν 
μετά τινα χρόνον νά δημοοιεύωμεν, θά περιέχωνται πλείστα έγγραφα Ηπει
ρωτικά άναφερόμενα είς τήν προσφοράν τών τόπων καί τών προσώπων τής ’Η
πείρου. θ ά  καταφαίνηται δι’ αύτών ή τεραστία συμβολή τής Η πείρου εις τόν 
άγώνα τής Π αλιγγενεσίας καί έν γένει είς τόν Νεώτερον Ε λληνισμόν (πα
τριωτικήν δρασιν, παιδείαν, γράμματα, έπιστήμας, οικονομίαν, κοινωνικήν ω
φέλειαν κ λ π .).

Ε ίς τήν παρούσαν μελέτην παραθέτομεν άνθολογίαν μερικών έξ αυτών 
τών έγγράφων, διότι τά κείμενα είναι πάντοτε ή φωνή αύτών τών προσώπων, 
τά όποία έδημιούργησαν τήν ιστορίαν.

’Επιστολή τοϋ αγίου καί ίσαττοστόλου Κοσμά τοΰ Αϊτυλοΰ α ϊ τ ό . . .  ’Απριλίου 
αψο9' ( =  1779) ττρός τους κατοίκους τής Πρεβέζης

«Εύγενέστατοι αγαπητοί μου άδελφοί οί κατοικοΰντες τήν χώραν Πρέβεζαν, 
σάς άσπάζομαι και παρακαλώ τον άγιον Θεόν διά τήν 'ψυχικήν καί σωματικήν σας 
υγείαν.

Έγώ, άδελφοί μου, ώς δούλος Χριστοί) τοΰ Θεοΰ ημών ανάξιος, περιερχόμε- 
νος καί διδάσκων τό κατά δύναμιν τούς Χριστιανούς, ήλΌα καί έδώ καί βλέποντας 
δτι δέν έχετε σχολεϊον, έπαρακίνησα τους Χριστιανούς καί έδωσαν τό κατά δύνα- 
μιν καί προαίρεσιν διά τό σχολεϊον σας. Πρέπει δέ καί ή ευγενία σας πάντες νά 
βοηθάτε πάντοτε τό σχολεϊον σας έξ ιδίων πόνων, ή κοινώς άπό τήν χώραν, καί ά
πό βακούφια, διά νά λάβετε καί παρά Θεοΰ τόν μισθόν σας καί τιμήν παρά άν- 
θρώποις.

Είμαι δέ καί έγώ χρεώστης νά παρακαλώ τόν Κύριον τόν εύλογοΰντα τά πάν
τα, νά εύλογήση τήν χώραν σας καί τό σχολεϊον καί τά παιδιά σας, καί νά σάς ά- 
ξιώση νά ζήσετε καί έδώ καλά καί θεάρεστα καί νά σάς βάλη καί είς τόν Παράδει
σον νά χαίρεσθε καί νά εύφραίνεσθε νά δοξάζετε τήν 'Αγίαν Τριάδα, Αμήν! ’Έ 
βαλα δέ καί Επίτροπον τόν Παπά κύρ Νικόλαον Κεραμιδά καί τόν κύρ ’Αναστά
σιον Παπά Ρΐζον νά κρατούν καί κυβερνούν τό άνωθεν σχολεϊον, έτι δέ καί έπι- 
στάτας καί βοηθούς αύτών τόν κύρ Δήμον τοΰ Χρίστου καί τόν κύρ Σπΰρον τού 
Γεωργίου Λάμπρου καί τόν κύρ Χρίστον τοΰ Γεωργίου, νά βοηθούν τό αύτό σχο- 
λεΐον, καθώς ό Κύριος τούς φωτίση.

Καί αν σάς τύχη κανένα έμπύδιον άπό τούς έξουσιαστάς τής αύτής χώρας, νά 
τό έβγάνετε έξω άπό τό σύνορο, δθεν σάς φανή εύλογον.

Ταΰτα καί υγιαίνετε έν Κυρίω. 
αψοθ' :  ’Απρίλιον

κοσμάς Ιερομόναχος ευχέτης σας»
(ΓΑΚ, Κ. 95, α)



(Τ. Σ. Τουρκικής)
Έγώ δ Βεζύρ άλή πασιάς

δήνο το μπουγιουρντήμου τοί5 έδηκούμου μήτζη πα'ππά άπό γρατζανά, δτι τοϋ 
έχω, χαρισμένο τό όσπήτι του μέ τά γιαούρτι ατου και ενός ζευγα.ρίου τόπον νά 
δουλεύση χωρίς ήμορον παιδή τοϋ παιδιούτου χωρίς νά τόν ενόχληση κανένας άπό 
τούς Σουμπασιάδες κι’ ανθρώπους μου, δτι είναι ντουατζής τοΰ όντζακίου μου έξ 
άποφάσεως.

1813 Μαρτίου 23 Ίωάννια
(ΓΑΚ, Κ. 57, (ή)

*

'Αδελφέ κύρ Σταματάκη, Χαΐρε.
Ά πό τά γράμματα τών έδικών μας Καλαριτιωτών καί Συρακιωτών όποΰ ήλ- 

θον έδώ είδον, καί θέλεις ϊ,δεΐ φθάνοντας τά γράμματα αυτού, τήν ανάγκην όποΰ 
έχουν διά τζεπχανέν, δθεν, αδελφέ, ιδού όποΰ σάς περικλείω γράμματα πρός κύρ 
Ρήγα (=  Ή βον) διά αύτήν τήν ύπόθεσιν κα'ι πληροφορείσαι, καί αν έχης καί με
τρητά κοντά σου, ή ήμπορής νά δώσης πόλιτζαν διά πουθενά δώσε, καί σοϋ απο
κρίνομαι έγώ, αν έ'χης υποψίαν διά τά χωριά μας, διότι φτάνοντας έγώ έκεϊ, εύθύς 
θέλω σοϋ στείλει άνθρωπον μέ άσπρα, διά τοΰτο, ομίλησε αύτοΰ, καί κυβέρνα νά 
σταλθούν τά είκοσι φορτώματα ζεπχανέν έδώ εις Σύντεκνον, διότι έδώ είναι σιμώ- 
τερα Ά ν  είσαι Έλλην, αν είσαι Χριστιανός τώρα δείχνεσαι κάμνοντας, δπως γρά
φουν άπό τήν πατρίδα μας, καί δπως ζητούν αί άνάγκαι, καί χρείες αύτών. Διάβα
σε τά γράμματα καί έπειτα δώσε τα. ’Αδελφέ, διά Αγάπην τοϋ γένους μουνιτζιόνες 
νά προβλέψετε μέ δ,τι τρόπον ήμπορέσετε, καί άπό άσπρα σάς προφθάνω· πάραυθα. 

'Τγίαινε Ό  άδελφός σου
Σύντεκνον 1821 ’Ιωάννης Τζιαπλαζλής

Ιουλίου 11
Τά γράμματα Μισολογγίτου καί Ρήγα 

τά έστειλα άμέσως τού Ιδιου κύρ Ρήγα, καί είπε του νά σοϋ1 τά δώση νά τά άνα- 
γνώσης.

(όπισθεν) : τώ έντιμοτάτω κυρίφ Ν. Σταματάκη είς Μεσολλόγι.

★

’Εκλαμπρότατε Γενικέ Κόνσουλε τής Μεγάλης 
Βρεταννίας Κύριε! Κύριε! Προσκυνώ.

Ό  έξοχώτατος Κύριος Θωμάς Μαιτλάνδης μοϋ έδωκε τήν παρούσαν γραφήν 
ίδιά τόν Όμέρ πασαν, όπου νά δώση τήν άδειαν νά έ'λθη ή φαμιλιά μου έδώ είς 
Κορφούς ύπό τήν σκεπήν τής Μεγάλης Βρεταννίας, όπού είμαι καί έγώ μέ τά παι
διά μου. "Οθεν, παρακαλώ, ώς γνωστός σας καί έγώ νά συνεργήσετε δι’ αύτήν τήν 
ύπόθεσιν μέ τούς βεκίληδες τοΰ Όμέρ πασά εις έ'λλειψίν του, δχι μόνον νά τούς δο- 
θή ή άδεια έ'γγραφος, άλλά καί νά άσφαλισθή μέ τό μέσον σας καί τό σπίτι μου, 
όπού μου άπόμεινεν εις Ιωάννινα, μέ πολλά όλίγην περιουσίαν, οπού είναι μέσα 
κλεισμένη, έως ού νά στείλω νά τό πουλήσω. Είναι λοιπόν χρεία δύο μπουγιορδιά 
έγγραφα νά γένουν άπό τόν ’Ισμαήλ μπεην Κονίτσης Μουσελίμην Ίωαννίνων, τό 
ένα διά νά έ'λθη ή φαμιλιά μου, όπού εύρίσκεται κατά τό παρόν είς Τζεπέλοβον 
/αγοριού, και τό άλλο διά τήν άσφάλειαν τοϋ σπιτιού μου μέ δλη δσα έχω μέσα
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κλεισμένα. Τά ονόματα τής φαμίλιας μου είναι τρία: Βασιλική, Αικατερίνη και 
Φροσύνη Ψαλίδα, μέ καμμιά δούλα ή δοΰλον. Τρεις είναι κα'ι ή δούλα ή ό δοΰλος 
τέσσαρες. Και τό σπίτι είναι εκείνο τό ίδιον, όπού έλαβα τήν τιμήν καί σάς υποδέ
χθηκα μίαν φοράν μέ τόν εύγενέστατον κύρ Ζερβόν, ον ταπεινώς προσκυνώ καί 
τούτου τυχών θέλω τής διακηρύττομαι ύπόχρεως διά βίου.

Τής ύμετέρας έκλαμπρότητος
1823 Φεβρ. 2 ταπεινός δοΰλος
Κεοκύοα Α : Ψ :

Εις Κορφούς. Τήν Σοφολογιότητα σας ταπεινώς προσκυνώ!
τή 17 Ίουνναρίου 1824 Μεσολόγγιον.—

ΓΙολλάκις (*5ς έγραψα και είς διαφόρους περιστάσεις, δέν ήξιώθην δμως α- 
ποκρίσεώς σας, καί ίσως είναι άποτέλεσμα τής μή περιλαβής των. Μέ τό παρόν 
μου δέν λείπω νά έρωτήσω διά τήν ποθητήν μοι ύγε αν σας. Σάς ειδοποιώ καί διά 
λόγου μου, δτι υγιαίνω. Κανένα νέον δέν σας ση,μειώ, επειδή καί σάς στέλλω τάς 
5 εφημερίδας, όπού έως τώρα είεδό-θησαν. Τόν πρόδρομον αυτών θέλω σας τόν 
στείλει μέ δεύτερον, μέ τό νά μοΰ ελειψεν άπό τόν τυπογράφον. ’Ίσως σάς στέλλε- 
ται καί ή άπόκρισις τοΰ πρός τήν 'Εκλαμπρότητα του γράμματός σας. ’Ίσως, λέγω, 
επειδή καί ή Έκλαμπρότης του ήσθένησεν ολίγον κατ’ αύτάς καί προσμένομεν τήν 
άνάρρωσίν του μέ μεγίστην ανυπομονησίαν. Ό  Έξοχώτατος Λουκάς υγιαίνει. Προ
χθές έμίσευσεν άπεδώ, καί εσυντρόφευσεν είς τό Άπόκορον τόν στρατηγόν Καραΐ- 
σκάκην, όστις είναι ασθενής. ’Ίσως μείνη έκεϊ κανέναν μήνα. Ό  Πέτρος κατά τό 
παρόν εύρίσκεται είς την ’Αστυνομίαν καί μανθάνει τρόπον τινά τήν τάξιν, διά 
νά λάβη έπάγγελμα έν καιρώ τώ δέοντι, Ό  Δημητράκης διωρίσθη ’Έπαρχος είς 
τόν Βλοχόν και μισεύει. Έγώ δέ, κατά την διαταγήν τής Έκλαμπρότητος του, ελα- 
6ά τήν επιστασίαν τοΰ εθνικού δασμού, και τήν επιστασίαν είς τήν Δογάναν διά 
λογαριασμόν τής Διοικήσεως, διά τούς δύο μήνας Ίουνάριον καί Φεβρουάριον. 
Μετ' αύτοΰ, θέλω λάβει άλλο έπάγγελμα. Καί άμποτε νά εύτυχήσωμεν είς τά ύπουρ- 
γήματά μας, καί νά μην προξενήσωμεν ατιμίαν είς τήν πατρίδα. Είδον έν γράμμα 
σας πρός τόν Δημητράκην, μέ τό όποιον τοΰ φανερώνετε, δτι δέν έπλήρωσα τήν 
πόλιτζαν τών ένδεκα ταλλάρων No 11, όπού μέ υπογραφήν μου εϊχαταν είς όρδι- 
νίαν σας. Δι’ αύτά άπεκρίθην έδώ τώ Δημητράκη καί μείνατε ήσυχοι. Τόν γράφε
τε πρός τούτοις, δτι, έ'χετε νά λαμβάνετε από έμέ καί άπό τόν πατέρα μου ύπέρ τά 
εκατόν τάλλαρα No 100. Δ ι’ αύτά λαμβάνω τήν φροντίδα. Παρακαλώ λοιπόν νά 
μοΰ στείλετε μίαν σημείωσιν αΰτοΰ τοΰ χρέους μου, καί αν ήμπορέσω, σάς τά έμ- 
βάζω εις μετρητά, εΐδέ μή, θέλετε βάλει είς ένέχυρον τό δσον πράγμα μου έ'χετε 
είς χείράς σας, αν εως τώρα δέν τό έβάλεταν κατά τάς πρωτυτερινός παραγγελίας 
μου, τάς οποίας αί περιστάσεις μέ έβίασαν νά σάς κάμω καί ίσως καί είς τό ερχό
μενον, τό οποίον νομίζω πιθανόν. Μόλον τοΰτο κατά τό παρόν στείλατε μου τήν 
σημείωσιν και κατά τάς περιστάσεις θέλω σάς ειδοποιήσει.

Είς δύο πρωτύτερινά μου σάς έγραφαν περί τής ανάγκης τής έδώ έλεύσεώς 
σας, μόνος σας τό έπροβάλατε τές προάλλες εις τήν Έκλαμπρότητά του, δέν ήξεύ- 
ρω τί λογής άπόκρισιν θέλει σΓ<ς κάμει. Καθώς βλέπω, δμως τά πράγματα, κατά 
τήν δύναμιν τοΰ λογικού μου, κρίνω πολύ εύλογον τόν ερχομόν σας. Μέ τάς άνηκού- 
σας είς τόν'χαρακτήρα σας συμφωνίας, τάς οποίας είναι περιττόν νά σάς εκθέσω 
είς τό παρόν μου, βέβαιος ών, δτι τάς εννοείτε καλύτερα. Σοφολογιώτατε! Πολλά 
χρέη μέ βιάζουν διά τήν φροντίδα σας. Καί μάλιστα, ή πρός με άχ ο ι τοΰδε εΰερ-



γετική σας διάθεσις. Δέν έχω σκοπόν νά σας παραστήσω' τόν εαυτόν μου άξιον τής 
άγάπης σας, αλλά ομιλώ τήν αλήθειαν, καί τήν ομιλώ μέ πόνον τής ψυχής μου. Π ι- 
στεύσατέ με είς αύτό καί θέλετε πιστεύσει αθώα αισθήματα καί τρυφερά όσον δυνατόν 
άπό υίόν πρός πατέρα.

Ή  Έκλαμπρότης του έλαβεν συμμέτοχους του τρεις πολιτικούς καί τρεις πολε
μικούς, τόν Πάνον Γαλανήν, Τάτζην Μαγκίναν, Νώτην Μπότζαρην, Νικόλαον 
Στουρνάρην καί άλλους δύο. "Ολα τά επαγγέλματα έμοιράσθησαν. Άφοΰ λοιπόν 
σάς έλθή ή άπόκρισις, μην λείψετε νά προβάλετε καί δευτέραν φοράν τόν έρχομόν 
σας, δχι δμως διαφορετικά άπό τό νά σταλθήτε παραστάτης μιας ελευθέρας επαρ
χίας εις τήν Τρίτην Έθνοουνέλευσιν.

Δέν σάς βαρύνω περισσότερον, άλλά σάς παρακαλώ νά μέ αγαπάτε, καί σάς 
παρακαλώ θερμώς, νομίζοντας με ώς υίόν σας καί δοΰλόν σας. Μην λείψετε νά μοΰ 
άποκριθήτε μέ πρώτον τά δέοντα, συμβουλεύοντας με δσα κρίνετε εύλογα είς τάς 
περιστάσεις μου. Εύχομαι έκ ψυχής τήν εύόδωσιν τών επιθυμιών μας καί ύποσημει- 
οϋμαι καθώς καί είμαι καί θέλω είμαι έφ’ δρου ζωής μου.

Τόν Πλάτωνα άδελφτκώς άσπάζομαι, παρακαλώντας τον νά στείλη τούς τα
πεινούς προσκυνησμούς μου πρός τήν σεβαστήν μοι μητέρα του.

Ό  μαθητής καί δούλάς σας 
Στέφανος Β ιλαράς

★
ί

Ό  Βεζήρ ό Μέρ πασιάς 
(Τ. Σ. Τουρκικής)

«έγώ δήνω, τό μπουγιουρδή μου τοΰ έδικοΰ μου μήτζη τοΰ παπά
γιόργη άπό γράτζανα δτι τόν έδιώρισα διά προεστόν τοΰ χωρίου καθώς τόν έθέ- 
λησαταν μέ τήν θέλησίν σας, διά νά τηράξη τήν δουλιάν μου καί τοΰ χωρίου μέ 
συντικάτι καί τόν κάνομεν άφι άπό άγγάρια άπό κονάκι άπό κάθε λογής πλέρομα 
καί εσείς οί χοργιάτες νά τόν ακούσετε κατά τήν προσταγήν μου, καί άπό τόν λόγον 
του νά μην εύγήτε δτι νά τό ήξεύρητε όποιος δέν άκούση τήν προσταγήν μου τζε- 
βάπη δέν μοΰ δήνει μέ τό κεφάλι του. έξ άποφάσεως.

1824: Ίαννουάρη: 23: ’Ά ρτα
(ΓΑΚ, Κ. 57, η ')

★

Εις Κορφούς Σοφολογιώτατε Κύριε!
Τά εως τώρα πολύπλοκα συμβεβηκότα τής οποίας γής κατοικοΰμεν, καί αί δι

άφοροι φροντίδες μου μέ έβίασαν νά λείψω άπό τό χρέος μου. Ή  Σοφολογιοτης 
σου μοΰ φαίνεται ευκαιρείς περισσότερον καί έπρεπε νά μ’ ένθυμάσαι καμμιάν φο
ράν μέ γράμμα σου. Μ’ δλον τοΰτο είμαι βέβαιος, δτι τρέφεις άγάπην πρός τους 
πατριώτας σου καί ευχαριστούμαι είς αύτό, καθώς σέ βεβαιώνω καί έκ μέρους μου 
τό ίδιον. Ήξεύρω πόσην επιθυμίαν έ'χεις νά μανθάνης λεπτομερώς τά τρέχοντα τής 
Ελλάδος, καθώς έπιθυμοΰσα καί έγώ νά σ’ εύχαριστήσω, άν ή πληθύς των δέν ήτον 
ένα άπό τά εμπόδια. Ευχαριστούμαι μόνον νά σοι είπω, δτι έν δσω οί Τουρκολάτραι 
ήτον ύπό τό κάλυμμα τής φιλογενείας καί μ’ αύτό άπελάμβανον δ,τι ήθελον τά πρα- 
γματα κατ’ ανάγκην έπρεπε νά δυστυχούν, άλλ’ επειδή καί τώρα αί περιστάσεις, ή 
νά είπω καλύτερα, ή πρός ημάς θεϊκή ευσπλαχνία έξεσκέπασε τά φρονήματά των
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και έδείχθησαν δλοι οί φίλοι τής πατρίδος, κα'ι καλά έλπίζομεν τά πράγματα, καί 
σπινθήρ έλευθερίας τής πατρίδος μας λάμπει είς τάς ψυχάς τών ένθεν κάκεϊθεν πε
ριφερόμενων Ήπειρωτών, τούς όποιους αί διχόνοιαι τών ομογενών των Ελλήνων 
δέν άφίνουν νά απολαύσουν τήν ευτυχίαν των. Τά άνακατώματα τοΰ άποκηρυχθέν- 
τος Καραϊσκάκη έβίασαν τήν άπό Ξηρόμερον άκαιρον επιστροφήν τοΰ στρατοπέ
δου μας. Αί σκέψεις μας μετά τόν άποδιωχμόν τών αποστατών, έστάθησαν μεγά- 
λαι περί τών ωφελίμων τής πατρίδος. Αί έκστρατεΐαι κατά φυσικόν λόγον άναγ- 
καϊαι, έκρίθησαν καί τώρα πολύ ώφέλιμοι. "Οθεν καί πάλιν έκστρατεύομεν εναν
τίον τών έχθρών. Καί κατά τής Ά ρ τη ς  είμεθα αποφασισμένοι δλοι οί στρατηγοί 
τής Δ. Ελλάδος, εκτός τοΰ Άνδρέα Ίσκου, δστις ήθέλησεν μόνος του πηγαίνη είς 
ΓΙατρατζίκι καί είθε νά εύδοκιμήση.

Εις τάς τόσας δμως ταραχάς καί είς τόσους ιδρώτας όποΰ έχυσα διά τήν πα
τρίδα καί εις τό τόσον πολύτιμόν μοι αίμα, όπού έθυσίασα διά τό καλόν τοΰ Έ 
θνους μας, δέν μέ μετανοεί καθόλου, μήτε μέ άποκόπτει νά θυσιάσω· καί τό έδικόν 
μου, καθώς πρό πολλού τό έχω αποφασίσει, άλλ’ αί διχόνοιαι, αί άρπαγαί, ή άκα- 
ταστασία, καί τό χειρότερον ή Τουρκολατρεία είναι εκείνα όπού μέ πειράζουν. ’’Ε 
χω τήν εύχρίστησιν μ’ δλον τοΰτο, δτι ή φαμιλία τοΰ Μπότζιαρη, καί έθυσιάσθηκεν, 
καί ποτέ δέν θέλει άψυχήσει τήν ΰπαρξίν της πρός στερέωσιν τοΰ έθνους μας, καί 
τής Διοικήσεως, τήν οποίαν τόσοι ά'λλοι κακεντριχώς επιθυμούν νά καταστρέψουν.

Δέν εχει όλίγην ανάγκην ή Π ατρις άπό σοφά υποκείμενα καθώς τή Σοφολο- 
γιότη σας. Καί ήθελον βιάσει τόν ερχομόν σας, αν καί μία καλή κατάστασις τών 
πραγμάτων μας έβεβαίωνεν τόν παντελή έξολοθρευμόν τών τυράννων. Είθε ό θεός 
νά εΰδοκήση τήν μελετουμένην εκστρατείαν μας, άμποτες νά ίδώμεν ελεύθερον τόν 
τόπον τής γεννήσεώς μας καί άς μάς ανταμώση εις τήν περιπόθητον πατρίδα μας, 
δπου καί ειμεστε αναγκαίοι περισσότερον άπό κάθε ά'λλο μέρος. Επιθυμώ νά έχω 
συχνά γράμματά σου, καί μένω

τή 15 ’Απριλίου 1824 νοτη μποτζιαρης
Μεσολόγγιον

( ’Επί τοϋ νώτου) Νότη Μπότσαρη
Πρός τόν Σοφολογιώτατον κύριον 

’Αθανάσιον Ψαλίδαν 
Είς Κορφούς

Έγώ ό βεζίρ Ό μέρ πασιάς (Τ.Σ>. Τουρκικής)
δίνω τό μπουγιουρδί μου τοΰ έδικού μου μήτζη παπα από γρατζανά δπου τό 

ζεβγάρι του είναι άνιμόρ γιαστον καθώς τό είχεν άπό τόν μερχούμ αληπασια καί 
κάνας μουλτεζημης νά μην τόν πειράξη δτι τζεβάπη δέν μοΰ δίνει έξ άποφάσεως.

1824 Μαΐου 20 Ιωάννινα 
(ΓΑΚ, Κ. 57, η ')

»άγαπημένοι μου μουσελήμη τών Ίωαννίνων καί καπημπουλούμπαση μου σας 
χαιρετώ καί σας φανερώνω δτι εις τό έξης πλέον νά μή ματαγράψετε εις τό χωρίον



138/622' «Η ΠΕΙΡΩ ΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

γρατζανά hid τό ζεβγάρι τοϋ μήτζη παπά δτι τόν έχω μπάφι άπό αυτό καί νά μή 
τόν ντικοντίσητε. δχι ά'λλο καί ύγιαίνουτε.

(Τ. Σ. Τουρκικής)
1824 σεπτεμβρίου: 2 Κραβασαρά 
(ΓΑΚ, Κ. 57, η ')

Περίοδος Γ ' 
Ά ο. 6014

ΓΙ ροσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος 
τό Εκτελεστικόν Σώμα

ΓΙ ρός τό 'Τπουργείον τής ’Αστυνομίας 
Άνεκάλυψεν ή Διοίκησις, δτι τινές Ήπειρώται ένωθέντες άπεφάσισαν διά τήν 

ίλευθέρωσιν τής Ηπείρου νά διαπραγματευθώσι μερικόν δάνειον. Ούτοι τό πρώ
τον έδιώρισαν μίαν ’Επιτροπήν εις Μεσολόγγιον, έκ τής οποίας έγινεν εν μυστικόν 
κοντράτο, δυνάμει τοϋ όποιου έμελλε νά διαπραγματευτή έν μερικόν δάνειον. ’Έ 
πειτα διώρισε καί ενταύθα ά'λλην ’Επιτροπήν, παρά τής οποίας έ'μαθεν ή Διοίκησις 
μερικά δσα διέτρεξαν εις αυτήν τήν ύπόθεσιν άλλά ζητηθεΐσα νά φανερώση τό 
κοντράτο, άπεκρίθη δτι ϊσον αϋτοϋ εϋρίσκεται είς τόν κύριον Γ. ΓΙλέσον. Αύτός 
προσκληθείς σήμερον είς τό Εκτελεστικόν άρνείται καί λέγει, δτι δέν έχει τοιοΰτον 
έγγραφον, άλλά τό έδωκεν είς τόν κύριον Πολυχρονιάδην. Ή  Διοίκησις δμως εί
ναι πληροφορημένη, δτι αυτός έχει τό ζητούμενον κοντράτο κα'ι αγνοείται διά ποι
ους λόγους δέν τό φανερώνει. ’Ά ς φροντίαη λοιπόν τό 'Τπουργείον τοΰτο άμέσως 
όπού λάβη τήν παρούσαν, νά λάβη ύπό φύλαξιν τόν είρημένον Πλέσον, νά πάρη 
καί δσα έγγραφα έχει έπάνω του καί εις τό σπίτι του, τά όποία καί νά έξετάση α
κριβώς’ καί δσα μέν άφορώσιν αύτήν τήν ύπόθεσιν νά τά διευθύνη εις τήν Διοίκη- 
σιν. Περί δέ τοΰ κοντράτου αν δέν τό εύρη εις τά χαρτιά του νά λάβη παρ’ αυτού 
εγγράφους πληροφορίας είς ποιον τό ένεχείρισεν καί δλα αίιτά τά πρακτικά του τό 
'Τπουργείον νά τά άναφερη είς τήν Διοίκησιν.

Τή 9 ’Απριλίου 1825 Ναύπλιον.
Ό  Αντιπρόεδρος 
Γκίκας Μπόταση

’Αναγνώστης Σπηλιωτάκης 
(Τ .Σ .) Κωνστ. Μαυρομιχάλης 

’Ιωάννης Κωλέττης
Ό  Προσ. Γεν. Γραμματεύς 

Δ. Χ Ρ1ΣΤΙΔΗ Σ
(νώτον) 760
Διαταγή Σ. Έκτελ. Σώματος διά νά λάβη ύπό φύλαξιν τόν Γεώργιον Πλέ

σον καί δσα έγγραφα έχει έπάνω του καί οίκοι καί δσα μέν άφορώσι περί δανείου 
νά διευΟννη πρός τό Έκτ., περί δέ κοντράτου νά λάβη έγγραφον πληροφορίαν είς 
ποιον τό έδωσεν.

Άπάντησις τή ύπ’ άρ ιθ  774
(ΓΑΚ, Βλ. Α ' φ . 63)
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Σεβαστόν Βουλευτικόν!
Ή  ’Ήπειρος άπό τήν αρχήν τοΰ άγώνος ελαβε τά όπλα κατά τών τυράννων 

τής 'Ελλάδος, πλήν ή τύχη ήμπόδισε τήν πρόοδόν της.
II ολλοί εκ τών μαχητών της έτραβήχθησαν είς τήν έλευθέραν Ελλάδα καί 

συνεπαρατάχθηκαν είς τάς φάλαγγάς της, έλπίζοντες νά ανακτήσουν τήν δεδουλω- 
μένην πατρίδα των, άλλ’ αί τοΰ μεγάλου άγώνος ένασχολήσεις δέν άφησαν εως τώ
ρα τήν Σ. Διοίκησιν νά ορροντίση καί διά τοΰτο τό σημαντικόν μέρος.

Οί συμπατριώται μας οί υπό τής βαρβάρου Διοικήσεως γενόμενοι ένοχοι έξ 
αιτίας τής Έπαλ'αστάσεως, ύπέφερον καί υποφέρουν έλεεινότατα δεινά, ώστε άπελ- 
πισθέντες έ'γραψαν πολλάκις μερικώς εις τους έν τη έλευθέρα Έλλάδι ευρισκομέ
νους Ήπειρώτας, νά κινήσωμεν τήν Σ. Διοίκησιν εις εΰσπλαγχνίαν καί νά λάβη 
φροντίδα διά τήν έλευθέροισίν των, διότι άλλως θέλουν χάσει τήν ΰπαρξίν των.

Οί έν Δ. Έλλάδι ευρισκόμενοι Ήπειρώται, συνελθΰντες εις Μεσολόγγιον, συ- 
νεφώνησαν νά στείλουν έμέ πρός τήν Σ. Διοίκησιν, ϊνα άναγγείλω τά δεινά καί 
τόν σκοπόν τών συμπατριωτών μου.

Έν τοΰτοις μάς έπαρρησιάσθη ό κύριος Ρούππενταλ καί μάς έπρόσφερε δά
νειον, τό όποιον έδέχθημεν επάνω εις τό δικαίωμα όπού έ'χομεν νά άποκτήσωμεν ε
κείνον τον τόπον, καϊ αν έπιτύχωμεν, αυξάνεται ή 'Ελληνική επικράτεια, έξ εναν
τίας δέ, δ μή γένοιτο! τότε ουτε τό έ'θνος ουτε ή ’Ήπειρος υποχρεώνεται νά πλή
ρωσή τό δάνειον.

Τοΰτο τό δάνειον συνίσταται εις 400.000 λίρες, μέ συμφωνίαν έάν Θεοΰ εύ- 
δοκοΰντος έλευίίερωθή ή ’Ήπειρος, νά πληρωμή άπό τάς προσόδους της, ειδεμή, νά 
πίπτη ή ζημία εις τόν δανειστήν.

Ερχόμενος έδώ, έκοινοποίησα εις τούς συμπατριώτας μου τά έν Μεσολογγίου 
πρακτικά μας καί όλοι ευχαρίστηση σαν. Πρό τρεις ήμέρας τής άναχωρήσεως τοϋ 
Έκλ. Προέδρου τοϋ Εκτελεστικού συνήλθομεν οί Ήπειρώται είς τήν οικίαν τοϋ 
Κυρίου Ί .  Κωλέττη καί τόν έπαρακαλέσαμεν, ώς Ήπειρώτην, νά κοινοποίηση είς 
τήν Σ. Διοίκησιν τήν αυτήν ύπόθεσιν, σκοπόν έ'χοντες νά εϊμεθα πάντοτε ήνωμέ- 
νοι μέ τό έθνος μας.

Ταΰτα καθυποβάλλονται καί ΰπ’ οψιν τοϋ Σ. Βουλευτικού Σώματος πρός εί- 
δοποίησίν του.

Μένω δέ μέ τό άνήκον σέβος.
τή 15 ’Απριλίου 1825 Ό  Ευπειθέστατος

Έ ν Ναυπλίω Πατριώτης
Γεώργιος ΙΙλέσσος

ί νώτον)
Αναφορά τοϋ Γεωργίου Πλέσσου διά 

τής οποίας ειδοποιεί τήν μετά τοϋ 
Ρουπεντάλη συμφωνίαν τών 400.000 λιρών 
Στερλινών πρός έλευθέρωσιν τής Ηπείρου.

Άνεγνώσθη τή 16 ’Απριλίου 1825 
ΓΑΚ, Κ. 47

★
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’Επειδή ή; ’Ήπειρος εχει το δικαίωμα νά καταταχθή εις τόν χορόν τών ελευ

θέρων επαρχιών τής 'Ελληνικής Έπικρατείας διά τάς πολλάς θυσίας τάς οποίας 
έκαμε, κα'ι κάμνει ύπέρ τοΰ1 Ίεροΰ τούτου άγώνος, άπεφασίσαμεν πρό πολλοΰ νά 
στείλωμεν άπό μέρους τής Ηπείρου οκτώ Πληρεξουσίους εις τήν Εθνικήν ταύτην 
Συνέλευσιν. Μή δυνάμενοι δμως διά τάς ε’ις δλον τό ’Έθνος γνωστάς περιστάσεις 
νά συνεννοηθώμεν είς τήν εκλογήν αύτών μετά τών έν Μεσολογγίφ συναγωνιζο- 
μένων συνάδελφων μας Ήπειρωτών, έκλέξαμεν ημείς οι ένταϋθα ευρισκόμενοι μό
νον τέσσαρας κατά τό γράμμα τής ΓΙληρεξουοιότητος, τό όποιον έδώσαμεν εις αύ- 
τούς, άφήνοντες τό δικαίωμα εις τούς έκεΐσε νά εκλέξουν άλλους τόσους.

Οί λόγοι τοϋ δικαιώματος τούτου είναι πολλοί, καί γνωστοί νομίζομεν εις δλον 
τό Έθνος, έκθέτομεν δμως καί ημείς έν βραχυλογία τινάς έξ αύτών ύπ’ δψιν τής 
Εθνικής Συνελεύσεως. Τό Σούλι άρχισε τόν 'Ιερόν άγώνα τέσσαρας μήνας πρό 

τών άλλων μερών τής Ελλάδος, άποστατήσαν τό 1820 έτος τόν Δεκέμβριον μήνα. 
Οί ανίκητοι, καί τουρκομάχοι έξ αρχής Σουλιώται, ηνωμένοι μέ Λακκιώτας, μέ 
Τζάμηδες, μέ Χορμοβίτας, μέ Ριζιώτας, μέ Χειμαρραίους καί άλλους Ήπειρώτας, 
κατετρόμαξαν τό στρατόπεδον τοϋ Χουρσίτη καί έμπόδισαν πολύν καιρόν τήν όρ 
μήν τών έχθρών κατά τής δυτικής Ελλάδος. Τά Γραμμενοχώρια, χωρία τών Ίω- 
αννίνων δύο ώρας μακράν αύτών άπέχοντα, τά Κούρεντα καί άλλα, ή ’Άρτα, τά 
Τζομέρκα, οί Καλαρΐται, τά Κατζανοχώρια, τό Ραδοβίσι, καί μετά ταΰτα ή Γότι- 
στα έμιμήθησαν τό παράδειγμά των. Οί Ζαγορήσιοι ύπό τήν οδηγίαν τοϋ μακ. 
’Αλεξίου Νούτζου κατετάχθησαν είς τόν 'Ιερόν τούτον άγώνα ρτρατοπεδεύσαντες 
εις Τζοντίλαν καί Δοβρά, καί οΰτως έγινεν ή ’Ήπειρος τό θέατρον τοΰ πολέμου, 
καί τό προπύργιον τής Ελλάδος. Ά φ ’ ού δέ έπολέμησαν πολύν καιρόν ένδόξως, 
καί μέ Ηπειρωτικήν άνδρείαν δλοι οί κάτοικοι αύτών τών άποστησάντων τμημά
των, μή δυνάμενοι πλέον ν’ άνθέξουν διά τήν έ'λλειψιν τροφών, εκαυσαν καί κατε- 
ρήμωσαν τήν Πατρίδα των διά ν ’ άφαιρέσουν κάθε μέσον διατηρήσεως είς τόν 
εχθρόν καί δσοι διεσώθησαν άπό τό ξίφος τοΰ άρεως άπέρασαν μέ τάς φαμελίας 
των είς τήν δυτικήν Ελλάδα διά νά συνάγω νισθοΰν μετά τών λοιπών Ελλήνων 
έπρόσφεραν είς δλον αύτό τό διάστημα σημαντικός εκδουλεύσεις είς τό ’Έθνος, 
άγωνιζόμενοι μέ άπαραδειγμάτιστον άνδρείαν ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, καί 
τόσον ώστε δπου ήτον στρατόπεδον, έκεϊ καί Ήπειρώται. Έδιατήρησαν τό Μεσο- 
λόγγιον άπ’ αρχής μέ ποταμούς αιμάτων, κα'ι τό διατηρούν άκόμη πολεμοΰντες μ’ 
όλους τούς εχθρούς τής Ελλάδος, καί δι’ δλην τήν Ελλάδα. Διατί λοιπόν ή ’Ή πει
ρος, μία άπό τάς μεγαλυτέρας ’Επαρχίας τής Ελλάδος, ήτις έ'λαβε τόσον μέγα μέ
ρος είς τόν 'Ιερόν τούτον άγώνα, νά είναι εκτός τής Έλληνικής όλομελείας, καί νά 
ύστερήται τής Έλληνικής πολιτείας τά δικαιώματα, τά όποια άπολαμβάνει τό Ά - 
σπροπόταμον, τ’ ’Άγραφα, τό Πατρατζίκι, τό Ζηταύνι, ή Κάρυστος, ή Κάσος καί 
ή Κρήτη; Διατί ο! Ήπειρώται νά υστερούνται τά δικαιώματα τής κοινής Π ατρί
δος, έν ώ μέ τά στήθη των άνήγειραν αύτήν; Τά ’Ηπειρωτικά δικαιώματα γινώ- 
σκουσα καλώς ή πρώτη Έθνική Συνέλευσις έδέχθη προθύμως τούς Πληρεξου
σίους τής ’Ηπείρου. Άπαιτοϋμεν λοιπόν, ύστερα άπό τόσα λαμπρά καί ένδοξα κα
τορθώματα, καί ε’ις τήν τρίτην ’Εθνικήν Συνέλευσιν τήν υποδοχήν τών Πληρεξου
σίων μας, καί εύέλπιδες δντες εις τήν δικαίαν άπόφασιν τού ’Έθνους, ύποσημει- 
ούμεθα. Τήν 13 ’Απριλίου 1826 Επίδαυρος

Οί Πληρεξούσιοι Ηπείρου 
Λουκάς Βά,ϊα, λουκάς χορμόβας,

Δημήτριος Κ. ’Αθανασίου, Κυργιακοΰλης 
Μάμουκα Τ. Ε ' σελ. 76— 78



Έξοχώτατε,
Παρέλαβεν ή ’Επιτροπή έν καιρώ τήν ύπ’ άρ. 2637 σεβαστήν διαταγήν τής 

'Τμ. Έξοχότητος.
Έκτέθησαν ένταϋθα είς δημοπρασίαν όλαι αί πρόσοδοι τών Δερβενοχωρίων, 

άλλ’ επειδή διά μέν τά δέκατα έπροσφέρθησαν μόνον 26 χιλιάδες γρόσια, διά δέ 
τά τελώνια καί δασμούς δέν έψάνη κανείς αγοραστής, ή ’Επιτροπή, κατά συνέ
πειαν τής άνω ειρημένης σεβαστής διαταγής, διώρισε τριμελή ’Επιτροπήν, συγ- 
κειμένην παρά τών κυρίων Αναστασίου Καραμίχου, Διονυσίου Βασιλείου καί Στε
φάνου Β ιλαρά, διά νά άπέλθη είς τά Δερβενθχο>ρια και νά έπιστατήση είς τήν εΐσ- 
πραξιν δλων τών εθνικών προσόδων τής αύτής επαρχίας. Ή  ’Επιτροπή αΰτη συνω- 
δεύθη καί μέ τάς άναγκαίας οδηγίας.

ΙΙαρακαλεΐται δέ ή 'Τμ. Έξοχότης νά εύαρεστηθή νά έπικυρώση τήν εκλο
γήν τής περί ής ό λόγος τριμελοΰς ’Επιτροπής. 'Τποσημειοΰται μέ βαθύτατον 
σέβας.

’Εν Αϊγίνη τή 7 ’Ιουνίου 1828
Ή  έπι τής Οικονομίας ’Επιτροπή 

Γ. Σταύρου 
Ν. Σπηλιάδης

(Νώτον) 5,492 
Οϊκ. ’Επιτρ.

595"
Ά ριθ. 595 

Πρός τόν Έξοχώτατον Κυβερνήτην 
τής 'Ελλάδος κτλ. κτλ. κτλ.

εις Πόρον 
'Η  έπι τής Οικονομίας ’Επιτροπή 
(1ΆΚ, Γεν. Γραμμ.)

★

Αρ. 2817 'Ελληνική Πολιτεία
Ή  έπι τής Οικονομίας ’Επιτοοπή 

Π  ρός τόν κύριο ν Στέφανον Β ιλαράν 
Η επί τών Ναυτικών ’Επιτροπή παραπονεΐται δτι ή ρητίνη καί τό κατράμι, 

τά όποία έστειλες εις Π  όρον, είναι δλως άκάθαρτα, γέμοντα άπό χώματα, πέτρας, 
*ύλα καί καθεξής· λέγει δέ δτι, αν καί τά λοιπά θά είναι τής αύτής ποιότητος, προ
τιμά κάλλιον νά λειψής τοΰ ν’ άποστείλης πλειότερα. Λά6ε λοιπόν εις σημείωσιν 
τό πράγμα καί πρόσεξεν εις τήν αέλλουσαν αποστολήν.

Ή  επί τής Οικονομίας ’Επιτροπή 
Έ ν Αίγίνη τή 28 Νοεμβρίου Γ. Σταύρος

1828 Ν. Σπηλιάδης
(ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ.)

★

Σοφολογιώτατε!
Πολύς καιρός άπερνά χωρίς νά μέ αξιώσετε τιμίαν σας. Τό αίτιον άγνοώ, 

διότι γνωρίζω καλώς τήν εϊλικρίνειάν σας. Περιττόν κρίνω νά σάς βεβαιώσω τήν

Άρ. 595



πτώσιν τών φρουρίων τής Πελοποννήσου καί έλπίζομεν όγλήγορα κα'ι τών έ'ξω 
μερών. ’Επειδή -θέλει τά ίδεΐ ταχέως ό Σ. Κυβερνήτης μ’ επιφόρτισε τά χρέη τοΰ 
κατά τήν Δ. Ελλάδα Στρατοπέδου Γεν. Έπιθεωρητοΰ καί εις αύτό καταγίνομαι, 
ελπίζοντας όγλήγορα νά φάγω καί χέλια Ιωαννίτικα.

Έγώ έδώ έκαμα τό χρέος μου καί κατά τό δυνατόν εξακολουθώ, έπιθ'υμώ δ
μως καί οί φίλοι μου νά συντρέξουν καν είς τήν ένδεκάτην ώραν ώς δύναται. Τό 
όποιον λογιάζω νά φρονήτε καί ότι καταγίνεσθε νά παρακινήσετε. Δέν στοχάζομαι 
πλέον άναβολήν. οΰτε ό καιρός νά άπεράση ώς πρύτερον. "Οθεν δέν ήτον κακόν 
νά ιδεασθοΰν καί οί τής Πατρίδος ευρισκόμενοι φίλοι νά έχουν ενα τέτοιον πρό 
οφθαλμών καί νά κυβερνηθούν μέ τόν καιρόν. Καί μέ τήν επιθυμίαν ποθητής μοι 
άποκρίσεώς μου μένω, άσπαζόμενος τούς υιούς σου.

Ό  ώς άδελφός σου 
Τή 5 Ομβριου 1828 Μύτικα γιοργι κιτζος

★

Ά ν  δυνατόν νά μοΰ έγίνετο ενα κοντογούνι άλα πασιαλίτικον κόκκινον μέ 
τζάπαρη χρυσόν καί δυο γαϊτάνια μέ γόνα μάλλον μεγάλος ήθελες μέ ύποχρεώσει, 
καί έπιμελήσου παρακαλώ νά μοΰ τό τελειώσης. Αύτοΰ είναι τόσοι πατριώτες καί 
τό ελπίζω άπό δλους σας. Καί θέλει σάς έμβάσω δ,τι έ ζ ........... θή.

Ό  ίδιος
(νώτον) 1828

Γιώργη Κίτζος 
Τώ Σοφολογιωτάτω Κυρίω ’Αθανασία) Ψαλίδα

ΑΤΤΟ PSA L ID A  είς Κορφούς
(Σφραγίς Ταχυδρομείων Κορφών)

★

Έξοχώτατε,
Άγκαλά και οί Ήπειρώται δι’ άναφοράς των πρός τήν Σεβαστήν Λ' Έθνι- 

κήν τών 'Ελλήνων Συνέλευσιν έζήτησαν τήν μεσολάβησιν τοΰ 'Έθνους πρός τάς 
Συμμάχους Αύλάς διά νά συσσωματωθή καί ή ’Ήπειρος μέ τήν Έλευθέραν Ε λ
λάδα.

01 υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι τής Επαρχίας Ά ρτη ς, έκρίναμεν ώς έλάτ- 
τωσιν τών δικαιωμάτων τής πατρίδος μας τό \'ά κάμωμεν ήδη είς τό έθνος τοιαυ- 
την πρότασιν, καθότι καί τό ύπ’ άριθ. Α ' Ψήφισμα, τής έν Τροιζήνι Συνελεύσε- 
ως συσσωματοΐ καί τήν ’Ά ρταν μέ τήν έλευθέραν Ελλάδα, καί αί θέσεις τάς ο
ποίας ήδη κατέχουσι τά Ελληνικά "Οπλα επί τής Δυτικής Ελλάδος, ή κυρίευσις 
τοΰ Άμβρακικοΰ Κόλπου, ή σύστασις Δημογεροντίας είς τό νησίδιον Κορωνη- 
σίας ένδον τοΰ αύτοΰ κόλπου άναγνωρισθείσης καί άπό τόν Προσωρινόν Διοι
κητήν τοΰ Βάλτοι1, είναι δείγματα ικανά τών άναφαιρέτων τούτων δικαιωμάτων 
της. Νομίζομεν μόνον χρέος μας τό νά ένθυμίσωμεν είς τήν Σ. Κυβέρνησιν δτι ή 
Επαρχία αυτί) συνετέλεσε σημαντικώς είς τόν Ιερόν σκοπόν τοΰ περί άνεξαρτη- 

σίας Άγώνος.
Ή  μεγάλη αΰτη Επαρχία, ήτις σύγκειται άπό μίαν πόλιν και περίπου δια

κόσια πεντήκοντα χωρία ύπό διαφόροις γενικοΤς όνόμασι γνωριζόμενα, οΐον Ρα- 
δοβίσδιον, Τζουμέρκα και Κάμπον, καί εις τήν όποιαν άνάγοντο και τά χωρία τοΰ



Αάμαρη εως δτου η Βενετική αριστοκρατία κατείχε τήν Πρέβεζαν και τής οποίας 
τά μέν εις το Δυτικοβόρειον μέρος, δλα τά χωρία άπεστάτησαν μετά τών Σουλιω
τών πριν άρχΐστ] άκόμη ή Έπανάστασις εις τήν Πελοπόννησον, τά δέ Τζουμέρ
κα, Ραδοβίσδιον και τά χωρία κείμενα εις τό Άνατολικόρειον μέρος, συναπεστά- 
τησαν μέ τήν Ακαρνανίαν και τήν Αιτωλίαν κα'ι έβάσταξαν τήν θέσιν τοΰ Μα- 
κρυνόρους. ’Έστησαν αιωνίου δόξης τρόπαια είς τό ’Αφτί, εις τόν Σταυρόν, ε’ις 
τήν Πλάκαν, εις τον* Πέτα, εις τό Κομπότι καί τέλος εις τήν Ιδίαν αύτής πόλιν 
κατά τόν Νοέμβριον 1821, δτε έσφάλισαν τούς ’Αγαρηνούς εις τό φρούριον. Ή  
Επαρχία λέγομε ν αΰτη εγινε τό θέατρον τοΰ πολέμου και τό προπύργιον τό ό
ποιον έβάσταξε τήν ορμήν τοϋ πολυαρίθμου Οθωμανικού Στρατού τού πολιορκοΰν- 
τος τότε τόν 'Αληπασιάν, καί ένώ άφ’ ένός μέρους οί μή όπλοφοροΰντες πολΐται 
μετά τών οίκογενειών των διεσκορπίσθησαν είς τήν λοιπήν τής Ελλάδος Επικρά
τειαν καί άλλαχοΰ, έστερήθησαν όλοκλήρως τήν περιουσίαν των καί τήν στερούν
ται είσέτι. Ά φ ’ ετέρου μέρους οί όπλοφοροΰντες τής αύτής έπαρχίας δέν ελειψαν 
άπό τά Στρατόπεδα καί άπό δλας γενικώς τάς σημαντικωτέρας μάχας, όποίαι εί
ναι τρεις τοϋ Μεσολογγίου πολιορκίαι καί λοιπαί είς τήν Στερεάν Ελλάδα καί ε’ις 
τήν Πελοπόννησον, είς τάς οποίας μάχας μετρούμεν ένδόξως ύπέρ πατρίδος πε- 
σόντας περίπου τών τετρακοσίων, έξ ών καί ό αείμνηστος Καραϊσκάκης. "Ολα 
δέ ταΰτα οί Άρτινοί καί δσα άλλα διά τό σύντομον παρατρέχομεν, τά έπεχειρίσθη- 
σαν ευχαρίστως, επί μόνφ καί μόνω σκοπφ τού νά ίδωμεν έλευθέραν τήν πατρώαν 
μας γην και τους τάφους τών προγόνων μας. Τούτο ήλπίσαμεν εις τό έθνος, τοΰτο 
καί έλπίζομεν είς τήν πρόνοια τής Τ.Ε., είς τήν οποίαν άξίως ένεπιστεύθησαν τά 
μεγάλα τού έθνους Συμφέροντα καί είς τήν οποίαν δλως διόλου άφιερώνοντες τήν 
επιτυχίαν τών ελπίδων μας, ύποσημειούμεθα ;μέ Σέβας βαθύτατον.

Τή 5 Αύγουστου 1829 Οί Πληρεξούσιοι τής Ά ρ τη ς
Έ ν Ά ρ γ ε ι Μακρυγιάννης

Γεώργιος Κ. Μόστρας
(νώτον) 17620

Πληρ. ’Άρτης

13. Ή Ήπειρος μετά τήν άπελευθέρωσιν τής λοιπής Ελλάδος

Ό  Κυβερνήτης τής Ε λλά δος Τω. Καποδίστριας (2 Α πριλίου 1827 έως 
27 Σεπτεμβρίου 1831) κατέβαλε μεγάλος προσπαθείας, ϊνα άπελευθερωθή 
δσον τό δυνατόν μεγαλύτερον μέρος τής λαβούσης τά δπλα Ε λλάδος. Ό  ά
γων διά την άναγνώρισιν τής έλευθερίας τής Ε λλά δος καί τήν χάραξιν τών 
συνόρων ήτο δραματικός. 'Υπήρχον προτάσεις νά περιληφθή καί μέγα μέρος 
τής ’Ηπείρου είς τήν έλευθέραν Ε λλάδα . Δυστυχώς τό Προπόκολλον τοΰ 
1830 περιώριζε τά σύνορα είς τόν Άμβρακικόν Κόλπον καί ούτως ή ’Ή πειρος 
παοέμεινεν ύπό τόν τουρκικόν ( υγόν.

Κατά τά έτη 1832— 1881 ή ’Ή πειρος όμοϋ μέ τά άλλα ύπόδουλα μέρη 
(Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, Θράκην, νήσους Αιγαίου, Κρήτην καί Ε πτάνησον) 
έκαμνε τό παν διά νά άποκτήση τήν έλευθερίαν. Τώ 1864 παρεχωρήθη ύπό 
ιής Α γγλίας άναιμάκτως είς τήν Ε λλά δα  ή Επτάνησος καί τω 1881 κατόπιν 
τής Συνθήκης τοϋ Βερολίνου (1878) έπίσης άναιμάκτως ή Θεσσαλία καί τό 
άνατολικώς τοΰ Ά ράχθου μέρος τής Η πείρου. Ά λλ ά  άπό τοΰ 1832 έως 1912 
ή ’Ή πειρος έλαβε μέρος είς δλας τάς έπαναστατικάς κινήσεις καί δή είς τάς 
έπαναστασεις τοΰ 1854 καί 1878 παρηκολούθησε θερμώς τήν Κρητικήν Έ πα- 
νάστασιν τοΰ 1866— 1869, έλαβε μέρος είς τόν άτυχή πόλεμον τοΰ 1897, έζη-



σεν έντόνως τόν Μακεδονικόν Ά γώ να, έλαβε μέρος είς τούς νικηφόρους Βαλ
κανικούς Πολέμους (1912—1913) όπότε ήλευθερώθη μέν ολόκληρος ή ’Ή π ε ι
ρος μετά μακράν δουλείαν (1449— 1912,), άλλά τό έλληνικότατον τμήμα αύ
τής τό όνομασθέν Βόρειος ’Ή πειρος άπεκλείσθη έκ τής έλευθέρας Ε λλάδος 
λόγω τών άντιδράσεων τών Μ εγάλων Δυνάμεων ( ’Ιταλίας καϊ Αύστρίας). 
Τοΰτο δέ είς πείσμα δλων τών άντιδράσεων έκήρυξε τήν αυτονομίαν του 
(1914) και διεξήγαγε τόν επικόν Βορειοηπειρωτικόν Ά γώ να, άλλά τέλος ή- 
ναγκάσθη νά ύποκύφη καϊ νά ύπαχθή είς τό ίδρυθέν Α λβανικόν κράτος. II 
’Ή πειρος έλαβεν έπίσης ήρωϊκόν μέρσς είς τόν νικηφόρον πόλεμον τοΰ 1940 
—1941 κατά τών ’Ιταλών τού Μουσσολίνι, όπότε άπηλευθερώθη πάλιν ή Βό
ρειος ’Ή πειρος, άλλά κατά τήν Συνθήκην τής Ειρήνης τό αίματόβρεκτον τοΰ
το τμήμα τής Η πείρου ήναγκάσθη πάλιν νά ζή ύπόδουλον είς τήν Α λβανίαν.

14. Έττίλογος

Έπροοπαθήσαμεν νά χαράξωμεν μέ άδράς Υραμμάς τήν ιστορικήν πα
ρουσίαν τής Η πείρου άνά τούς αιώνας. Εϊδομεν δτι πάντοτε αύτη συνδέεται 
άναποσπάστως μέ τάς τύχας καϊ τής λοιπής Ε λλάδος. Είς τόν Ελληνισμόν 
προσέφερε πολλά καθ’ δλας τάς περιόδους τής ιστορίας ιδία δέ κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν καϊ τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821, άναδειχθεϊσα κατά τό λεχθέν ύπό 
ιοΰ λαοΰ λίαν εύστόχως «πρώτη στ’ άρματα, στά γρόσια καϊ στά γράμματα».

j







ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ
ΚαθηγητοΟ Πανεπιστημίου

το τ ε α ο ς : τ ο υ  α λ η  π α ς α

ΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Περί την ζωήν και τον θάνατον τοΰ τρομερού Ά λ η  πασα τών Ίω α νν ίνω ν 

πολλοί θρύλοι καί άνέκδοτα έχουν διασωθή ύπό τών ιστορικών συγγραφέων 
και τής λαϊκής παραδόσεοις. Ιδιαιτέρως πλουαία ύπήρξεν ή λαϊκή φαντασία 
δσον άφορά είς τάς τελευταίας στιγμάς καί είς τήν μετέπειτα τύχην τών θη
σαυρών τοΰ Λ λή.

Μίαν ευρύτατα κυκλοφορηθεΐοαν φήμην περί τής διά δόλου συλλήψεως 
καί θανατώσεως τοΰ περίφημου τυράννου περιγράφει σπουδαιοτάτη νέα ιστο
ρική πηγή, ήτις μέχρι τοΰδε είχε παραμείνει δλως άγνωστος καί άνεκμετάλ- 
λευτος.

Πρόκειται περί μεγάλης σημασίας ύλικοΰ, άποκειμένου είς τό ’Απόρρη
τον Ά ρχεϊον τοΰ Βατικανού καί προερχομένου εκ τών επισήμων διπλωματι
κών άντιπροσιοπειών, τάς οποίας ή 'Αγία 'Έ δρα  — ήτις μέχρι τοΰ 1870 άπε- 
ι έλει καί κυρίαρχον άνεξάρτητον Κράτος — διετήρει είς τάς πρωτεύουσας καί 
άλλα πολιτικώς άξιόλογα κέντρα τής Ευρώ πης1.

Μεταξύ τών κέντρων τούτων συγκαταλέγεται καί ή άγγλοκρατουμένη 
τότε Επτάνησος, ήτις ιδία κατά τήν περίοδον τής Ε λλη νική ς Έπαναστάοεως 
άποτέλει διά τό Παπικόν Κράτος τήν κυριωτέραν πηγήν πληροφοριών καί έ- 
νημερώσεως περί τής έξελίξεως τών στρατιωτικών έπιχειρσήεων τοΰ άγώνος 
καί τών έν τοΐς Βαλκανικοΐς λοιπών συναφών ζητημάτων.

Είς Κέρκυραν ήδη άπό τοΰ έτους 1816 έλειτούργει Παπικόν Γενικόν Προ- 
ξενεΐον, μέ εύρεϊαν δρασιν, ύπό τοΰ οποίου έξηρτώντο υποπροξενεία καί προ
ξενικά πρακτορεία έδρεύοντα είς τάς λουτάς νήσους τοΰ Τονίου (Ζάκυνθον, 
Κεφαλληνίαν, Ιθ ά κ η ν  κλπ.) ώς καί είς πόλεις τής έναντι κειμένης Η πείρου 
(Π ρέβεζαν). Τά παραρτήματα ταΰτα έπεκοινώνουν μετά τοΰ Γενικοΰ Προξέ
νου Κερκύρας, προς τον όποιον άπέστελλον τά έγγραφα καί τάς εκθέσεις των, 
ούτος δέ έμερίμνα διά τήν μέσω Α γκώ νος διαΒίβασιν αύτών είς Βατικανόν.

Τά περιγραφόμενα πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα εκτίθενται ενίοτε 
έν συντομία διά τής συνήθους άλληλογραφίας, άλλοτε άντιθέτως, περιέχον- 
ται είς εκτενείς αναφοράς καί ύπομνήματα μέ λεπτομερή στοιχεία μή έστερη- 
μένα ενίοτε καί ποιας τίνος δόσεως λυρισμοΰ. Ά πό  τοΰ τρίτου έτους, μάλι
στα, τής Επαναστάοεως συντάσσονται τακτικά «Πολεμικά καί πολιτικά Δελ- 
ιία» τά όποϊα παρέχουν συστηματικώτερον καί μεθοδικώτερον πιστήν εικόνα 
περί τής δλης έξελίξεως τών γεγονότων.

Αί παρεχόμενοι πληροφορίαι παρουσιάζουν δλως ιδιαιτέραν σημασίαν:

ΐ  ) Πλειονας πληροφορίας περι τοΰ θέματος βλ. έν Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, 5,Αγνωστα έγγραφα του
Απορρήτου ’Αρχείου τοΰ Βατικανού περί τής Ελληνικής Έπαναστάοεως, Παρνασσός
13 (1971) 119— 153.



α) διά τήν πηγήν έξ ής προέρχονται, β) διά τάς μνημονευομένας ειδήσεις, 
γ) διά τάς συνοδεύουσας αύτάς κρίσεις, σχόλια και προβλέψεις.

★

Μεταξύ ιώ ν κειμένων τούτων τέσσαρα έγγραφα άφοροΰν κατά κύριον 
λόγον ή και εμμέσως είς τό οΐκτρον τέλος τοΰ Τουρκαλβανοΰ τυράννου. Ά πε- 
στάλησαν καί τά τέσσαρα προς τον Γραμματέα τοΰ Παπικοΰ Κράτους ( =  Υ 
πουργόν τών Εξω τερικώ ν) καρδινάλιον Ercole Consalvi ύπό τοΰ έν Κερκύρα 
Παπικοΰ Γενικοΰ Προξένου μαρκησίου Carlo de Ribas μεταξύ 1ης και 13ης 
Φεβρουάριου 1822 (νέα ήμερομηνία).

Έ ν  τψ πρώτω άναφέρεται, σύν άλλοις, δτι ό Ά λ ή ς πάσας εύρίσκεται ά- 
κόμη πολιορκημένος καί δτι κατορθώνει συνεχώς νά δωροδοκή τούς φύλακάς 
του, έν τψ δευτέρψ άνα4>έρεται δτι ούτος φέρεται συνθηκολογήσας, μέ μόνον 
δρον έκ μέρους του νά άχθη πρύ τοΰ Σουλτάνου είς Κιονσταντινούπολιν, έν 
τψ τρίτψ παρέχεται λεπτομερής περιγραφή περί τών συνθηκών ύπό τάς ο
ποίας ό θεωρούμενος τρομερός καί πονηρός δυνάστης συνελήφθη καί έξον- 
τώθη ώς καί περί τών προ6λεπομένων συνεπειών έπί τής Ε λλη νική ς Έ πανα- 
στάσεως, δεδομένου δτι τά άπολυτρούμενα τουρκικά στρατεύματα θά στραφοΰν 
όμαδικώς κατά τής Πελοποννήσου καί, τέλος, έν τψ  τετάρτω διατυποΰνται 
και πάλιν σοβαροί φόβοι περί τής τύχης τής Πελοποννήσου.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τά τέσσαρα ταΰτα έγγραφα είς ελληνικήν με- 
τάφρασιν έκ τής ιταλικής, είς τήν οποίαν, δπως καί τά λοιπά έγγραφα τοΰ 
Γεν. Προξενείου, είναι συντεταγμένα :

II απ,ικόν Γενικόν Προξενεϊον Έμπιστευτικόν
εις τά 'Ηνωμένα Κράτη τών Ίονίων Νήσων 

Ά ριθ. 250
ΙΙανιερώτατε καί σεβασμιώτατε πρΐγκιψ

’Έχω τήν τιμήν νά επιβεβαιώσω τό τελευταίον μέρος τοΰ σεβασμιωτάτου εγ
γράφου Σας τής 23ης ’Οκτωβρίου παρελθόντος μηνός ύπ’ άριθ. 92885, θεωρώ δέ 
καθήκον νά φέρω εις γνώσιν τής 'Τμετέρας Σεβασμιωτάτης Πανιερότητος δτι δεν 
άπέστειλα έν τώ μεταξύ καθημερινήν έ'κθεσιν περί τής δράσεως τών Ελλήνων, 
καθότι επειδή ί] Τμετέρα Σεβασμιωτάτη ΙΙανιερότης δεν εύηρεστήθη νά άπαν- 
τήση είς ούδέν τών εί'λαβών εγγράφων μου, τών άναφερομένων εις τά έν λόγφ γε
γονότα, ένόμισα δτι δέν έπαρουσίαζον ένδιαφέρον δι’ Τμάς· έφ’ δσον δμως επι
θυμείτε νά πληρυφορηθήτε περί τής παρούσης έξελίξεως τών έν 'Ελλάδι πραγμά
των, δύναμαι νά ΣΓχς διαβεβαιώσο) δτι τά αναγραφόμενα είς διαφόρους έφημερί- 
δας αποτελούν σχεδόν έξ ολοκλήρου μυθεύματα.

Ή  πραγματικότης είναι δτι οί "Ελληνες έν II  ελοπο ννήσφ διατηρούν ανε
νόχλητοι τάς έδαφικάς θέσεις των καί, ένώ απολαύουν τά εις βάρος τών Τούρκων 
άποκτηθέντα λάφυρα, τακτοποιούν, δσον επιτρέπουν αι περιστάσεις, τήν διοικητι
κήν κυβέρνησιν.

Εις Κονίπολιν τής ’Ηπείρου συνεστήθη Γερουσία έξ ολοκλήρου ανεξάρτητος 
εκείνης τής Πελοποννήσου, ήτις ήδρευε προηγουμένως εις Καλαμάταν, τώρα δέ 
είς Τριπολιτσαν.

Παρά τά λεγάμενα, ή ταπεινότης μου φρονεί δτι θά πραγματοποιηθή δ,τι εί- 
χον τό θάρρος νά εκθέσω προς τήν 'Τμετέραν Σεβασμιωτάτην Πανιερότητα είς 
τό τελευταίον μέρος τοΰ εύλαβεστάτου εγγράφου μου τής 10ης ’Απριλίου παρελ-



θόντας. μηνός, άριθ. 292. Εις ταύτα προσθέτω δτι οι "Ελληνες τών επαρχιών ε
κείνων έπανελάμβανον ανευ επιφυλάξεώς τίνος δτι, αν δεν έγνώριζον δτι υποστη
ρίζονται εξωθεν2, ού'/'ι μόνον θά έθεώρουν έπιζήμιον πρωτοβουλίαν τήν επανάστα
ση’ κατά τών Τούρκων, άλλ’ δτι και αυτή ή κατάληψις τής Πελοποννήσου δεν θά 
ήτο δυνατόν νά διατηρηθή ύπ’ αυτών.

Ό  πασάς τών Ίωαννίνων εύρίσκεται πάντοτε πολιορκημένος ύπό πολυα
ρίθμων Τούρκων, οϊτινες δμως δωροδοκούνται παρ’ αύτοϋ διαδοχικώς3. Ή  Π ρέ
βεζα, ήτις ήπειλείτο νά κυριευθή ύπό τών Ελλήνων, τώρα ήσύχασεν άπό τον φό
βον τούτον, κατόπιν καταλλήλου χειρισμού προσώπων ενδιαφερομένων υπέρ τών 
Τούρκων.

Ή  πολιτική τήν οποίαν ακολουθεί ή ( ’Αγγλική) Κυβέρνησις έναντι τών υ
ποθέσεων τής ’Τψηλής Πύλης είναι πλέον πασιφανής. Δεν δύναμαι δμως και δεν 
πρέπει νά εΐπω περισσότερα*. Ή  Τμετέρα Σεβασμιωτάτη Πανιερότης νά έννοή- 
ση τά υπόλοιπα διά τής οξυδερκούς διορατικότητος Αυτής.

’Ανανεώνω' προς τήν 'Τμετέραν Σεβασμιωτάτην Πανιερότητα τήν σταθεράν 
εύλάβειαν, μεΟ’ ής άσπαζόμενος τήν Ίεράν Πορφύραν, διατελώ 

Τής Τμετέρας Σεβασμιωτάτης Πανιερότητος
ταπεινότατος, ευλαβέστατος δούλος Σας πάντοτε ευπειθέστατος 

ό μαρκήσιος DE R IB A S  —  PTERI

Κέρκυρα 1η Φεβρουάριου 1828
ΙΙρός τον Καρδινάλιον EREOLE C O N SA L O IS
Γραμματέα τού1 Κράτους και τών Θεσμών
καί προϊστάμενον τής S. (O N S U L T A
κλπ. κλπ. κλπ.

Ρώμην

★

Παπικόν Γενικόν Προξενεϊον 
εις τά Ηνωμένα Κράτη τών Ίονίων Νήσων 

Ά ριθ. 252
Παανιερώτατε καί σεβασμιώτατε πρΐγκιψ 

Κυκλοφορείται φήμη, ί|τις φαίνεται νά στηρίζεται επί άσφαλών πηγών, δτι, 
τέλος, ό διάσημος Άλής Πασάς τών Ίωαννίνων έσυνθηκολόγησε καί, αφού παρέ

'Ο  Γεν. Πρόξενος άναφέρεται είς τήν κρατούσαν γενικήν πεποίθησιν τών 'Ελλήνων περί 
της έξωθεν ύποστηρίξεως τοΰ ελληνικού άγώνος υπό μεγά?νης Δυνάμεως.

3) Ο άποστολεϋς υποστηρίζει οτι ό Ά λή  ΙΙασας διά συνεχών δωροδοκιών κατώρ9ωνε να 
άναχαιτήση τήν εναντίον του ολοκληρωτικήν έπίθεσιν έκ μέρους τών πολιορκούντων 
αυτόν Τούρκων.

4) 'Ο παπικός αντιπρόσωπός υπονοεί τήν ανθελληνικήν στάσιν τής τοπικής έν Επτάνησο) 
αγγλικής 'Αρμοστείας, ητις είχε ταχίίή αναφανδόν εναντίον πάσης βοήθειας τής Έ πα- 
ναστασεως υπο τών Επτανησιων. Δεν επιθυμεί ομως νά παράσχη περισσοτέοας πλη
ροφορίας, φοβούμενος προφανώς τυχόν αγγλικήν λογοκρισίαν.

5) Τό έγγραφον απευθύνεται προς τον 'Υπουργόν τών ’Εξωτερικών το» Βατικανού, τόν 
τότε καρδιναλιον ERCO LE C O N SA LV I, ό ό.-τοίος, ο')ς πάντες οί καρδινάλιοι, έφερε 
τόν τίτλον τοΰ πρίγκηπος (τής 'Α γίας Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας).



δωσε τό φρούριον, έζήτησε νά μεταφερθή είς Κωνστα ντι νούπολιν. Ό  νέος Τούρ
κος διοικητής έδεχθη, τήν ύποτέλειαν τών Ίωαννίνων, διό και δέν έδωροδοθήκη, ώς 
οί λοιποί, από τό χρυσίον τοΰ μνημονευθέντος Άλή. Πραγματοποιούμενη, ή πτώσις 
τών Ίωαννίνων, θά προκαλέση σημαντικήν ταραχήν είς τά έλληνικά πράγματα6.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη αποστέλλω προς τήν Τμετέραν Σεβασμιωτάτην Π ανι
ερότητα τέσσαρα (4) αντίτυπα τής τελευταίας προκηρύξεως, τής άφορώσης είς τόν 
αφοπλισμόν τής νήσου ταΰτης7.

’Ανανεώνω προς τήν 'Τμετέραν Σεβασμιωτάτην Πανιερότητα τόν βαθύτατοV 
σεβασμόν, μεθ’ ο ί ταπεινότατα άσπάζομαι τήν Ίεράν πορφύραν Σας.

Τής 'Τμετέρας Σεβασμιωτάτης Πανιερότητος
ταπεινότατος, ευλαβέστατος δούλάς Σας πάντοτε ευπειθέστατος 

δ μαρκήσιος C. DE R IB  AS

’Εν Κέρκυρα 4 Φεβρουάριου 1822 
Καρδινάλιον Κύριον ERCOLE C O N SA LY I 
Γραμματέα τοΰ1 Κράτους κλπ. κλπ.

Ρώμην

★

Γενικόν Προξενεϊον τοΰ Παπικοΰ Κράτους 
είς τά Ηνωμένα Κράτη τών Ίονίων Νήσων 

Ά ριθ. 253
II ανιεροΐτατε καί σεβασμιώτατε ΙΙρίγκιψ 

Ό  τρομερός καί διάσημος Αλής Πασάς τών Ίωαννίνων δεν υπάρχει πλέον. 
Ή  κεφαλή του αιωρεΐται ήδη εις κοινήν θέσιν τοΰ βυζαντινού πληθυσμού. Ό  τρό
πος δέ καθ’ δν άπέθανε μαρτυρεί δτι οΰτος δέν ήτο όποιος ένομίζετο. Ιδού πώς έ- 
θανατώθη:

Ό  Άλής ειχεν ύποσχεθή· δτι ήτο έτοιμος νά συνθηκολογήσει, άπήτησεν δμως 
δπως δ Σουλτάνος τής Κωνσταντινουπόλεως τοΰ' άποστείλη ίερόν Φιρμάνιον, ήτοι 
ένορκον γραπτήν ύπόσχεσιν, δτι ή κεφαλή του δέν θά διέτρεχε κίνδυνον. Ό  πασάς 
διοικητής τών τουρκικών στρατευμάτων προσεποιήθη δτι θά άπέστελλε ταχυδρό
μον, ϊνα επιτυχή τό ζητηθέν Φιρμάνιον, δτε δέ πα,ρήλθον δσαι ήμέραι ήσαν ικαναί 
ϊνα θεωρηθή πιστευτή ή μετάβασις και επάνοδος τοΰ ταχυδρόμου, ό ρηθείς Τούρκος 
διοικητής έπεδίωξε νά διαπραγματευθή μετά τοΰ Άλή εις τήν νησίδα τήν κειμέ- 
νην εις τό κέντρον τής λίμνης τών Ίωαννίνων. Πριν ή μεταβή εις τόν ύποδειχθέν- 
τα τόπον προς καθορισμόν τού τρόπου καί τών δρων τής παραδόσεως τού Φρουρίου, 
ό Άλής έζήτησε καί έπέτυχεν ένορκον ύπόσχεσιν δτι θά ήτο σεβαστός εις τούς απε
σταλμένους τοΰ Σουλτάνου.

Ακολούθως μετέβη ϊνα διεξαγάγϊ] τάς διαπραγματεύσεις μετά τριών αγάδων, 
έκ τών όποιων δ πρεσβύτερος, ενώ έθεσε τήν δεξιάν του είς τό στήθος ϊνα έξαγάγη

6 ) Ό  Γεν. Π ρ ό ξ ε ν ο ς  προβλέπει δτι τυχόν πτώσις τών Ίωαννίνων καί έξουδετέρωσις τοΰ 
Ά λή  ΙΙασ ά  θά είχε σοβαρόν αντίκτυπον επί τών ελληνικών επιχειρήσεων, καθότι, αί έν 
Ή πείρω άπησχολημέναι τουρκικοί δυνάμεις θά έστρέφοντο πλέον κατά τής Πελο- 
ποννήσου.

1) Πρόκειται περί τοΰ έν Έπτανήσω έπιβληθέντος ύπό τών ’Ά γγλω ν γενικού αφοπλισμού, 
προς πρόληψιν πάσης τυχόν ενόπλου έκδηλώσεως ύπό τών νησιωτών εκείνων ύπέρ τής 
Ελληνικής ύποΰέσεως.
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δήθεν τό ζητηθέν Ιερόν Φιρμάνιον, άντιθέτως έξήγαγε θανατηφόρόν μάχαιραν, δι' 
ής έθεσε τέρμα εις τήν ζωήν τοΰ αδιαλλάκτου τυράννου. Αμέσως Επειτα έτερος ά- 
ξκοματοΰχος Τούρκος άπέκοψε τήν κεφαλήν του·, ήτις εστάλη αυτοστιγμεί εις Κων- 
σταντινούπολιν8.

Οΰτω πως έτερματίσθη μία έπανάστασις δεκαεννέα μηνών. Οι θησαυροί του, 
κρυπτόμενοι εις σπήλαιον τοΰ Φρουρίου, είναι ανεκτίμητοι.

Συνεπεία όσων είχον τήν τιμήν νά εκθέσω ταπεινώς προς τήν1 'Τμετέραν σε- 
βασμιωτάτην πανιερότητα, ολόκληρος ή ’Ήπειρος θά ύποκύψη καί πάλιν υπό τόν 
τουρκικόν ζυγόν, ή δέ Πελοπόννησος δέν θέλει ψάλει επί μακρόν τόν θρίαμβον τών 
ελληνικών δπλων9.

Πτωχή άνθρωπότης!
’Ανανεώνω προς τήν Τμετέραν σεβασμιωτάτην πανιερότητα τόν βαθύν σεβα- 

σμόν μου, μεθ’ ού ταπεινότατα άσπάζομαι τήν αγίαν Πορφύραν Σας.
Τής Τμετέρας σεβασμιωτάτης πανιερότητος

ταπεινότατος, ευλαβέστατος θεράπων πάντοτε ευπειθέστατος 
ό Μαρκήσιος CARLO DE R IB A S  — P IE R I 

Κέρκυρα 11 Φεβρουάριου 1823

Καρδινάλιον Κον ERCOLE C O N SA LV I
Γραμματέα τοΰ Κράτους καί τών Θεσπισμάτων 
καί Προϊστάμενος τής ίερας C O U SU LTA  κλπ.

Ρώμην

★

II  απικόν Γενικόν Προξενεϊον 
είς τά Ηνωμένα Κράτη τών Ίονίων Νήσων 

Ά ριθ. 254
Π ανιερώτατε καί σεβασμιώτατε πρΐγκιψ 

Φρονώ δτι δέν πρέπει νά αποσιωπήσω προς τήν1 'Τμετέραν Σεβασμιωτάτην 
Πανιερότητα ότι πάντα οσα προέβλεψα είς βάρος τών 'Ελλήνων τής Πελοποννή
σου διά τών δύο εύλαβεστάτων εγγράφων μου, ύποβληθέντων υπό ημερομηνίας 7 
καί 11 τρέχοντος, μοιραίως διά τήν ανθρωπότητα, έπηλήθευσαν.

Μοίρα έκ τεσσαράκοντα πέντε πολεμικών πλοίων παντός μεγέθους καί τριάκον
τα πέντε μεταφορικά, ύπό οθωμανικήν σημαίαν, εΰρίσκονται ήδη εις τά ΰδατα τής 
II  ε,λοποννήσου μετά δέκα πέντε χιλιάδων άνδρών προς άπόβασιν. At δέκα ή δώδεκα 
χιλιάδες Τούρκοι, ο'ίτινες έπολιόρκουν τόν Άλή εις τό φρούριον τών Ίωαννίνων, 
προχωρούν επίσης κατά τής Πελοποννήσου. Τέσσαρες Α γάδες εφθασαν είς ’Ή 
πειρον μέ τήν διαταγήν νά συγκεντρώσουν τριάκοντα χιλιάδας Τούρκους, ο'ίτινες 
πρόκειται επίσης νά μεταφερθοϋν, ϊνα ποτίσουν δι’ αίματος τό δυστυχές καί ώραΐον 
έδαφος τής Πελοποννήσου. Ή  'Τμετέρα Σεβασμιωτάτη Πανιερότης διά τής διορατι-

8) 'Ως προκύπτει έκ τής ανωτέρω έκίΙέσεως, ό έν Κέρκυρα παπικός αντιπρόσωπος δέχεται 
τήν ευρέως κυκλοφορήσασαν φήμην περί τής δολοφονίας' τοΰ ισχυροί Ά λή  Π ασα διά 
τεχνάσματος και παραβιάσεως τών δοΟεισών υποσχέσεων ύπό Τούρκων άξιωματούχων.

9) 'Ο  Γεν. Πρόξενος προβλέπει δτι μετά τήν έξόντωσιν τοΰ Ά λή  Πασα τά  πράγματα βά 
καταστούν διά τοΰς "Ελληνας πολύ τραγικά καί δτι ή Πελοπόννησος δέν 9ά δυνη-Βή 
πλέον νά ψάλη έπί μακρόν «τόν θρίαμβον τών 'Ελληνικών οπλών».



κότητος τής απείρου σοφίας της κατανοεί δτι τά εφαρμοζόμενα έν τώ παρόντι ύπό 
τοΰ Διβανίου μέτρα προς άνακατάληψιν μιας τών ωραιότερων επαρχιών τής Αυτοκρα
τορίας δέν είναι δυνατόν νά άποτύχουν10. Θά θεωρήσω καθήκον μου νά πληροφο
ρήσω τήν 'Τμετέραν Σεβασμιωτάτην Πανιερότητα περί τών αποτελεσμάτων τής 
περί ού ό λόγος αποστολής, ευθύς ώς ψθάσουν σχετικαί ειδήσεις, τάς οποίας ανα
μένω έξ ασφαλούς πηγής.

’Έχω τήν τιμήν νά υποβάλω προς τήν 'Τμετέραν Σεβασμιωτάτην Πανιερό
τητα τόν βαθύτατον σεβασμόν μου καί τήν αμείωτον εύλάβειάν μου, μεθ ’ ής ταπει
νότατα άσπάζομαι. τήν Ίεράν Πορφύραν Σας.

Τής 'Τμετέρας Σεβασμιωτάτης Πανιερότητος
ταπεινότατος, ευλαβέστατος δοΰλός Σας πάντοτε ευπειθέστατος 

ό μαρκήσιος C. DE R IB  AS -  F IE R I 
Έν Κέρκυρα 13 Φεβρουάριου 182211

Καρδινάλιον Κύριον ERCO LE C O N SA LV I 
Γραμματέα τού Κράτους καί τών Θεσμών 
καί προϊστάμενον τής S. COU SU LTA  

κλπ. κλπ. κλπ.
Ρώμην

Είς ιό  ’Απόρρητον Ά ρχεΐον  τοΰ Βατικανού σώζονται κολλά άλλα έγ 
γραφα άφορώντα είς τήν κοινωνικήν, οικονομικήν, εμπορικήν καί στρατιωτι
κήν κατάστασιν τής Η πείρου κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως, ακόμη 
δέ καί εκτενείς έκθέοεις τοΰ έν Πρεβέζη Παπικοΰ Προξενικοί) Πράκτορος π ε
ρί τών έν γένει πολιτικών συνθηκών τής σημαντικής ταύτης περιοχής κατά 
ιάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ παρελθόντος αίώνος.

10) 'Ο  Γεν. Πρόξενος επαναλαμβάνει καί πάλιν οτι ύπό τάς διαμορφωθείσας νέας συνθι'ι- 
κας, ή επιτυχία τής τουρκικής εκστρατείας κατά τής Πελοποννήσου — μιας τών ωραι
ότερων επαρχιών τής αυτοκρατορίας —· πρέπει νά βεωρήται βέβαια καί ή τΰχη τής Έ 
παναστάσεως λίαν επισφαλής.

11) Ώ ς  έλέχθη ΐ]δη, αϊ μνημονευόμενοι ήμερομηνίαι γίνονται κατά το νέον ήμερολόγιον.





Η ΣΥΜ ΒΟΛΗ ΤΗΣ Ι1ΛΡΓΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΛΣΤΑΣΙ  ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Κατά κανόνα ολες οί ιστορικές μελέτες πού έγράφησαν γ ια  τήν Πάργα —  καί είναι 
παρά πολλές —  ακολούθησαν μέ μονομέρεια τόν ιστορικό της δρόμο καϊ έτόνισαν τήν μο
ναδική της ιστορία κα! τήν μοναδικώτερή της 'Εξοδο και Φυγή, μετά τήν πώλησί της άπό 
τους Ά γ γ λ ο υ ς  στον Άλή— πασά.

Ή  «’Ηπειρωτική 'Εστία», μέ τήν ευκαιρία τοΰ έορτασμοΰ τής 150ετηρίδος άπό τής 
Παλιγγενεσίας, μάς ορίζει μιά καινούργια σκοπιά, καθώς κα! έ'να καινούργιο πρίσμα, μέ
σα άπό τό όποιο πρέπει νά ίδοΰμε τήν Πάργα. Μέ τά πρίσμα δηλαδή τού άν υπήρξε προσ
φορά έκ μέρους της στόν Μεγάλον ’Αγώνα καί ποιά είναι αύτή.

Καί άφοϋ τά  πλαίσ ια  στά όποια θά κινηθούμε είναι καθωρισμένα, δέν θά ίδοΰμε παρά 
μέ έ'να πολύ γρήγορο πέρασμα τούς ιστορικούς σταθμούς ιτού διέδραμε ή Πάργα. Θά έπι- 
μείνουμε δμως σέ ώρισμένα σημαντικά γεγονότα, καθώς καί ώρισμένα έγγραφα, άπό τά 
όποια τό συμπέρασμα στούς στόχους πού έτάξαμε θά είναι π ιό  εύγλωττο άπό κάθε δεξιο- 
τεχνικό χειρισμό οποιοσδήποτε πέννας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Η  ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ

Στην Πάργα, περιοχή κα! περιφέρεια της, βρέθηκαν διάφορα αρχαία ε'ργα 
ανθρώπινων χεριών. Προέρχονται από διάφορες εποχές, αρχίζοντας άπό τόν 12ο 
ή 13ο αιώνα καί καταλήγοντας στον 3ο. για τά προ τον Χρίστου χρόνια. Στην ε
ποχή αύτή, συνδυάζοντας καί τά κείμενα τών αρχαίων ιστορικών, γεωγράφων καί 
περιηγητών, συνάγουμε ότι υπήρχε στην περιοχή τής Π άργας ή αρχαία πάλι Έ 
λαια ή καί ή Τορύνη, δυνατόν δμως καί κάποια τρίτη. Βεβαιότητα πάντως δέν υ
πάρχει, γιατί τά ευρήματα είναι ελάχιστα καί ασαφή. Κύρια αφορμή τής έλλείψεως 
στοιχείων ή ρωμαϊκή καταιγίδα πού κατέστρεψε τ'ις άνθοΰαες πολιτείες τής Η π εί
ρου καί άπό τήν στάχτη τίποτα δέν μπορεί νά συναχθή. Γ ι’ αυτό ή κλασσική καί 
ρωμαϊκή περίοδος γιά τήν Πάργα, καί τό μεγαλύτερο τμήμα τής Ηπείρου, είναι 
σκεπασμένες μέ σκοτάδι. *; ,ί

Τό ετος 1310 μ.Χ. είλ'αι ή χαραυγή στη ζωή τής Πάργας. Φαίνεται πρώτη 
φορά στά χαρτιά σάν πάλι που άνήκε στόν Δεσπότη τής Ρωμανίας.

Τό 1337 μ.Χ. άναφέρεται σάν πόλι πιστή στόν βυζαντινό Αύτοκράτορα ’Αν
δρόνικο τόν Γ '.  Είναι ακόμη χτισμένη στό βουνό Μπετζοβολιός, στο δυτικό άκρο 
ένός στενόμακρου όροπεδίου.

Τό 1360— 65 μεταφέρεται, από τό βουνό αυτό, στόν βράχο πού σήμερα υψώ
νεται. τό Κάστρο της καί υστέρα άπό ενα θαΰμα τής Π αναγίας 'Οδηγητρίας.

Τό 1399 καταλαμβάνεται καί λεηλατείται άπό τόν Άλβανοσερβοβουλγαρόβλα- 
χο Αύθέντη τής Ζαρδαρίας, τόν περιβόητο Μπογκόη.

Τό 1401 υπογράφει συνθήκη προστασίας καί συμμαχίας μέ τήν Βενετία, τήν 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία τοΰ 'Αγίου Μάρκου, πού κυριαρχεί στήν Μεσόγειο καί ό 
Δόγης, κάθε χρόνο άπό τό Παλάτσο Ντουκάλε ρίχνει ενα δαχτυλίδι του στό «κα-



νάλε γκράντε», ανανεώνοντας τόν μακροχρόνιο γάμο τής Βενετίας μέ τήν Μεσό
γειο. Ή  συμμαχία καί προστασία θά διαρκέση μέχρι τό 1797, σχεδόν τετρακόσια 
χρόνια, μέ μικρές οδυνηρές καί τραγικές διακοπές, όταν ή προστάτις δέν μπορεί νά 
Γτροσφέρη ουσιαστική βοήθεια καί ή ΓΙάργα καταλαμβάνεται καί λεηλατείται άπό 
διαφόρους επιδρομείς, όπως τό 1452, άπό τόν ’Οθωμανό Στρατηγό Χατζή Μπέη, 
τό 1537 άπό τόν διαβόητα ληστοπειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα, τό 1571 άπό 
τόν Τούρκο Στόλαρχο Άλή— πασά. Αυτό δέν σημαίνει ότι οί Παργινοί εγκαταλεί
πουν τόν άγώνα ή τόν τόπο τους. Π ολλές φορές οί Βενετσιάνοι, άφοΰ δέν μπορούν 
νά τους προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια, θά τούς προσφέρουν, στήν Βενετία ή στήν 
Κέρκυρα, καταφύγιο καί δωρεάν κτηματική άποκατάστασι. Ο! Παργινοί θά άρνΐ|- 
θοΰν καί άπό τά βουνά όπου έχουν καταφύγει θά έπιστρέψουν καί θά ξαναχτίσουν 
τά ερείπια. Σέ όλο αυτό τό μακραίωνο διάστημα, ο! μουσουλμάνοι κάτοικοι τη; πε- 
ριοχής (Μαργαριτιώτες, Μαζαρακιώτες, Ζεραϊοι κ.λ.π.), προερχόμενοι κυρίως άπό 
κξισλαμισθέντες χριστιανούς, αποτελούν τόν μόνιμο εχθρό τους στόν όποιο βρί
σκουν προθυμότατο σύμμαχο όλοι οί επιδρομείς, μέχρι ακόμη καί οί δυνάμεις τοΰ 
’Άξωνος.

Οί επόμενοι μέχρι τό 1797 αιώνες θά είναι ειρηνικοί καί άναδεικνύουν τήν 
Π άργα σέ εξαίρετο εμπορικό κέντρο καί σχεδόν μοναδικό επίνειο τής ’Ηπείρου.

Τό 1788 γίνεται Τοπάρχης στά Γιάννινα ό Άλή— πασάς Τεπελενλής, μέ 
πιύγο τήν ΐδρυσι εκτεταμένου κράτους καί τήν κατάληψι τοΰ Σούλι ο Γ καί τής 
Π άργας.

Τούς Βενετούς διαδέχονται οί Γάλλοι, τό 1797.
Τό 1798 οί Παργινοί ζητούν τήν προστασία τοΰ Τουρκορωσικοϋ συμμαχικού 

στόλου, ύπό τόν ναύαρχο Ούζακώφ, γιά νά άποφύγουν τήν κατάληψι τους άπό τόν 
Αλή. Τό 1800 ή 'Επτάνησος γίνεται αυτόνομος καί τά ’Εξαρτήματα (Π άργα, 
Πρέβεζα, Βόνιτσα, Βουθρωτός) θεωρούνται προστατευόμενα τής 'Τψηλής Π ύ
λης, ύπό Τοΰρκο διοικητή.

Τό 1803 τό Σούλι πέφτει στά χέρια τοΰ Άλή- -πασα.
Τό 1806 κηρύσσεται Ρωσο— τουρκικός πόλεμος καί τό 1807 ή Π άργα ζη

τάει καί επιτυγχάνει τήν Γαλλική προστασία.
Τό 1809 οί Γάλλοι καταλαμβάνουν όλα τά Επτάνησα. Τό 18.14 εγκαταλείπει 

ό Άλής τήν μέθοδο τών ληστρικών επιθέσεων καί οργανώνει μεγάλη έπίθεσι κατά 
τής Πάργας μέ 20.000 στρατό, αλλά παθαίνει τρομερή καταστροφή. Τό ίδιο ετος 
(1814) οί Παργινοί ζητούν τήν προστασία τής Αγγλίας, συλλαμβάνοντας κατά 
τρόπο προδοτικό τήν Γαλλική φρουρά.

Τό 1819 (15 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή) οί Παργινοί εγκαταλείπουν 
τήν πατρίδα τους πού εχει πουληθή άπό τούς ’Άγγλους στόν Άλή γιά 666.666 τά- 
ληρα ή 150.000 λίρες καί καταφεύγουν στήν Κέρκυρα. Προηγουμένως έχουν ξε- 
9άψει τά κόκκαλα τών προγόνων, τά έκαψαν στήν πλατεία καί, μαζί μέ τά Τεοά 
τών ’Εκκλησιών τά μεταφέρουν μαζί τους στήν ξενητειά.

Δ ΙΟ ΙΚ ΗΤΙΚ Η, ΔΙΚ ΑΣΤΙΚ Η , ΕΚΚ ΛΗΣΙΑΣΤΙΚ Η  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙ

Ή  φιλελεύθερη παργινή ψυχοσύνθεσι καί ή επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστη
μα διατήρησι τής βενετσιάνικης προστασίας, πού διακρίνεται γιά άγάπη, συμπά
θεια καί εξαιρετική αδυναμία προς τήν Πάργα, είναι οί βασικοί λόγοι στήν δια- 
μόρφωσι ενός πολιτεύματος μοναδικού, γιά τήν διάρκεια καί τήν δημοκρατικότητά 
του, σ’ ολόκληρη τήν 'Ελληνική Ιστορία. Ανώτερος ’Άρχοντας είναι ό Κυβερνή
της ----- Διοικητής, "Ελληνας καί, κατά κανόνα, ΚερκυραΤος. Συγκεντρώνει κάθε
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εξουσία, χωρίς νά είναι ανεξέλεγκτος και στά σπουδαία θέματα δπως π.χ. άμύνης, 
έχουν βέτο ό Βενετσιάνος στρατιωτικός διοικητής καί οί Παργινοί άρχοντες. Οι 
II αργινοι έχουν ανώτατο εκλογικό δργανο και ανώτατη εξουσία τήν Γενική Συνέ- 
λευσι τών Π ατρικίων, δπου μετέχουν μέ δικαίωμα ψήφου μόνον άτομα που ανήκουν 
στις Παργινές φάρες. Ή  Γενική Συνέλευσι εκλέγει κάθε χρόνο τούς Δημάρχους, 
Άρχιγραμματέα καί Γραμματείς, Άγορανόμους, ΓΙροβλεπτάς 'Τγείας κ,λ.π. καί 
αποφασίζει γιά δλα τά σοβαρά θέματα.

'Τπό τήν προστασία τής Βενετίας οί Παργινοί κινούνται ελεύθερα καί εμπο
ρεύονται καί γεωργοΰν οπουδήποτε θέλουν στήν βενετσιάνικη επικράτεια. Στρα
τεύονται μόνον δταν κινδυνεύει ή πατρίδα τους, μπορούν νά έχουν ιδιοκτησία παν
τού, ισότιμοι Βενετοί πολίτες, καί εμπορεύονται πληρώνοντας φόρους δταν κά
νουν εισαγωγές —  εξαγωγές. Είναι ελεύθεροι νά άσκοΰν τά θρησκευτικά τους κα
θήκοντα, νά διαχειρίζονται τά τών εκκλησιών καί ό Κλήρος τους (25 ιερωμένοι πε
ρίπου, μέ επί κεφαλής τόν ΙΤρωτόπαπα) είναι άνεξάρτητος. Ή  Εκκλησία τής Π άρ
γας δέν υπάγεται ούτε στόν ’Επίσκοπο Παραμυθίας, στήν οποία άνήκει τοπικώς, 
ούτε στόν Επίσκοπο Φιλαδελφείας (Βεντετίας), ούτε στόν Οικουμενικό Π ατριάρ
χη. Τού τελευταίου, κατά κανόνα, μνημονεύεται τό όνομα στις 50 εκκλησίες καί 
ξωκκλήσια τής Πάργας, καί τούτο μόνο γιατί συμβολίζει τήν Κεφαλή τού υποδού
λου ’Έθνους.

Τά πολιτικά, ποινικά καί διοικητικά θέματα επιλύει συνήθως ό Κυβερνήτης 
Διοικητής σέ δημόσιες τακτικές δικασίμους. Είναι δέ υποχρεωμένος νά δίνη άντί- 

γραφα τών άποφάσεών του καί δλων τών περιστατικών τής κάθε δίκης, γιά νά 
μπορούν οί ενδιαφερόμενοι νά προσφεύγουν στόν Προβλεπτή Κέρκυρας, στόν Γε
νικόν Κατά Θάλασσαν Π ροβλεπτή, τό Συμβούλιού’ τών Δέκα ή τόν Δόγη, μέχρις 
δτου κρίνουν δτι ^δικαιώθηκαν. Τά εκκλησιαστικά θέματα καί δσα άπτονται τού 
οικογενειακού Δικαίου ή καί τού κληρονομικού (γάμοι, προικοσύμφωνα ή διαφορές 
κ,λ.π. I είναι στην αρμοδιότητα τού ΙΤρωτόπαπα.

ΤΙ καλλιέργεια τής έληάς, γιά τήν παραγωγή κυρίως λαδιού, τό εβραϊκό κί
τρο, ή αλιεία, ή ναυτιλία καί ναυπηγία, βασικώτατα δμως τό εμπόριο, είναι οί κυ- 
υιώτεροι πόροι ζωής καί ευημερίας τών Παργινών στή μακραίωνη ιστορία τους. 
II παραγωγή σέ όπωρολαχανικά είναι περιορισμένη καί σέ σιτηρά ελάχιστη. Δια- 

κινούνται, δμως, μέσον τής Πάργας, δλα τά γεωργικά, κτηνοτροφικά καί δασικά 
προϊόντα τής ένδοχώρας καί δι' αυτής προωθούνται στό εσωτερικό τά εμπορεύματα 
πού έρχονται άπό τήν Ευρώπη.

Οί Παργινοί μιλούν γλώσσα πολύ ευχάριστη, πού δμως είναι επηρεασμένη ά
πό πολλά βενετσιάνικα στοιχεία, λίγα τουρκικά καί ελάχιστα αλβανικά καί σλαυϊκά. 
Είναι φιλότιμοι, φιλοπάτριδες, πολύ περήφανοι γιά κάθε δικό τους, φιλάλληλοι, 
γενναίοι, έντιμοι καί έτοιμο νά θυσάσουν τά πάντα γά τήν Ιδέα καί τήν Πατρίδα.

Πολλά άπό τά προτερήματα φθάνουν στήν υπερβολή ή καταντούν έλαττώμα- 
τα. Θά άφήσουμε τόν Σπυρίδωνα Καποδίστρια, Κυβερνήτη;— Διοικητή τους τό 
1704, νά μάς τούς χαρακτηρίση από τήν δική του σκοπιά, πού οπωσδήποτε είναι 
μεροληπτική καί αποτέλεσμα άγανακτήσεως. 'Αναφέρει στούς άνωτέρους του δτι:

« . . .  Π ρέπει νά πεισθήτε δτι έχουμε νά κάνουμε μέ λαό άπιστο καί πεισμα
τάρη, προπετή καί γεμάτο μαιαιοδοξία. Είναι τόσο έξαλλοι άπό τις άναθυμιά- 
σεις πού άποπνέει ή ιδέα τους γιά τήν σπουδαία τους καταγωγή, ώστε τούς 
θολώνει τό μυαλό, τούς άφαιρεϊ κάθε εύθυκρισία καί γίνονται άχαλίνωτοι. Γι 
αύτούς δέν ύπάρχουν πιο ευχάριστες στιγμές άπό δταν, σ’ εκείνα πού μπο
ρούν νά μου φανοΰν χρήσιμοι, μοΰ δίνουν μια αυθάδη άπάντησι. Καί δέν μπο-



ροϋν οί καλοί τρόποι όχι μόνον νά τούς συμμορφώσουν άλλα ούτε εστω νά 
τούς περιορίσυν ούτήν τήν νοοτροπία και φθάνει νά άρνηθής νά ικανοποίησης 
μιάν άδικη άξίιοσί τους γιά νά γίνουν ώρκισμένοι εχθροί σου, εστω καί αν σέ 
εκατό αλλα ζητήματα τούς εχεις ικανοποιήσει. Αύτός είναι ό τρόπος πού σκέ
πτονται και ενεργούν αύτοι καί αύτές τις ιδιότητες σάν περιουσία κληροδο
τούν στούς άπογόνους τους».

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΑΡΓΙΝΩΝ

Έ χει κάποια ιδιαίτερη άξία νά γνωρίσουμε τήν πνευματική κατάστασι τών 
Παργινών στά χρόνια εκείνα. Βεβαίως απέχουμε πάρα πολύ χρονικώς γιά νά Ε
χουμε σαφή και πλήρη άντίληψι. ’Επί πλέον δέν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία γιά 
τον τρόπο όργανώσεως τών σχολείων τής Πάργας. Γνωρίζουμε όμως τούς πιο 
σπουδαίους διδασκάλους της, γ ι’ αυτό θά ακολουθήσουμε τό σοφό γνωμικό τοΰ λαοΰ 
μας πού λέει: «πέσ’ μου ποιόν εχεις δάσκαλο νά σοΰ πώ ποιος είσαι».

Θά αναφέρουμε σέ συντομία όχι μόνον όσους γνωρίζουμε ότι έδίδαξαν στήν 
Πάργα, άλλα καί τούς Παργινούς διδασκάλους ή άλλους επιστήμονες πού έδίδαξαν 
ή εργάστηκαν σέ ξένα μέρη. Και μόνον τό γεγονός ότι ή Π άργα έ'κανε «εξαγωγή» 
μορφωμένων ατόμων είναι δηλωτικό τοΰ1 μορφωτικού της επιπέδου. Φαίνεται δμως 
δτι τά Σχολεία 'Ελληνικών Γραμμάτων δέν ήσαν πάντοτε έπαρκή γιά πλήρη μόρφω- 
σι καί, επειδή καί τά Ίόνια είχαν περιωρισμένα σχολεία (ούτε κάν έδίδασκαν τά 
αρχαία 'Ελληνικά), οι εύπορες παργινές οικογένειες έ'στελναν τά παιδιά τους στό 
εξωτερικό, Ιδίως στήν ’Ιταλία, δπου ή κλασσική παιδεία είχε εξαιρετική ά'νθησι 
στά λαμπρά της πανεπιστήμια.

Μεταξύ τών διακεκριμένων διδασκάλων πού έδίδαξαν στήν Π άργα αναφέ
ρουμε τόν Ιερομόναχο Τιμόθεο Βασιλά, μεγάλης μορφώσεως ΓΙαργινό κληρικό, 
τόν ’Αναστάσιο Μοσπινιώτη άπό τά Γιάννινα, τόν ’Αγάπιο Ρήγα, τόν Χριστόφορο 
ΙΊερραιβό, πού τόσο συνεδέθη μέ τήν ιστορία τής Πάργας, τόν ’Αναστάσιο Μονα- 
στηριώτη, τόν Παργινό Σπυρίδωνα Πλασκασοβίτη, πού έδίδαξαν στό προ τοΰ 
1819 διάστημα.

Πρέπει επίσης νά αναφέρουμε τόν Ματθαίο Παρανίκα, τόν 'Ιερομόναχο Συλ- 
βέστρο, τόν Σπυρίδωνα Καφηρέα καί τόν Παναγιώτη Άραβαντινό, άπό οικογένεια 
πού έγκατεστάθη στήν Πάργα. 'Επίσης τούς Παργινούς: 'Ιερομόναχο Εύλόγιο 
Μαυρογιάννη, πού διηύθυνε μέχρι τό 1821 τήν Δημοσία Σχολή Πατρών, τόν 
Ιερομόναχο Φιλόθεο 'Ιδρωμένο άπό τήν επιφανή οικογένεια τών 'Ιδρωμένων, δ ό

ποιος είχε διδάξει στήν Π άργα μέχρι τά 1710 καί μετά είχε έγκατασταθή στήν 
Αθήνα.

Ό  'Ιερομόναχος ’Ακάκιος Δεσύλλας τής μεγάλης παργινής οίκογενείας έδί- 
δασκε στήν Π άργα άρχαΐα 'Ελληνικά. Κατά τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα ήταν μιά 
διασημότης, άλλά ή πιο σπουδαία προσφορά του ήταν δτι έδίδαξε καί διεμόρφωσε 
τόν άνεψιό του Άνδρέα Ίδρωμένρ. Σάν ’Ιατρός καί Διδάσκαλος άναφέρεται ό Γε
ώργιος Δεσύλλας. Τό επάγγελμα τοΰ ’Ιατρού· ασκούσε στήν Κωνσταντινούπολι δ
που έγινε διάσημος. Διακεκριμένος γιά τήν βαθειά καί απέραντη μόρφωσί του ή
ταν καί ό 'Ιερωμένος Χρύσανθος Κονοφάγος τής οίκογενείας πού εχει καί σήμερα 
διασημότητες τής επιστήμης. 'Ο Χρύσανθος ήταν ’Αρχιδιάκονος στά Γιάννινα έπί 
Μητροπολίτου Γαβριήλ.

Ό  Κθνοδιδάσκαλος ’Αγάπιος Ρήγας, άπό τήν Δημητσάνα τής 'Αρκαδίας, 
πού πολλοί έθεώρησαν Παργινό, έδίδαξε στήν Π άργα ολόκληρη δεκαετία (1770-



1780] καί τήν αγάπησε σάν δεύτερη πατρίδα του, γ ι’ αυτό καί ή σύγχυσι γιά τήν 
καταγωγή του.

Ή  κορυφαία πνευματική διάνοια πού άνέδειξε ή Π άργα είναι ό Ίερεύς Άν- 
δρέας Ίδρωμένος ή απλώς Π απ’ Άντρέας, δπως τόν ήθελαν οί σύγχρονοί του, 
γιος τοΰ ’Αντωνίου καί τής ’Αναστασίας τό γένος Δεσύλλα. Γεννήθηκε στήν Π άρ
γα τό 1764 καί ήταν έγγονός τοΰ Ίωάννου Ίδρωμένου, αξιωματικού τοΰ πυροβο
λικού στόν βενετσιάνικο στόλο. Στήν Πάργα έμαθήτευσε δυο χρόνια στόν ’Αγάπιο 
Ρήγα. Η αγάπη τοα> γιά τά άρχαϊα γράμματα καί ό άψογος χειρισμός τής αρχαίας 
γλώσσας προκαλοΰν θαυμασμό. Στήν άρχή έγινε άρχειοφύλαξ στήν ΓΙάργα καί 
μετά 'Ιερωμένος, άλλά άρνήθηκε νά γίνη ΙΊρωτόπαπας, δπως τοΰ έπρότειναν αμέ
σως, γιά λόγους ταπεινοφροσύνης. Συνεδέθη μέ άλληλογραφία μέ τόν ’Αθανάσιο 
Ψαλλίδα καί τόν Κοραή καί είναι ό μεγαλύτερος όραματιστής τής ελευθερίας καί 
δ συντάκτης αλών τών επιστολών, υπομνημάτων καί αιτήσεων ένισχύσεως καί προ
στασίας στίς δύσκολες εποχές τής Πάργας. Σέ προσωπική του παρέμβασι στόν 
Ναύαρχο Ούζακώφ οφείλεται ή σωτηρία τής Πάργας, πού παρ’ ολίγο νά έπεφτε 
στά χέρια τοΰ Άλή. "Οταν τό 1804 Ιδρύθηκε ή πρώτη Δημόσια 'Ελληνική Σχολή 
στήν Κέρκυρα, διωρίστηκε καθηγητής μέ βοηθό του τόν ΙΊερραιβό. Ή τα ν  ό 
πρώτος πού μίλησε στήν ελληνική, ύστερα άπό αιώνες, στά εγκαίνια καί ό πρώτος 
καθηγητής τής ελληνικής. Θά δ-ιδάξη έκεΐ έπί 21 χρόνια καί θά άφήση εποχή γιά 
τήν διδασκαλία καί τήν δράσι του.

Μετά τήν φυγή τοΰ 1819 στήν Κέρκυρα, οί παργινοί, ,παρά τις τραγικές 
έκεϊ συνθήκες διαβιώσεως, δέν ξεχνούν τήν ανάγκη; μορφώσεως καί κατορθώνουν 
νά άναδείξουν επιστήμονες καί, μέ τις οικογένειες Δεσύλλα, Βασιλά, 'Ιδρωμένου, 
Δημουλίτσα, Μανιακή κ,λ.π. μπαίνουν στήν τάξ,ι πού διευθύνει τήν Κέρκυρα καί 
άναδεικνύουν βουλευτάς, γερουσιαστάς, στρατηγούς, υπουργούς, δημάρχους Κερ- 
κύρας κ,λ.π, κ,λ.π..

Κατά τά πρώτα μετά τό 1819 χρόνια άνεδείχθη στήν Κέρκυρα ό Θωμάς Δη- 
μουλίτσας, πού έσπούδασε στήν Μπολώνια Φιλοσοφία καί Δίκαιο, άνεκηρύχθη διδά- 
κτωρ καί ήσκησε δικηγορία στήν Κέρκυρα. Ό  Νικόλαος Μανιακής, προστατευό- 
μενος τοΰ Λόρδου Χέϋγκ, έσπούδασε σέ διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια καί, 
κατά μίαν εκδοχή, Δίκαιο στό ΚαΤμπριτζ. Διετέλεσε καθηγητής τού Ποινικού Δι
καίου καί Πολιτικής Δικονομίας στήν Σχολή Γκίλφορδ.

'Ο Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης γεννήθηκε τό 1817 στήν Κέρκυρα, δπου 
είχε μετοικήσει ή οικογένεια του, άπό τό 1779. Τά πρώτα μαθήματα έπήρε στήν 
Κέρκυρα και άπό τό 1833 μέχρι το 1835 έσπούδασε στήν Πίζα, δπου έγινε χει- 
ροΰργος. Πρακτική έξάσκησι έκανε στό Παρίσι καί άπό έκεΐ έπέστρεψε στήν 
Κέρκυρα δπου ασκούσε τό έπάγγελμα τοΰ Ιατρού. Φιλελεύθερη ψυχοσύνθεσι, άνε- 
μείχθη στά δημόσια καί τά άρίίρα του στίς 'Επτανησιακές εφημερίδες τόν έκαναν 
ύποπτο καί ανεπιθύμητο στούς “Αγγλους κατακτητές, πού τόν ύπεχρέωσαν νά φύ- 
γη. Πηγαίνει στήν Α θήνα δπου γίνεται Καθηγητής τής Παθολογίας στό Π ανε
πιστήμιο. Τελικά επιστρέφει στήν Κέρκυρα δπου και πεθαίνει φρενοβλαβής.

Αύτοί είναι κυρίως οί μορφωμένοι άνθρωποι πού έδίδαξαν ή έδρασαν γύρω 
άπό τήν Πάργα κατά τά κρίσιμα εκείνα χρόνια τής προπαρασκευής τής Έπανα- 
στάσεως. Άλλά θά πρέπει, γιά νά κατανόηση κανένας τήν άξία τού πνευματικού 
επιπέδου τής Πάργας, νά ξέρη τουλάχιστον δτι ό Πατροκοσμας στις περιοδείες 
του στήν 'Ελλάδα βρήκε, παντού σχεδόν, άνθρώπους πού δέν διέφεραν άπό τά 
άγρια θηρία, άφού ζοΰσαν σέ σπηλιές καί δέν είχαν ούτε δνομα, γιατί εμεναν άβά- 
πτιστοι καί δτι οί πρωταγωνιστές τής ’Επαναστάσεως ήσαν εντελώς απαίδευτοι 
καί καθωδηγοΰντο μόνον άπό μια μυστηριώδη δύναμι, πού δέν ξέρουμε αν πρέπει



νά χαρακτηρίσουμε σάν «'θεία φώτισι» ή «ένστικτο τής φυλής», γιά νά κατανοή
σουμε τήν πνευματική άξία τής Π άργας και τήν αίγλη πού ανέδιδε στόν σκλάβο 
ελληνισμό. ί

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

Η εκλογή τής Π άργας σάν αμυντικού χώρου, μέ τά δεδομένα τής στρατιω
τικής τακτικής τής εποχής, πρέπει νά χαρακτηριστή σάν ιδεώδης. Πρόκειται γιά 
έναν βράχο θεόρατο, πού περιβάλλεται κατά τά τρία τέταρτα άπό τήν θάλασσα, 
εχει υψόμετρο άπό αυτήν 78 μέτρα καί, άπό τόν λαιμό τής γής, που τόν συνδέει 
μέ τήν στεριά, υπερέχουν ci αμυντικοί χώροι άπό 20 μέχρι 40 μέτρα. Τό Κάστρο 
αποτελεί τό τελευταίο καταφύγιο σέ κάθε επιδρομή, γιατί ή πόλι θά έπεκταθή καί 
εξω, άλλά ή έπέκτασι θά γίνη κατά τέτοιον τρόπο ώστε τά σπίτια, κολλητά χτισμέ
να μεταξύ τους, νά αποτελούν ενα συνεχές άμυντικό τείχος. "Ολα έχουν προς τά 
εξω πολεμίστρες καί ή ολη άμυνα θά εχη τρεις επιδιώξεις: τήν προστασία τής 
εξω πόλεως, πού εχει σχετική άμυνα καί μόνο τρόπο εξωτερικής Επικοινωνίας τήν 
κεντρική είσοδο, σημερινή «Παρτοκουλουριά» (PO R T A  DELLA Ο ΙΤΑ ), τήν 
προστασία τού πρώτου προμαχώνας (PRIM O  BA STIO N E) καί τήν προστασία 
τού κυρίως Κάστρου (C A STELLO ) , μέ τις άπόρθητες, συν τω χρόνω, οχυρώσεις.

Τό Κάστρο εντυπωσιάζει τόν επισκέπτη αφάνταστα γι' αυτό καί οί Δόγηδες, 
επηρεασμένοι άπό τις διηγήσεις τών βενετσιάνων άξιωματούχων, τής έ'δωσαν ιδιαί
τερη σημασία καί προσοχή, δση κατά καιρούς τούς έπέτρεπε ή ταραχώδης διακυ
βέρνησή τους, καί τήν ώχύρωσαν κατά τόν καλλίτερον τρόπο. Οί σχετικές αναφο
ρές πού οι φρούραρχοι Πάργας ζητούν άπό τους προϊσταμένους τους ένίσχυσι τής 
Π άργας είναι πολλές, άπό τίε όποιες θά παοαθέσουμε ιιία, ποοεοχομένη άπό τόν 
N IC O L O  STJRIAN, Ρ R O V EI)ITO R E DELLE M IL IC IE :

«... Η Πάργα είναι ενα φρούριο οτήν ξηρά, άπέναντι άπό τό Νησί τών ΓΙα- 
ξών, οί όποιοι πάλι είναι ενα ξερονήσι τής Κέρκυρας. Είναι (ένν. ή Πάργα) 
μία πολύ ισχυρή τοποθεσία, πού ισχυροποιήθηκε πάρα πολύ κατά τήν διάρ
κεια τοΰ πολέμου καί μας εξυπηρετεί μέ τό νά έχουμε τό ένα πόδι στήν ξη
ρά. Μέ τήν σκέψι δέ δτι οί Παργινοί είναι εχθροί προς τούς πανούργους 
’Αλβανούς, τό σημείο αύτό μας χρησιμεύει άφάνταστα. ’Ακόμη μας εξυπη
ρετεί είς τό νά πληροφορούμεθα δλα δσα άφοροΰν τήν Τουρκία. Ό  λαός 
της είναι πιστός καί γενναίος καί είναι άφοσιαηιένος στά ναυτικά καί στό ε
μπόριο...».

Έτσι μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου τό φρούριο τής Πάργας γίνεται άπόρθητο. 
Είναι δμως άπαραίτητο νά κάμουμε εναν προσανατολισμό στόν χώρο καί τόν χρό
νο. Ή  Π άργα ανήκει στό έδαφος τής Ηπείρου καί ή ’Ήπειρος είναι κατακτη- 
μένη άπό τό 1431, προτού άκόμη πέση ή Πόλι. Επομένως σ’ δλους αυτούς τούς 
αιώνες, μέσα στό έδαφος τής τουρκικής αυτοκρατορίας καί ενώ' αυτή ανέρχεται 
στόν κολοφώνα τής επιτυχίας των κατακτητικών της πολέμων, άλλά και αργότερα 
στήν βαθμιαία παρακμή της, υπάρχει μια εστία άντιστάσεως, πού τήν προστα
τεύει ή δχύρωσί της, ή άντρεία τών κατοίκων της καί ό φτερωτός λέων τού 'Αγίου 
Μάρκου, πού φιγουράρει επάνω άπό τήν κεντρική Πύλη τοΰ Κάστρου της. Πολύ 
κοντά βρίσκονται τά 'Επτάνησα, (σέ 11 μίλια οί Παξοί, σέ 30 ή Αευκάδα, σέ 36 ή 
Κέρκυρα) πού και αυτά βρίσκονται ύπό τό ίδιο φιλικό καθεστώς.

Περνώντας τά χρόνια γίνεται τό προωθημένο μάτι τών συμμάχων γιά τήν



Τουρκία, γ ι’ αυτό τήν άποκαλοϋν «αυτί καί μάτι τής Κέρκυρας» (PA RGA  SARA 
SEM PRE L ' OCCHIO Ε L ’ O RREICH IO  D I C O R FU  Ε PER C IO  D O BIA - 
ΜΟ TEMERLA CON TU TLE FO R Z E). Κάθε νέος προστάτης ή κυρίαρχος 
προσπαθεί νά Ισχυροποίηση τό σπουδαίο τούτο φρούριο, πού εχει έπί πλέον ενα 
πληθυσμό εχθρικό προς τούς Τούρκους.

Μια επιστολή τοΰ Στρατηγού τού Ναπολέοντος Καίσαρος Μπερτιέ, άπό 10- 
9 - 1807, τήν οποίαν απευθύνει πρός τούς Παργινούς, πού τοΰ ζητούν νά μεσι- 
τεύση στόν Ναπολέοντα και νά μή τούς παραδώση στόν Άλή - πασά, εχει ιδιαίτε
ρη σημασία γιά τήν άξία τής Π άργας:

«Πρός τούς γενναίους κατοίκους τής Πάργας.
Σ ας ύπεσχέθην νά μεριμνήσω στον Αΰγουστο Αύτοκράτορά μας Ναπο

λέοντα τόν Μ εγάλο γιά νά περιληφθή το έδαφος σας στήν διοίκησι τής Ε π τά 
νησου. Έτήρησα τήν ύπόσχεσί μου πρός σας και υπολογίζω τόσο στήν θέλη- 
οι τοΰ Μονάρχου μου, ό όποιος προστατεύει τά πολεμικά και γενναία  έθνη, 
δσο καί είς τό δτι άρνήθηκα νά παραδώσω τήν χώρα σας στόν Βεζύρη Ά λή  
πασα.

Σ ας δίνω σάν έγγύησι τήν σημαία και τά Γαλλικά στρατεύματα καί άνα- 
λαμβάνω τήν ύποχρέωσι νά σας ύπερασπισθώ εναντίον δλων τών έχθρών σας.

Νά είσθε ήσυχοι δτι κανένας δέν θά σας έπιτεθή. θ ά  σας άναγγείλω  σύν
τομα δτι οί εύχές σας είσακούσθησαν καί δτι τό ζήτημα θά τακτοποιηθή κατά 
τόν πιο ευχάριστο γιά σας τρόπο.

θ ά  είπώ είς τόν Αύτοκράτορά καί Βασιλέα, τόν Κύριό μου, δτι είσθε άξιοι 
τοΰ ένδιαφέροντός του.

Κέρκυρα 10 Σεπτεμβρίου 1807 
Καΐσαρ Μπερτιέ».

Μεγαλύτερη σημασία δμως εχει ή άπάντησι τοΰ1 Ναπολέοντος πρός τόν Μπερ
τιέ, μέσον τοΰ άδελφού του, τήν οποία θά παραθέσωμε σέ οσα αποσπάσματα ενδια
φέρουν τήν Πάργα, γιατί είναι διαταγή πού αφορά τήν όχύρωσι και ασφάλεια 
δλων τών Επτανήσων. Μέ τήν ευκαιρία αυτή παρατηρούμε καί μιά άντίφασι σ’ 
εκείνα πού υπόσχεται πιο πάνω ό Μπερτιέ στους Παργινούς καί σ’ εκείνα πού 
πραγματικά εγραψε καί έπρότεινε στόν Ναπολέοντα, γιατί άλλοιώς δέν εξηγείται 
ή οργή τοΰ Ναπολέοντος εναντίον του γιά κάποια πρότασι του περί παραδόσεως 
τής Π άργας στόν Άλή. ’Εκτός αν κάποια παρεξήγησι έμεσολάβησε, τήν οποία 
δέν μπορούμε νά ελέγξουμε μή έχοντας τήν αναφορά - πρότασι τοΰ στρατηγού. Νά 
ή επιστολή - διαταγή τοΰ Κορσικανού:

« Α δελφέ μου (απευθύνεται πρός τόν ’Ιω σήφ).
’Έ λαβα  τήν επιστολή σου τής 26 Σεπτεμβρίου, μαζύ μέ άλλας έπιστολάς 

άπό τήν Κέρκυρα. Δέν έξουσιοδότησα τόν στρατηγόν Καίσαρα Μ περτιέ νά 
δηλώση δτι ή Κέρκυρα άπετέλει τμήμα τής Αύτογρατορίας καί άφοΰ εγώ έ- 
σιώπησα, έπρεπε καί αύτός επίσης νά οιωπήση. Έ κφράσατέ του τήν δυσαρέ- 
σκειάν μου... ’Ακόμη λιγώτερο μπορώ νά εννοήσω πώς ουτος (ό Μ περτιέ), 
μπορεί νά προτείνη τήν παράδοσι τής Πάργας είς τόν Ά λή  - πάσαν. Υ πάρχει 
παραφροσύνη σ’ αύτήν τήν πρότασι. Γράφετέ του συχνά γιά νά τοΰ κόβετε 
τήν φόρα (κυριολ. «νά τοΰ ψ ύχετε τό κεφάλι») οΰτως ώστε νά τόν εξανα
γκάζετε νά μήν προτρέχη. Δώσατέ του νά καταλάβη on  δέν γνωρίζει, δτι κα
νένας δέν γνωρίζει, τί θά συμβή αΰριον....



Ή  φρουρά της Κερκύρας θά διάθεση γιά τήν τοποθεσία τής Π άργας ενα 
άπόσπασμα άπό 600 άνδρας, τό οποίον θά άντικαθίσταται οσάκις κρίνεται σκό- 
πιμον. Αύτό τό άπόσπασμα θά άποτελήται: άπό 3 λόχους τοΰ 6ου, οί όποιοι

100 άνδρών παρόντων κατά λόχον, ώστε νά συμποσοΰνται είς 300 άνδρας. 6 
πυροβόλα πεδινοΰ πυροβολικού μέ μίαν ήμιλοχίαν πυροβολικσΰ. 100 'Έ λ λ η 
νας και 2 λόχους τοΰ 15ου ’Ιταλικού συντάγματος οί όποιοι επίσης θά είναι 
πάντοτε πλήρεις έξ 100 παρόντων άνδρών. Αύταί αί δυνάμεις θά είναι ύπό 
τάς διαταγάς ένός στρατηγοΰ τής Γαλλικής ταξιαρχίας, ένός άρχηγοΰ μάχης 
και ένός λοχαγοΰ έκτος σειράς, έκτελοΰντος χρέη διοικητοΰ τής φρουράς 
τής Πάργας, ένός άξιωματικοΰ τοΰ ναυτικοΰ και ένός άξιωματικοΰ τοΰ πυρο- 
βολικοΰ δστις θά παραμένη μονίμως. ’Ανεξαρτήτως τών τμημάτων έκστρα- 
τείας θά άποσταλοΰν είς Πάργαν 18 μέ 20 τεμάχια σιδήρου (σκαπανικά ερ
γαλεία ’ίσως) καί θά έργασθοΰν άκατάπαυστα διά νά κατασκευάσουν έκεΐ 2να 
σημεϊον στηρίξεως τό όποιον νά δύναται νά έξασφαλίζη άπό τάς επιθέσεις 
τών Τούρκων καί άπό δ,τιδήποτε άλλο. θ ά  άναβιβάσητε έκεΐ έπάκτια πυρο
βόλα έστραμμένα πρός τήν θάλασσα, διά νά έμποδίσουν τούς ’Ά γγλ ο υ ς  νά 
πλησιάσουν είς αυτήν...», (έν συνεχεία άλλα θέματα).

Καί ένας μή ειδικός γύρω άπό τά στρατιωτικά ζητήματα αντιλαμβάνεται τήν 
τεράστια σημασία πού αποδίδει δ Ναπολέων γιά τήν Π άργα καί τήν τρομακτική 
γιά τήν εποχή όχύρωσι κα! τακτική αποστολή πού τής αναθέτει.

Μετά άπό αυτά εύκολα συμπεραίνουμε δτι έ'να τόσο σπουδαίο οχυρό είναι φυ
σικό νά άπετέλεσε τό καταφύγιο καί τήν παρηγοριά άλλά καί τήν ελπίδα σωτήριας 
ολόκληρου τοΰ Χριστιανικού πληθυσμού1 τής περιοχής καί τής ’Ηπείρου γενικώτε- 
ρα. Γιά όποιονδήποτε καταδιωκόμενο πού είχε ανάγκη της, ή ΙΙάργα είχε τήν 
αγκαλιά της ανοιχτή καί άπό αυτήν καί πέρα τά πράγματα ήσαν εύκολα, γιά νά 
καταφεύγουν στήν Κέρκυρα, τήν «σωστική κιβωτό τοΰ χειμαζομένου ’Έθνους». 
Ποιοι πέρασαν καί ποιοι έπροστατεύθησαν στά 400 χρόνια, τής ελευθερίας τής 
Π άργας; ΙΙοιός θά μπορούσε νά ξέρη; Συναντούμε δμως πολλά έγγραφα στά 
βενετσιάνικα αρχεία μέ αυστηρές ανακοινώσεις πρός τους κατοίκους τής Πάργας 
νά καταρτισθοΰν κατάλογοι άπό τους εφημερίους κάθε ενορίας είς τούς οποίους 
νά γράφωνται όνομαστικώς δλα τά άτομα κάθε οίκογενείας καί μέ αυστηρότατες 
διαταγές γιά τήν περίπτωσι που θά ευρεθοΰν έπί πλέον άτομα άπό άλλα μέρη. 
Αυτά σημαίνουν δτι κρυφά άπό τις αρχές —  πού δέν θέλουν νά έ'λθουν σέ φανερή 
άντίθεσι μέ τούς Τούρκους -  οί Παργινοί προσφέρουν άσυλο σε καταδιωκομέ- 
νους. Ακόμη άπό γραπτά στοιχεία, άπό τήν δημοτική ποίησι καί τήν παράδοσι 
γνωρίζουμε δτι πέρασαν ή διέμειναν ή έπροστατεύθησαν στήν Π άργα οί Μπου- 
κουβαλαΐοι, ό Όδυσσεύς Άνδροϋτσος, ό Καραϊσκάκης, δ Στράτας, ό Μαυρομάτης, 
ό Κατσικ.ογιίάννης, ό Λάμπρος Κατσώνης καί άλλοι.

Ή  μεγάλη στρατιά δμως εκείνων πού έσώθηκαν στό παργινό λιμάνι θά μείνη 
άγνωστη, άλλά αναμφισβήτητη.

Σανίδα σωτηρίας κυριολεκτικά υπήρξε ή Π άργα γιά τό Σούλι. Μετά τήν 
πρώτη εκστρατεία εναντίον του, ατά 1792, πού άπέτυχε παταγωδώς, ό Άλής κα- 
τάφερε σιγά - σιγά νά περιορίση, τούς Σουλιώτες στά βουνά τοΰ κυρίως Σίουλιοΰ. 
Τά π.αρασουλιωτοχά»ρια κατελήφθησαν άπό αλβανικά στρατεύματα. Ή  καλλιέρ
γεια δημητριακών περιωρίστηκε, τά κοπάδια τών ζώων απομακρύνθηκαν, Α νιια
ματικοί πύργοι υψώθηκαν ολόγυρά του καί δ χρόνος αδυσώπητος έδούλευε

κατά τήν στιγμήν της άναχωρήσεως Θά είναι πάντοτε πλήρεις τουλάχιστον έξ

ρος τών Σουλιωτών. Τώρα πιά οί Σουλιώτες τήν Π άργα δέν τήν χρειάζον
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νον γιά τήν προμήθεια οπλών καί πυρομαχικων, άλλά κυρίως τροφίμων, πού γ ί
νονται σπάνια κα! αποτελούν πια ζήτημα ζωής ή θανάτου γ ι’ αυτούς.

Στό σημείο αυτό εχουμε μερικά γράμματα Σουλιωτών, κυρίως δύο, πού απευ
θύνονται πρός Κερκυραίους, στά οποία περιγράφεται μέ τά μελανώτερα χρώματα 
ή στάσι τών Παργινών απέναντι τους. Παραπονοΰνται και διαμαρτύρονται δτι οι 
Παργινοί τούς εκμεταλλεύονται ά'γρια, τούς πολοΰν τά τρόφιμα σέ τρομακτικές 
τιμές καί τούς φέρνονται άντιχοιστιανικά σάν έχθοοί καί δχι σάν όμόθοησκοι. 
Π  ρέπει νά έπαναλάβουμε δτι οί Παργινοί έκτος άπό τό λάδι πού παράγουν οίφθο- 
νο, δέν έχουν ούτε δημητριακά, ούτε κτηνοτροφικά ούτε κηπευτικά προϊόντα δικά 
τους. Είναι απλοί διακομ.ισταί τών ειδών αυτών καί φυσικά τά προμηθεύονται δλα 
μέ πληρωμή. Είναι εύκολο αραγε νά διαθέσουν δωρεάν τά μέσα συντηρήσεως σέ 
εναν πληθυσμό πού ξεπερνάει τις 4000 ψυχές; 'Οπωσδήποτε δμως τά γράμματα 
δέν είναι απλοί παραλογισμοί καί φαίνεται δτι στά κρίσιμα εκείνα χρόνια έσημειώ- 
θηκαν καί κρούσματα έκμεταλλεύσεως τών δυστυχισμένων Σουλιωτών άπό τούς 
Π  αργινούς.

Π  αρ’ δλα αυτά ή Π άργα δχι μόνον έβοήθησε, άλλά καί Ισωσε κυριολεκτικά 
άπό γενικό ξεκλήρισμα τό μεγαλύτερο ποσοστό τών Σουλιωτών παρά τόν κίνδυνο 
πού διέτρεξε ή ίδια γ ι’ αυτό, δπως θά ίδοΰμε.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣI

"Ενα σημείο πού είναι ανάγκη ακόμη νά εξετάσουμε είναι τό πώς σκέπτονται 
καί πώς ενεργούν αυτοί οί Παργινοί, οί τόσο μορφωμένοι καί καλά προστατευμέ- 
νοι καί ακόμη αν έχουν εθνική συνεΐδησι ή «έμήδισαν» άφοΰ βρίσκονται τέσσερις 
αιώνες κατω άπό τήν προστασία ένός Καθολικού Κράτους, πού τόσο έφοβήθηκαν 
οί βυζαντινοί, προτιμώντες «κάλλιον σαρίκιον τουρκικόν ή τιάραν παπικήν» καί 
ίσως δχι αδικαιολόγητα μετά τις φοβερές γ ι’ αυτούς σταυροφορίες καί τήν "Αλωσι 
τοΰ 1204.

Μιά μικρή ιδέα τής ’Εθνικής... ξεροκεφαλιάς καί άνυποταγής έπήραμε άπό 
τήν άναφορά τοΰ Κυβερνήτη Σίπυρ. Αύλωνίτη. Θά διαβάσουμε δμως γιά τόν σκο
πό αυτόν καί δύο επιστολές πού είναι χαρακτηριστικότατες απαντήσεις στά ερω
τηματικά μας.

Ή  πρώτη απευθύνεται πρός τόν Μητροπολίτη Ίωαννίνων 'Ιερόθεο, ό όποιος 
είτε άπό φόβο, είτε άπό μειωμένη εθνική συνεΐδησι, είτε καί άπό τά δυο μαζύ εχει 
γίνει δργανο τοΰ Άλή πασά. ’Έχει γράψει πρός τούς Παργινούς δτι «σάν καλός 
καί άγρυπνος ποιμήν, πού χρεωστεΐ νά προφυλάττη τά πρόβατά του άπό κρημνούς, 
βράχους καί άγρια θηρία» τούς συμβουλεύει νά έγκαταλείψουν τούς Σουλιώτες, νά 
μή τούς δίδουν καμμίαν βοήθεια ούτε νά τούς δέχωνται στόν τόπον τους, γιατί 
είναι κακούργοι καί φερμανλήδες (επικηρυγμένοι) άπό τό Δοβλέτι (τουρκικό κρά
τος). Τούς συνιστα νά μήν άκούνε τις συμβουλές τοΰ Περραιβοΰ πού τούς άπατά 
καί πού μέ κάποιον Ρήγα Θεσσαλό καί μερικούς λογιοτάτους εσκόπευαν να κάμουν 
έπανάστασι κατά τοΰ κραταιοτάτου Σουλτάνου. Ό  Θεός ας τόν συγχώρηση τόν 
δυστυχή, γιατί οί άνθρωποι δέν μπορούν. ’Αλήθεια πιο επικίνδυνο πρόσωπό μέ τέ
τοια γνώσι τρομερών μυστικών δέν μπορούμε νά φανταστούμε. Άλλα να τί απαν
τούν οί Παργινοί:

«Πανιερώτατε Μητροπολίτα, υίικώς σάς πρασκυνοϋμεν.
Τήν σεβαστήν έπιστολήν σας έλάβομεν καί απαντα τά έν αύτή εκαταλά- 

βαμεν. Ή θέλαμεν βεβαίως παραδεχθή καί άκσλουθήσει τάς συμβουλάς σας,



εάν αύται ήσαν σύμφωνοι μέ τάς περιστάσεις και τά συμφέροντα τής πατρί- 
δος. ’Ορθή τω δντι και κατάλληλος ή παραβολή τοΰ ποιμένος, τήν οποίαν 
μας προτείνετε, άλλ’ δταν κατά δυστυχίαν ό ποιμήν πάσχη οφθαλμίαν καί 
δραδυποδίαν, πώς δύναταχ τότε, Πανιερώτατε, νά προφύλαξη τά πρόβατά 
του άπό τούς γκρεμνούς και τά άγρια θηρία; Μας συμβουλεύετε νά μή δε- 
χθώμεν είς τόν τόπον μας τούς Σουλιώτας, ούτε νά τούς βοηθήσωμεν, δντας 
κακούργους, ώς λέγετε και άποκεκηρυγμένους τοΰ Δοβλετιού. Η μ είς  ούτε 
συμμαχίαν, ουτε έταιρείαν έχομεν μέ αυτούς. Τούς δεχόμεθα είς τήν πατρί
δα μας δχι ώς κακούργους και φερμανλήδες, άλλ’ ώς ύπερμάχους τής θρη
σκείας και ύπηκόους φορολογούμενους τοΰ Σουλτάνου, πρός τούς οποίους 
πωλοΰντες τά προϊόντα τοΰ τόπου μας ώφελούμεθα. Τό αύτό σύστημα διατη- 
ροΰμεν έκπαλαι και τώρα μέ δλσυς τούς λοιπούς τοΰ όθωμανικοΰ κράτους 
ύπηκόους είτε Τούρκους ε’ίτε Χριστιανούς, διότι δέν δυνάμεθα άλλως νά πο- 
ριζώμεθα τά άναγκαϊα είς τό ζήν. Και ήμας αδικείτε, Πανιερώτατε, και τόν 
Περραιβόν συκοφαντείτε λέγοντας δτι άκολουθοΰμεν αύτοΰ και δχι τής Πα- 
νιερότητός σας τάς συμβουλάς. Βεβαιωθήτε δτι και ημείς πάντες γνωρίζομεν 
τής πατρίδος τά συμφέροντα και ό Περραιβός τά αύτά αισθήματα τρέφει. Ό -  
θεν ούτε αύτός ήμας άπατα ούτε και ημείς παρ’ αύτοΰ πλανώμεθα. Τόν κα
τακρίνετε πρός τούτοις διότι συνέπραξε μετά τοΰ άοιδήμου Ρήγα και άλλων, 
ώς λέγετε, λογιωτάτων ομογενών κατά τοΰ Σουλτάνου. Ή  κατάκρισις αΰτη 
είναι άντίχριστος, νομίζομεν, διότι ό ίδιος ό Ίησ οΰς Χριστός μας διδάσκει 
τρανώτατα λ έ γ ω ν : «Μάχου ύπέρ πίστεως και Πατρίδος». Τις άρα, φιλόχρι- 
στος και φιλόπατρις τολμά έπειτα άπό τό θειον τοΰτο άξίωμα νά καταδικάση 
τας πράξεις τοΰ άοιδήμου Ρήγα και τών συνεταίρων του ; Ο ύτε τής παρούσης 
εποχής, ούτε τής ίδικής μας δυνάμεως έργον είναι, Πανιερώτατε, νά κατα- 
κρίνωμεν τά εμβριθή αισθήματα αυτών. Ταΰτα είς άλλας περιστάσεις ή άμε- 
ρόληπτος τοΰ έθνους 'Ιστορία μέλλει νά έξιχνιάση, ή έπερχομένη γενεά  νά 
κρίνη περί τών πράξεων των. Καί ημείς, Πανιερώτατε, δντας πάντοτε οπαδοί 
και εκτελεστά! τοΰ μνησθέντος θείου άξιώματος, σάς άπαλλάττομεν είς τό 
έξης άπό τήν μεσιτείαν πρός τόν ύψηλότατον Βεζύρην και τήν ικεσίαν, ώς 
μας ύπόσχεσθε, διότι είς ήμας άρκεϊ ή σκέπη και ή εύνοια τοΰ ύψηλοΰ καί 
κραταιοΰ Δοβλετιού ύπό τήν προστασίαν τοΰ οποίου μας έθεσεν ή συνθήκη 
τοΰ 1800, τήν οποίαν σεβόμεθα είλικρινώς καί εύχόμενοι ύπέρ τής μακροβιό- 
τητος τής αύτοΰ Μ εγαλειότητος δέν άμφιβάλλομεν δτι θέλει μάς προστατεύ
σει ώς πιστούς ύπηκόους καί ευπειθή τέκνα αύτής. Έ ν  τοσούτω εύγνωμο- 
νοΰντες ύμάς, Πανιερώτατε, διά τάς πνευματικάς καί πατρικός σας συμβου
λάς ύποσημειούμεθα μέ βαθύτατον σέβας. Τής ύμετέρας Πανιερότητος τέ
κνα έν Χριστώ εύπειθή, Πάργα 10 ’Ιουλίου 1801. Οί προεστώτες καί άπας ό 
λαός τής Πάργας».

Ό ... Πανιερώτατος ελαβε τήν άπάντησι που τοΰ έχρειάζετο και άδικα κο
πιάζουν όσοι προσπαθούν νά τόν αποκαταστήσουν. Μπορούσε νά κάμη ό δυστυχής 
ο,τι έκανε δ Χρύσανθος Επίσκοπος Παραμυθίας, που αντιμετώπισε καί τήν φυλα
κή καί τούς διωγμούς καί τήν άνατίναξι ακόμη, μέσα στήν Π άργα άπό ανθρώ
πους τοΰ Άλή. Άλλά ήταν ανάξιος τών περιστάσεων καί τοΰ σχήματος. Τί νά ει- 
ποΰμε λοιπόν γιά τούς Παργινούς; Δέν μπορούμε παρά νά άποκαλυφθοΰμε μέ δέος 
μπροστά στό μεγαλείο τής φιλοπατρίας τους. Καί λείπουν ακόμη είκοσι χρόνια γιά 
νά άποκτήση συνεΐδησι και νά ξεσηκωθή δ υπόλοιπος λαός.

Βλέπουμε δμως στό γράμμα αύτό καί τήν εξυπνάδά καί διπλωματία τών Παρ-



γινών. Τόν Άλή δέν τόν υπολογίζουν καί τόν περιφρονοΰν, άλλά υπολογίζουν τήν 
’Τψηλή II ύλη, τό γράμμα τους δμως δέν μπορεί νά τη παρουσίαση έκεΐ γιά νά 
τούς διαβάλη, γιατί είναι υπέρτατη έκφρασι σκόπιμου θαυμασμόν καί υποταγής 
στον Σουλτάνο. Ακόμη, μαζύ μέ τήν περιφρόνησι πρός τόν Άλή καί τόν 'Ιερόθεο, 
βλέπουμε τήν λατρεία πρός τόν «άοίδημο» Ρήγα, τήν προσδοκία γιά Άλ'άστασι 
τοΰ Γένους, την βεβαιότητα δτι θά ύπάρξη Ιστορία που θά κρίνη τις πράξεις 
καθενός καί μάλιστα δτι αύτό θά γίνη σύντομα στήν έπερχομένη γενεά.

Ή  δεύτερη επιστολή άναφέρεται στήν εποχή πού έπεσε τό Σούλι. (Δεκ. 
1803). Οί Σουλιώτες έχουν κάμει συμφωνία μέ τόν Αλή νά τοΰ τό παραδώσουν. 
Τό εγκαταλείπουν, στις 1G Δεκεμβρίου, άφοΰ έχωρίσθησαν κυρίως σέ τρία σώμα
τα, τό καθένα από τά όποία ακολουθεί και διαφορετικόν δρόμο. Ό  Βελής, γιος 
τοΰ Άλήπασα, βρίσκεται μέσα στό Τετραχώρι. Ό  Σαμουήλ ετοιμάζεται νά παρα- 
δώση καί αυτός, μαζί μέ τούς συντρόφους του τήν πυριτιδαποθήκη πού είναι στό 
ύψωμα τοΰ Κουγκιοΰ.

Τό ένα Σουλιώτικο σώμα, από 1000 περίπου, προχωρεί πρός τήν Λάμαρη 
και τήν περιοχή Πρεβέζης. Θά καταλήξη στήν θυσία τοΰ Ζαλόγγου. "Ενα δεύτερο 
μέ τόν Κίτσο Μπότσαρη, Κουτσονίκα, Φωτομάρα, Μαλάμο, Μπαλάσκα κ,λ.π., προ
χωρεί πρός τό Βουλγαρέλι. ’Εδώ είναι εγκατεστημένοι οί Μποτσαραίοι άπό λίγα 
χρόνια, δσοι έχουν συμμαχήσει μέ τόν Άλή, καί τό έχουν εγκαταλείπει, άπό άπο- 
γοήτευσι γιά τό μάταιο τοΰ αγώνα θά πουν μερικοί, άπό προδοσία θά ποΰν άλλοι. 
Καί αύτό τό σώμα θά καταλήξη στήν καταστροφή τοΰ Σέλτσου. ’Ελάχιστοι θά σω- 
θοΰν γιατί δ Άλής θά παρασπονδήση καί, άφοΰ διαθέτει άφθονα στρατεύματα 
καί οί Σουλιώτες είναι εξω άπό τόν τόπο τους, είναι εύκολο νά τούς καταστρέψη. 
Τό μακροχρόνιο μίσος του δέν θά ίκανοποιηθή παρά εάν οί Σουλιώτες σφαγοΰν 
μέχρι τόν τελευταίο.

Ό  Σαμουήλ άντιλαμβάνεται τις προθέσεις τοΰ Άλτί καί ανατινάζεται ιιαζύ ιιέ 
τούς συντρόφους του πρός τήν Αθανασία καί ή Δέσπω στήν Ρηλ'ίάσα τόν ακολου
θεί στόν άθάνατο δρόμο του.

Απομένει τό τρίτο καί μεγαλύτερο σώμα. Άποτελείται άπό 2000 ψυχές, είναι 
τό μισό Σούλι. ’Έχει άχρηγούς τις φάρες τοΰ Φώτου Τζαβέλλα, Δήμο Δράκου, 
Τζήμα Ζέρβα κ,λ.π. καί προχωρεί γιά τήν Πάργα. Προτού ξεκινήσουν οί αρχη
γοί του ζητούν καί παίρνουν άπό τόν Βελή «συστατικό» γράμμα πρός τούς Παρ- 
γινούς πού λέει:

«Αγαπητοί μου προεστοί τής Πάργας.
Μετά τοΰ χαιρετισμού μου σας ιρανερώνω δτι τών Σουλιωτών όποΰ τούς 

έδωκα ράϊ (συγχώρησι) καί προσκύνησαν νά τούς δεχθήτε αύτοΰ στόν τόπο 
σας δλσυς κατά τό μπουγιουρδί μου (διαταγή μου) δπου έχουν. Καλδί (αν 
δμως) καί δέν τούς θέλετε, έχουν τήν άδειά μου νά σταθούν δπου θελήσουν 
είς κάθε βασιλικόν τόπον, χωρίς νά τούς γ ίνε ι κανένας μανές (ένόχλησι) 
καί μετά καιρόν άνίσως θελήσουν νά γυρίσουν είς τά μέρη μας κατά τό Σ ιάρ 
νομαν (όρκο) δπου τούς έχω δώσει, έχουν τό ίτζιαέτι (άδεια) νά έλθουν. 
Υ γιαίνετε.

1803 Δεκεβρίου 14, Σούλι»

Τί συμβαίνει; ’Ή  ό Βελής κρίνει σάν σωστός καί μπεσαλής άρβανίτης ή δέν 
ξέοει ή δέν φαντάζεται τήν ατιμία τοΰ πατέρα του. Πάντως οί Παργινοί θά έχουν 
ιιιά πρόφασι στίς πρώτες δύσκολες στιγμές, γιατί τό τρίτο αύτό σώμα στίς 16 Δε
κεμβρίου ξεκινάει μέ αντικειμενικό σκοπό τήν Πάργα, πού απέχει 6— 7 ώρες πο-
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ραδόδρομο. Άλλά μόλις πιάνουν τήν πλαγιά τοΰ βουνού Μπετζοβολιός, τοΰ όποιου 
διαβαίνοντας τήν κορυφογραμμή θά κατηφορήσουν στήν Πάργα, τούς προλα
βαίνει τό σώμα τοΰ· Σιλιχτάρ Πόττα, μέ 4000 Αλβανούς, μέ εντολή τοΰ Άλή νά 
τους κατασφάξη. Τό έδαφος, ή ανδρεία τών Σουλιωτών καί ή ένοπλη βοήθεια τών 
Παργινών, που τρέχουν αμέσως στό πλευρό τους, συντελούν στό νά μπουν στήν 
Π άργα γρήγορα κα! χωρίς κανένα θΰμα. 'Ο Π όττας παρουσιάζει γράμμα τοΰ 
Άλή, γραμμένο τήν ίδια μέρα (16 Δεκεμβρίου) στό Σούλι, μέ τό όποιο ζητεί άπό 
τούς Παργινούς: «...Αυτοί (οί. Σουλιώτες), γιά νά μήν ήταν καλοί άνθρωποι, τούς 
έχάλασε ό θεός, κι’ εσείς δέν πρέπει νά χαθήτε ενάντιοι στό θεό, μόν νά φυλάξετε 
τούτη τήν παραγγελία μου, πού ούτε ενα νά μήν άφήσετε νά ζυγώση στόν τόπο σας. 
Κα! γιατ! νά πάρετε τό μπελιά (κρίμα) αυτών τών κακούργων άνθρώπων στά 
σπίτια σας; "Οσοι μπήκαν μέσα αύτοΰ, νά τούς πιάσετε δλους καί νά μάς τούς 
δώσετε ζωντανούς στά χέρια μας γιά νά τιμωρηθούν κατά πώς τούς πρέπει...». 
Οι απειλές γιά τούς Σουλιώτες καί τούς Παργινούς είναι φανερές, άλλά οί τελευ
ταίοι άπνατοΰν γ

«Βεζήρ Ά λή  Πασα.
Υψηλότατε Σουλτανούμ έφέντη μας, δουλικά σέ προσκυνοΰμεν. Τήν 

σήμερον πήραμε τό σεβαστό κα! ύψηλό μπουγιουρντί τής ύψηλότης σου κα! 
ώς έπρεπε σέ προσκυνήσαμε.

Είδαμε μέ έκπληξι νά μας γράφης γιά  τούς Σουλιώ τες νά μήν τούς δε
χτούμε στόν τόπο μας κα! στά σύνορά μας, κ ι’ δσοι μπουν εδώ νά τούς πιά- 
σοχμε ζωντανούς κα! νά τούς παραδώσουμε στ’ άσκέρια σου.

Μάθε, ύφηλότατε, πώς εμείς τέτοιους κακούργους άσηδες (ληστές) κα! 
τραντιτόρους (προδότες) πάντοτε τούς διώξαμε κα! τούς έκυνηγήσαμε, κ ι’ 
ας μας έρχονταν συχνά μέ προσκυνητά μ π ο υ γ ιο υ ρ ν τ ί κα! ανθρώπους δικούς 
σας κα! ζώα σας. Μέ τό καινούργιο σας μπουγιουρντί μπήκε στήν καρδιά μας 
μεγαλοτάτη θλίψι κα! σύγχυση βλέποντας άπό τήν μιά μεριά νά μας στέλνε
τε μέ δικούς σας άνθρώπους καί ζώα τέτοιους διαστραμμένους κι’ άπό τήν 
άλλη νά μας γράφετε νά τούς κυνηγήσουμε κα! νά τούς πιάσουμε.

Ή  ύψηλότης σας είχε καί έχει δλη τή δύναμι νά κάμει σέ αύτούς, εκείνο 
πού θέλει. "Οσο γιά μας, μή γένοιτο ποτέ ούτε νά ζυγώσουμε τέτοιους κακο
ποιούς άσηδες.

Πάργα 17 Δεκεμβρίου 1803».

Οί Παργινοί, μετά τό σαρκαστικό αύτό γράμμα, δέν απαντούν στά άλλα 
μηνύματα τού Άλή, άλλά ετοιμάζουν τήν άμυνα καί βοηθούν τούς Σουλιώτες νά 
περάσουν στήν Κέρκυρα. Τά μέσα είναι λίγα και αύτό θά διαρκέση σχεδόν δλο τόν 
επόμενο χρόνο (1804). Μέ τό Σώμα αύτό τών Σουλιωτών θά ενωθούν τά υπολείμ
ματα τών άλλων στήν Κέρκυρα, γιατί ή διασπορά τών Σουλιωτών μετά τήν περι
πέτεια είναι πολύ μεγάλη κα! άναφέρονται τουλάχιστον 20 χωριά δπου κατέφυγαν 
διάφορες οΐκογένειές τους. Ά πό τήν Κέρκυρα θά ξαναγυρίσουν σύντομα. "Ενα 
σχέδιο τοΰ Κολοκοτρώνη απαιτεί, γιά αντιπερισπασμό, ένίσχυσι στόν αγώνα τοΰ 
Άλή κατά τού Σουλτάνου. Α ξίζει νά σημειωθή ή αγωνιώδης έπιδίωξι τού Γέρον 
τοΰ Μωριά κατά τήν ξαφνική και απροσδόκητη αλωσι τής Τριπολιτσάς, δταν μέ 
προσωπικό του κίνδυνο προσπαθεί καί κατορθώνει νά διασώση ενα σώμα άπό 1.500 
Αλβανούς εμπειροπόλεμους και νά τό προωθήση στήν ’Ήπειρο. 'Ο αγώνας τών 
Σουλιωτών σάν συμμάχων πλέον τοΰ Άλή σέ επικές και πολύνεκρες συγκρούσεις



Μ  κράτηση μέχρι τόν θάνατόν του ( ’Ιανουάριο τοΰ 1822). "Τστερα θά λάβουν 
μέρος σέ ό'λες τις μάχες τοΰ ηπειρωτικού· χώρου, στό Μεσολόγγι κ,λ.π.

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΦΥΓΗ

Μετά τό Σούλι απομένει νά καταληφθή ή Π άργα πλέον γιά νά έ'χη ό Άλής 
ήσυχο τό κεφάλι του. Θά περάσουν ακόμη 16 χρόνια αγώνων αιματηρών στους 
όποιους οί Παργινοί θά άναδειχθοΰν ήρωες, άλλά ή διπλωματία καί τό χρήμα θά 
κατορθώσουν ο,τι μέ τα  δπλα ήταν αδύνατοι γιά τόν Άλή.

”Ας ίδοΰμε σέ χοντρές γραμμές τά περιστατικά που έστήριξαν τήν πώλησι:
Τό 1800 (21 Μαρτίου) υπογράφεται ή συνθήκη τής Κωνσταντινουπόλεως με

ταξύ Τουρκίας καί Ρωσίας, μέ τήν όποια ή 'Επτάνησος γίνεται αυτόνομος πολι
τεία καί τά Εξαρτήματα αυτόνομος ’Επικράτεια υπό τήν προστασία τής Πύλης. 
"Ενας δρος τής συνθήκης ορίζει τόν τρόπο διοικήσεώς τους κατά τά πρότυπα τών 
παραδουναβίων ηγεμονιών, πράγμα πού αναγνωρίζει καί ή Αγγλία μέ τήν συν- 
ίίήκη τής Άμιένης. "Οταν καλείται ή Πύλη νά ύπογράψη τήν συνθήκη, δέχεται 
ύπό τόν δρο νά τής παραχωρηθή ή Πάργα, πράγμα πού ή Α γγλία δέχεται μετά 
άπο μικρούς δισταγμούς. Αύτή ή δαμόκλειος σπάθη θά κρέμεται επάνω άπό τήν 
Π άργα μέχρι πού οί ’Άγγλοι θά ανασύρουν τήν συνθήκη μετά άπό χρόνια καί 
θά θελήσουν νά τήν εφαρμόσουν γιά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος δικής τους. 
Στίς προθέσεις τους είναι πολύ καθαροί καί τοΰτο βγαίνει εύκολα άπό τήν διατα
γή τοΰ 'Τπάτου Άρμοστοΰ Ίονίων Νήσων τοΰ μοχθηρού Μαΐτλαντ πρός τόν φιλ
έλληνα διοικητή τής Π άργας ’Άγγλο άντισυνταγματάρχη Ντέ Μποσσέ, άπό 23 - 
3 -1817  που ακολουθεί:

«Κύριε,
Ό  Συνταγματάρχης Χάνκεϋ μοί ύπέβαλε οήμερον τήν επιστολήν πού 

έλαβε άπό σας (μέ ημερομηνίαν Ι9η ν), σχετικά μέ τήν κατάστασιν τής Πάρ
γας δπως τήν εύρήκατε. Αύτή ή κατάστασις είναι άκριβώς δπως τήν έφαντά- 
σθην καί ή οποία μέ έκαμε νά οας διατάξω νά υπάγετε έκεΐ, μέ τήν ένίσχυσιν, 
διά νά εμποδίσω αύτά ταϋτα τά δυστηχήματα τά όποια λέγετε  δτι μοχθηρά 
μερίς τής Κοινότητος σχεδιάζουν έκεΐ (σημ. νά άντισταθοϋν στήν πώλησι). 
Τά εφόδια πού επιθυμείτε οτέλλονται διά τοΰ ίδίου μεταφορικού μέσου, καί 
έκανόνισα μέ τόν Συνταγματάρχην Ρόμπινσον δτι θά έχετε πάντοτε ίίνα πλοΐ- 
ον έτοιμον νά άποσταλή σ’ αυτήν τήν θεοί σέ όποιαδήποτε επείγουσα ανά
γκη.

Α ποτελεί γιά μένα ζήτημα βαθείας άνησυχίας δτι δέν μπορώ νά καθησυ
χάσω τά πνεύματα τοΰ λαοΰ τής ΓΙάργας διά μιας προκηρύξεως σχετικώς μέ 
δ,τι είναι πιθανόν νά συμβή είς αυτούς, διότι ή άλήθεια είναι δτι τά μηνύματα 
τήο αύτοΰ Μ εγαλειότητος πρός εμέ έπί τοΰ ζητήματος τούτου παρέπεσαν καί 
μπορώ μόνον νά συναγάγω ποία εναι ή πραγματική άπόφασις τής κυβερνή- 
σεως τής αύτοΰ Μ εγαλειότητος άπό μερικάς πληροφορίας πού έλαβον άπό τήν 
Κωνσταντινούπολιν διά τοΰ κυρίου Φρέρ.

Μέ τόν σκοπόν έν τούτοις νά θέσω τό πράγμα έπί τής τιμίας καί πραγμα
τικής βάοεως, πού είναι ή μόνη βάσις έπί τής οποίας μπορούμε νά σταθούμε 
σας εσωκλείω τώρα (μέ τήν συμφωνίαν δτι μπορούν νά τροποποιηθούν τά 
πράγματα άπό κάποιας πλευράς, εννοείτε περισσότερον πρός χάριν τών παρ- 
γινών, άλλά άσφαλώς όλιγώτερον εις βάρος των) τήν έξης δήλωσιν, καί τήν 
οποίαν θά δείξετε είς τά κύρια πρόσωπα τής Πάργας.



1) Δέν ρχω καμμίαν αμφιβολίαν δτι ή αύτοΰ Μ εγαλειότης, συνδεθεϊοα 
μέ τήν συνθήκην τήν συναφθεΐσαν είς ΙΙαρισίους τήν 5ην Νοεμβρίου 1815 
προέβη σέ κάποια oupqxijvia δτι ή πόλις τής Πάργας και ή περιοχή πρόκειται 
εντός ώρισμένης περιόδου νά παραδοθοΰν είς τήν Πύλην.

2) Πιστεύω δτι είμαι πλήρως εξουσιοδοτημένος νά δηλώσω (δέν έχω 
πράγματι καμμία άμφιβολία έπί τοΰ θέματος) δτι προ αύτής τής παραδόσεως 
όλοι οί κάτοικοι τής περιοχής Πάργας πού έπιθυμοΰν νά μεταναστεύσουν, θά 
λάβουν μίαν άνάλογον άποζημίωσιν διά τάς οικίας των, τήν περιουσίαν των 
καί θά μεταφερθοΰν είς τάς ’Ιονίους Πολιτείας χωρίς καμμίαν έπιβάρυνοιν έκ 
μέρους των.

3) Μ πορείτε νά διαβεβαιώσητε δλα τά πρόσωπα τής Πάργας έκ μέρους 
μου δτι μέχρι νά έπιτευχθσΰν αύτοί οί σκοποί δέν θά λάβη χώραν παράδοσις 
τής θέσεως.

4) Νομίζω δτι δυσκόλως μπορεί νά συμβή, άλλά οφείλετε νά καταστήσητε 
οαφές είς τούς κατοίκους τής Πάργας, κατά τόν έντονώτερον τρόπον, δτι έάν 
καθ’ όν χρόνον ημείς κάμνομεν κάτι παραπάνω γιά νά έπιτύχωμεν γ ι’ αύτούς 
δχι μόνον τήν έλευθέραν έξοδον τών προσώπων πού έπιθυμοΰν νά μετανα
στεύσουν, άλλ έπίσης καί τήν άποζημκοσιν τών περιουσιών των, ήθελον τολ
μήσει διά τής βίας καί τής αιματοχυσίας νά πάρουν τήν παραμικρόν Ικανοποί- 
ησιν μέ τά ίδικά των χέρια, ή τύχη των τότε πρέπει νά άφεθή είς τούς ίδιους 
καί δτι θά θεωρήσω τήν κυβέρνησιν τής αύτοΰ μεγαλειότητος ώς τελείως ά- 
πηλλαγμένην έκ τής ύποχρεώσεως ή οποία έπί τοΰ παρόντος ύπάρχει ώς έ- 
πέμβασι πρός χάριν των, δχι πλέον διά τό συμφέρον των, άλλά διά τήν τιμήν 
καί τό γόητρον τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως».

Μετά αυτόν τόν σαφή προγραμματισμόν τής πωλήσεως, υπογράφεται έκ μέ
ρους τής Πύλης καί τής ’Αγγλίας ή ακόλουθη συμφωνία:

«Σύμβασις ύπογραφεϊσα είς Ιωάννινα, κατά τήν 17 Μα'ί'ου 1817, ύπό τοΰ 
Βρεταννοΰ καί ’Οθωμανού κομισσαρίων.

Τής παραχωρήσεως τής Πάργας καί τής περιοχής της συνομολογηθείσης 
μεταξύ τής Αύλής τοΰ Λονδίνου καί τής Αύτοκρατορικής Αύλής τής Κων
σταντινουπόλεως, οί ύπογεγραμμένοι, διωρισμένοι κομισσάριοι διά τήν τελι
κήν τακτοποίησιν τών αποζημιώσεων πού θά δοθούν είς τούς κατοίκους οί ό
ποιοι πιθανόν σκοπεύουν νά έκπατρισθοΰν, διά τήν περιουσίαν τήν οποίαν 
πρόκειται νά έγκαταλείψουν, καθώς καί διά τά έξοδα τής διαπορθμεύσεώς των 
είς τάς Ίο ν ίο υ ς  Νήσους, ήτοι ό Κος Τζών Κάρτράϊτ, ’Ά γ γ λ ο ς  Πρόξενος είς 
Μωριάν, έκ μέρους τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως καί ό Χαμήτ Βέης, προη
γουμένως Σ ιλ ιχντάρ  Κιατιλύ (Γραμματεύς τοΰ Μεγ. Βεζύρη) έκ μέρους τής 
'Υψηλής Πύλης, συμφωνούν έπί τών κάτωθι άρθρω ν:

Ιον Τό τρίπτυχον τής παραχωρήσεως τής Π άργας καί τής περιοχής της 
θά έξαρτηθή άπό τήν πραγματοποίησιν τών προμνησθεισών άποζημιώσεων τών 
όφειλομένων είς τούς κατοίκους οί όποιοι πρόκειται νά έκπατρισθοΰν καί οί 
δύο κομισσάριοι ύποχρεοΰνται νά άφιερώσουν διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ άνω 
σκοπού δλην τήν προσοχήν των καί νά προχωρήσουν είς αύτόν μέ ζήλον καί 
ένεργητικότητα.

2ον Δ ι’ αύτόν τόν σκοπόν, μετά τήν ύπογραφήν τής παρούσης συμβάσεως 
ύπό τών δύο κομισσαρίων, θά μεταβοΰν χωρίς καθυστέρησιν είς τήν Πόργαν, 
διά νά έξακριβώσουν ποίοι έκ τών κατοίκων άπεφάσισαν νά έγκαταλείψουν 
τήν χώραν των καί νά καθορίσουν κατά ένα δίκαιον τρόπον τήν αξίαν τής π ε
ριουσίας πού ούτσι πρόκειται νά έγκαταλείψουν, καθώς καί τό ποσόν τών ε
ξόδων τοΰ ταξιδίου των πρός τάς Ίο ν ίο υ ς  Νήσους.



3ον Διά νά δυνηθούν νά έκτελέσουν αύχήν τήν έκτίμησιν μέ ενα πρόθυ
μον και δίκαιον τρόπον, οί ύπογραφόμενοι θά ζητήσουν τήν βοήθειαν προσώ
πων, πεπειραμένων είς αύτάς τάς υποθέσεις καθώς καί περί τών Νήσων αυτής 
τής Η πείρου.

4ον "Οταν ή άξία τής περιουσίας τών κατοίκων οί όποιοι πρόκειται νά έκ- 
πατρισθοΰν έξακριβωθή καί τακτοποιηθή ύπό τών δύο κομισσαρίων, μαζύ μέ 
τό ποοόν τών εξόδων καί τό πέρασμά των είς τάς Ίο ν ίο υ ς  Νήσους, οί ύπογρα- 
ψόμενοι θά συμφωνήσουν καί θά καθορίσουν τήν περίοδον κατά τήν οποίαν το 
ολικόν ποσόν θά πληρωθη πρός τόν ’Ά γγλ ο ν  κομισσάριον έξουσιοδοτημένον 
διά τόν σκοπόν αύτόν καί δταν πραγματοποιηθή ή πληρωμή καί έν συνεχεία 
άναχώρησις τών κατοίκων, τά Α γγλ ικ ά  στρατεύματα θά άποσυρθοΰν καί ή 
Οέοις τής ΓΙάργας μετά τής περιοχής της θά μετα6ι6ασθή είς τόν κομισσάριον 
τής 'Υψηλής Πύλης.

Είς διαπίστωσιν τού οποίου, οί Κομισάριοι ύπέγραψαν τήν παρούσαν σύμ- 
βασιν καί έθεσαν τάς ος^ραγίδας τών δπλων των.

’Έ γ ιν ε ν  είς Ιω ά ν ν ιν α  κατά τό έτος Ε γ ίρ α  χίλια διακόσια τριάντα δύο, τό 
τρίτον τής σελένης Ρερέπης καί τό έτος τής Χριστιανικής εποχής 1817, κατά 
τήν 17ην Μαΐου. Ύ πογραφέν

JO H N  CART R IG H T 
HAMED BET»

Τά σημεία τής τρομερής απάτης που περικλείει ή συμφωνία, πού έκ πρώτης 
οψεως άποκαθιστα τήν αγγλικήν εντιμότητα, είναι δ τι: Δέν είχε καμμία ανάγκη ή 
πίεσι νά έφαρμόση τήν συνθήκη τοΰ 1800 καί 1815 πού είχαν καλυφθη άπό άλλα 
διεθνή περιστατικά καί υποχρεώσεις. "Οτι ένώ συμβάλλεται ή 'Υψηλή Πύλη, οί 
’Άγγλοι θά τήν παραδώσουν στόν Άλή. "Οτι ένώ πρώτα δέν θά επιβαρύνουν μέ 
ναΰλα τούς Παργινούς, τώρα λέγουν δτι θά άφαιρέσουν τό ποσόν. 'Ό τ ι λέγουν 
δτι θά πληρωθη ή άξία στους δικαιούχους καί υστέρα θά αναχωρήσουν, ένώ θά 
συμβή τό αντίθετο καί τελικώς οί Παργινοί στήν Κέρκυρα δέν θά πάρουν τίποτε. 
"Οτι ένώ λένε δτι θά τύχουν προστασίας, στήν Κέρκυρα τούς πολιτογραφούν υπο
χρεωτικά Ίονίους πολίτες, γιά νά μήν έχουν δικαίωμα νά ένισχύσουν τήν έπανά- 
στασι, δπως έ'γινε στήν έπιχείρησι τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1821.

Άλλά ας ίδοΰμε τί λένε οί Παργινοί σέ υπόμνημά τους πρός τόν Συνταγμα
τάρχη —  Διοικητή τους Ντέ Μποσσέ:

«Ό  άτυχής Λαός τής Πάργας, αξιοθρήνητα υπολείμματα τών έλευθέρων 
Ε λλή νω ν τής ’Ηπείρου, διετήρησαν τήν ελευθερίαν των πλέον τών τεσσάρων 
έκατονταετηρίδων καί δέν ύπάρχει τόπος γης στήν περιοχή των ή οποία νά 
μή έχε ι ραντισθή μέ τό αίμα τών προγόνου των, διά τήν διατήρησιν τής ανε
ξαρτησίας των εναντίον τού τυράννου τής Ε λλάδος.

Αί πλέον πολιτισμένοι δυνάμεις τής Εύρώπης, πεισθεϊσαι άπό τά γενναία 
αύτά αισθήματα, έπροστάτευσαν, έκάστη μέ τήν σειράν της, τήν Π άργαν καί 
καμμία έξ αυτών δέν τήν έγκατέλειψε, παρ’ έκτος εάν τούτο έγ ινε  ύπό τήν 
πίεσιν πολιτικών γεγονότων.

Ή  τελευταία καί πλέον άγαθοεργός έκ τών Δυνάμεων αύτών ήτο ή Μ ε
γάλη Βρεταννία, πρός τήν οποία ή Πάργα έκουσίως άφιέρωσε τόν έαυτόν της 
κατά τόν Μάρτιον τού 1814, δι’ αύτόν δέ τόν σκοπόν άφώπλισε μίαν φρουράν 
έκ 200 Γάλλων στρατιωτών τής γραμμής, τούς οποίους παρέδωσεν ώς αιχμα
λώτους πρός τόν διοικητήν τών στρατευμάτων τής Μ εγάλης Βρεταννίας καί 
αύτή ή Δύναμις διετήρησε καί έπροστάτευσε αύτήν άπό τούς διωγμούς τού 
καταπιεστού γείτονος.



Οί κάτοικοι τής Πάργας έσυνέχιοαν έν ησυχία, άγαλλόμενοι διά τήν ΐσχυ- 
ράν προστασίαν ένός μεγάλου 'Έ θνους, τό όποιον, διά τών δειγμάτων φ ιλαν
θρωπίας πού έδωσε είς δλον τόν κόσμον, άπήλλαξε αύτούς άπό δλσυς τούς 
φόβους δτι δέν θά έγκατελίποντο ύιι' αύτής.

Έ νώ  δέ εύρίοκοντο είς καθημερινήν προσδοκίαν δτι είχαν παγιώσει τήν 
έλευθερίαν των Σ είς Κύριε, έν όνόματι τής Εξοχότητάς του Σ ερ  Τόμας Μαΐ- 
τλαντ, 'Υψηλού Κυρίου Κομισσαρίου τών Ίο ν ίω ν  Νήσων, έδηλώσατε πρός αύ
τούς, κατά μήνα Μάρτιον τοΰ παρελθόντος έτους, δτι ή Πάργα έπρόκειτο νά 
παραδοθή είς τήν ’Οθωμανικήν πύλην.

Αύτός ό κεραυνός, τόσον μοιραίος δσον δέν άνεμένετο ύπό τών ατυχών 
Παργινών έσκόρπισεν γενικήν κατάπληξιν μεταξύ των, παρ’ δλας τάς βεβαι
ώσεις σας έν όνόματι τής έξοχότητός του, δτι δλαι αί οίκογένειαι αί όποιοι 
θά έπεθύμουν νά έκπατρισθοΰν θά έσυνέχιζαν τήν ζωήν των ύπό Βρεταννι- 
κήν προστασίαν μεταναστεύοντες είς τάς Ίον ίους Νήσους, δτι ή άκίνητος π ε
ριουσία των θά έπληρώνετο καί δτι ένας επαρκής χρόνος θά έπέτρεπε 
νά ρυθμισθοΰν τά οικογενειακά ζητήματα είς τήν χώραν των και ό όποιος 
χρόνος δέν θά ήτο όλιγώτερος τών έξ μηνών άπό τής ύπογραφής τής τελικής 
συνθήκης.

Ποιον άντιοτάθμισμα μπορούσε νά θεωρηθή ύπό τών Παργινών ισοδύνα
μον και κατά τό έλάχιστον απέναντι τής έγκαταλείψεως τού έθνικοΰ εδάφους, 
διά τό όποιον αυτοί καί οί οίκογένειαι των άφιέρωσαν τάς ζωάς των διά νά τό 
κρατήσουν έν ελευθερία καί ποίαν κατάσταοιν μπορούσαν νά εύρουν είς τάς 
Ιουνίους Νήσους ή όποία θά ήμποροΰσε νά συγκριθή μέ τήν γονιμότητα καί 

μέ τόν πλούτον τής Π άργας; Αλλά παρ’ δλον τούτο, ύπομονητικά ύπακούον- 
τες τάς ανωτέρω διαταγάς τής προστάτιδος Κυβερνήσεως ύπετάγησαν άγογ- 
γύστως άλλά καί μέ βαθυτάτην λύπην στήν ένάντια μοίρα πού τούς έπερίμε- 
νε. έπιθυμούντες οΰτω νά δώσουν μίαν άπόδειξι τής έμπιστοσύνης των πρός 
τήν εύεργέτιδά των, τό Βρεταννικόν ’Έ θνος καί έδήλω σαν. . .

Μάταιες έπικλήσεις αισθημάτων καί ύποσχέσεων. Ή  Πάργα είχε άποφα- 
σισθή νά πουληθή».

ΑΠΗΧΗΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ή  ΙΙά ρ γ α  βρίσκεται στό δρομολόγιο τών μεγάλων -θαλασσινών ταξιδ ιώ ν τής 
εποχής εκείνης, μεταξύ ανατολής καί δύσεως. Ή  μεταξύ Ίο ν ίω ν  κα ί ’Ηπειρωτικής 
'Ελλάδος θαλάσσια λωρίδα ήταν ένας δρόμος πού έπροστατευόταν ικανοποιητικά ά
πό τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τ ά  εκατέρωθεν λ ιμάνια  έχρησιμοποιήθησαν 
άπό τήν αρχαιότητα ικανοποιητικά γ ιά  τήν προστασία εμπορικών ή πολεμικών πλοί
ων γ ι’ αύτό κα ί θέατρο μεγάλων ναυμαχιώ ν άπετέλεσαν. ’Ά ς  σημειωθή δτι κα ί σή
μερα ΰπεράνω της είνα ι ό διεθνής αεροπορικός δρόμος.

Ή τ α ν  επομένως φυσικό τά λ ιμάνια  αύτά νά ε ίνα ι αξιόλογα κα ί ή  φήμη τους 
στά στόματα τών ταξιδεμένων τής εποχής νά αποκτά αίγλη, κα ί μυθική ύπόστασι, 
γ ιά  τόν κόσμο τής Ευρώπης. Έ τ σ ι ή πώλησι της Π άργας, ή άναχώρησι τών Π α ρ - 
γ ινώ ν στήν Κέρκυρα κα ί όλη αύτή ή θλιβερή ιστορία εγινε ταχύτατα γνωστή κα ί 
έξώργισε τήν διεθνή κοινή γνώμη. Ο ι πρώτες διαμαρτυρίες υψώ θηκαν άπό τήν 
ίδ ια  τήν ’Α γγλ ία , άπό τόν Στρατηγό Ρ ίτσαρντ Τσώρτς, τόν Λάντερνταλ κ.α. Ό  
Ο ύγκώ συνθέτει ποιήματα, ό Ντυβάλ πύρινα άρθρα, ό Ντελακρουά πίνακες, ό Τζι- 
οβάνι Μπερσέ επ ικά  τραγούδια, τό ϊδιο ό Γάλλος λοχαγός Β ιανέ, ό Φώσκολος, ό 
B A S O X  D ’ O R D R E , ό P O P Q U E V IL L E ,  ό T U R N E R  κα ί άλλοι πολλοί. ’Ά 
γνωστοι καλλιτέχνες φιλοτεχνούν διάφορα εργα μέ θέματα τήν Π άργα , ιδίως καλ-



λιτεχνικώτατες γκραβούρες. Ά π ό  αυτές δύο που παριστάνουν τήν έξοδο είνα ι α
ριστουργήματα κα ι αντίγραφά τους πλημμυρίζουν ολόκληρη τήν Ευρώπη, που αρ
χίζει νά ξυπνάη. Ή  πώλησι τής Π άργα ς έγέμισε τήν Ευρώπη μελαγχολία, άπογο- 
ήτευσι καί τύψεις, κυρίως τύψεις, πού συνετάραξαν τήν κοινή γνώμη κα'ι τήν έ'φε- 
ραν αντιμέτωπη μέ τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις.

Δέν είναι τυχαία, άπό Ελληνικής πλευράς, και δύο σημαντικά γεγονότα πού 
καθορίζουν κα'ι υπογραμμίζουν τήν άξία και τήν σημασία τής Π άργας γιά τήν 
Έπανάστασι. Τό πρώτο είναι δτι δ Δημήτριος 'Ύψηλάντης ορίζει αντιπρόσωπό του 
στήν ’Ήπειρο τόν Χριστόφορο ΙΙερραιβό κα'ι τοΰ αναθέτει νά ξεκινήση τις επι
χειρήσεις του καταλαμβάνοντας τήν Πάργα. Τό θέμα εχει καί ουσιαστική άξία, 
γιά τήν άπόκτησι ένός τόσον ισχυρού φρουρίου, άλλά και συναισθηματική. Ό  χα
μός τής Π άργας είχε συγκλονίσει τό πανελλήνιο κα'ι θά είχε ανυπολόγιστες ηθι
κές συνέπειες ή άπελευθέρωσΐ της. Παράλληλα τό δραμα τοΟι ήροκκοΰ Σουλιοΰ 
καί τής πουλημένης Π άργας ήταν ενα μυστηριώδες, ισχυρό κα'ι ακατάλυτο κάλε
σμα δχι μόνον γιά τόν Λόρδο Βύρωνα, πού ήρθε και τά έπεσκέφθηκε κα'ι τά τρα
γούδησε, άλλά καί γιά δλους τούς Φιλέλληνες, πού βρέθηκαν μέ τό σπαθί στό χέρι 
μαχόμενοι στό πλευρό τών Ελλήνων άπό τά πρώτα επαναστατικά χρόνια.

ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ —  ΚΑΝΑΡΗΣ

’Ερχόμαστε τώρα σέ ένα άλλο κεφάλαιο τής μεγάλης προσφοράς τής Πάργας 
στόν αγώνα τοΰ 1821. Πρόκειται γιά δυο παιδιά της, πού ή συμβολή τους στόν 
αγώνα υπήρξε πρωταρχική καί σπουδαιοτάτη: γιά τόν ’Ιωάννη; Δημουλίτσα καί 
τόν Κωνσταντίνο Κανάρη.

Ό  ’Ιωάννης Δημουλίτσας ή ΙΙάργιος ή ΙΙατατοϋκος (άπό τό μακρύ επανω
φόρι, πατατούκα, πού συνήθιζε νά φορή) ήταν σεμνός καί ταπεινόφρων. Ή  ζωή 
του ήταν περιπετειώδης δπως καί δλων τών οικογενειών πού προβλέποντας τήν κα
ταστροφή τής Π άργας ή μετά αυτήν, τήν έγκατέλειψαν καί εγκαταστάθηκαν αλ
λού. Ή  οικογένεια τού Δημουλίτσα εγκαταστάθηκε στήν Κέρκυρα καί αυτός ενε- 
τάχθη στά Γαλλικά εθελοντικά σώματα. Μόλις έγκατέλειψαν οί Γάλλοι τήν 'Επτά
νησο τούς ακολούθησε καί στήν Γαλλία έ'μαθε τήν τέχνη τού πυρπολικού1. Νοσταλ- 
γός τής πατρίδος βρήκε τήν ευκαιρία καί μέ ενα γαλλικό σκάφος πού ερχόταν στήν 
'Ελλάδα νά έπιστρέψη καί νά έγκατασταθή στά Ψαρά. Έκεΐ γίνεται Διδάσκαλος 
καί Αναγνώστης καί μετά επιδίδεται στό εμπόριο. Αποκτά ένα μικρό σκάφος μέ 
τό όποιο καί αργότερα εντάσσεται στήν έπανάστασι τού ναυτικού τών Ψαρών. 
Ποτέ δέν προσπαθεί νά καταλάβη αξιώματα ούτε κομπάζει γιά τις γνώσεις του. 
Μόνον δταν πρόκειται νά γίνη άπόπειρα κατά τού τουρκικού Στόλου στήν Έρεσσό 
καί ρωτούν αν ύπάρχη κανένας νά ξέρη νά φτιάχνη μπουρλόττα (πυρπολικά), τό
τε παρουσιάζεται καί επιδεικνύει τήν τέχνη του. Ποιά είναι ή σημασία τού πυρ
πολικού γιά τήν έπανάστασι έ'χει τονισθή άπειρες φορές καί εύκολο τό συμπέρασμα 
γιά τήν προσφορά τοΰ Πατατούκου καί τής ήρωΐκής του Πατρίδος Πάργας. Τό 
ίδιο ταπεινός δπως στήν ζωή, έτσι έπέρασε στόν θάνατο δ Πατατοΰκος. Σκοτώθη
κε σέ μιά ναυτική έπιχείρησι στόν Κορινθιακό, τό 1823 καί έπήρε, μετά τόν θά
νατο τό δίπλωμα τού 'Υποπλοιάρχου.

Γ ιά  τον Κανάρη όμως δέν ήταν γνωστό δτι ήταν παργινής καταγωγής κα ί 
αυτός. Ά λ λ ά  ας άφήσουμε τόν αείμνηστο Δ. Γατόπουλο νά μάς περιγράψη. πώς 
έκανε τήν σπουδαία άνακάλυψι κ α ί πώς τοποθετεί τά πράγματα, μέ δύο « 'Ιστορ ι
κά Σημειώματά» του πού έδημοσίευσε στήν « Ε Σ Τ ΙΑ »  Αθηνών1, τό 1937:
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«Τό άνοιγμά τών «μνημονείων» και ημερολογίων τής οίκογενείας Κανάρη 
και ή άποκάλυψις άγνωστων, έως τώρα, στοιχείων περί τής καταγωγής και οι
κογενειακής προελεύσεως τοΰ ενδόξου θαλασσομάχου και πρωθυπουργού τής 
νεωτέρας Ε λλάδος Κωνσταντίνου Κανάρη, αποτελεί, πράγματι, ιστοριοδιφι
κόν εύτύχημα. Τήν σχετικήν έρευναν ό<ρείλομεν είς τόν δισέγγονον τοΰ Πυρ- 
πολητοΰ Συνταγματάρχην κ. Κ. θ . Κανάρην, πού έθεσεν εύγενώ ς είς τήν διά- 
θεσίν μας τά κυριώτερα αυθεντικά στοιχεία τών οικογενειακών του άρχείων, 
μεταξύ τών οποίων και τό προσωπικόν ήμερολόγιον τοΰ πυρπολητοΰ, έκ πάν
των δέ τούτων αποκαλύπτεται διά πρώτην φοράν ή προεπαναστατική Ιστορία 
τής οίκογενείας Κανάρη, ή δρασις αύτής καί ή συμμετοχή της είς τήν κίνησιν 
νοΰ Γένους κατά τούς προεπαναστατικούς χρόνους τής Φιλικής Ε ταιρείας, 
καθώς και τό άρχαιότερον έπώνυμόν της, άπό τοΰ 13ου αίώνος μ.Χ. τούλά- 
χιστσν.

Πρέπει νά σημειωθή δτι τό περιεχόμενον τοΰ ημερολογίου μέ τάς οικογε
νειακός σημειώσεις τοΰ πυρπολητοΰ έμειναν, έως τώρα, μυστικόν. Διότι ό δο
ξασμένος θαλασσομάχος είχε λόγους νά άπαγορεύση την κοινολόγησίν του, 
ιδίως πρός άποφυγήν σχολίων καί παρεξηγήσεων μεταξύ τών νεωτέρων συμ
πατριωτών του Ψαριανών.

Λέγομεν δέ «νεωτέρων συμπατριωτών του», επειδή έξ αύτοΰ τοΰ προσω
πικού ημερολογίου του προκύπτει δτι ό Κωνσταντίνος Κανάρης δέν είχε γεν- 
νηθή είς τά Ψαρά ά λλ’ είς τήν Πάργαν τής Η πείρου κατά μήνα Σεπτέμβρι
ον τοΰ 1790 και έγκατεστάθη μόνον κατά τούς προεπαναστατικούς χρόνους 
είς τό νησί τών Ψαρών.

Μέ τήν βοήθειαν, λοιπόν, τών ημερολογίων τής οίκογενείας Κανάρη, δι
ευκρινίζεται δτι ή νεοελληνική οικογένεια Κανάρη ύπήρξε συνέχεια τής πα- 
λαιοελληνικής οίκογενείας Σ π η λ ι ω τ έ α ,  κλάδου καί αύτής τής προ- 
μεσαιωνικής οίκογενείας CAPO DE SPILIA, τής οποίας τά μέλη, τιτλούχοι 
τών Βενετών καί Γενουησίων άρχόντων, άπαντώνται έν δράσει περί τά 
1200 μ.Χ.

Πάντως προπάππος τοΰ πυρπολητοΰ Κανάρη φέρεται ό Νικόλαος Σπη- 
λιωτέας, έκ τοΰ υίοΰ δέ τούτου Θεμιστοκλέους έγεννήθη, κατά τό 1750, ό Νι
κόλαος Σπηλιωτέας, πατήρ τού πυρπολητοΰ Κωνσταντίνου Κανάρη καί τών ά- 
δελφών του Περικλέους Κανάρη, Γενικού Ε φ όρου τής Σ τερεός Ε λλάδος 
καί Δημοσθένους Κανάρη.

Ό  Πυρπολητής Κανάρης ήτο ύστερότοκος υίός τοΰ Νικολάου Σπηλιω- 
τέα. Έγκατεστάθη δέ μέ τήν οίκογένειάν του άπό μικρό παιδάκι είς τά Ψαρά, 
όπου κατά τήν παλαιάν συνήθειαν τής έποχής, έπεκράτησε τό ψαριανόν πα
ρατσούκλι του Κ α ν ά ρ η ς .

Κατά τόν ίδιον τρόπον μετωπνομάσθη καί ό έγκατασταθείς είς τά Ψαρά 
έκ Πάργας Δημουλίτσας είς Π α τ α τ ο ΰ κ ο ν .

Περί τοΰ νεωτέρου επωνύμου τοΰ ενδόξου θαλασσομάχου Κ α ν  — ’Ά 
ρ η ς ,  ό υίός Α ριστείδης Κανάρης (ό φονευθείς κατά τά ταραχώδη γεγονό
τα τής Βας Μεσοβασιλείας, παρά τήν σημερινήν λεωφόρον Ήρώδου τοΰ Α τ 
τικού, Αξιωματικός) γράφει είς τό ήμερολόγιον του: « ...Ά π εκ λ ή θ η  ό πα
τήρ μου Κ α ν  — ’Ά  ρ η ς ή Κανάριος, λόγω  τοΰ μειλιχίου καί σώφρονος χα- 
ρακτήρος του, διότι, αν καί ριψοκίνδυνος πολεμικός καί άποφασιστικός, ένήρ- 
γει πάντοτε μετά περισκέψεως. .

- .......................
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Διά της προεπαναστατικής δράσεώς του ό νεαρός Σπηλιωτέας, επιβληθείς 
είς τά Ψαρά και φιέρων τό νέον του έπώνυμον Κανάρης, έδόξασε τήν νεαράν 
του Πατρίδα δια τών πολεμικών του κατορθωμάτων, προηγουμένως δμως συν
εδέθη διά τοΰ δεσμοΰ τοΰ γάμου μέ τήν ώραίαν άρχοντοπούλαν τών Ψαρών, 
Δέσποιναν Μανιάτη, μέ τήν οποίαν έζησε και έμοιράσθη τις μεγάλες περιπέ
τειες τής ζωής του και τήν άθάνατον δόξάν του.

Οί περισσότεροι περιηγηται πού ήσχολήθησαν μέ τά περιστατικά τής ζω
ής τοΰ Κανάρη, περιέγραψαν μέ θαυμασμόν και τόν οικογενειακόν του βίον 
και τήν σύζυγόν του, ώς πιστήν καί άξιοθαύμαστον σύντροφον τοΰ ήρωος, άν- 
ταξίαν τής άδυναμίας τής καρδιάς του. "Ολοι σχεδόν τήν άνέφεραν ώς γυνα ί
κα μέ μεγάλα χαρίσματα, πού πάντοτε έθήλαζε και άπό ένα παιδί.

’Έ τσι, λοιπόν, έδημιουργήθη, μέσω περιπετειών και κατορθωμάτων, ή οι
κογένεια τοΰ ενδόξου θαλασσομάχου Κωνσταντίνου Κανάρη είς τά Ψ αρά — 
συνέχεια τής παλαιοελληνικής άρχοντικής οίκογενείας Σπηλιω τέα άπό τήν 
πολυπαθή Πάργαν τής Η πείρου».

Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά το δημοσίευμα ακολουθεί πανζουριλσμός. Ό  Ά θηναγόρας Π αραμυθίας 
τηλεγραφεί άπό τήν ’Α θ ή να  στόν Πρόεδρο τής Κοινότητος Π ά ργα ς  αείμνηστο 
Ά λέκο  Μ πάγκα «Χαίρων συγχαίρω Π αργίους Κωνσταντίνος Κανάρης έγεννήθη 
εις Π ά ρ γα ν  Σεπτέμβριον 1790». Ό  Πρόεδρος στέλνει στόν Γατόπουλο ευχαρι
στήριο τηλεγράφημα κα ί τόν προκαλεΐ νά προχωρήσω στίς αποκαλύψεις, οπότε α
κολουθεί τό δεύτερο σημείωμα:

ΠΑΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗΣ 28 Ιουλίου 1937

«Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητος Πάργας κ. Μ πάγκας είχε τήν καλωσύνην 
νά μοΰ διαβιβάση τηλεγραφικώς τάς εύχαριστίας τής Κοινότητος διά τήν έκ 
τών έπισήμων οικογενειακών άρχείων άποκάλυψιν τής προγονικής έκ Πάργας 
καταγωγής τοΰ έθνικοΰ ήρωος και παλαιού Πρωθυπουργού τής Ε λλά δος Κων- 
σιαντίνου Κανάρη.

Διά τοΰ ίδίου δέ τηλεγραφήματος, μ’ έπληροφάρησεν ό κ. Μ πάγκας δτι 
ιό Κοινοτικόν Συμβούλιον άπεφάσισε νά τελέση, τήν προσεχή Κυριακήν πάν
δημον μνημόσυνον ύπέρ τής μνήμης τοΰ άθανάτου θαλασσομάχου, τοΰ οποίου 
ή Πάργα ύπήρξεν ή πρώτη πατρίς του.

Τό άνωτέρω τηλεγράφημα δίδει αφορμήν είς τήν συμπλήρωσιν τοΰ θέ
ματος έκ τής ιδίας πάντοτε αύθεντικής π η γ ή ς : έκ τών άνεκδότων σημειώσεων, 
δηλαδή, τοΰ ένδοξου πυρπολητοΰ καί τοΰ υίοΰ του Άριστείδου, καθώς και 
τών σχετικών παραδόσεων ι ής οίκογενείας Κανάρη, περί τών οποίων εύγενώ ς 
διά μακράς έπιοτολής του, μέ κατέοτησεν ένήμερον ό δισέγγονος τοΰ Έ θνι- 
κοΰ ήρωος συντα.ματάρχης κ. Κ. θ . Κανάρης.

Ή  γενομένη άποκάλυψις, φυσικά, δέν μετακινεί καθόλου τήν δόξαν τού 
Κανάρη, ή όποία ήτο άποκλειστικώς ψ α ρ ι α ν ή  και ώς τοιαύτη καθωρ' 
σθη ήδη, άμετακλήτως, άπό τήν Ιστορίαν. Ή  εύκαιρία δμως, τής έκδηλώσεως 
τής ύπερηφανείας τών συμπολιτών τής πρώτης προγονικής πατρίδος τού Κα
νάρη, επιβάλλει τήν άποκάλυψιν τής άγνώστου έως τώρα προσωπικής έπισκέ- 
φεώς ιου είς τήν Πάργαν, κατά τήν ανοιξιν τοΰ 1863.

Ή  έπίσκεψις αυτη, περί τής οποίας γίνεται λόγος είς τάς αυτοβιογραφι- 
κάς σημειώσεις τοΰ ναυάρχου, είναι ίστορικώς ενδιαφέρουσα, διότι τόν Κανά- 
ρην συνώδευσε τότε, δπως γράφει ό ’ίδιος και ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης,



Ή πειρώτης και αύτός τήν προγονικήν καταγωγήν, συνδεδεμένος μαζύ του μέ 
παλαιούς φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς.

Κατά τήν εποχήν εκείνην ό Κανάρης ήτο έντολοδόχος τού ’Έ θνος, μέλος 
δηλαδή τής τριμελούς έπιτροπής (Κανάρης, Ζαΐ'μης, Γρίβας) είς τήν οποίαν 
ή Β ' τών Ε λλή νω ν Συνέλευσ ις, διά ψηφίσματος της, έδωσεν εντολήν (Μ άρ
τιος τοΰ 1863) νά μεταβή είς Κ οπεγχάγην και νά προσφέρη έπισήμως τό Ε λ 
ληνικόν Στέμμα, είς τόν τότε νεαρόν πρίγκηπα τής Δανιμαρκίας Γουλιέλμον
- Γεώργιον.

Ή  Ε πιτροπή  τής Συνελεύσεω ς, συνοδευομένη άπό τούς συμβούλους της 
καί ύπασπιστάς της Σκουζέν, Δόσιον, Π ικέρνην, Μολλάν, Βρατσανον, Γ.Α. 
Μαυροκορδατον και Τιμολέοντα Φιλήμονα, διευθυνομένη είς Δανίαν, έφθα- 
σεν είς τνή Κέρκυραν τό άπόγευμα τής 2ας ’Απριλίου 1863.

Μόλις έγνώσθη ή άφιξις τής Ε πιτροπής, ολόκληρος ή πόλις τής Κερκύ- 
ρας άνεστατώθη άπό τόν κοινόν ενθουσιασμόν, έκ τών πρώτων δέ έσπευσαν 
είς τήν παραλίαν ό παρεπιδημών τότε έν Κερκύρα ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 
μετά τοΰ Προέδρου τοΰ τοπικοΰ συλλόγου τής ’Αναγεννήσεως Γουργουράκη, 
ένώ ταύτοχρόνως ό Παδοβας έσπευσε νά προπαρασκευάση τήν λαϊκήν ύποδο- 
χήν είς τήν πόλιν.

Είς τήν παραλίαν ό Βαλαωρίτης συνηντήθη μέ τόν άποβιβασθέντα πρώτον 
πολιτικόν άρχηγόν τής ’Επιτροπής Θρασύβουλον Ζαΐμην, παλαιόν φίλον καί 
συμμαθητήν του. Συγκεκινημένοι βαθύτατα καί οί δύο περιεπτύχθησαν άλλή- 
λους καί άντήλλαξαν άδελφικόν ασπασμόν. ’Έ π ειτα  ό Βαλαωρίτης καί ό Γουρ- 
γουράκης άνήλθον έπί τού άτμοπλοίου, πρός συνάντησιν τών άλλων μελών 
τής Έ πιτροπής.

Ο Βαλαωρίτης έως τά τελευταία χρόνια τής ζωής του διηγείτο δτι ή συ- 
νάντησις αΰτη μετά τού Κανάρη τοΰ έπροκάλεσε μίαν άπό τάς σφοδροτέρας 
συγκινήσεις τού βίου του. Ή  συγκίνησις και τά δάκρυα έπνιγαν τήν φωνήν 
τοΰ ποιητοΰ, δταν έγονάτισεν έμπρός είς τόν δοξασμένον θαλασσομάχον καί 
κατεφίλει τά χέρια του καί έδέχετο τήν εύλογίαν του. Κατόπι άπεβιβάσθη- 
οαν ολοι καί ή έπιτροπή έτυχεν αποθεωτικής ύποδοχής άπό μέρους τοΰ Κερ- 
κυραϊκοΰ Λαού, πού ε ίχε  καταληφθή άπό πραγματικήν φρενίτιδα.

Έ πανερχόμεθα τώρα είς τάς αύτοβχογραφικάς σημειώσεις τού Κανάρη.
Έ ξ  αύτών προκύπτει δτι ή τριήμερος αναγκαστική παραμονή — διά λό

γους άναμονής τοΰ άτμοπλοίου — είς τήν Κέρκυραν, έδωσε τήν εύκαιρίαν είς 
τόν Κανάρην καί τόν Βαλαωρίτην τής συντόμου έκδρομής είς τήν κοινήν προ
γονικήν πατρίδα των τήν ’Ή πειρον.

Ή  έπίοκεψις αυτή τοΰ ένδοξου θαλασσομάχου και τοΰ Βαλαωρίτου είς 
τήν Πάργαν έπραγματοποιήθη τήν 5ην ’Απριλίου 1863. Π ερί αύτής γράφει ό 
Κ ανάρης:

Έ πω φελήθημεν τής εύκαιρίας καί μετέβημεν είς έπίσκεψιν τών πατρίδων 
μας (τοΰ τε Βαλαωρίτου καί έμοΰ) τών προγονικών είς τήν κατέναντι τής 
Κέρκυρας ’Ή πειρον, τής λατρευτής Πάργας, τής οποίας άνήλθομεν τόν ά- 
ναντη καλντεριμικόν δρόμον, όστις μοΰ έθύμιζε τούς παιδικούς χρόνους καί 
τούς άλλεπαλλήλους άγώνας τών προγόνων μ ο υ .. .

Ε ίς τό σημεϊον αυτό τών σημειώσεων τοΰ ναυάρχου γίνεται λόγος περί 
τής ζωηράς συγκινήσεως πού ήσθάνθησαν οί δύο Ε θνικο ί άνδρες, δταν έφθα- 
οαν είς τήν τοποθεσίαν τοΰ παλαιοΰ (ρρουρίου, δπου εύρίσκετο ό προγονικός 
πύργος καί ή περίφημος ο π  η λ ι ά, έκ τής οποίας προήρχετο καί τό άρχι ■ 
κόν έπώνυμον (Σ πηλιω τέα) τής παλαιας προγονικής οίκογενείας τοΰ Κα
νάρη.



Μέ τάς όλίγας άλλά άδράς αύτάς γραμμάς περιγράφει είς τάς σημειώ
σεις του ό ένδοξος θαλασσομάχος τήν ιστορικήν μέ τόν Βαλαωρίτην έκδρομήν 
του είς τήν πρώτην του προγονικήν πατρίδα».

Λ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟ Σ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σεμνή καί ταπεινή, δπως σέ δλες τίς εκδηλώσεις της, ή "Ηπειρος γιορτάζει 
κατά τόπους εφέτος τήν συμμετοχή της στον αγώνα τοΰ 1821. Γνωρίζει τι εχει 
προσφέρει καί γνωρίζει δτι ή προσφορά της είναι παραμερισμένη. Δέν δυσανασχε
τεί γ ι’ αύτό. "Ο,τι έ'δοίσε στόν αγώνα ήταν προσφορά αγάπης, φιλοπατρίας, αυ
τοθυσίας. Ξέρει δτι τά παιδιά της αγωνίστηκαν γιά ιδέες ραί, σκίζοντας τά πομ
πώδη διπλώματα τής διχόνοιας, έπεφταν στήν μάχη χωρίς υπολογισμούς.

Γιά τήν Πάργα, τό χαϊδεμένο παιδί της, ή ’Ήπειρος είναι ιδιαίτερα περήφα
νη, γιατί τράβηξε μέσα στούς αιώνες τίμια καί ελεύθερη, κρατώντας, μόνη αύτή, 
στά χέρια της τήν σπίθα τής ελευθερίας καί τής ελπίδας. Γιατί δέχτηκε, ύπεστή- 
ρ'ιξε, περιέθαλψε καί Ισωσε δσα αδέλφια κινδύνευαν τριγύρω, γιατί έλαμψε μέ τά 
γενναία παιδιά της σέ έναν μακραίωνα αγώνα καί γιατί έπεσε ήρωϊκά δίνοντας τό 
παράδειγμα τής θυσίας καί τής αύταπαρνήσεως, συγκλονίζοντας καί ξυπνώντας τήν 
κοιμισμένη Ευρώπη καί ύποχρεώνοντάς την νά δεχθή μιάν Ιστορική ανάγκη πού 
άνέτελλε: τήν .Ελληνική ’Ελευθερία.

ΝΙΚΟ Σ ΧΡ. ΤΣΑΚΑΣ
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ΚΩΣΤΑ Π. ΒΛΑΧΟΥ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ ΣΤΑ 1821
Τήν Η πειρω τική συμμετοχή στήν εθνεγερσία τοΰ 1821 άντιπροσωπεύει, 

civ φυσικά έξαιρέση κανείς τήν μόνιμη, σχεδόν, επαναστατική έστία τών Σ ου
λιωτών, ή επανάσταση τών δυο Κίσμοπόλεων Συρράκου καί Καλαρρυτών, τό 
θέρος τοή 1821. Καί παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις τό εγχείρημα τών Βλα- 
χοχωριών όταν λάβη κανείς ύπ’ δψιν, δτι ολόκληρη ή περιοχή τών Ί ω α ν ν ί
νων ήταν τότε πλημμυρισμένη απ’ τά Σουλτανικα στρατεύματα, πού πολιορ
κούσαν τόν άποστάτη Ά λ ή 1.

Ώ ς  πρός τήν ήμερομηνία έκρήξεως τής έπαναστάσεως οί άπόφεις τών ι
στορικών διίστανται. Πάντως οί περισσότεροι μιλούν γιά τέλη Ιο υ ν ίο υ  — αρ
χές  Ιο υ λ ίο υ  18213. Τό πιο πιθανό είναι δτι κι’ εδώ οί έπαναστάτες θέλησαν νά 
συμπέση ή εξέγερσή τους μέ μιά θρησκευτική γιορτή. Ή  ·30ή Ιουνίου., ημέ
ρα γιορτής τών 12 ’Αποστόλων, κατά τήν όποία πανηγυρίζει τό Συρράκο, συγ
κεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες σάν ήμέρα ένάρξεως τής έπαναστά- 
σειυς τών Συρρακο - καλαρρυτηνών.

Τό κίνημα τών δυο βλαχόφωνων κωμοπόλεων τοποθετείται στά πλαίσια 
ένός εύρύτερου επαναστατικού σχεδίου τών Ε λλή νω ν  στόν Η πειρωτικό χώ 
ρο. Σύμφω να μέ τό σχέδιο αυτό, πού είχε έκπονηθή άπό τόν Μάρκο Μπό- 
τσαρη, οί άρματολοί τών Τζουμέρκων μέ τούς Γώγο Μ παγόλα καί Μήτρο 
Κουτελίδα ώφειλαν νά εξεγείρουν τά Κατσανοχώρια, οί Σουλιώ τες μέ τόν 
Μάρκο θά χτυπούσαν τόν Χουρσίτ άπό τήν πεδιάδα τών Ίω α νν ίνω ν καί, τέλος, 
οί άρματολοί τοΰ Άσπροποτάμσυ μέ τόν Γιαννάκη Ράγκο θά έπαναστατοΰσαν 
τά Βλαχοχώρια.

Είναι βέβαιο δτι στό επαναστατικό αύτό σχέδιο τών Ε λλή νω ν  συμμετείχε 
καί ό Ά λ ή ς3, ό όποιος αισθάνονταν καθημερινά καί περισσότερο νά τόν περί- 
σφίγγη ό κλοιοί; τού Χουρσίτ. Μοναδική έλπίδα γιά ιόν Ά λή  είχαν άπομείνει 
τώρα οί "Ελληνες, τών όποίων τόν άγώνα «ήσπάζετο ώς ίδιον»'*. Ά λ λά  καί οί 
"Ελληνες είχαν συμφέρον να έχουν καλές σχέσεις μέ τόν Ά λή  κι’ αύτή ήταν 
η γραμμή ήγετών τής Έπαναστάσεως. Σ έ  επιστολή του πρός τόν Κολοκοτρώ- 
νη, πού δημοσίεψε ό Φιλήμων στό Δοκίμιό του5, ό Ύ ψηλάντης προτρέπει τόν

1) Ίωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιο-v 'Ιστορικόν περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, Ά-θη- 
ναι 1861, τ. Δ ', σ. 148.

2) Μ. Οικονόμου: «Κατ’ άρχάς ’Ιουλίου». ’Αραβαντινός: γύρο στίς 23 ’Ιουνίου. Σέ επι
στολή συγγενή τοΰ Π . Λάμπρου: 1 ’Ιουλίου. Ψ αλλίδας: στίς αρχές ’Ιουλίου. Ν. ΓΙα- 
πακώστας: 30 ’Ιουνίου. Τρικούπης: «Δυο περίπου εβδομάδας προ τής μάχης τοΰ Πέτα» 
πού έγινε στίς 15 ’Ιουλίου 1821. Χρ. Σοΰλης : 18 ’Ιουνίου.

3) Π . ’Αραβαντινός, Χρονογραφία τής ’Ηπείρου, έν Ά θήναις, 1856, α. 348.
4) Ά ντ . Πρόκες -I ”0 στεν, Ή  ιστορία τής Έπαναστάσεως των Ελλήνων, μετ. Γ. ΕΜ, 

’Αντωνιάδου, ΆίΙήνησι 1868, τ. Α ', σ. 43.
δ) Φιλήμων, Δ οκ ίμ ιον , τ. Α ', σ. 309.



Γέρο νά διατηρούν οί 'Έ λ λη νες συμμαχία μέ τόν Ά λή  καί νά άφανίζουν τούς 
βασιλικούς. Σ χεδόν τά ίδια επαναλαμβάνει καί σ’ άλλη επιστολή του ό Ύψη- 
λάντης. Μέ τή συμμαχία Ε λ λή νω ν  — Ά λή  και τόν άγώνα τών Ε λ λή νω ν  κα
τά τών βασιλικών, ό Υψηλάντης άποβλέπ τ στήν ολοκληρωτική άπομάκρυν- 
οΐ] τών σουλτανικών στρατευμάπυν απ’ τήν "Ήπειρο, έτσι ώστε ή μεγάλη Έ - 
πανόπτηΊη, πού θά ξεσπάση άργότερα, νά στηριχτή στήν ελεύθερη καί οχυρω 
μένη ’Ή πειρο6.

Τό πιθανότερο λοιπόν είναι ό ίδιος ό Ά λ ή ς νά προέτρεψε τόν Κωλέττη, 
γιατρό τότε τού γυιού του Βελή, νά έπαναστατήση τά Βλαχοχώρια. "Αλλωστε 
σέ «ύπενέργεια» τού Ά λή  απέδωσε τό κίνημα τών Συρρακο - καλαρρυτηνών 
και ό Χουρσίτ, ό οποίος «έφρενητ ίασεν ού μόνον ώς βλέπων τόλμην μεγάλην, 
άλλά καί ώς άποδίδων αύτήν είς ύπενέργειαν τοΰ Ά λή  Πασα»7.

"Αν τό λαμπρό αύτό σχέδιο, πού γιά  διαφόρους λόγους8, δέν έκτελέστηκε, 
πετύχαινε, θά ήταν γιά τά σουλτανικά στρατεύματα τοΰ Χουρσίτ ένας σοβα
ρός αντιπερισπασμός, πού θά ευνοούσε εξαιρετικά τήν επανάσταση στήν Π ε
λοπόννησο. Γιατί, κάτω απ’ τήν Ε λλη νική  πίεση, θά ήταν δύσκολο, δν όχι α
δύνατο, νά καταβάλη ό Χουρσίτ τόν Ά λή . Κι άκόμα πιο δύσκολο θά ήταν, νά 
άποσπάση ό Χουρσίτ δυνάμεις άπ’ τό στρατόπεδό του καί νά τις στείλη πρός 
τήν Στερεά  καί τήν Πελοπόννησο ή καί ό ίδιος μ’ όλο τό στρατό του ν ’ άνα- 
χωρήση γιά τήν Πελοπόννησο, άφίνοντας στήν ’Ή πειρο τόσες επαναστατικές 
έστίες.

Γρήγορα ύποφιάστηκε τις κινήσεις καί τά σχέδια τών Ε λλ ή νω ν  ό Χουρ
σίτ. Τά προληπτικά μέτρα του γιά τήν άποτροπή μιας έξεγέρσεως τών Ε λ λ ή 
νων, πού οπωσδήποτε θά τοΰ δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα, ήταν νά στεί
λη καί νά ζητήση άπ’ τούς Καλαρρύτες καί τό Συρράκο, κι άπό άλλα άκόμα 
χωριά, όμηρους, τούς οποίους περιώρχσε στό νησί τής Παμβώτιδας9.

Εκτιμώ ντας άκόμα ό Χουρσίτ τή στρατηγική θέση10 Καλαρρυτών — Συρ- 
ράκου, έστειλε, τόν Σεπτέμβρη τοΰ 1820, γυρω στούς 480 στρατιώτες ύπό τόν 
Ίμβραήμ ΙΊρεμέτη, γιά νά ένισχύσουν τήν μικρή τοπική φρουρά τών 60 άν
δρών. ’Έ τσ ι ύπσλόγιζε ό Χουρσίτ νά έξασφαλίση τόν έλεγχο  μιας άπ’ τις ση- 
μαντικώτερες διόδους τής Πίνδου, τοΰ Μπάρου, πού βρίσκεται κοντά στούς 
Καλαρρύτες. Γιά τόν ίδιο λόγο ό Χουρσίτ είχε στείλει χίλιους στρατιώτες στό 
Μέτσοβο, γιά «νά φυλάγουν ώς κλειδί όποΰ είναι διά τήν τοποθεσίαν του»11.

"Οσο κι άν είναι ύπερβολικό τό ποσό τών 400.000 φράγκων, πού, κατά 
τόν Πουκεβίλ12, δαπανήθηκε άπ’ τούς Καλαρρυτηνούς σέ διάστημα 10 μη
νών, γιά  τή συντήρηση τών 480 στρατιωτών τού Ίμ βρα ήμ  Πρεμέτη, είναι ώσ- 
ιόσο ενδεικτικό γιά τό μέγεθος τής οικονομικής αιμορραγίας τών Καλαρρυτών 
κυρίως. Ή τα ν  έτσι έπόμενο νά άγανακτήσουν οί Συρρακοκαλαρρυτηνοί, άλ
λά καί οί εύκατάστατοι Ίω α νν ϊτες  πού παρεπιδημούσαν στούς Καλαρρύτες. 
Οί τελευταίοι είχαν καταφύγει έκεΐ γιά σιγουριά, μόλις άρχισε ή πολιορκία

<0 Φιλήμων, Δοχίμιον, τ. Β ',  σ. 348.
7) Φιλήμων, Δοκίμιον, τ. Δ ',  σ. 149.
8) I I .  Κουγιτέα, Π ραγματεία τοπογραφική, κλπ. έν Άβ'ήναις, «Εστία», 1905, σ. 253.
9) 'Ιστορία τής πολιορκίας τοΰ Ά λή Π ασα, έξ ανεκδότου χργρ. Α. Ψαλλίδα, περ. Νέος

Κουβαρας, έ'τος Β ',  1962, σ. 80.
10) Μ. Οικονόμου, Ιστορία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ’Απομνημονεύματα αγωνιστών 

21, τόμος ΙΔ ',  τεϋχος Α ', π. 168.
11) Ψαλλίδα, εν>1’ άνωτ. σ. 78.
12) Πουκεβίλ, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, r. Β ',  έν Ά θήναις 1890, σ. 298.



τοΰ Ά λή  άπ’ τούς σουλτανικούς, είχαν δέ συναποκομίσει δ,τι ήταν δυνατόν, 
άπ’ τις τεράστιες περιουσίες τω ν13.

Α ντιφατικές είναι οί ειδήσεις γιά  τον τρόπο μέ τον όποιο οί Συρρακοκα- 
λαρρυτηνοί άντιμετώπίσαν τις επαναστατικές ενέργειες τών Κωλέττη — Τουρ- 
τούρη. Ό  Κουτσαλέξης συγκεκριμένα γρ ά φ ε ι"  πώς «τό περισσότερο μέρος 
τών κατοίκων Καλαρρυτών καί Συρράκου δέν ή θ ελ εν .. .» νά έπαναστατήση, 
επειδή δέν είχαν άρκετά δπλα. "Ομως «φοβούμενοι τάς συνεπείας15, ούχ ήτ- 
τον παρεδέχθησαν τήν έπανάστασιν». Στή συνεχεία ισχυρίζεται ό Κουτσαλέ
ξης, πώς ή επανάσταση ήταν έργο τών Γιαννιωτών προσφύγων ύπό τήν αρχη
γία τών βλάχων Κωλέττη καί Τουρτούρη.

Α ντίθετα  ό Π ουκεβίλ1” γράφει πώς τόσο είχε άποκάμει κ ι’ άγανακτήσει ό 
λαός, πού μόλις άντίκρυσε τήν επαναστατική σημαία — λευκή μέ ερυθρό 
σταυρό17 — επαναστάτησε χωρίς τήν συγκατάθεση τών προεστώτων του καί 
είσήγαγε στούς Καλαρρύτες 200 έπαναστάτες, πού άμέσως προσέβαλαν τούς 
Τούρκους18.

Οί κάτοικοι τοΰ Συρράκου καί τών Καλαρρυτών «άοπλοι καί άπόλεμοι» 
κατά τόν Χρ. Σ ο ύλη ν19, χωρίς «φιλοπόλεμα ήθη», κατά τόν Φ ίνλεϋ20, θά φά
νηκαν διατακτικοί καί απρόθυμοι, ϊ'σως, νά επαναστατήσουν. Καί πιστεύω πώς 
έχε ι δόση άληθείας — πέρα άπό κάποιο τοπικιστικό κομπασμό — ό ισχυρισμός 
τοΰ Κουτσαλέξη, δτι «ήμεΐς οί Ιωαννϊται εύρεθέντες είς Καλαρρύτας ήθελή- 
σαμεν νά έπαναστατήσωμεν.. . »21. Διότι ιδιαίτερα οί πάμπλουτοι Τω αννϊτες 
θά άποτελοΰσαν τό άντικείμενο τής βουλιμίας τών στρατιωτών τοΰ Ίμβραήμ  
Πρεμέτη.

Ή  επανάσταση, δπως καί παραπάνω άναφέραμε, έξερρόγη στις 30 Ι ο υ 
νίου 1821, ήμερα τής γιορτής τών Α γίω ν Αποστόλων, κατά τήν όποία πανη
γυρίζει ό φερώνυμος ναός καί ή κωμόπολη τοΰ Συρράκου. Στό Συρράκο οί 
Τούρκοι παραδόθηκαν χοίρίς νά προβάλουν σοβαρή άντίσταση. Α ντίθετα  οί 
Τούρκοι τών Καλαρρυτών, μόλις εκδηλώθηκε ή επανάσταση, κλείστηκαν «έν

13) Στήν έμμετρη ιστορία τοΰ Ά λή  ΙΤασα, πού εγραψε ό Κ. Τζουκαλας τό 1823 και δη- 
μοσίεψε ό Φ. Σαγκούνης (Η.Χ., τ. Θ ' 1934, στ. 384 κ .έ.) άναφέρεται γιά τή φυγή 
τών Ίω αννιτώ ν:

’Ά ρχισαν γιά νά δένουν φορτώματα πολλά 
είς τά χωριά τά στέλνουν ολα τους τά καλά 
άρχίνισαν νά φεύγουν άνθρωποι περισσοί, 
άλλοι στούς Καλαρρύτες, άλλοι είς τό νησί.

14) Λ .I I . Κουτσαλέξη, Διαιρέροντα καί περίεργα τινα ιστορήματα, Ά πομν. αγωνιστών 21, 
τόμος Ζ ',  σελ. 268.

15) ΙΙολλΰ  "Ελληνες οπλαρχηγοί κατέστρεφαν τότε τις περιουσίες τών ομοεθνών των γιά 
νά τούς εξαναγκάσουν νά «βγοΰν στό κλαρί»!

16) ’Ένβ·. άνωτ.
17) Κουτσαλέξης, εν!)’ άνωτ.
18) Ή  πληροφορία αύτή τοΰ Πουκεβίλ δέν ανταποκρίνεται πρός τήν πραγματικότητα. Κ α

τά τήν γνώμη μου δ I I .  παρεξήγησε έδώ τις ειδήσεις γιά διχογνωμία μεταξύ τών προ
εστών τών Καλαρρυτών, γιά τήν όποία γίνεται λόγος παρακάτω.

19) ’Έ ν θ ’ άνωτ.
20) Γ. Φίνλεϋ: «'Ιστορία τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως», τόμος Λ ', Ά βήνα, σ. 270.
21) Έ ν ΰ ’ άνωτ.



στερεαϊς οίκίαις»22. ΓΙρίν μάλιστα οχυρωθούν φρόντισαν νά πάρουν ομήρους 
τόν πρωτόπαπα Παπαγεώργιο Σγοΰρο, τόν ’Ιωάννη Στρουγγάρη, κι άλλους 
προύχοντες τής κωμοπόλεως23. Αποφασισμένοι δέ νά άμυνθσϋν, μόλις έπεσαν 
οί πρώτες ντουφεκιές, «έ6γήκαν οί Τούρκοι και άρπαξαν άπό τους δρόμους τά 
γίδια και γελάδια, δπου πάεναν στή βοσκή διά νά έχουν νά φ α ν . . .  »24.

Αλλά ή άπόφαση τών Τούρκων νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων φαίνεται 
καλύιερα σε μιά επιστολή, πού έστειλε ό Ίμ βρα ήμ  Πρεμέτης, στίς 4 Ιο υ λ ίο υ  
182]-’, πρός τόν Καλαρρυτηνό προύχοντα κι ένα άπ’ τούς αρχηγούς τής έπα
ναστάσεως, τόν Κ. Τουρτούρη. Ή  επιστολή αύτή προδίδει τό ώραϊο και ύψηλό 
φρόνημα και τήν φυσική εύγένεια  τοΰ Πρεμέτη, ό όποιος πληροφορεί τόν άν- 
ι ίπαλό του, μέ τρόπο άπλό και ήμερο, δτι «έχω άπόφασιν μαζί μέ τόν Χουσεϊ- 
ναγα καί Ματούσιαγα νά σταθώμεν κατά τήν τιμήν μας καί νά άποθάνωμεν μέ 
αύτήν. Η μ είς δέ δι’ αυτήν τήν τιμήν άποφασίζομεν νά πολεμήσωμεν άνδρειω- 
μ ένα .. . »20.

Π έντε ολόκληρες μέρες κράτησε ή άμυνα τών Τούρκων στούς Καλαρρύ- 
τες. Απώλειες σημειώθηκαν μόνο άπ’ τήν πλευρά τών πολιορκημένων, πού 
είχαν 4 νεκρούς27. Σ τίς 6 Ιο υ λ ίο υ  1821, ήμέρα Πέμπτη, οί Τούρκοι, άπό φό
βο μή τούς κάψουν ζωντανούς οί 'Έ λ λ η ν ες23, ζήτησαν συνθηκολόγηση. Ά πό 
τή πλευρά τών Ε λλή νω ν  διαπραγματεύτηκε «κάποιος Νικόλαος Μ πελιμέζης 
καί έσυμφώνησαν διά νά φ ύ γο υ ν . . . άπό άλλον δρόμον άπό έκεϊνον πού ή- 
φερναν οί Γοζτιστινοί καί τούς Τούρκους. . .»29. Ε π ε ιδή  μάλιστα οί Τούρκοι 
είχαν φόβο, μήπως οί Καλαρρυτηνοί τούς στήσουν ένέδρα, ζήτησαν καί πήραν 
ομήρους «έξόν άπ’ τούς νσμάτους πού είχαν στά χέρια τους τόν Σγούρο, τόν 
Τζάγκουρα καί τόν Στρουγγάρη. . .»30. Προθυμοποιήθηκε δέ νά τούς άκολου- 
θήση καί ό ίδιος ό Μ πελιμέζης. 'Ό λ ο ι αύτοί ώφειλαν νά συνοδέψουν τούς 
Τούρκους ώς τις προφυλακές τοΰ βασιλικού στρατοπέδου τών Ίω αννίνω ν. 
Μόλις δμως έφτασαν στό βουνό Πολύανον (κ. Π ολυάνα) συνάντησαν έκεΐ 
5.00011 περίπου Τουρκαλβανούς, βοήθεια τοΰ Χουρσίτ πρός τήν πολιορκημένη 
φρουρά τών Καλαρρυτών. Μερικοί τότε άπ’ τούς όμηρους - προκρίτους τών 
βλαχοχωριών προσπάθησαν καί πέτυχαν ν ’ άποδράσουν. Ά π ’ τή μεριά τους 
οί Τούρκοι δολοφόνησαν, παρά τή συμςχυνία, τόν ιερέα καί 5 άπ’ τούς πρού

22) Πουκεβίλ, ενβ’ άνωτ.
23) Σπ. I I . Άραβαντινοΰ, 'Ιστορία Ά λή  ΙΙασα, Έ ν  ΆΌήναις, 1899, σ. 590.
24) Σ.τ. I I . Ά ραβ., ενβ’ άνωτ.
25) Ή  ήμερομηνία, πού φέρει ή επιστολή αύτή, ενισχύει τήν άποψη, οτι, ή επανάσταση έ-

£::ρράγη τέλη ’Ιουνίου —  άρχές ’Ιουλίου. Είναι λοιπόν φανερό πόσο εξω πέφτουν δ Σού- 
λης καί ό Άραβαστινός, πού βεωροϋν τήν 18 καί 23 ’Ιουνίου αντίστοιχα σάν ήμέφα 
έκρήξεως τής έπαναστάσεως. Τό ίδιο καί δ Κουτσαλέξης ποΰ -θεωρεί τήν 30ή ’ Ιουνίου 
οάν ήμέρα καταστροφής τών Καλαρρυτών.

2(>Ι Σ.τ. Τρικούπη, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως, τ. Λ ’, Έ ν  Λονδίνφ, Α Ω Ν Γ ',
σ. 400.

27· Σ.τ. II . Ά ρα6. Ινβ·’ άνωτ.
28) Κουτσαλέξης, ?νθ’ άνωτ., σ. 243.
29) Σπ. I I .  Ά ραβ., ένθ’ άνωτ., σ. 591.
30) Σπ. Π . Ά ρα6., ?νβ’ άνωτ., σ. 590.
ill)  II. Αραβαντινός, ένθ’ ανωτ. 'Ο αριθμός αυτός είναι μάλλον ό άκριβέστερος κι δχι οί

2.000 τοΰ Πουκεβίλ. Ά λλω στε ό Ιδιος Γάλλος ιστορικός γράφ«ι δτι οί Α ρβανίτες 
«καθ’ ομάδας προσέτρεχον έκ τής άνω Α λβανίας καί Μουϊακιάς» (σ. 75).



χοντες3'. Ενωμένοι τώρα οί στρατοί τών Τουρκαλβανών βαδίζουν εναντίον 
τών δύο κωμοπόλεων.

Ή  είδηση τού ερχομού τών Τουρκαλβανών προξένησε μεγάλη σύγχυση 
καί ταραχή στούς επαναστάτες. Πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή είχαν άπο- 
μείνει τώρα εντελώς μόνοι καί άβοήθητοι. Ό  Ράγκσς έγκατέλειψε, πριν καλά
- καλά έλθη σέ επαφή μέ τόν εχθρό, τις έπαγαστατημένες κωμοπόλεις καί «έ- 
δόθη είς φυγήν»33.

Οί Συρρακιώτες μόλις πληροφορήθηκαν — τό πιο πιθανό άπ’ τούς δρα- 
πέτες προύχοντες — δτι καταφτάνει μεγάλη δύναμη αύτοκρατορικοϋ στρατού, 
έσπευσαν νά καταλάβουν επίκαιρη θέση στό δρόμο, πού οδηγεί πρός τά Γιάν
νινα. Βρέθηκε δμως καί σ’ αύτή τήν περίπτωση ό ’Εφιάλτης, γιά νά διαπιστωθη 
γιά μιά άκόμη φορά, δτι καί τού Νέου Ελληνισμού μεγάλες ή ώραϊες στιγμές 
τις συνοδεύει καί τις σκιάζει ή επαίσχυντη πράξη τής προδοσίας.

Τόν Εφιάλτη ενσαρκώνουν έδώ κάτοικοι τών χωριών Κράψι34 καί Γότι- 
στα, οί όποιοι νύχτα, άπό άλλο, άφρούρητο μονοπάτι, ώδήγησαν τούς Τουρ- 
καλβανσύς στά νώτα τών Συρρακιωτών.

Δέν χω ρεϊ καμμιά δυστυχώς, άμφιβολία γιά  τήν προδοτική στάση, πού 
τήρησαν οί κάτοικοι τών χωριών Κράψι καί Γότιστα. Κατά τήν αξιόπιστη χ ε ι
ρόγραφη εφημερίδα τού Μεσολογγίου «Έ φημερίς Αίτωλική»35, φύλλο τής 10 
Αύγουστου 1821 « . . .  ή μιαρά προδοσία προύξένησε τήν άλωσιν δύο Κωμοπό
λεων Συράκου καί Καλαρίτων. . .». Ή  ί'δια εφημερίδα είναι ή μόνη πηγή, πού 
άναφέρει, δτι «. . .ό άνάξιος Καπετάνος Κωνσταντίνος Πσυλής, ό τουρκολά- 
τρης, . . . δέν έσυνήργησεν ολίγον είς τήν καταστροφήν τών είρημένων δύο 
χωρών, καί αύτός έδωκε πρός τούς Τούρκους τό σχέδιον τοΰ νά προχωρήσουν 
εις τά Τζουμέρκα. . . »30.

Καί ό Ψ αλλίδας37 καί ό Κουτσονίκας38 άναφέρονται στήν προδοσία, ένώ 
ό Φιλήμων39 άποκαλεϊ τούς Γοτιστίνούς «προθύμους προδότας», ό δέ Τρικού- 
π η ς!0 «προθύμους οδηγούς».

Εξάλλου «ό συγγενής» τοΰ Π. Λάμπρου γράφει, δτι είχαν μάθει οί έπα- 
ναστατημένοι, «όπου έρχονταν αρκετό στράτευμα άπό ’Ιω άννινα καί μαζί μέ 
τούς Γοτζιστινούς διά νά μας χαλάσουν. . . »Π.

’Εκείνος δμως πού κατακεραυνώνει τήν προδοσία τών Γοτιστινών είναι ό 
Νέος ’Ιατρός στήν δεύτερη «πρός τόν αύτοΰ αύτάδελφον» επιστολή του τήν 
καλουμένη «Καθρέπτης ’Επιπληκτικός» γραμμένη στά 1824: «Πώς ήμπορεΐ ό 
άληθής Έ λ λ η ν  νά μήν άναθεματίση τούς παρανόμους καί άσεβείς, καί προδό
τας υιούς τής πατρίδος οί όποιοι είναι πατροκτόνοι καί μισάδελφοι, καθώς 
πράγματι άπεδείχθησαν πολλοί καί μάλιστα οί κατηραμένοι Γοτζιστινοί. . . οί 
οποίοι είς τά 1821: δχι μόνον έπρόδοκαν είς τούς βαρβάρους, τούς φ ιλογενε-

32) Πουκεβίλ, ένθ' άνωτ.
33.) ’.Ιωάννου Φίλήμονος, Δοκίμων 'Ιστορικόν περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. Δ ' 

’Αθήναι 1861, σ. 149.
34) .Οί περισσότερες πηγές αναφέρουν μόνον τους Γοτιστινους σάν προδότες.
35) «Νέος Έλληνομνήμων», Α ', σ. 458.
36) Αυτόθι.
37) ’Έ ν θ ’ άνωτ., σ. 83.
38) Λ. Κουτσονίκα, Γενική 'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, έν ’Αθήναις, 1863, 

τ. Β ’, σ. 85.
39) Έ ν θ ’ άνωτ., σ. 149.
40) ”Ενθ’ άνωτ. σ. 316.
41) Σπ. Ά ραβ ,, ενθ’ άνωτ. σ. 590.



στάτους και άξιεπαίνους πατριώτας Καλαρίτας, άλλά και συντροφικής έηήγαν 
μέ τούς Τυράννους, διά νά τούς κατακόψουν και νά τούς κατασκλαβώσουν.. . 
Τώρα αύτοί δέν είναι γεννήματα έχιδνώ ν; Δέν έκοψαν και κόφτουν άπό τάς 
σάρκας τής ιδίας των μητρός. . . »42.

Ό  ’Αραβαντινός άναφέρεται στό έπονείδιστο γεγονός, τό όποιο ούτε δέ
χεται, ούτε άρνεϊτατ13.

Φανερά επιεικής γιά τούς Γοτιστινούς είναι ό Κουτσαλέξης, ό όποιος δέ
χεται μέν, δτι «κάτοικοι έκ τών πλησίον χωρίων . . .  έδειξαν είς τούς ’Αλβα
νούς τήν άτραπό», δέν δέχεται δμως, δτι έπρόκειτο γιά προδοσία. «Λέγουν, δτι 
υπήρξε προδοσία. . .». Καί, θέλοντας νά άποσείση τήν κατηγορία, υποστηρίζει 
δτι, δ,τι έγινε, έγ ινε «έξ ανάγκης, δταν βλέπουν τά μικρά αύτά χωρία νά έπι- 
πίπτη είς τήν ράχιν των τόση μεγάλη στρατιωτική δύναμις»44.

Τέλος πάντων παρ’ δλο, πού οί Συρρακιώτες αΐφνιδιάστηκαν, άφοϋ δέ
χτηκαν άπό εντελώς άπροσδόκητη κατεύθυνση τήν επίθεση τών Τουρκαλβα- 
νών, πολέμησαν ήρωϊκά. Ό  Οπλαρχηγός Γερομπαλωμένος Συντεκνιώ της45 μέ 
τούς 60 περίπου στρατιώτες4® του «κράτησε» τήν εχθρική μυρμηκιά τόσο και
ρό, δσος ήταν άπαραίτητος, γιά νά άπομακρυνθοΰν οί κάτοικοι τών δύο κωμο- 
πόλεων, συναποκομίζοντας δ,τι ήταν δυνατόν άπό τις σημαντικές περιουσίες 
των. ’Εννοείται, δτι ή καταστροφή τών δύο κωμοπόλεων ύπήρξε σχεδόν ολο
κληρωτική. Ά πό  τις έκατοντάδες τών ώραίων κτισμάτων, πού έδιναν στις δυο 
κωμοπόλεις εμφάνιση ευρωπαϊκή, δέν άπόμειναν παρά ελάχιστα, ανάμεσα στά 
όποια οί ναοί τού Α γίου  Νικολάου τών Καλαρρυτών και τής Π αναγίας τοΰ 
Συρράκου.

Οί εκπατρισμένοι πιά Συρρακοκαλαρρυτηνοί, πού άνέρχονταν σέ 3.000 
περίπου, κατευθύνθηκαν, βαδίζοντας νύχτα  στήν κακοτράχαλη περιοχή, πρός 
τήν κοιλάδα τοΰ Α χελώ ου. Oi Τουρκαλβανοί τούς καταδίωξαν. Κάπως αργά 
δμως, γιατί, άφοΰ παρέκαμψαν τήν άντίσταση τοΰ ήσωϊκσΰ Γερομπαλωμένου 
Συντεκνιώ τη έπεδόθηκαν στήν λεηλασία τών έγκαταλελειμμένων ήδη κωμο
πόλεων. Παρ’ δλα αύτά θά πρόφταιναν τούς δυστυχείς φυγάδες, άν δέν τούς 
έκοβε τό δρόμο ό Γώγος Μπακόλας μέ τόν Κουτελίδα και τόν Ράγκο στη με
γάλη μάχη τού Σ ταυρού17.

"Οπως γιά  τήν ήμέρα τής έκρήξεως, έτοι και γιά τήν ήμέρα τής καταστο
λής τής έπαναστάσεως τών δύο κωμοπόλεων, αί άπόφεις τών ιστορικών δέν 
συμπίπτουν. Οί περισσότεροι, βέβαια άπ’ αύτούς τοποθετούν στόν ’Ιούλιο τήν 
πτώση και τήν καταστροφή τών Συρράκου — Καλαρρυτών χωρίς δμως καϊ νά 
συμφωνούν στόν προσδιορισμό τής ημέρας. Σ υγκεκριμένα ό Μ. Οικονόμου!S 
γράφει στά Απομνημονεύματά του άόριστα: «Είς τόν ’Ιούλιο μήνα». Ή  εφη
μερίδα «Αίτωλική»49 στίς 27 ’Ιουλίου καί ό Ψ αλλίδας50 στις 9 ’Ιουλίου. Ό  Ά -

42) Ίω άννον Οικονόμου Λαοισαίου, ΈπιστολαΙ διαφόρων, ’Αθήνα 1964, σ. 472.
43) Π . ’Αραβαντινός, ενιΊ’ άνωτ. σ. 348.
44) Κουτσαλέξης ενΌ’ άνωτ. σ. 244.
45) Σπ. Τρικουπης, έ'νθ’ άνωτ. σ. 315.
46) Κατά τόν Πουκεβίλ (ενΟ’ άνωτ. σ. 299), ένώ κατά τόν Τρικούπη (ενβ’ άνωτ.) μό

νον μέ 8!
47) Ν. Κασομο-ύλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά,, Εισαγωγή-καί σημειώσεις ύπό'Γιάννη Βλα- 

χογιάννη, Ά ΰήναι 193!), σ. 140.
48) ‘Έ ν θ ’ άνωτ. <τ. 168.
49) ’Έ νθ ’ άνωτ.
50) ’Έ νθ ’ άνωτ.



ραβανττνός’1 και ό Φ ιλήμων’2 έξαλλου θεωρούν τήν 25 Ιουνίου σάν ήμέρα 
καταστροφής τών δύο κωμοπόλεων, ένώ ό Σ ούλης53 τήν 29 Ιο υν ίο υ . Ό  ϊδιυς 
δμως Ή πειρώτης λόγιος δημοσιεύει31 ενθύμηση, πού βρήκε σέ μηνιαίο τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου τών Λιγγιάδων, πού προσδιορίζει τήν άκριβή ήμερομηνία τής 
καταστροφής τών Καλαρρυτών και τού Συρράκου:

«1821 ’Ιουλίου 10. Δευτέρα πουρνό χάλασαν τούς Καλαρύτες». 
νΐιά άλλη ένθύμηση, πού τελευταία βρήκα σέ Μηνιαίο τής Μονής Κάιω 

Παναγίας Μετσόβου, συμφωνεί μ’ έκείνη τών Λιγγιάδων κι’ ένισχύει τήν ά- 
ποψι δτι ή καταστροφή τών δύο πλουσίων κωμοπόλεων έγινε στις 10 ’Ιουλίου
1821. Ή  ένθύμηση τοΰ Μετσόβου έχει ώς έξης:
έτος 1821 ηουλήου: 10 
Λήμιση άφοΰ· ήρθαν ή κλέπτες
ής σήνορον κοτοβάστα καί εατηλαν διά ψωμί (καί) κόσμων μέ τουφέκα ( ................)*
καί. . · καί ήπαν να κατεβοΰν νά κάψουν τό χουριο και όντας έκαψαν καί τούς
καλ(αρι)τες καί σηράκου έγήνη φώβος καί συχησιν του λαού ης κάθε μερως κα- 
ταλαχού έκίνες τις ώρες ετιχα καί εγό ο αναγνώστης κατσάνος πεδή του τάτζη απο
χορίων λοζέτζη. αποαλάργα εως ( ........... I * και δηατούτω εγηνη ψώβος καί τρομως
ής τούς ανθρώπους καί φανερονω δηαθήμιση καί δηατουτώ εγήνη τό παρόν μου 
γράμα το κερόν εκίνο απο . . .ερι του Αλήπασα ησ γιάνηνα δηα να ·θημα τε καλής 
τον κερόν εκίνον όπου δεν ελαχε 

νά βεβεώνετε
('Τπογραφή) μαρτυρώ τ ο υ . . . .  ε ω ς . . . .  οπού εκίνο τωσαλωνηκη 

μακάριωανήρ ωσο κεπορέφθη55
ούτως καλότηχός...........

Ί α  αίτια τής άποτυχίας τής έπαναστάσεως τών Βλαχοχωριών συνοψίζον
ται ώς έ ξ ή ς :

Καίτοι τό έπαναστατικό σχέδιο αύτό καθεαυτό ήταν λαμπρό, έν τούτοις ύ- 
πήρξε κακή ή εφαρμογή του. Δυστύχημα, φυσικά, άποτέλεσε ή μή συμμετοχή 
τοΰ Μάρκου στήν έπανάσταοη. Σ υγκεκριμένα ό Μάρκος, μιά άη’ τις πιο ώ- 
οαϊες καί τις πιο άγνές φυσιογνωμίες τοΰ ’Αγώνος, άναγκάστηκε, επειδή παρε- 
σπόνδησαν οί Τσάμηδες50 καί έπετέθησαν έναντίον τοΰ Σουλιοΰ, νά έπιστρέ- 
ψη καί νά ύποστηρίξη τήν ιδιαίτερη πατρίδα του. Σύμφω να μέ τό σχέδιο άπο- 
οτολή τοΰ Μάρκου ήταν νά προσβάλη τά σουλτανικά στρατεύματα άπό τήν π ε
διάδα τών Ίω αννίνω ν. 'Η έποστροφή του δμως στό Σούλι, άφησε άπερίσπα- 
στο τον Χουρσίτ καί τοΰ έπέτρεψε νά συγκεντρώση τή σημαντική δύναμη τών 
4.000 Τουρκαλβανών, τήν όποία έστειλε έναντίον τών δυό έπαναστατημένων 
κωμοπόλεων. Καί πάλι, παρά τήν έλλειψη άντιπερισπασμοΰ, ό Χουρσίτ δέν θά 
μπορούσε ποτέ νά συγκεντρώση τόση δύναμη, άν δέν έπρόκειτο γιά  εκστρα
τεία έναντίον τών εύπορωτάτων κωμοπόλεων. Ή  όσμή άφθονης λείας ερέ
θισε τούς πλατοικολόγους, οί όποιοι συνέρρεαν «έκ τής ’Ά νω  Α λβανίας καί

51) ’Έ νθ ’ άνωτ.
52) ’Έ νθ ’ άνωτ.
53) ’Έ ν θ ’ άνωτ.
54) Χρ. Σονλη, Έ πιγραφ αί καί Ενθυμήσεις ’Ηπειρωτικού, «Ή πειρ. Χρονικά», τ. Θ ', 

1934, σ. 113.
* Λέξη δυσανάγνωστη.

55) Ό  πρώτος στίχος τοΰ Ψαλτηρίου: «Μακάριος άνήρ, δς οϋκ έπορεΰθη. . .».
56) Π . Άρα6αντινοΰ, ενθ’ άνωτ. σ. 348.



τής Μουζακιας»57 οικό]ΐη γιά νά πυκνώσουν τις τάξεις τοΰ έκστρατευτικού σώ
ματος τοΰ Χουρσίτ.

Ά λλά  ή κακή εκτέλεση τοΰ έπαναστατικοϋ σχεδίου δέν πρέπει νά άποδί- 
δεται μόνο στήν άπουοία τοΰ Μάρκου. Φαίνεται πώς και τά γειτονικά χωριά, 
τά μυημένα στό σχέδιο, δέν έπανεστάτησαν έγκαιρα58, χωρίς νά  άποκλείεται ή 
περίπτωση κάποιας βιασύνης και έπισπεύσεως59 τής έκρήξεως τής έπαναστά
σεως έκ μέρους τών Συρρακοκαλαρρυτηνών.

Ε ξάλλου οί κάτοικοι τών δυο κωμοπόλεων δέν ήταν οπωσδήποτε ώριμοι 
και ικανοί, ίσως, γιά  ένα τέτοιο έγχείρημα. ’Άνθροιποι τοΰ έμπορίου, κάτω άπ' 
τήν έλαφριά τουρκική έπικυριαρχία κΓ άπό ώρισμένα προνόμια, στάθηκαν μα
κριά άπό πολεμικές συγκρούσεις. Ά πειροπόλεμοι λοιπόν, χωρίς πολεμική α
γωγή, χωρίς οπλισμό, τό κυριώτερο, δέν θά φάνηκαν πρόθυμοι νά αποδεχτούν 
και νά υιοθετήσουν τις επαναστατικές ενέργειες τών Κωλέττη, Τουρτούρη κλπ.

Οί Καλαρρυτηνοί έπί πλέον ήταν διασπασμένοι σέ δυο παρατάξεις. Ή  
μιά, ή έπαναστατική, μέ άρχηγό τόν Τουρτούρη, ή άλλη, άντεπαναστατική, μέ 
άρχηγό τόν Ν. Γιάγκου60. Ό  Γιάγκου «έθειόρει τήν έπανάστασιν ακαιρον και ά- 
δύνατσν τήν έκβασιν παρομοίων επιχειρημάτων είς τό εΰ είναι»61. Ή  «Αίτωλι- 
κή»02 επίσης μας πληροφορεί, πώς οί «μωροί» Συρρακοκαλαρρυτηνοι «...δι’ 
αισχροκέρδειαν ή άλλην τινά αιτίαν δέν ήθέλησαν νά δεχθώσι τόν καπτ. Ν. 
Στορνάρην63 πρός διαφύλαξιν, φανταζόμενοι μόνον περί προχτείων...»,

'Έ να ς άλλος παράγων, πού συνετέλεσε πολύ στήν εύκολη καταστολή τού 
κινήματος τών δυο κωμοπόλεων, ήταν ή προδοτική στάση τοΰ οπλαρχηγού 
Γιαννάκη Ράγκου. 'Ο Ράγκος είχε κληθή, έπ ’ αμοιβή, καί είχε, σύμφωνα μέ τό 
σχέδιο, αποστολή να έπαναστατήση τά Βλαχοχώρια. Και έξετέλεσε πράγ]ΐατι 
τήν αποστολή του. Φαίνεται δμως πώς στή συνέχεια έξετράπη σέ λαφυραγω 
γία τών πλούσιων Συρρακοκαλαρρυτηνών καί τών παρεπιδημούγτων Γιαννιω- 
τών. Ό  Γιάννης Βλαχογιάννης, σέ ύποσημείωσή του στά Ενθυμήματα τοΰ Κα- 
σσμουλη, ισχυρίζεται, δτι «ή εκστρατεία τών Αρβανιτών έγ ινε  βιαστική, γιά 
νά προφτάσουν τά λάφυρα νά μήν τά πάρη ό Ράγκος. . . "Ας περιγράφουν μο
ναχοί τους τό τί τραβήξαν άπό τόν Ράγκο πρώτα καί τούς Α ρβανίτες ύστε
ρα»64. 'Ό ταν  δέ μαθεύτηκε, δτι ς^τάνει μεγάλη δύναμη Τουρκική έναντίον τών 
έπαναστατών, ό Ράγκος έγκατέλειψε στό έλεος τών άπληστων Τουρκαλβανών 
τις δυο κωμοπόλεις καί «έδόθη είς φυγήν». Τό δτι, τέλος, ό Ράγκος έλαβε 
μέρος στήν περίφημη μάχη τού Σταυροΰ, ό Β λαχογιάννης85 τό άποδίδει, στό 
δτι ό οπλαρχηγός αύτός «κατάλαβε τό κακό, πού είχε κάμει πρωτύτερα» κι ε 
πιζητούσε τώρα τήν έξιλέωση, κι άκόμα στό δτι δέν «τολμοΰσε νά  άρνηθή τή 
συμμετοχή του στόν περίφημο Γώγο Μπακόλα»00.

57) Πουκεβίλ, 'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. Γ ',  έν Ά&ήναις, 1890, σ. 75.
58) Κουτσαλ. έ'νΑ’ άνωτ.
59) Φιλήμων, ενθ’ άνωτ. σ. 148.
60) Κουτσαλ., ενθ’ άνωτ. σ. 243.
61) Ό  Γιάγκου, πού παρέμεινε στούς Καλαρρύτες καί μετά τήν πτώση τους, σκοτώθηκε 

άπ’ τούς Τουρκαλβανούς, κι’ ας είχε άντιταχτή στήν επανάσταση.
62) Έ ν θ ’ άνωτ.
63) «Άνήρ διαφέρων έπί συνέσει, πατριωτισμοί καί ανδρεία» κατά τον Φιλήμονα (Αοκί-

μιον, τ. Δ ', σ. 150).
64) Νικολάου Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τ. Λ ',  Ά βήναι 1939, σ. 140, υ

ποσ. Γ.Β.
65) ”Εν{)’ άνωτ.
66) Ό  I. I I .  Ράγκος προσπαθώντας νά δικαιολογήση τή φυγή τοΰ συνώνυμου οπλαρχηγού
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Ε ξάλλου ό Μ ακρυγιάννης άποδίδει τήν καταστροφή σέ αμέλεια και ολι
γωρία τών άρματολών, άλλά και στήν άπειρία και τό άπόλεμο τών ντόπιων.

Και ή σύνοψη τών αιτίων τής άποτυχίας τής έπαναστάσεως τών Σ υρρά
κου — Καλαρρυτών κλείνει μέ τήν άλλη θλιβερή σελίδα τής προδοσίας τών 
Γοτιστινών67. "Αν οί σουλτανικοί έρχονταν άπό τό γνωστό δρόμο Ίω α ννίνω ν
— Συρράκου, επίκαιρο σημείο τοΰ οποίου φρουρούσαν οί επαναστάτες, οί τε 
λευταίοι δέν θά αίφνιδιάζονταν καί θά άπέκρουαν άποτελεσματικώτερα τούς 
επιδρομείς. "Υστερα, αν έλειπε τό στοιχείο τοΰ αιφνιδιασμού, αλλη θά ήταν, 
ϊσως, και ή στάση τών έντός τών δύο κωμοπόλεων μαχητών.

Ό λιγοήμερη τέλος άντίσταση τών επαναστατών ίσως έδιδε τόν καιρό 
στόν Μ. Μπότσαρη νά έπανέλθη καί νά έπιπέοη έναντίον τών Τσυρκαλβανών 
τού Χουρσίτ.

Ή  άποτυχία τής έπαναστάσεως τών Βλαχοχωριών, τό θέρος τοΰ 1821, ε ίχε  
σά συνέπεια τήν ολοκληρωτική καταστροφή καί τήν έρήμωση τών δυο πλού
σιων κωμοπόλεων Συρράκου καί Καλαρρυτών. Μαζί μέ τις περιουσίες τών 
ντόπιων χάθηκαν και οί μεγάλες περιουσίες τών Ίω αννιτώ ν.

Ά πό άποψη στρατιωτική ή άποτυχία τής έπαναστάσεως ματαίωσε τό λαμ
πρό σχέδιο τών Ε λλή νω ν, πού άποσκοποΰσε στόν άποκλεισμό καί τήν άπο- 
μόνωση τών βασιλικών στρατευμάτων τής περιοχής τών Ίω α ννίνω ν. Μέ τήν 
άνακατάληψη τών δυο κωμοπόλεων ό Χουρσίτ εξασφάλισε τήν επικοινωνία μέ 
τή Θεσσαλία, δχι μόνο μέσω Μπάρου, άλλά καί μέσω Μετσόβου.

Έ π ί πλέον ένας ακόμη δρόμος άνοιξε γιά τόν Χουρσίτ μετά τήν εύκολη 
καταστολή τοΰ κινήματος τών Βλαχοχωριών. Ό  δρόμος, μέσω Τζουμέρκων, 
πρός τή Σ τερεά  καί τήν Πελοπόννησο.

Ό  Μ ακρυγιάννης, τέλος, επισημαίνει τις ευνοϊκές γιά τούς Τούρκους ή- 
θικές έπιπτώσεις άπό αύτή τήν εύκολη νίκη τους. «Καί αύτό τό θάρρος τών 
Τούρκων ήταν άπό τήν άνοησίαν έκείνων, δπου πήγαν είς τούς Καλαρρύτες 
μέ ξερή φαντασίαν. Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι άπό τήν άμέλειά τους κι έλαβαν 
καί Κουράγιον οί Τούρκοι μεγάλον»08.

’Ά ν  δμως πετύχαινε ή επανάσταση τών Συρρακοκαλαρρυτηνών θά δ ιευ
κολύνονταν, γιά πολλούς λόγους, τά μέγιστα ή Μ εγάλη Ε λλη νική  Ε π α 
νάσταση. ΚΩΣΤΑΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ισχυρίζεται πώς ή φυγή αυτή ήταν επιβεβλημένη καί πώς σ’ αύτή τήν περίπτωση ό Ρ . 
στρατηγικόν πνεΰμα . .  .έπεδείξατο» (I. Π . Ράγκου, Ό  στρατηγός Ράγκος κατά το 
1821, έν Ά ΰήναις, 1891, σ. 59). ’Απορεί μάλιστα πού δυο ιστορικοί, «ό αείμνηστος Φι- 
λήμων καί ό άξιοσέδαστος Τρικούπης» (ενθ’ άνωτ.) δέν αναφέρουν γιατί καί πότε ΐ- 
φυγε ό Ράγκος. ’Αλλά έκτος άπό τούς δυο παραπάνω ιστορικούς, καί άγωνισταί τοΰ 21 
καί λόγιοι άναφέρονται στή φυγή τοΰ Ρ. 'Ο  Κουτσονίκας π,χ. γράφ ει: «ομοίως άνεχο)- 
ρησε καί ό αρχηγός Ράγκος, ανευ οΰδεμ,ιάς άντπτάσεως. · .» (Λ. Κουτσονίκα, Γενική 
'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, έν ’Αθήναις, 1868, τ. Β ',  σ. 85). 'Ο Κασο- 
μούλης (£νθ’ άνωτ. σ. 140) γράφει δτι οί Καλαίρρύτες «δέν έστάΰησαν καθόλου ύπό 
τόν αρχηγόν Ράγκουν». Ό  Ψαλλίδας εξάλλου άποκαλεΐ τόν Ρ . «κλέφτη ποταπό» (ενθ’ 
άνωτ. σ. 82), ένώ στό Ιδιο χργρ. ό Ζώτος Μολοσσός προσθέτει, δτι: « Ό  δειλός Ράγκος 
ΐίφυγε καί οί Χριστιανοί έρωτοΰσαν δ εϊς τόν Άλλον: ποϋ είναι δ Ράγκος; ’Έ φυγε ό 
Ράγκος, βλάχικα φοΰτζι Ράγκο, εφυγε ό δειλός». 'Ο  Βλαχογιάννης, τέλος, δέν εχει 
καμμιά αμφιβολία γιά τήν προδοτική συμπεριφορά τοΰ Ράγκου.

67) Θεωρώ σχετική μέ τήν προδοτική στάση τών Γοτιστινών τή λαϊκή κατάρα:
Γότ’στα καί Κράψ’ 
φωτιά νά τά κάψ’.

68) ’Έ νθ ’ άνωτ.



ΤΟ ΠΑΡΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Βάστα, καϋμένη Πρέβεζα, τ’ Ά λ ή  - πασά τ’ άσκέρια.
—Τί νά βαστάξω; δέν μπορώ' και τί νά νταγιαντίσω;

Ά λ ή  - πασας μ’ έπέτρωσε μέ δεκαχτώ χιλιάδες. 
Π έφτουν τά τόπια οά βροχή κι οί μπόμπες σά χαλάζι 
κι αύτά τά λιανοντούφεκα σά σιγαλή βροχούλα.
Σκλάβες πανε στά Γιάννινα, σκλάβες στό Τεπελένι. 
Πήραν τήν κυρ - Γιωργάκαινα μ’ δλες της τοί νυφάδει 
Μπροστά πηγαίνει ή πεθερά καί πίσω τσ οί νυφάδες, 
κι ή νύφη ή μικρότερη δέν πάει κοντά στίς άλλες.

—Περβάτα, νύφη, θαρρετά, νά μήν κονταναμένεις.
Μή σέ βαραίνει τό φλουρί καί τό μαργαριτάρι;
Δέ μέ βαραίνει τό φλουρί καί τό μαργαριτάρι, 
μόν’ μέ βαραίνει τό παιδί, πού τ’ άφησα στήν κούνια. 
Κούνια μου, κούνιε τό παιδί καί γάλα χόρτασε το, 
δσο νά πάω κι δσο νά ’ρτώ κι όσο ν ’ άπογυρίσω, 
πού κόψανε τόν άντρα μου πάνω στά γόνατά μου, 
καί πέφτουν τά χεράκια του άπάνω στήν ποδιά μου.

★  ★  ★

Τ Η Σ  Α Ι Α Κ Α Ι Ν Α Σ

“ “ TF ώς λάμπει ο η/αος στα ρουνο^αι το φεγγάρι ρραύυ, 
ετσι ελαμπε κ’ ή Λιάκαινα στά τούρκικα τά χέρια.
Π έντε πασάδες τήν κρατούν καί δέκα βοϊβοντάδες, 
κι ενα μικρό πασόπουλο στέκει καί τήν Ιετάζει:

■—Λιάκαιναμ’ δέν παντρεύεσαι, νά πάρεις Τούρκον ά'ντρα, 
νά σ’ αρματώσει στό φλουρί μέσ’ στό μαργαριτάρι;

— Κάλλιο νά διώ το αίμα μου στη γή νά κοκκινήσει, 
παρά νά διώ τά μάτια μου Τούρκος νά τά φιλήσει.
Ό  Λιάκος τήν άγνάντεψε άπό τό καραούλι, 
τό μαϋρο του κουβέντιαζε, τοΰ μαύρου του τοΰ λέει:

— Δύνασαι μαύρε μ’ δύνασαι νά βγάλεις τήν κυρά μου;
— Άρτήρησέ μου τήν ταγή σαρανταπέντε χούφτες, 

βάλε μπαχλάμια δώδεκα, φουσκούνια δεκαπέντε 
καί δέσε τή μεσούλα σου μαζί μέ τή δική μου, 
βγάλε ενα δαμασκί σπαθί’ τό πάν’ απ’ τό κεφάλι.
Στη μέσην έγιουρούστησε, στη μέση γιουρουστάει, 
πέντε πασάδες σκότωσε, τσοχανταραίους.
Κι ή Λιάκαινα τόν ελεγε, κι’ ή Λιάκαινα τόν λέει:

— Τώρα τό γρηγορότερο στό μεσινό ταμπούρι 
νά ρθεΐς τό γρηγορότερο, νά πάρεις τή ζωή, μου.



ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ ( ΜΥΡΣΙΝΗ )

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗ Σ  ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΤΟΡ ΒΛΑΝΤΙΜΗΡΕΣΚΟΥ
Oi πρώτοι Ρουμάνοι ιστοριογράφοι είδαν τήν ’Επανάσταση τοΰ Ύψηλάν- 

τη, στη Μολδοβλαχία, οέ συνάρτηση μέ τήν εξέγερση τοΰ Τοϋντορ Βλαντι- 
μηρέσκου. Και γιά ένα χρονικό διάστημα, πού καλύπτει περισσότερο άπό έναν 
αίώνα, έγιναν οί ένθερμοι άπολογηταί τοΰ συμπατριώτου των, δημιουργώντας 
τό θρΰλο του. Τόν περιέβαλαν μέ τόν φωτοστέφανο τοΰ ήρωϊσμοΰ και τοΰ 
μαρτυρίου, ένώ παράλληλα φαίνεται ν ’ άδιαφόρησαν γιά τήν πιθανότητα 
τραυματισμού τής ιστορικής άλήθειας καί τής άδικης έκτοξεύσεως κατηγοριών 
έναντίον τών Φιλικών και τοΰ Ύψηλάντη.

Είδαν τά δυο κινήματα, τήν ’Επανάσταση στή Μολδαβία, άπό τόν Ύψη
λάντη, καί τήν εξέγερση τοΰ Τοΰντορ Βλαντηιηρέσκου, στήν Ό λ τέν ια  (Βλα
χ ία ), ξένα τό ένα πρός τό άλλο καί μάλιστα, σέ ώρισμένές περιπτώσεις, δχι 
μόνον άσχετα, μά καί άντίθετα.

Πρώτος ό C. Aricescu (Κωνστ. Ά ριτσιέσκου), δημοσιολόγος καί ιστορι
κός, μέ τήν « Ιστορία τής Ρουμανικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821», πού τυπώ
θηκε στήν Κραγιόβα τό 1874, άνοιξε τό δρόμο στή φοβερή ιστορική παρεξή
γηση, πού τόσο επιζήμια επηρέασε ολο αύτό τό διάστημα τις σχέσεις τών δύο 
λαών. Ό  Άριτσιέσκου, κατηγορηματικός στήν ιστορία του έγ ρ α φ ε :

«'Ο Τοΰντορ (Βλαντιμηρέσκου) είχε σημειατθή άπό τό δάκτυλο τής Θείας Προ- 
νοίας σάν άπελευθερωτής τών Ρουμάνων άπό τά νύχι.® τών Φαναριωτών, οπως ό 
Μωϋσής προϋπήρξε άπελευθερωτής τών 'Εβραίων άπό τά νύχια τών Φαραώ».

Πρόκειται μάλλον γιά διαπίστωση νόθο, πού τή διακρίνει ή ύπερβολή, ή 
προκατάληψη, ένας άδικαιολόγητος ίσως φανατισμός καί ή έλλειψη βασίμων 
ιστορικών άποδείξεων καί επιχειρημάτων, δπως τό άπέδειξε ή έρευνα τών ι
στορικών στοιχείων άπό άλλους Ρουμάνους ιστοριογράφους κατά τήν τελευ
ταία 35ετία.

Είναι δέ περίεργο δτι καί ό διάσημος ιστορικός καί πολιτικός Νικ. Γιόρ- 
γκα, άκολούθησε τόν ίδιο δρόμο τής παρεξηγήσεως χαρακτηρίζοντας τήν έξέ- 
γερση τοΰ Βλαντιμηρέσκου σάν επεισόδιο περιωρισμένης έκτάσεως, ώργανω- 
μένο μέ τήν πρωτοβουλία τών άγροτών. Ό  ίδιος, ερμηνεύοντας τή διφορού
μενη στάση τοΰ Βλαντιμηρέσκου, κατά τήν τελευταία φάση τών γεγονότων, 
δταν τουρκικά στρατεύματα είχαν εισβάλει στά Πριγκιπάτα γιά  νά καταπνί
ξουν τήν Επανάσταση, γράφει δτι ό Τοΰντορ, έγκαταλείποντας τό Βουκουρέ
στι, μετά τήν πρόσκαιρη ηγεμονία του, δέν επιθυμούσε νά ένωθή μέ τούς Φι
λικούς, επειδή δέν είχε λόγους νά μοιρασθή μαζί τους τήν επικείμενη κατα
στροφή. Φαίνεται ότι άργότερα άναθεώρησε κάπως αύτή τήν άποψη.

"Ομως, ή παρεξήγηση ή καί ή άθέλητη, έστω, παραμόρφωση τών ιστορι
κών γεγονότων συνεχίζεται καί άπό τόν ιστορικό A. D. Xenopol (Ξενόπολ) 
στήν « Ιστορία (του) τών Ρουμάνων», πού φαίνεται νά επηρέασε γιά  πολύν 
καιρό καί σέ σημαντικό βαθμό τά πνεύματα, καθώς καί άπό άλλους ίστοριο-



γράφους καί έρευνητάς. Πρώτος ό ιστορικός I. C. Filitti (Φ ιλίττι), ειδικός 
στήν ιστορία τοΰ Μεσαίωνος και τοΰ 19ου αίώνος, μέ τό βιβλίο του «Πολιτικοί 
καί κοινωνικοί ζυμώσεις στά Πριγκιπάτα τό 1821— 1822» καί μέ τά άρθρα του 
«Grecs et Roumains en 1821» καί «Τοΰντορ Βλαντιμηρέσκου» παραδέχεται δτι 
σκοπός τής Φιλικής 'Εταιρείας ήταν ή ένωση δλων τών Χριστιανών τής ’Οθω
μανικής Αύτσκρατορίας γιά τήν ανάκτηση τής ελευθερίας δλων καί δτι αύτή 
ή πολιτική ήταν σύμφωνη μέ τις προσδοκίες των Ρουμάνων γιά τή χειραφέτη
σή των

Δέν έπρόκειτο, έγραφεν ό Φιλίττι, γ ιά  τήν επιβολή έλληνικής κυριαρχίας 
στά Πριγκιπάτα, δπως άπό ς>όβο έρμηνεύτηκε τό κίνημα, υστέρα άπό τήν πα
ρεμβολή τών Τούρκων έναντίον τών Φιλικών, μέ πρόθεση τήν άρνηση κάθε 
συνεννοήσεως μέ τούς οπαδούς τής Φ.Ε.

’Αργότερα, μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, νεώτερες έρευνες ά ρ χ ι 
ζαν νά ξεκαθαρίζουν τά πράγματα. Δημοσιεύτηκε τό βιβλίο τοΰ Lucretin Pa- 
trascanu (Λουκρέτσιου Πατρασκάνου) «'Έ νας αιώνας κοινωνικών ζυμώσων 
1821— 1907». ( Ό  Πατρασκάνου, καθηγητής Πανεπιστημίου, ήγετικό στέλεχος 
τοΰ Κ.Κ.P., διετέλεσε μέλος τής πρώτης Κομμουνιστικής Κυβερνήσεως άπό 
τήν όποία άπομακρύνθηκεν υστέρα, φυλακίστηκε και τελικά έκτελέστηκε).

Σ τήν άνάλυση τοΰ κινήματος τοΰ Βλαντιμηρέσκου, πού παραθέτει στό 
βιβλίο του, έκφράζει τήν άποψη δτι στό ξεκίνημά του, στήν πρώτη του φάση, 
τό κίνημα τοΰτο είχε κοινωνικό χαρακτήρα, άλλά χωρίς ενδείξεις ξενοφοβίας. 
Μόνον υστέρα άπό τή συνθηκολόγηση τοΰ Βλαντιμηρέσκου μέ τούς μεγαλσ- 
βογιάρους (άρχοντες) έμφανίζονται οί πρώτες άνθελληνικές εκδηλώσεις, καί 
αύτές — χαρακτηριστική θεωρεί τή λεπτομέρεια ό συγγραφέας — μόνο 
γραπτές.

Μετά τήν είσοδό του στό Βουκουρέστι, ό Βλαντηιηρέσκου, σέ μιάν άνα- 
φορά του πρός τήν Πύλη, έπιτίθεται γιά πρώτη φορά καί κατηγορεί τούς κατά 
καιρούς 'Έ λλη νες ήγεμόνες, τούς βογιάρους καί δλο τό Ε λλη νικό  Γένος. Στή 
λαϊκή βάση τοΰ κινήματος — προσθέτει ό Πατρασκάνου — δέ θά συναντήσου
με παρόμοιες έκδηλώσεις. Τήν καλύτερη άπόδειξη άποτελεϊ, κατά τόν συγ
γραφέα, τό γεγονός δτι οί panduri (παντοϋροι - ειδικό ένοπλο σώμα, πού είχεν 
ίδρυθή κατά τό πρότυπο τών σωμάτων πού είχαν συγκροτήσει οί ’Αψβοΰργοι 
στήν Ουγγαρία, κάτι σάν άντάρτες ή ελεύθεροι σκοπευταί) τοΰ στρατεύμα
τος τοΰ Βλαντιμηρέσκου, μετά τήν έκτέλεσή του έντάχτηκαν στίς γραμμές τών 
άγωνιστών τής Φ.Ε.

"Αν ύπήρχε πραγματικά ένα Ισχυρό άνθελληνικό ρεΰμα μεταξύ τών αγω
νιστών τής έξεγέρσεως ή ένταξη τούτη θά ήταν άδύνατη.

Ό  Πατρασκάνου παραθέτει τήν εύστοχη παρατήρηση τοΰ ίστορικοΰ Φι- 
λίττι, σύμφωνα μέ τήν όποία «στό βαθμό πού ύπήρχε ένα εθνικό στοιχείο (επ ι
δίωξη) στό κίνημα τοΰ 1821 (τοΰ Βλαντιμηρέσκου) αύτό δέν ήταν άνθελληνι
κό, άλλ’ άντιτουρκικό. Παρ’ δλα τά άντίθετα φαινόμενα, ή Επανάσταση τής 
Ό λτέν ια ς ήταν τό πρώτο άποφασισπκό βήμα τής χειραφετήσεως (άπελευθε- 
ρώσεως) άπό τήν κυριαρχία τής Πύλης».

Κατά τόν Πατρασκάνου, δέν ύπήρχεν άνθελληνικό ρεΰμα στά Π ριγκι
πάτα πριν άπό τά γεγονότα τοΰ 1821. Ο άνθελληνισμός καλλιεργήθηκεν, ύπο- 
δαυλίθηκε μόνον άπό τήν ιάξη τών βογιάρων.

Αναφερόμενος στήν άποτυχία τοΰ κινήματος, ό Πατρασκάνου. συμπεραί
νει οτι, «άπό τήν άρχή ή έξέγεροη τών χωρικών άφέθηκε νά στηριχθή μόνο



one; δυνάμεις της, έπειδή ή βοήθεια τοΰ Τσάρου στήν όποία βασιζόταν ό Βλαν- 
πμηρέσκου,_ άποδείχτηκε αυταπάτη, άποτέλεσμα σφαλεροΰ ύπολογισμοΰ και 
οί Φιλικοί ήταν άδύνατοι σύμμαχοι, ανοργάνωτοι και άπροσανατόλιστοι.

Χωρίς επαναστατική Ιδεολογία καί μέ άρχηγους πού τήν ώδήγησαν στή 
συνδιαλλαγή καί τις ύποχωρήσεις πρός τούς μεγάλους βογιάρους, περιωρισμέ- 
νη μόνο στούς «παντοΰροι» τής Ό λτενίας, δταν δλοι οί είλωτες (άκτήμονες) 
τής Μ ουντένιας (Βλαχίας) έπρεπε νά ξεσηκωθοΰν ή έπανάσΓαση τοΰ 1821 
έπρεπε νά ήττηθή».

Τήν ί'δια περίπου εποχή έκυκλοφόρηοε καί τό βιβλίο τοΰ καθηγητοΰ τοΰ 
Πανεπιστημίου, άκαδημαϊκοΰ σήμερα, κ. Andrei Otsetea (Ά ντρ έϊ Ό τσέτεα) 
« Ό  Τοΰντορ Βλαντηιηρέσκου καί τό κίνημα τών Φιλικών στίς Ρουμανικές Χώ
ρες, 1821— 1822». 'Έ να ς τόμος 400 περίπου σελίδων μέ άγνωστα καί ενδια
φέροντα στοιχεία, πολλές λεπτομέρειες γιά τά γεγονότα τής μακρινής εκείνης 
εποχής καί μέ πλούσια βιβλιογραφία. Πρέπει νά θεωρήται τό άρτιώτερο ϊσως 
στό είδος του ιστόρημα, πού μέ τήν εξονυχιστική έρευνα τών ιστορικών στοι
χείων φωτίζει πολλές πλευρές τής Έπαναστάσεως τοΰ Ύ φηλάντη, στά Π ριγ
κιπάτα, γύρω άπό τήν όποία οί διαφωνίες, οί άντικρουόμενες απόψεις και συ
ζητήσεις συνεχίζονται, δμως, δπως φαίνεται, μέ περισσότερη άντικειμενικό- 
τητα καί νηφαλιότητα, δπως τό επιβάλλει ή αρχή τής ιστορικής αλήθειας και 
τής συγγραφικής εντιμότητας.

Ό  κ. Ό τσέτεα, ύστερα άπό μιά σύντομη άναοκόπιση τών δσων έχουν 
γραφή, κατά καιρούς, γύρω άπό τά γεγονότα τοΰ 1821 στά, Ρουμανικά Πριγκι
πάτα, άντικρούει πολλές άπό τις άπόψεις πού είχαν διατυπωθή παληότερα, 
γιά νά παρατηρήση δτι σι σχέσεις τοΰ Βλαντιμηρέσκου μέ τόν Ύ φηλάντη ά- 
γνοήθηκαν ή παρερμηνεύτηκαν άπό τή Ρουμανική ιστοριογραφία. Ά σχολεΐται 
λεπτομερειακά μέ τή γνωριμία και τίς σχέσεις τών δυο ηγετών επαναστατών, 
πού ξεκινοΰσαν άπό τήν εποχή τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου τοΰ 1807— 1812, 
στόν όποΤο είχαν λάβει μέρος καί οί δυό, καί εκφράζει τήν άποψη, γιά τή χρη 
σιμοποίηση τοΰ Βλαντηιηρέσκου άπό τούς Φιλικούς, γράφοντας: « 'Ό ταν οί 
άρχηγοί τών Φιλικών, γιά λόγους τακτικής άπεφάσισαν τήν έναρξη τής Έ π α 
ναστάσεως άπό τά Πριγκιπάτα, είχαν άνάγκη ένός περισπασμού στήν Ό λτέ- 
νια, γιά ν ’ άποσπάσουν τήν προσοχή τών Τούρκων πρός αύτό τό σημείο, 
πράγμα πού θά διευκόλυνε τόν Ύφηλάντη νά περάση τό Δούναβη. "Αν τό σχέ
διο δέν πετύχαινε, οί αρχηγοί τών Φιλικών είχαν τήν έλπδία δτι οί ταραχές 
στή χώρα θ’ άνάγκαζαν τούς Τούρκους νά στείλουν στρατεύματα, πράγμα 
πού θά έσήμαινε παραβίαση τών συνθηκών καί θά προκαλοΰσε τήν επέμβαση 
τής Ρωσσίας. Ό  πιο κατάλληλος άνθρωπος γ ι’ αύτή τήν αποστολή θεωρήθη- 
κεν ό Βλαντιμηρέσκου, πού ήταν «Φιλικός». Ρώσσος υπήκοος, έγνώ ριζε καλά 
τούς άνθρώπους καί τά μέρη στήν Ό λτέν ια  καί σάν παληός άρχηγός τών 
«παντοΰροι», κατά τό ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1807— 1812, είχε μεγάλη ε 
πιρροή στούς κατοίκους αύτής τής περιοχής».

'Ό τα ν  άναφέρεται στό νόημα τοΰ κινήματος τοΰ Βλαντηιηρέσκου, καί 
στούς λόγους πού ώθησαν πολλούς άπό τούς μεγαλοβογιάρους νά τό ύποστη- 
ρίξουν άρχικά, παρατηρεί: «Ή  πιο βέβαιη καί γενική διαπίστωση πού πηγάζει 
άπό τίς έρευνές μας είναι δτι τό κίνημα τοΰ Βλαντιμηρέσκου δέν μπορεί νά 
γίνη κατανοητό είμή μόνο σάν ένα έπεισόδιο τής Φ.Ε. Ε κείνη  τοΰ έδωκε τόν 
άρχηγό, τό πρόγραμμα, τήν οργάνωση, τό άρχικό κίνητρο, τήν προπαγανδιστι
κή καί μαχητική τακτική, καί τό ένέταξε σ’ ένα γενικό κίνημα πού είχε σά 
σκοπό τήν απελευθέρωση δλων τών Χριστιανών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας.



Οί δυνατότητες πού διανοίγονταν γιά τά Ρουμανικά Πριγκιπάτα, ήταν ή 
πολιτική καί οικονομική ανεξαρτησία, ή κατάργηση τής ύποτελείας (τουρκι
κές φρουρές) στήν άριστερή όχθη τοΰ Δούναβη καί ή ελευθερία διακυβερνή- 
σεως κατά τούς νόμους των». Καί δ ιερω τάται: «Ποιός δέ θά ήθελε νά  έγκολ- 
πωθή ενα παρόμοιο πρόγραμμα; "Οσο γιά τήν τύχη τοΰ Βλαντηιηρέσκου, ό 
συγραφεύς, άφοΰ τόν παρακολουθεί άπό τά πρώτα του βήματα, σάν ιδιώτη καί 
ύστερα σά στρατιωτικό ήγέτη καί επαναστάτη, παρατηρεί χαρακτηριστικά: 
«"Οταν ξεστράτισε άπό τίς άρχές τών διεκδικήσεων τών χωρικών, τις όποιες 
είχαν προκαλέσει οί προκηρύξεις του, καθώς καί άπό τό ελληνικό κίνημα, πού 
τόν είχεν άναδείξει άρχηγό - επαναστάτη, ό Τοΰντορ θά έμπλεκόταν μοιραία 
σέ μηχανορραφίες, γιά τίς όποιες δέν ήταν προετοιμασμένος. Αύτές θά τόν 
ώδηνοΰσαν στόν άφανισμό, χωρίς νά τοΰ άφήσουν τούλάχιστο τό φωτοστέ
φανο τοΰ μάρτυρος μιας πίστεως».

Τό ιστόρημα τοΰ κ. Ό τσέτεα, πού στήν πρώτη του σελίδα, άνάμεσα στ 
άλλα καί πριν άπό τόν πρόλογο, ύπενθυμίζει τή ρήση τοΰ Joseph de Maistre 
«D epuis tro is  cents ans Γ h is to ire  est une perm anente consp ira tion  con tre  la  
verite» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί είναι πραγματικό άτύχημα πού 
δέν εχει μεταφρασθή στή γλώσσα μας. Πολύ περισσότερο πού ό συγγραφεύς 
φαίνεται νά γνώρισε τίς απόψεις, νά διάβασε τόν Τρικούπη καί τόν Φιλήμονα, 
τούς οποίους άλλοι Ρουμάνοι ιστοριογράφοι αγνόησαν επειδή τούς έθεώρησαν 
κατηγόρους τοΰ Βλαντιμηρέσκου.

Μιά αλλη μαρτυρία τής άναθεωρήσεως τών παλαιοτέρων ρουμανικών ά- 
πόψεων γιά τά γεγονότα τής Μ ολδοβλαχίας είναι ή διάλεξη τοΰ έπίσης ιστο
ρικού καί, ακαδημαϊκού κ. G. Giurescu (Τζιουρέσκου), πού δόθηκεν εφέτος 
στίς 24 Μα'ί'ου, στήν Α ρχαιολογική Ε τα ιρ ία  καί στά πλαίσια τών εκδηλώσεων 
τοΰ «'Ιδρύματος Εύρώπη Δραγκάν», μέ θέμα «ή Φιλική Εταιρεία καί οί Ρου
μάνοι». Δημοσιεύτηκε ιόν επόμενο μήνα μέ τή μορφή επιφυλλίδας στόν « Ε 
λεύθερο Κόσμο». Ό  κ. Τζιουρέσκου, άφοΰ άνέφερεν δτι έπί ένάμιση αιώνα 
πολλά καί άντιφατικά έχουν γραφή γιά τό κίνημα τής «Φιλικής Εταιρείας» 
οιίς Ηγεμονίες καί δτι οί διαφορετικές απόψεις ήταν πάντοτε σχεδόν επηρεα
σμένες άπό τά πάθη καί τίς προκαταλήψεις, παρετήρησε: «Σήμερα πού ό 
Χρόνος έχει κατευνάσει ιά  πάθη καί μαζί μέ τά νεοανακαλυ(ρθέντα στοιχεία 
(ντοκουμέντα) προσφέρει τήν άπαραίτητη άντικειμενικόιητα, ή άποκατάστα- 
ση τής αλήθειας είναι έφικτή καί μπορούμε νά ποΰμε τά πράγματα δπως έ 
γιναν «χωρίς μίσος καί προκατάληψιν». Καί άμέσως πρόοθεσε: «Είμαι εύτυ- 
χής πο μπορώ νά τό πράξω έδώ, στήν καρδιά τής Ε λλάδος, στή σκιά τοΰ 'Ι ε 
ρού Λόφου, άπ’ δπου ξεκίνησε τό επιστημονικό πνεΰμα, ή μεγίστη συνισταμέ- 
νη τοΰ «Homo Sapiens».

Χωρίς ν ’ άπομακρύνειαι πολύ άπό τίς άπόψεις τού κ. Οτσέτεα, παρέθεσε 
στοιχεία γιά νά ύποστηρίξη δτι οί σύγχρονοι πρός τά γεγονότα Ρουμάνοι, άρ- 
χίζοντας άπό τόν Η γεμόνα, τόν ’Ανώτερο Κλήρο καί μέ τή συμμετοχή δλων 
ιώ ν άλλων κοινωνικών τάξεων, άγκάλιασαν τό κίνημα τών Φιλικών καί τό 
ένίσχυσαν ηθικά καί ύλικά.

Τήν περίπτωση τοΰ Βλαντηιηρέσκου, τήν παρέκαμψεν επιδέξια, χωρίς νά 
έκφράση τίς άπόψεις του γιά τή στάση τοΰ συμπατριώτη του - επαναστάτη, 
ιδιαίτερα κατά τήν τελευταία περίοδο τών δραματικών γεγονότων γιά  νά περι- 
ορισθή οτήν κάπως αόριστη, άπό Ιστορικής άπόψεως, παρατήρηση : «Ό  Βλαν
τηιηρέσκου, δταν άντελήίρτηκε τήν κατάσταση πού έδημιούργησεν ή άρνηση 
τήο Ρωσσίας νά ύποστηρίξη τή Φ.Ε., άρχισε τότε νά ενεργή γιά τά δικά του 
συμφέροντα».



Πρόκειται γιά μια έμμεση, εστω, μαρτυρία σχετική μέ τόν διφορούμενο, 
αινιγματικό και άνεξιχνίαστο ρόλο τοΰ Τοΰντορ Βλαντιμηρέσκου, πού παρ' 
δσα έχουν γραφή, παραμένει μια σκοτεινή, τραγική — αν θέλετε — μορφή 
πού επηρέασε σέ σημαντικό βαθμό, αν μή και άποφασιστικό, τήν δλη εξέλιξη 
τών δραματικών γεγονότων τής Έπαναστάσεως στή Μολδοβλαχία.

Κατά τόν κ. Τζιουρέσκου, «ή διπλή τραγωδία τής Βλαχίας και τής Μολ
δαβίας, δέν είχε σά μόνη αιτία τή ρωσσική αποσκίρτηση, θ ά  πρέπει ν ’ άναφερ- 
θή καί ή κακή οργάνωση τοΰ στρατού τοΰ Ύ φηλάντη, καθώς και ή σκληρή και 
βιαία Ιδιοσυγκρασία τοΰ Βλαντιμηρέσκου. "Ομως, βασική άφορμή παραμένει ή 
ρωσσική αποκήρυξη». Ά ναφερόμενος τέλος, στή μάχη τοΰ Δραγατσανίου, ύ- 
πενθύμισε τό εκτεταμένο ποίημα πού άφιέρωσε στή θυσία τών 'Ιερολοχιτώ ν 
ό φ ιλέλληνας Ρουμάνος ποιητής Γκρηγκόρε Ά λεξαντρέσκου, μέ τίτλο «Οί τά- 
cpoi τοΰ Δραγατσανίου» — δημοσιευμένο τό 1847 — πού αρχίζει μέ τούτους 
τούς στίχους:

«Στούς άγιους τόπους κάποτε πήγα νά προσκυνήσω 
Μεγαλειώδη θύμηση τών περασμένων χρόνων 
Κ α ι στάθηκα στήν πλούσια σέ τάφους τήν κοιλάδα 
Έκεΐ πού τόσοι μαχητές άπό τή δοξασμένη, Ε λλάδα 
'Υψώσανε πρώτοι αύτοί τήν κραυγή τής Λευτεριάς».

"Αν καί Θά μποροΰσε νά ΘεωρηΘή εύχάριστη, άπό επιστημονικά ιστορικής 
πλευράς, ή παρουσίαση τών νέων στοιχείων και ή άναθεώρηση τών εσφαλμέ
νων διαπιστώσεων τής Ρουμανικής ιστοριογραφίας, ωστόσο δέν μπορεί νομί
ζουμε νά παρασιωπηθή ό δισταγμός τών Ρουμάνων ιστοριογράφων νά προχω
ρήσουν μέ περισσότερη γενναιότητα στήν άναγνώριση τής έκδηλης εύεργε- 
ιικής έπιδράσεως πού εϊχεν ή Ε λλη νική  Επανάσταση τοΰ 1821 στή Μολδο
βλαχία, στή μετέπεττα εξέλιξη τής πολιτικής καταστάσεως στις Η γεμονίες. 
Γιατί, ή Επανάσταση εκείνη, αρνητικά ίσως, μέ τήν ήττα της, στήν όποία πα- 
ρέουρε και τό καθεστώς τών Φαναριωτών (αντιπροσωπευτικό τής τουρκικής 
ήγεμονίας στά Πριγκιπάτα) άνοιξε τό δρόμο πρός περισσότερη πολιτική αύ- 
Γοτέλεια ή αυτοδιοίκηση, και τελικά στήν πλήρη άνεξαρτησία και τήν ένωση 
τών ρουμανικών χωρών, πού ολοκληρώθηκε μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πό
λεμο.

Τό περίεργο είναι on οί διαπιστώσεις τών Ρουμάνοαν ιστοριογράφων δέν 
συμφωνούν πάντοτε μέ τήν επίσημη ιστορία, δπως άποδεικνύεται άπό δσα 
γρά . ει τό τελευταίο τετράτομο Ρουμανικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό (έκδοση 
1966), τό όποιο στή σελίδα 878—879, ά(μοΰ έξιδανικεύει τήν προσωπικότητα 
t q j  Βλαντηιηρέσκου, εμφανίζει τ ή  διένεξη μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Ύφηλάντη, 
σάν άπ:)τέλ σμα ιών διαφορετικών προγραμμάτων τους, καθώς καί τοΰ γεγο 
νότος δτι τά στρατεύματα τών Φιλικών άντί νά προχωρήσουν πρός τήν Ε λ λ ά 
δα. παρέμειναν στίς ηγεμονίες γιά νά λεηλατούν καί νά ληστεύουν. "Οσο γιά  
ιήν εκτέλεση τοΰ Βλαντηιηρέσκου τή χαρακτηρίζει «άνανδρη δολοφονία», δι- 
αιωνί; όντας έτσι δχι μόνο τήν παρεξήγηση, άλλά καί τήν παραχάραξη τών ί- 
οτορ,ικών γεγονότων.

Βέβαια, τό δικαίωμα τής ρουμανικής ιστορίας νά ήρωοποιήση τόν Βλαντι- 
μηρέσκου εϊναιάναφέρετο, άφοΰ είναι γνωστό δτι οί λαοί, καθώς καί τά άτομα 
τρέφονται καί έμπνέονται άπό τήν ιστορία τους. "Ομως, ένας υπέρτατος ήθι- 
κός νόμος επιβάλλει τόν σεβασμό πρός ιήν ιστορική άλήθεια, πού δταν τραυ
ματίζεται εγείρει άμφιβολίες γιά τήν ισχύ αύτοΰ τοΰ νόμου καί θέτει τό έρώ-
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τη μ α : ώς ποιό βαθμό τάχα Ιδεολογικοί, εθνικιστικοί καί άλλοι παράγοντες ε
πηρεάζουν τήν ολοκληρωτική άποκατάσταση τής ιστορικής άλήθειας;

ΑΛΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ .Γ .: Είχε γραφή αύτό τό άρθρο δταν εφτασε στά χέρια τοΰ ύπογραφομένου 
ενα νέο βιβλίο τοΰ ακαδημαϊκού κ. Ότσέτεα μέ τόν τίτλο «Ό  Τοΰντορ Βλαντιμη- 
ρέσκου καί ή Επανάσταση τοΰ 1821» (έκδοση 1971).

Δεν πρόκειται γιά ανατύπωση τοΰ προηγουμένου. Είναι πλουσιώτερο σέ στοι
χεία τό νέο ιστόρημα, αν καί ώρισμένα, δημοσιευμένα στό παλαιότερο, περιλαμβά
νονται καί στό νέο τοΰτο βιβλίο, μέ τό όποιο ό συγγραφείς εξετάζει τά γεγονότα 
άπό μια ά'λλη σκοπιά, γιά νά υποστήριξή δτι τό κίνημα τοΰ Βλαντιμηρέσκου ήταν 
εθνική επανάσταση καί δτι ό άντιφεουδαρχικός αγώνας ταυτίστηκε μέ τόν εθνικό, 
μέσα σέ μιά συγκεχυμένη κατάσταση.

’Εκείνο δμως ποΰ εχει ιδιαίτερη σημασία είναι τό γεγονός δτι δέν άποκηρύτ- 
τει τό προηγούμενο. ’Αντίθετα μάλιστα. Στόν πρόλογο αναφέρει δτι ή γνώμη του 
πού αμφισβητούσε τίς ερμηνείες δλων τών προηγουμένων Ιστοριών, επιβεβαιώθηκε 
καί ολοκληρώθηκε μέ τά νέα στοιχεία που άνακα ύφτηκαν ή δημοσιεύτηκαν ιτετά 
τήν παρουσίαση τοΰ βιβλίου του τοΰ 1945.



« Επιθεώρηση τών Γαλλικών στρατευμάτων στό Ναυαρΐνο 
ύπό τοΰ Γάλλου στρατηγού Μαιζόν παρουσία τοΰ Ίμπραήμ »

Ή  είδηση της έπιθεωρήσεως τών γαλλικών στρατευμάτων είχεν έξάφει ε 
πίσης τήν περιέργεια  τών Ε λλή νω ν στρατιωτών πού βρίσκονται έκεΐ κοντά. 
Ό  στρατηγός Νικήτας (Σταματελόπουλος) παρ’ ολη τήν άρρώστεια πού τόν 
κατέβαλλε και τούς κόπους πού τόν είχαν έξαντλήσει, θέλησε κι αύτός ν ’ άπο- 
λαύση τό καινούργιο εκείνο θέαμα. ’Έ φτασε στά μέσα τής έπιθεωρήσεως, τή 
στιγμή πού ό στρατηγός Μαιζόν διέτρεχε, μαζί μέ τόν Αιγύπτιο στρατηγό, τίς 
γραμμές τών λαμπρών λεγεώ νω ν μας. Τόν άκολουθοΰσαν καμμία δωδεκαριά 
'Έ λλη νες ντυμένοι τό ίδιο φτωχικά δπως αύτός. Ψ ηλός, δύο ό Ίμ πραή μ  είναι 
κοντός, φαίνεται έπίσης τόσο άδύνατος καί τόσο καταβεβλημένος, δσο έκεϊνος 
είναι παχύς καί καλοζωισμένος. 'Έ ν ε  ζευγάρι τεράστιες πιστόλες ήσαν περα
σμένες στή ζώνη του, καθώς κι ενα μακρύ γιαταγάνι, ενα είδος σπαθιού ολόι
σου σχεδόν, ή έλαφρά γυριστού· είχε έπί πλέον ενα δαμασκί άπό τό ’ίδιο ίσως 
άτσάλι δπως τό σπαθί τοΰ Ίμπραήμ , άλλά κλεισμένο σέ μια θήκη πολύ μικρό
τερης άξίας. Στάθηκε γιά  νά ίδή τούς στρατηγούς πού περνούσαν συνοδεύον
τας τό γιο τοΰ Μωχάμετ. ’Εκείνος τόν διέκρινε, καί τόν έκσίταξε μ’ ένα ΰφος 
περιφρονητικό, καί μ’ ένα χαμόγελο ειρωνικό, σά νά ήθελε νά συγκρίνη τις 
τιμές πού τοΰ άπέδιδαν μέ τόν παραμερισμό στόν όποιον αφηναν αυτόν, 'Έ λ 
ληνα στρατηγόν, πού ωστόσο τήν ύπόθεσή του τήν είχαν άγκαλιάσει καί τήν 
είχαν ύπερασπίσει. Ό  Νικήτας, πειραγμένος, κάρφωσε άπάνω του τά μάτια, 
πού σπίθιζαν άπ’ τήν όργή, κι άνάγκασε τόν Ίμ π ρ α ή μ  νά χαμηλώση τά δικά 
του. Ε ίχε  ήδη χουφτώσει τή λαβή τοΰ σπαθιού του, άλλά συγκροτώντας τή 
παραφορά του, προχώρησε λίγα βήματα, ώστε νά τόν άντιληφθοΰν ό στρατη
γός Μαιζόν, ή οί άλλοι στρατηγοί πού τόν συνόδευαν. Ό  Στρατηγός Σνάιντερ  
τόν έπρόσεξε' πήγε αμέσους κοντά του, Τοΰ έσφιξε τό χέρι, τοΰ άπηύθυνε με
ρικά κολακευτικά λόγια, καί τοΰ πρόσφερε ένα αλογο, πού ό 'Έ λλη νας καπε
τάνιος τό άρνήθηκε. Μετά τήν έπιθεώρηση δύο στρατηγοί ήρθαν πάλι νά τόν 
συναντήσουν καί τόν παρακάλεσαν νά τούς συχωρέση καθώς καί τόν στρα- 
ταρχη που δεν τον είχε αντίληφθη. (Άιτό τά άπομνημ. Διον. Εύμορφοττούλου)



ΚΩΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΑ Μ Π Ο Υ Γ ΙΟ Υ Ρ Ν Τ Ι T O Y  A im  Ι Ι Η  2Χ Ε Ϊ Ι Χ0 Μ Ε  ΤΗΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η  Τ Η Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α !
Ή  ύπαρξη τέτοιου μπούγιού ρντιοΰ γραμμένου στήν Πρέβεζα στις 6 Νο

εμβρίου 1798, πού μ’ αύτό ζητάει άπό τό Μέτσοβο επειγόντως πενήντα μαστό- 
ρους, φέρνει στό προσκήνιο τά τραγικά γεγονότα, πού διαδραματίσθηκαν στήν 
πόλη αύτή και προκάλεσαν τήν άνάγκη τής άποκατάστασης τών φρουρίων και 
λοιπών οχυρωματικών έργων της τή μακρινή εκείνη εποχή.

'Ό πω ς είναι γνωστό ή Πρέβεζα τότε βρίσκονταν στά χέρια  τών Γάλλων 
ακολουθώντας τήν ίδια τύχη τών νησιών τοΰ ’Ιουνίου μετά τή συνθήκη τού 
Campo Formio.

’Έ τσ ι ή περιοχή αύτή ήταν πρόχειρο καταφύγιο σέ κείνους πού έπεφταν 
στή δυσμένεια τοΰ τρομερού δυνάστη τής ’Ηπείρου. "Ηταν μιά ύπόσχεση και 
μιάν έλπίδα, άλλά και τό προοίμιο μιας, ίσως όχι μακρινής άπελευθέρωσης, 
σύμφωνα μέ τά όνειρα τοΰ Ρήγα Βελεστινλή και τά φλογερά κηρύγματα τής 
Γαλλικής Έπανάσττσης.

Ό  παμπόνηρος Ά λ ή ς προσδοκώντας όφέλη άπό τούς νέους γειτόνους κα- 
μόνονταν τό φίλο τών Γάλλων, γιά τούτο καλοδέχτηκε τόν άπεσταλμένο τοΰ 
Διοικητή τών Ίο ν ίω ν  Νήσων Gentili, στρατηγό Roze, μέ χαρές μεγάλες καί 
άφησε νά τοΰ φορέση ό ίδιος ό στρατηγός μέ τά χέρια του τήν τρίχρωμη κον
κάρδα τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

Στό τέλος τόν πάντρεψε μέ τήν πανέμορφη Γιαννιωτοπούλα Ζωίτσα μέσα 
στό παλάτι του.

Έ ξ  άλλου και στό φρούραρχο Π ρεβέζης έδειχνε πώς ήταν πιστός Γιακω- 
βϊνος και ζητοΰσε νά τόν μυήση στή λατρεία τής Καρμανιόλας. . .

'Ό μω ς 6λ’ αύτά, μόλις ή Τουρκία διέκοψε τις σχέσεις της μέ τή Γαλλία, 
έξ άφορμής τής έκστρατείας τοΰ Ναπολέοντα στήν Αίγυπτο, έγιναν καπνός.

Συλλαμβάνει ξαφνικά τό στρατηγό Roze κι’ άφοΰ τοΰ άφαίρεσε στρατιω
τικά μυστικά μέ υποσχέσεις καί βασανιστήρια, τόν στέλλει σιδηροδέσμιο στήν 
Πόλη, σάν κατάσκοπο, δπου και πέθανε στά μπουντρούμια τοΰ Γετι - κουλέ. 
Ταυτόχρονα άποβάλλοντας τό προσωπείο εκστρατεύει μέ πέντε χιλιάδες έπί- 
λεκτους Α ρβανίτες έναντίον τής Πρέβεζας, πού τήν υπεράσπιζαν 300 Γάλλοι 
καί 400 ντόπιοι, άνάμεσα στούς οποίους ήταν και ό Χριστόφορος Περραιβός1. 
'Ύστερα άπό λυσσώδεις μάχες τήν καταλαμβάνει στις 12 ’Οκτωβρίου τοΰ 1798.

’Απερίγραπτα είναι τά δεινά πού τράβηξαν oi Πρεβεζιάνοι. Γενική σφα
γή. αιχμαλωσία κι’ έρήμωση τών πάντων. Ακόμα και διακόσιοι φυγάδες Πρε- 
βεζιάνοι, πού μέ μύριους κινδύνους κατάφεραν νά περάσουν στή Βόνιτσα, δέ

1) Είναι ο φίλος και στενός συνεργάτης τοΰ Ρήγα, πολεμιστής και συγγραφευς τής « 'Ι 
στορίας τοΰ Σουλιου και Παργας» κλπ., ό όποιος μόλις κατάφερε νά γλυτώση μέ ό- 
γδοντα επτα συντροφους περνώντας μέ τρία πλοιάρια έπτανήσια άπό τόν Π αντοκρά
τορα στή Λευκάδα.



γλύτωσαν. Ό  αδυσώπητος και δόλιος σατράπης τούς ξεγέλασε και γύρισαν 
στή Σαλαώρα μέ τήν κορβέτα πού τούς έστειλε.

Έ κ ε ΐ αναπαυτικά καθισμένος κοντά στό Κομέρκι καί ήδονικά ρουφώντας 
τό τσιμπούκι του άπολάμβανε μέ άγαλλίαση τή γρηγοράδα τοΰ λεπιδιού τοΰ 
δημίου του Ό σμάν.

Χαρακτηριστικό τής τρομερής αύτής σκηνής ήταν, πώς κι’ ό ίδιος ό δήμι
ος έσκασε άπό συμφόρηση.

"Υστερα άπ’ δλα αύτά πρώτη του δουλειά ήταν νά έπισπεύση τήν επιδι
όρθωση τών φρουρίων τής πόλεως γιά κάθε ενδεχόμενο, γιά τοϋτο ξαπόλυσε 
παντοΰ προσταγές νά στείλουν τό γρηγορώτερο μαστόρους «μέ βίαν καί άνυ- 
πομονήν».

’Ενδεικτικό τής βιασύνης τοΰ Ά λ ή  είναι τό παρατιθέμενο καί σέ φωτοτυ
πία μπουγιουρντί του2 πρός τούς «αγαπημένους προεστώτες Μετζόβου» δπως 
τούς άποκαλεΤ.

Τό έγγραφο αύτό φέρει στό περιθώριο τής άνω άριστερής γωνίας τής πρώ
της σελίδας τή σφραγίδα του. Πιο κάτω τή μονογραφή 113 καί παραπλεύ- 
ρως τίς λέξεις «Πρέβεζα Νοεμ. 6:».

Σ τήν τρίτη σελίδα 
Πανόγραμμα μέ τόν ίδιο γραφικό χαρακτήρα'

«Τού αγαπητού μου 
Ποοεστώτού μετζόβου

'Τγιως
(Μονογραφή) 

τό όγληγορώτερον».

Ή  προσθήκη «1798 νοεμβριου 10 νπουαρτη, δια μαστώρους ναπανουν» είναι 
άπό χέρ ι άγράμματσυ, προφανώς τοΰ προεστού.

Ά π ’ τή σημείωση αύτή φαίνεται πώς τό μπουγιουρντί τοΰτο συνταγμένο 
μετά τά γεγονότα έφτασε στό Μέτσοβο στίς 10 Νοεμβρίου μετά τέσσερες ή
μερες.

Τό πολύπλοκο δίπλωμα τοΰ μπουγιουρντιοΰ δίχως χρήση φακέλλου καί 
τά ίχνη τών σφραγίδων τοΰ βουλουκεριοΰ, πού φαίνονται καθαρά, δείχνουν τόν 
τρόπο τής αποστολής τής άληπασιαλήτικης αλληλογραφίας.

★  ★  ★

Α γαπημένοι μου προεστώτες μετζόβου μετά τόν χαιρετισμόν σας φανε- 
ρόνω λαμβάνοντες τό παρόν μου νά μοΰ κάμετε άπό τήν χώραν σας πενήντα 
νομάτους μαστώρους καί μία ώρα προτήτερα νά μοΰ τούς στήλετε έδώ είς 
Πρέβεζαν διά νά μέ δουλέψουν χωρίς άργηταν, καί καμίαν πρόφασίν σας, και 
μή στοχασθητε δτι τούτη μου ή δουληά είναι ώσάν αλες. νά ξέρετε όπου είναι 
βασιλική προσταγή καί χρεία αναγκαία μέ βίαν καί άνυπομονήν.

"Οθεν καθώς σας γράφω ώρα νά μή τούς άρδήσετε καί καμίαν πρόφασίν 
δέν είμαι καήλης3 νά ευρετε έξ απαντος καί ύγια ίνετε (μονογραφή).

2) ’Οφείλω νά έκφράσω έντενθεν τις θερμές μου ευχαριστίες στό φίλο κ. Δημοσθένη Χα- 
βέλα γιά τήν ευγενική παραχώρηση τοΰ ανωτέρω μπουγιουρντιοΰ πρός δημοσίευσιν.

3) Δέν είμαι σύμφωνος, δέν επιτρέπω.
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ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ , ΛΟΥΚΑΤΟΥ 
ΚαθηγητοΟ Πανεπιστημίου  

( τ. τής Φιλοσοφικής Σ χολής Ίω αννίνω ν )

0  ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ " Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ  ΤΟΥ ΑΛΗ Π Α Σ Α ”
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ 01 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ

’Ανάμεσα στά λιγόστιχα δεκαπεντασύλλαβα δημοτικά τραγούδια, μέ τήν 
άτμόσφαιρα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, πού μπορεί νά κοταγράφη κα
νείς καί σήμερα στούς ελληνικούς χώρους τοΰ κλέφτικου τραγουδιοΰ, είναι
καί τό λεγόμενο τραγούδι «τοΰ μαραμένου πλάτανου», χορευτικό ή τής τά
βλας, πού άναφέρεται συνήθως στά χρόνια καί οτό πρόσωπο τοΰ Ά λή  ΙΙασα.

Δίνω άμέσως τήν κλασσική μορφή του, δπως τήν έπέλεξε στήν έκδοση 
τών Δημοτικών Τραγουδιών της τό 1962 (κατηγορία «κλέφτικα»), ή Α καδη
μία Αθηνών.

....  Τί εχεις καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμένος,
μέ τίς ριζοΰλες στό νερό, μέ τή δροσιά στά φύλλα;
Ν ά  μή σέ βάρεσε ό βοριάς, κάνας κακός αγέρας;

—  Μουϊδέ βοριάς μέ βάρεσε, μουϊδέ κακός αγέρας· 
ό Άλή. πασιάς έπέρασε μέ δεκοχτώ χιλιάδες.
Μουϊδέ στόν ήσκιο μ ’ έκατσε μουϊδέ καί στή δροσιά μου, 
παρά σημάδι μ’ έβαλαν ούλοι μέ τήν αράδα.
’Ά λλοι βαρούν τούς κλώνους μου κι’ άλλοι βαρούν τά φύλλα, 
κι’ ό σκύλος ό Ά λή  πασιάς βαρεϊ μέσ’ στήν καρδιά μου.
Μαράθηκαν τά φύλλα μου, μαράθηκε ή καρδιά μου!1

Ά λλά  δίνω μαζί (επειδή γράφω άπό τίς σελίδες τής άγαπημένης «Ήπει- 
ρωτικής Εστίας») καί μιά άνέκδοτη παραλλαγή άπό τό Γερακάρι Ίω αννίνω ν, 
πού τήν έ'χω άπό τό Ααογραφικό Φροντιστήριο τής Φιλοσοφικής Σ χολής Ί ω 
αννίνων, ειπωμένη άπό τόν γέροντα Μάνθο Βλέτσα καί συλλεγμένη άπό τήν 
τότε φοιτήτρια μου (1965—66) δεσποινίδα Βασιλική Λάμπρου.

—  Τί έχεις, καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμένος, 
μέ τίς ριζοΰλες στό νερό, τά φύλλα στόν αέρα.;
ΙΙα ιδια  μ , σάν με ρωτήσατε, ί)ά σάς τό μαρτυρήσω.
Ά λή  - πασάς έπέρασε μέ δεκοχτώ χιλιάδες·
ούτε στόν ήσκιο μ’ έκατσαν ούτε καί στή δροσιά μου,

1) ’Α κ α δ η μ ί α  ’Α θ η ν ώ ν  (Δημοσιεύματα τοΰ Λαογρ. ’Αρχείου, άρ. 7) Ελληνικά 
Δημοτικά Τραγούδια ( ’Εκλογή) τόμος Α ', έν Ά θήναις 1962, σελ. 262— 203 ί ’Λγό- 
ριανη Παρνασσού, άπο τή συλλογή Ε’ιρ. Σπανδοινίδη, 1939).

2) Τουρκ. nisan =  σημάδι.
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μόν’ στό νισιάνι2 μ’ έβαλαν καί στό νισιάν’ μέ βάζουν.
"Ολοι ρίχνουν στους κλώνους μου κι’ δλοι στά χλώναρά μου, 
κι' αύτός ό γέρο- - ’Αλή πασάς ρίχνει μέσ’ στήν καρδιά μου.
Μέ τί καρδούλα νά σταθώ, μέ τί ψυχή νά κρίνω3

Σ τις παλιές δημοσιευμένες συλλογές τών 3 ελληνικών δημοτικών τρα- 
γσυδιών, τουλάχιστο άπό τά χρόνια πού ήταν πιά γνωστό τό όνομα τοΰ Ά λ 
Πασα (μάλιστα νεκρό ώστε νά μή τόν φοβούνται) δέν παρουσιάζεται τό ειδι
κό αυτό κείμενο μέ τόν χτυπημένο άπό τόν σκληρό δυνάστη πλάτανο. Οί πρώ
τοι συγκεντρωτικοί συλλογείς Fauriel (1824—5), Tommaseo (1842) και Pas- 
sow (1860), ή οί 'Έ λλη νες Μανοΰσος (1850), Ζαμπέλιος (1852) και Ία τρ ί- 
δης (1859), δέν τό παραδίδουν. Ούτε οί Ή πειρώ τες Χασιώτης (1866) καί Ά - 
ραβαντινός (1860/1880). Δίνουν μονάχα σπχουργικά ύποστρώματα του τρα- 
γουδιοΰ αύτοΰ, δπως π.χ. τό συχνό έναρκτικό μοτίβο:

— Τί εχεις, καημένε κόρακα, καί σκούζεις καί φωνάζεις;4 

καί τά άραιότερα, άλλά χαρακτηριστικά:

—  Τί έχουν τής Γούρας τά βουνά καί στέκουν μαραμένα;5
— Τί έχετε’ όξυές πού χλίβεστε, λημέρια πού βογγίατε;6

ή καί τό μεσαιωνικότερο, ειδυλλιακό:

— Τί έχεις, κόρη, καί θλίβεσαι καί βαριαναστενάζεις ;7

Θά πρέπει νά κατεβοΰμε πολύ, χρονικά, νά μποΰμε στόν αιώνα μας, γιά  
νά πρωτοβροΰμε (άπ’ δσο ερεύνησα) δημοσιευμένον τόν τύπο τοΰ τραγουδιού 
πρός τόν «πλάτανο», καί μάλιστα δχι μέ τ’ ονομα τοΰ Ά λή  Πασα άλλά μέ άλ
λα «ύποκατάσταστα» καί παρωδικούς στίχους.

Νά ή σχετικά πρώτη παρουσία τοΰ τραγουδιού αύτοΰ, δπως δημοσιεύτηκε 
τό 1909 σέ πελοποννησιακή συλλογή :

—  Τί έχεις, καημένε πλάτανε, πού στέκεις μαραμένος, 
μέσα στά κρύα τά νερά, στό δροσερόν αέρα;

—  Τί νά μοΰ κάμουν οί δροσιές καί τά νερά τά κρύα;
Έτέμ Πασάς μας πλάκωσε μέ τίς πολλές τίς λάβρες 
κι’ οί αρχηγοί μας έφυγαν νά σώσουν τή ζωή τους, 
κι’ ό κόσμος ας χανότανε, ραγιάδες ας γινόσαν!8

ίεφτικα»3) Λ α ο γ ρ . ’Α ρ χ ε ίο  Φ ιλοσοφ . Σ χ ο λ ή ς  Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ  Ί ω α ν ν ίν ω ν ,  φ ά κ ελ λ ο ς  
( « Ό  γ έρ ο  - π λ ά τ α ν ο ς » ) ,

4) Passow σελ. 101, Ζαμπέλιος σ. 604, Ίατρ ίδης σ. 9, Χασιώτης σ. 123, ’Αραβαντινός <?. 
22 καί 114. Βλ. καί ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Έ λλ. Δ. Τρ. Α ', σελ. 284— 285.

5) Ή  καί: « Τ ή ς  Π ά τ ρ α ς  τ ά  Ρ ο ι ι ν ά »  (Βλ. Passow σελ. 51, 53, 54 καί 56).
6) Passow σελ. 126.
7) Passow σελ. 325.
8) Ν ι κ ο λ ά ο υ  Ί .  Λ ά σ κ α ρ η, Ή  Αάστα καί τά μνημεία της, μέρος Ε ',  έν Π ύργώ

1909, σελ. 471 (τίτλος: « Ή  ύποβούλωσις τής Θεσσαλίας» καί σχόλιο: Έποιήθη κατά
τόν άπροπαράσκευον τοΰ 1897 πόλεμον). Ό  Έ τέμ  πασάς ήταν τότε ό αρχηγός τοΰ 
τουρκικού στρατοΰ στή Μελοΰνα κλπ.



Και νά άμέσως μιά άλλη (στήν ίδια συλλογή) επίσης παρωδική, άλλά 
λυρικότερη :

—  Τί εχεις, καημένε πλάτανε, πού στέκεις μαραμένος, 
μέσ’ στά νερά, μέσ' στις δροσιές, καί πάλε μαραμένος;
Νά μή σέ φύση1ε βοριάς κι.’ ενα κακό χαλάζι;

—  Οΰτε βοριάς μέ φύσηξε οδτε κακό χαλάζι· 
στή ρίζα μου καθήσανε μιά νέα κι’ ενας νέος.
Κι’ άπό τό κρυφομίλημα καί τίς κρυφές κουβέντες, 
μαράζιασε τ' αχείλι τοι*ς, μαράζιασ’ ή καρδιά τους 
καί μέ μαράζωσαν κι’ εμέ καί στέκω μαραμένος9.

Τό καταλαβαίνει εδώ κανείς, δτι πρόκειται γιά  διασκευή και παρωδήματα 
κάποιου βασικού κειμένου, πού θά ήταν τότε γνωστό, όχι βέβαια μέ τό όνομα 
τοΰ πρόσκαιρου νικητή μας Έ τέμ , οΰτε τών ερωτευμένων νέων τής Γορτυ- 
νίας, άλλά μέ τό όνομα άλλου δυνάστη, τό πιο βέβαιο τοΰ Ά λή , τοΰ κατ’ έ- 
ξοχήν «πασα», πού γιά πολλά χρόνια έτρομοκράτησε τήν Ε λλάδα.

Πρωτοβρίσκουμε τόν πλήρη «Άληπασαδικό» τύπο τοΰ «μαραμένου πλά
τανου» σέ κείμενο άπό τά Τζουμέρκα (πάλι Η π είρ ο υ ), πού δημοσιεύτηκε στό 
περιοδικό «Λαογραφία», τό 1915.

-- - Τί έχεις, καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμένος, 
μέ τ'ις ριζοΰλες στό νερό, μέ τή δροσιά στά φύλλα;

—  ’Έχω μαράζι στήν καρδιά καί στέκω μαραμένος.
Άλή πασιάς άπέρασε μέ δεκοχτώ χιλιάδες'
μηδέ στόν ήσκιο μ' έκατσε μηδέ καί στή δροσιά μου,
παρά σημάδι μ’ έ'βαλε μέ δλον τό στρατό του·
κι’ άλλοι ρίχναν στους κλώνους μου και ά'λλοι στίς κορφές μου,
κι’ αύτός ό γέρο - Άλή πασιάς έ'ριξε στήν καρδιά μου.
Μαράζωσ’ ή καρδούλα μου κι’ εΐναι μαραζωμένη10.

Ά λλά  τόν ϊδιο χρόνο τό βρίσκουμε στό ίδιο περιοδικό, κι’ άπό τήν Α ρ 
καδία :

Τί εχεις, καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμένος, 
αέρα καί νύχτα στή δροσιά, και πάλι μαοαμένος;

— π  αιδιά, σάν μέ ρωτήσατε, νά σάς τό ομολογήσω·
Άλή πασιάς έπέρασε μέ ούλο του τ’ ασκέρι,
κι’ ούλοι στόν ήσκιο κάτσανε κι’ ούλοι μέσ’ στή δροσιά, μου. 
κι’ ούλοι σημάδι μέ βαροΰν κι’ οΰλοι μέ ντουφεκάνε.
Κι’ άλλοι στά φύ*λλα μέ βαροΰν κι’ άλλοι στίς δξω κλάρες 

κι’ άτός του ό γέρο - Άλή πασιάς κατάκαρδα μοΰ ρίνει!...11

9) Τ ο ΰ  ί δ ι ο υ ,  ο.π. σελ. 477 (τίτλος: «ΟΙ χτι*ποβαρέμένοι =  έρωτόληπτοι). Καί όί δυο 
παραλλαγές ε'χουν τήν ένδειξη, οτι είναι «τής τάβλας».

10) X ρ. Ν. Λ α μ π ρ α κ η, Τραγούδια τών ΤσΟυμέρκων. Λαογραφία τόμ. Ε ’ (έν ’Λϊΐ. 
1915) σελ. 55—56 (τίτλος: «Τοΰ Ά λή  Π ασα»).

11) Μ ι χ α ή λ  Τ ρ α ν ο ί ,  ’Αρκαδικά τραγούδια. Λαογραφία, δ'.;τ. σελ. 141 (τίτλος:. 
«Τοΰ Ά λή  Π ασια»),

-_-1.



Ά πό τότε οί δημοσιευόμενες παραλλαγές τοΰ κλασσικού αύτοΰ τύπου γ ί
νονται συχνότερες, καί πολύ άραιά βρίσκουμε υποκαταστάσεις τού ονόματος 
ιοΰ Ά λή  άπό άλλους επιδρομείς, εχθρικούς πάντα, πού χτυποΰν άνελέητα τόν 
«ελληνικό» πλάτανο. Τέτοιοι επιδρομείς είναι ό Ίμ π ρ α ή μ  πάσας σέ Μεσσηνι- 
ακές παραλλαγές (πολύ φυσικό, υστέρα άπό τίς δηώαεις πού έκαμε στόν Μό
ριά ό Αιγύπτιος στρατάρχης), ένας μπίμπασης («χιλίαρχος») σέ παραλλαγές 
τής Χαλκιδικής, ένας «κακός βεζύρης» σέ άλλες Πελοποννησιακές κ.α.

Τό 1939, ή πολύ συστηματική καί κριτική άσματολόγος, άείμνηστη Ειρήνη 
Σπανδωνίδη, έδημοσίευσε τή συλλογή της «Τραγούδια τής Ά γόριανης» καί 
μας έδωσε άπό τήν περιοχή αύτή τοΰ Παρνασοοΰ, μέ τίτλο «ό ’Αλή πάσας κι 
ό πλάτανος», τήν παραλλαγή πού υιοθέτησε ή Α καδημία12.

Ή  Σπανδω νίδη σημειώνει κάτω άπό τό δικό της κείμενο τήν ώς τότε 
βιβλιογραφία τοΰ τραγουδιού πού εκτός άπό τις συλλογές πού άναφέραμε 
(Λάσκαρη, Λαμπράκη, Τ ρανοΰ) , περιλαμβάνει τίς π η γ έ ς : C a r s t e n  H o e g ,  
Le Saracatsans, vol I I ,  Paris - Copenhague 1926, σελ. 81, Ί  ω. Κ. Π έ τ ο  η, 
Συλλογή  άνεκδότων δημοτικών άσμάτων Μακεδονίας, Χαλκιδικής, Θράκης. 
Θεσσαλονίκη 1931 σελ. 21. Μ έ λ π ω ς  Ο. Μ ε ρ λ ι έ, Τραγούδια τής Ρού
μελης (Σ ύλλογος πρός Διάδ. Ώ φ . Βιβλίων, Ά θήναι 1931 σ. 85 (καταγραφή 
Αιτωλίας 1922 μέ μουσική τών κειμένω ν). ’Α θ η ν  ας Τ α ρ σ ο ύ λ η ,  Κάστρα 
καί πολιτείες τοΰ Μόρια, Ά θήναι (1934) σελ. 142.

θ ά  πρέπει νά συμπληρώσω άμέαως (καί είς μνήμην τής καλής λαο- 
γράφου) τήν έπειτα άπό τό δικό της βιβλίο («Τραγούδια τής Ά γόριανης») 
βιβλιογραφία, τή σχετική μέ τό τραγούδι πού μάς άπαοχολεϊ. Σ ημειώνω άπ 
οσο ενημερώθηκα: Κ. I. Μ α ν τ ζ ο υ ρ ά ν η ,  Βουρβουρέϊκη λαογραφία. Έ - 
πετηρίς τών Βουρβούρων (Κυνουρίας) έτος Γ ',  Ά θήναι 1939, σελ. 119. Β. 
Κ υ π α ρ ί σ σ η ,  Τραγούδια τής Χαλκιδικής (παράρτημα «Λαογραφία» άρ. 2) 
Θεσσαλονίκη 1940, σελ. 39. Γ. Τ. Κ ό λ ι α ,  Τραγούδια άπό τήν Κουκουβίτσα 
(Παρνησσίδος) Λαογραφία, τόμ. IB ' (1938—48) σ. 358 άρ. 12. Γ ε ω ρ γ ί α ς  
Τ α ρ σ ο ύ λ η ,  Μωραίτικα τραγούδια (Κορώνης καί Μ εθώνης) Ά θήναι 
1944, σ. 32.

Α γ ρ α φ ι ώ τ η  (Σ ερ . Τσιτσα). Στά  άγρια δρη καί άκαρπα ξύλα, Λα
μία (1947) σελ. 12— 13.

Χ α ρ α λ .  Ρ ε μ π έ λ η ,  Κονιτσιώτικα (Ή πειρ. Ε τα ιρεία  Α θηνώ ν) 1953, 
σελ. 44 άρ. 69.

Ξ ε ν ο φ .  Γ. Ά ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ ,  Λαογραφικά Ρούμελης, Ά θήναι 
1955, σ. 22 ( =  Τοΰ ίδιου, Ε λλη νικά  ’Έ θιμα Α ', Αθήναι 1956, ο. 102).

Δ η  μ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ε λλη ν ικά  Δημοτικά Τραγούδια (Βασ. Βι- 
βλιοθ. άρ. 46) ταμ. Α ', Ά θήναι 1958, σ. 230—231 (κείμενο συλλογής Μ ερλιέ).

Α κ α δ η μ ί α ς  Α θ η ν ώ ν ,  Ε λλη ν ικά  Δημοτικά Τραγούδια (’Εκλογή) 
τόμ. Α ' έν Ά θ. 1962, σ. 262—263 (κείμενο συλλογής Σπανδω νίδη).

Δ η μ. X. Σ έ τ τ α, Μουσική λαογραφική άποστολή στή Β. Εύβοια, Άθ. 
1963 (άναφέρονται άπλώς δυο καταγραφές τοΰ τραγουδιού, μέ χορό συρτό) 
σελ. 15 καί 17.

Σ π ύ ρ ο υ Γ. Μ ο υ σ ε λ ί μ η ,  Δημοτικά τραγούδια τής ’Ηπείρου, Γ ιάννι
να 1966 (άνάτυπο «’Ηπειρωτικής Εστίας» τόμ. IB ' 1963) σ. 9.

Έ ν ώ σ ε ω ς  Κ ε ρ α σ ί  ω τ ώ ν ,  Λαογραφία Κερασιάς Αρκαδίας, Ά θήναι 
1966, σ. 150. (Ά ναφ έρετα ι δτι είχε καταγραφή τό τραγούδι, άπό τό 1905.

12) Ε Ι ρ ή ν η ς  Σ π α ν δ ω ν ί δ η ,  Τραγούδια τής Ά γόριανης (Παρνασσού), ’ΑΑήνα, 
Πυρσός, 1939, σελ. 4 (κεφάλαιο «κλέφτικα»).
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— Τ ’ εχεις, καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμένο?,
Κ α ί to  νερό στή ρίζα σου καί πάλι μαραμένος;

—  Παιδιά, σ« μέ ρουτήσετε, νά σάς τό μολογήσα».
Άλή-πασάς έπέρασε μέ δικουχτώ χιλιάδες,
Κ ι οΰλοι στόν ίσκιο μου έκατσαν, που κατ’ άπ’ τή δροσιά [ίου, 
Κ ι ουλοι σημάδι μ ’ έβαλαν, κι οΰλοι μέ ντουφέκισαν,
ΜοΓι κόψαν τά κλωνάρια μου, μαράθηκε ή καρδιά μου *.

* Οί 8«ό τελευταίοι στίχοι λέγουνταν κ’ ετσι :
Καί στό σημάδι μ' έβαλαν, μοΰ κόψανε τούς κλώνους,
Κι αυιός ό γέρο Άλή-πασάς μέο’ σιήν καρδιά μοΰ ρίχνει.

ή μέσ’ στήν καρδιά μέ σφάζει.

ΣΗΜ.: Τό μέλος τοΰ «Μαραμένου πλάτανου» άιτό τήν Αιτωλία δπως δίνεται στό βιβλ 
τής Μέλπως Ο. Μερλιέ: «Τραγούδια τής Ρούμελης» (Ά θ . 1931) σελ. 85.



Γ ι ώ ρ γ ο υ  Ί ω ά ν ν ο υ ,  Τά δημοτικά μας τραγούδια. ’Έκδοση «Ταχυ
δρόμου» ( ’Αθήνα 1966) σ. 149 (κείμενο συλλογής Σπανδω νίδη).

Σ ’ αύτά μπορούμε νά προσθέσουμε καί άπλή μνεία τών τόπων, άπ’ δπου 
προέρχονται οί άνέκδοτες παραλλαγές τοΰ τραγουδιού, πού βρίσκονται στό 
άρχεϊο τοΰ «Κέντρου Έ ρεύ νη ς τής Έ λληνικης Λαογραφίας» τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, (κατηγορία «κλέφτικα» 7, 19). Ε ν α ι: Α γία  ’Ά ν ν α  (Εύβοιας) , Ά ν- 
δρίτσαινα, ’Ά ρτα , Βαλτετσίνικο (Γορτυνίας), ’Ή πειρος (γεν ικ ά ), Λακωνία, 
Λευκάδα, Μ εγαλόπολις, Μεσολόγγι, Μεσσηνία, Ναυπακτία, Ξάνθη, ’Ολυμ
πία, Πάπιγκο (Ζαγορίου), Πολύγυρος, Σιάτιστα, Σπάρτη, Τριφυλία.

Χωρίς τή σκέψη, δτι μέ τίς άναγραφές αύτές εξαντλούνται οί περιπτώ
σεις κυκλοφορίας ή δημοσίευσης τού τραγουδιοΰ, σημειώνω μέ στατιστική σει
ρά τήν ώς τώρα παρουσία του στούς ελληνικούς χώ ρ ο υ ς: Πελοπόννησος 14 
άναγραφές (δχι δλες μέ τόν Ά λ ή  Π αοά), Ρούμελη καί Β. Εύβοια 9 άναγρσ- 
φές, ’Ή πειρος 6, Χαλκιδική 3 (μέ «χιλίαρχο» =  μπίμπαση) , Θράκη 1, Δυτ. 
Μακεδονία 1 καί Λευκάδα 1. Πρόκειται δηλ. γιά  χώρους, δπου, δπως είναι 
γνωστό, έζησε καί τό κλέφτικο δημοτικό τραγούδι.

Τό κείμενο τού «πλατάνου» τραγουδιέται ή χορεύεται σέ συμβολικές ώ
ρες (μεράκια καί καημοί τού τραπεζιού ή τού γάμου) κι’ είναι ή μουσική του 
άπό τίς λυρικότερες13. (Χαρακτηριστικό είναι κάτι πού σημειώνει ό Σπύρος 
Μουσελίμης στήν Η πειρωτική συλλογή του (δ.π. σελ. 9 ), δτι «πλάτανος άλ- 
ληγαρικά είναι ή Δέσπω τοΰ Λιαχατα, ή όποία, άφοΰ άρπάχθηκε από τή στάνη τοΰ 
πατέρα της, κλείσθηκε στό χαρέμι τοΰ (Ά λή) πασα, δπου άπέθανε άπό μαρασμό, 
προτοΰ μαλυνθη άπό τόν τύραννο»14.

★ ★  -Α

Σ χολιάζοντας μέ ξεχωριστή προσοχή τό τραγούδι αύτό ή Ειρήνη Σ π α ν 
δωνίδη σημειώνει μερικές άπόψεις καί διατυπώνει σωστά ερωτήματα ( βλ. στή 
συλλογή της τίς σελ. 216—220), πού άξίζει νά τά έπαναλάβουμε:

α. «Ποτέ —  οϋτε στήν πυκνότερη νύχτα τής σκλαβιάς —  δέν έ'παυσε νά συναισθά
νεται ό "Ελληνας τήν πνευματική ανωτερότητα τής φυλής του, κΓ οϋτε εχασε ποτέ τήν 
πολιτισμένη λεπτότητα τού ψυχικού του κόσμου. Καί βρήκε στίχους σάν αυτούς τοΰ «πλά
τανου», γ ιά  νά στ ιγματίση  τή στριφνή βαρβαρότητα τοΰ καταχτητή καί νά τή βάλη άνα- 
γλυφικότατα αντιμέτωπη στις  δικές του, τ ις  έλληνιχές αντιλήψεις πάνω στά ζητήματα 
τής ωραιότητας τών πραγμάτων και στ ίς  άξιες τής ζωής» (σ. 216— 7).

β. «Δέ γνωρίζω, αν τό τραγούδι μας πλάστηχε εξεπίτηδες γ ιά  τόν Ά λή χαί συγκε
κριμένα γ ιά  μιά ά π ’ τ ίς  εκστρατείες του, ή αν εϊναι παλιότερο τό μοτίβο του, κα'ι μόνο 
μεταποιήθηκε καί προσαρμόστηκε στόν Ά λή. . . Παίρνω σάν πολύ πιθανό, δτι υπήρχε άπό 
παλιούς καιρούς κάποιο τραγούδι τοΰ «μαραζωμένου καί πληγωμένου δέντρου», πού πα
ραπονιέται γ ιά  τό χακό πού τοΰ έγινε άπό κάποιον ώμο εισβολέα, κ ι’ δτι δανείστηκαν οί 
υστερνοί τούς στίχους του, γ ιά  νά θρηνήσουν άλληγορικά κάποιο «πέρασμα» τοΰ Άλή...» 
(σελ. 217— 218).

γ. «Πόσο είναι όρθή ή θεωρία μας τής διαρκούς «αλλαγής χυριότητας» τών στίχων 
. . .βγαίνει κι’ ά π ’ τ ίς  μεταγενέστερες παραλλαγές τοΰ ίδιου αΰτοΰ «πλάτανου. . .»  ( Ιμ- 
πραήμ, Έ τέμ  κλπ.) σελ. 218.

13) Βλ. δείγμα τον μέλους του στή συλλογή Μέλπως Ο. Μερλιέ, Τραγούδια τή ; Ρού
μελης, Ά θ . 1931, σ. 85.

14) Γιά τό έπεισόδιο αυτό, τοΰ 1816, βλ. και οσα γράφει ό I I .  Α ρ α β α ν τ ι ν ό ς  στή 
«Συλλογή δημωδών ασμάτων τής ’Ηπείρου», έν Ά θ . 1880, σ. 77— 78.



δ. « 'Α ν εδωσε ενα ορισμένο «πέρασμα» του Άλή τήν άψορμή νά «βγάλουν» τό 
τραγούδι μας, 6ά πρόκειται πιθανότατα γ ιά  τήν έκστρατεία τής Μακεδονίας τό 1804. . . 
(Κα'ι) δτι ό Άλή Πασάς εγινε σάν έμμονη ιδέα στους Έλληνες, που παντού Άλή Πασά 
έβλεπαν. . . τό μαρτυρουν κΓ άλλα τραγούδια. . .» (σελ. 218 καί 220).

θ ά  συμπληρώσω, δπου χρειάζεται, και θ’ άπαντήσω σέ μερικά άπό τά 
ζητήματα τών καλών αυτών σκέψεων τής Σπανδωνίδη. ’Ιδιαίτερα θέλω νά έ- 
πισημάνω τόν παράγοντα προφορική παράδοση (θρύλος), πού θά έχη παίξει 
κι’ εκείνος τόν ρόλο του (πρώτα ή ύστερα), γιά  τό άπλωμα και τό δλο «βίω
μα» τοΰ τραγουδιού.

Δέν νομίζω δτι ύπήρχε άπό παλιούς καιρούς ένα έτσι σχηματισμένο ολό
κληρο τραγούδι «τοΰ πληγωμένου δέντρου, πού παραπονιέται γιά  τό κακό 
πού τοΰ έγινε» κ ι’ δτι δανείστηκαν οί ύστερνοί τούς στίχους του, γιά  νά θρη
νήσουν κάποιο πέρασμα τοΰ Άλή». Μ πορεί βέβαια τό νέο τραγούδι νά στηρί
ζεται σέ άποσπασματικά ή εναρκτήρια μοτίβα, δπως έκεϊνα πού έδειξα στήν 
άρχή15, άλλά σάν πλήρης θεματικός τύπος, μέ τό ειδικό (καϊ συμβολικό) επει
σόδιο ένός γηγενοΰς άρχοντικοΰ πλατάνου, πού τόν κακομεταχειρίζεται βάρ
βαρος έπιδρομέας, και μέ τόν ώραϊο τεχνικό διάλογο, νομίζω πώς πρωτοσυν- 
τέθηκε ΰστερ’ άπό τήν άπελευθέρωση (άς μήν ήταν ολόκληρης τής Ε λ λ ά 
δας), δταν κατακαθίζοντας ό κουρνιαχτός τοΰ ξεσηκωμού, ξανα6γήκαν στήν ε 
πιφάνεια οί παραδόσεις τής σκλαβιάς.

Ό  τρόμος άπό τόν Ά λή  Πασά (κ ι’ άπό τούς άλλους Τούρκους) έγ ινε  πο
λύ φοβερώτερος στή φαντασία τοΰ έθνους, άπό τόν καιρό πού έξέλιπε. Οί ε 
πιδρομές τοΰ Ά λή  και τών άνθρώπων του σ’ δλη σχεδόν τήν Ε λλά δα  (δχι 
μόνο στή μεγάλη έκστρατεία τοΰ 1804, άλλά και στις άλλες τοΰ Σουλιοΰ καί 
τοΰ Γαρδικιοΰ ώς τήν Πάργα, ή καί τών παιδιών του στήν Π ελοπόννησο), δ
πως κι’ οί άπλές μετακινήσεις του, άφησαν τό θρύλο τών τρομερών καταυλι
σμών του κάτω άπό τά aiujvofiia δέντρα, πού καπνισμένα ή κακοποιημένα στά 
χωριά καί στά τρίστρατα, μαρτυροΰσαν πάντα τό διάβα του16. Κάποιος άπό τούς 
λυρικότερους λαϊκούς ποιητές μας (γύρω  στά 1850;) είναι πιθανό, συνδυαά- 
ζοντας τίς παραδόσεις αύτές μέ τήν ελληνική άγάπη πρός τόν πλάτανο, νά έ
φτιαξε τό τραγούδι. Πεθαμένος πιά ό Ά λή  Πασάς καί τό πνεϋμα του, μπορού
σε νά κατηγορήται ελεύθερα (άλλά καί μέ κάποια ποιητική άγερωχία) στούς 
χορούς καί τά τραγούδια μας, γιά τά αύθαίρετα καμώματά του στήν ελλη
νική γή.

θ έλω  νά δώσω εδώ μερικά δείγματα άπό τίς προφορικές παραδόσεις πού 
σώθηκαν γιά περάσματα τοΰ Ά λή  Πασά άπό πλατάνους και άλλα αιωνόβια 
δέντρα, γιά τή δυναστική μεταχείρισή τους σέ τιμωρίες ραγιάδων, γιά  καψί-

15) Βρίσκω κι’ ενα κάπο>ς ομοιόσχημο τραγούδι στον Ζαμπελιο (1852), στή σελίδα 608, 
15: ή αιχμαλωσία.

16) Χαρακτηριστικοί είναι οί στίχοι πού εγραφε δ Χατζή - Σεχρέτης γιά τίς μετακινήσεις 
(τή μεγάλη έκστρατεία) τοΰ Ά λή  Πασά.

Βεξύρης παίρει στό κοντό καί μπέηδες κι’ αγάδες, 
παίρει κι’ ασκέρι φοβερό αμέτρητες χιλιάδες.
..  .Σ τες στράτες καί στές δημοσιές άπέκει πού περνάει, 
δλος 6 κόσμος τρόμαξε, θαρρεί πώς ί)ά τούς φάη.

Βλ. Σπ. Π . Άραβαντινοϋ, 'Ιστορία Ά λή  Π ασα τοΰ Τεπελενλή, έν ΆίΚ 1895, σ. 559 
(Για τό μοτιβο τής στρατιάς τών 18.000 καί άλλου άριΟμού στά δημοτικά τραγούδια, 
γράφει ή Σπανδωνίδη στό βιβλίο της στή σ. 219).
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μαία και άλλες κακώσεις, πού συνεχίστηκαν άργότερα κι άπό άλλους (και 
"Ε λληνες) οπλαρχηγούς17.

1. (Σ τό  χωριό Μοναστηράκι τών Άγράφων) εξω άπό τό μαγαζί είναι κάτι σάν πλα- 
τε'ί'τσα. Καταμεσής της ενας γεροπλάτανος μέ πολλά φύλλα, α π ’ τόν καιρό του Άλή

Πασά, άπλώνει τούς μακριούς κλώνους του, σά γ ιά  νά τή σκεπάση. Ξανέμει/ε ώς τώρα νά 
θυμίζη τά  μαύρα εκείνα τής σκλαβιάς χρόνια. Έ φ τά  κρεμάλες λένε πώς είχε φτιασμένες 
στά κλωνάρια του ό τύραννος. "Οσοι τά  είχαν καλά μέ τόν Κατσαντώνη, εδώ σέ τούτον 
τόν πλάτανο εύρισκαν τό θάνατό τους. Αλήθεια - ψέματα; Γιά νά τό λέν, κάτι θά ’γ ι ν ε ! ... 
Κι’ άν δέν κρεμάστηκαν πολλοί, έφτανε κι’ ό ενας γ ιά  νά γίνη ό θρύλος»18.

2. «Σώζονται άκόμα μερικοί κολοσσοί (δέντρα), μάρτυρες ζωντανοί τής τουρκι
κής θηριωδίας. "Ενα ά π ’ αύτά είναι κΓ ό περίφημος πλάτανος τής 'Ά ρτας , στήν άριστερή 
δχ·9η τοΰ Άραχθου, δίπλα στό θρυλικό γιοφύρι. Α π ’ τά  κλωνάρια του κρεμνούσε ό Άλή 
Πασάς τούς άνεπιθύμητους ραγιάδες»19.

3. (Σ τ ό  χωριό Τζούρτζια τοΰ Άσπροπόταμου) υπάρχει παράδοση ότι οι δημογέ
ροντες άρνηθήκανε νά πουλήσουν τό χωριό τους στόν Άλή Πασά. ’Εκείνος τότε κάλεσε 
τόν προεστό Θανάση Ντάκο ή Καλαμαρτζή (στά  Γιάννινα;) κΓ οργισμένος διέταξε νά τόν 
καπνίσουν, δένοντάς τον στό πλάτανο. Ο δυστυχισμένος δημογέροντας, μή ύποφέροντας 
τόν καπνό, ύποσχέθηκε νά πείση καί τούς άλλους νά πουλήσουν τή Τζούρτζια. Ά λλά  μό
λις έφτασε στό χωριό, κάλεσε τούς συχωριανούς του καί τούς είπε: >:Έγώ πατριώτες, 
φεύγω απόψε- σείς νά μήν ξημερωθήτε έδώ ί» 20.

4. « Ό  πλάτα ;ος  τής κεντρικής πλατείας τού Σμοκόβου (τών Θεσσαλικών Ά γρά - 
φων) συνδέεται διά θρύλων μέ τήν ιστορίαν τοΰ τόπου, επειδή άναφέρονται ώς πεζεύσαν- 
τες καί άναπαυθέντες ύπό τήν σκιάν του πολλοί τών πολεμιστών τών χρόνων τοΰ Είκοσιέ- 
νο ( Κατσαντώνης, Καραϊσκάκης, Άθ. Διάκος) ώς έπίσης καί ό Άλή Πασάς μετά τών 
στρατιωτών του»21.

5. Ό  Άλή Πασάς πέρασε άπό δώ. ά π ’ τήν Πόρτα (Πύλη Τρικάλων Θεσσαλίας) 
κι* εφτιασε καταυλισμό στόν πλάτανο στή βρύση· καί φαίνεται άκόμα τό κάψιμο, δπου 
εκανε κταυλισμό»22.

Και δυο νεώτερες, άλλά τοΰ ίδιου μοτίβου:

6. Αντίκρυ στήν πλατεία (τοΰ Σμοκόβου) είναι ενα πουρνόιρι, ττοΰ εχει έττάνω του

17) Είναι φυσικό σέ μιά πεζοπορία καί καταυλισμό στρατοί, ποΰ περνάει μέ αλόγα κα'ι απο
σκευές άπό κάποιον τόπο ή χωριό, αν ύπάρχη κάπου έκεΐ πλάτανος, ή πολλά πλατάνια 
μέ νερά νά τραβήξουν τήν προσοχήν τών μπουλουκιών καί νά τους φέρουν νά σταθούν 
στόν ήσκιο τους. Έ κεΐ θά φάνε, θά πιουν, κι’ υστέρα θά χορέψουν ή θά ρίξουν στό ση
μάδι. Ά πό τή μαγειρική τους θά μαυρίση 6 τόπος (καί κάποτε 6 κορμός τοΰ δέντρου) 
κι’ άπό τή σκοποβολή τους θά υποφέρουν οί κλώνοι καί τά κλαδιά.

18) Δ η μ. Λ ο υ κ ο π ο ΰ λ ο υ ,  Στά  βουνά τοΰ Κατσαντώνη (Σύλλογος πρός Διάδ. Ώ φ . Β ι
βλίων) Ά θήναι 1934, σ. 174— 175.

19) Ά γ  ρ α φ ι ώ τ η  (Σ. Τοιτσά), Στά άγρια όρη κλπ. ο.π. σελ. 12 ( Ό  συγγραφέας 
συσχετίζει τόν «πόνο τών πλατανιών» μέ τό τραγούδι).

20) Ά  λ ε ξ. Κ. Χ α τ ζ η  γ ά κ η ,  Παραδόσεις τ ’ Άσπροπόταμου, Τρίκαλα 1948, ο. 
29—30.

21) Δ η μ. Σ . Δ ο υ κ ά τ ο υ ,  Λαογραφική αποστολή είς τά Θεσσαλικά Ά γ ρ α φ α . Έ πετη- 
ρίς Λαογρ. ’Αρχείου τής Ά καδ. ’Αθηνών, τόμ. ΙΑ '— IB ' (1958— 9) σ. 302.

22) Ά ν ν η ς  I.  Π α π α μ ι χ α ή λ ,  Λαογρ. αποστολή είς τήν επαρχίαν Τρικάλων 
(1967) Έπετηρίς Κέντρου Έρεΰνης τής Έλλην. Λαογραφίας, τόμ. Κ— Κ Α ' (1967— 
1968) σελ. 312, οπου καί φωτογραφία τοΰ πλατάνου.



τά  σημάδια άπό τούς Τούρκους. ΤΗταν κοντά τό φυλάκιο (ώς τό 1878) καί ρίχναν οι 
Τούρκοι στρατιώτες στό πουρνάρι23.

7. Στό Κρυφοβό, κοντά στόν ’ Αραχθο, είναι τοποθεσία «του Γρίβα». Έκεΐ τό 1854 
στρατοττέδεψε ό Θοδωράκης Γρίβας, κάτω άπό μεγάλα δέντρα. Ύπήρχε ώς τό 1912— 13 
μεγάλο πουρνάρι που ό κορμός του ήταν μισοκαμένος άπό τή φωτιά τών Γριβαίων24.

Ά πό τις παραδόσεις αύτές, πού είναι λιγοστό δείγμα τών δσων κυκλσφο- 
ροΰν στήν Ε λλά δα  (και θά παρακαλοΰσα τούς φίλους άναγνώστες νά στεί- 
λουν στήν «Ηπειρωτική Εστία» δσες γνω ρίζουν), καταλαβαίνει κανείς πόσο 
θά ήταν εύκολο σ’ ένα λαϊκόν ποιητή νά προχωρήση στό τραγούδι τοΰ Ά λή  
ΓΙαοά, χωρίς έτοιμο άρχέτυπο. ’Έ φ τα νε  μιά προσωποποίηση τοΰ πολύπαθου 
Έ λληνικοΰ πλατάνου, και τό παραδοσιακό ερώτημα «τί εχεις κλπ.», γιά  νά 
γεννηθή ή έμμεση έξιστόρηση τών δεινών τοΰ δέντρου και τοΰ τόπου.

Ά λλ ά  κάτι φιλολογικότερο και ποιητικά άξιολογήσιμο, είναι δτι ή έξιστό
ρηση αύτή, ή τό «παράπονο» τοΰ πλατάνου, παρουσιάζεται στό τραγούδι μέ 
δυο χωριστά επεισοδιακά μοτίβα. Τό ένα είναι δ τ ι : ό Ά λή  Πασάς κι’ οί χ ιλ ιά 
δες στρατιώτες του χτυποΰν καί σακατεύουν τό δέντρο, χωρίς κάν νά καθή- 
σουν στόν ήσκιο του.

«οΰτε στόν ήσκιο μ’ έκατσαν οίίτε και στή δροσιά μου»
(κείμενα Παρνασσού, Τζουμέρκων, Λευκάδας, Καλαμάτας κ.ά .)

οπότε νομίζει κανείς δτι τό μεγαλόψυχο δέντρο, μαζί μέ τήν προσβολή πού 
αισθάνεται γιά  τήν περιφρόνηση καί τήν κακία, οικτίρει τόν εχθρό γιά τή στε- 
γνότητά του άντίκρυ στή φύση.

Τό άλλο μοτίβο παρατηρεί, δτι άν και κάθηοαν οί έχθροί στόν ήσκιο τοΰ 
πλατάνου καί χάρηκαν τή δροσιά του, στό τέλος άχάριστα τό έβαλαν στό ση
μάδι.

"Ολοι στον ήσκιο μ’ έκατσαν ’ποκάτ’ άπ’ τή δροσιά μου, 
κι’ δ'λοι σημάδι μ’ έβαλαν, δλοι μέ ντουφέκισαν...

(κείμενα Αιτωλίας, Κόνιτσας, Χαλκιδικής, Αρκαδίας, Μ εσσηνίας).

Εδώ δέν άποφεύγει κανείς τόν παραδοσιακό πειρασμό ν ’ άνατρέξη στόν 
Αϊσώπειο μύθο « Οδοιπόροι καί πλάτανος» δπου τό ί'διο ελληνικό δέντρο, άφοΰ 
έδωσε τή σκιά καί τή δροσιά του στούς στρατοκόπους, τούς ακούσε στό τέλος 
νά τό λένε  άκαρπο καί άνωιρελές. Ά γανακτημένο έπίσης κι’ έκεϊνο παίρνει 
δμοια άνθρώπινη φωνή καί τούς παρατηρεί: «*Ω αχάριστοι έ'τι τής έ |  εμού ευ
εργεσίες άπολαΰοντες άχρείαν με καί άκαρπο άπακαλεΐτε;» (Hausrath, Corpus 
Fab. Aesop. Leipzig 1970, I I  σ. 6— 7). Νά είχε αραγε κάπως στήν έλληνική 
θύμησή του τό μύθο ό λαϊκός ποιητής;

★  Ά: ★

Ο Ά λή  Πασάς στούς ελληνικούς αιώνες είναι ό κάθε «πασάς» πού κατα
δυναστεύει τή γή τών δικών μας πατέρων, τό περίεργο αύτό «ξένο δν». πού 
παίρνει τό δικαίωμα — άπό ποιόν; — νά καταπατή τό χώμα, νά δηώνη τή γή, 
νά χτυπά τά αιωνόβια δέντρα, νά κάνη άνδράποδα τούς άνθρώπους. Ε ίχαν δί

23) Δ. Λ ο υ κ ά τ ο ; ,  χ )φ ο  Λ. Ά ρ χ . 2301. σελ. 16!) (1959'.
24) ’Α χ . Μ π ο υ κ ο υ δ α λ α ,  διδασκάλου, Προγονικά, Θεσσαλονίκη 1966 (.τολυγρ αφη

μένο) σελ. 52—53.



κιο στήν Πελοπόννησο πού θρήνησαν τόν δικό τους πλάτανο μέ τ’ όνομα τοΰ 
Ίμπραήμ. Ταιριάζει τό τραγούδι και γιά μοιοολόϊ στις τέτοιες συμφορές*5.

"Ολοι οί περαστικοί δυνάστες μπορούν νά πάρουν τή θέση τών εχθρών 
αύτών τοώ «ελληνικού δέντρου», πού ε’ίτε μέ τά όργανά τους ε’ίτε οί ίδιοι μέ 
τό σκληρότερο όπλο τους, τό χτύπησαν κάποτε ίσια στήν καρδιά. Καί δέν ξέ- 
χασε νά χρησιμοποίηση τό τραγούδι αύτό καί στά χρόνια τών Γερμανών ό ελ
ληνικός λαός. Μόνο πού τό άπεύθυνε, μ’ ένα πλατύτερο άντίκρυσμα πρός τόν 
άγέρωχο Παρνασσό, τό βουνό τών ελληνικών αιώνων. Νά ή σχετική πα
ραλλαγή :

—- Τί εχεις, καημένε Παρνασσέ, καί στέκεις λυπημένος; 
μήν είν' τά χιόνια σου βαριά καί τά νερά σου κρύα;

|— Δέν ειν,! τά χιόνια μου βαριά και τά νερά μου κρύα·
Σαράντα βρύσες μέ νερό κι’ εξήντα δυο πηγάδια 
δέ μοΰ1 τόν σβήνουν τόν καημό, πό 'χω στά φυλλοκάρδια: 
οί Γερμανοί μέ πάτησαν στά δύστυχα τά χρόνια!26

Αλλά ό πλάτανος είναι ένα βιοτικό σύμβολο, πού συγκινεϊ χειροπιαστά 
τόν έλληνικό λαό. Ή  αιωνόβια ήλικία του, πού τόν έχει κάνει σύντροφο τών 
«πατέρων», ό προστατευτικός όγκος του πάνω άπό τούς άνθρώπους καί τήν
κοινοτική τους ζωή, ή συμπαρουσία του μέ τό εύλογημένο νερό, ή ήμεράδα
καί τό τραγουδιστό θρόϊσμα τών φύλλων του στό έλληνικό κλίμα, τόν έχουν 
κάμει ιερό σύνοικο τών ανθρώπων στά χωριά, στίς εκκλησίες καί στίς ποιμενι- 
κές μετασταθμεύσεις. ’Ά σχετα  άπό τά συμπτώματα ή τά κατάλοιπα τής παγκό
σμιας δεντρολατρίας, ή παρουσία κι’ ή χρησιμότητα τού πλάτανου στήν Ε λ 
λάδα τόν δείχνουν σάν μιά άλλη θεότητα, πού είναι καί άνθρώπινα προστα
τευτική27. Γι’ αύτό καί ή βεβήλωσή του κρίνεται σάν εθνική προσβολή. Ή  τυ
χόν μαραμένη όψη του ξαφνίζει, άφοΰ τό νερό κι’ ό άέρας (ύλικά αγαθά)

25) Είμαι βέβαιος δτι καί σέ οικογενειακές τραγικές ώρες θά χρησιμοποιήθηκε άλληγορικά 
τό τραγούδι. 'Τπάρχει άλλωστε στα μανιάτικα μοιρολόγια σαφής ή παρόμοια εικόνα:

Στέρεψε ή βρύση μέ τό νερό τό κρύο,
μαράθηκε κι’ δ πλάτανος πού ’χε παχιόν τόν ήσκιο,
κι’ οπού άποσκιάζαν οί άρχοντες κι’ ολοι οί καπεταναΐοι. . .

( Κ ώ σ τ α  Π  α σ α γ ι ά ν ν η, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια, Ά θήναι, Σύλ
λογος πρός Διάδ. Ώ φ . Βιβλίων, 1928, σελ. 28, 58).

26) Θ α ν ά σ η  Π  α π α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο ν, 'Ιστορικά καί λαογραφικά τής Περίστας
(Ναυπακτίας), Ά θήναι (Ίω λκός) 1967, σελ. 70.

27) Είναι γνωστές οί τιμές τοΰ ελληνικού πλάτανου, άπό τά αρχεία ώς τά νεώτερα χρόνια 
(Δελφοί, Σπάρτη, Αύλίδα, Κώς, Χριστιανικά Μοναστήρια) καί ή σημασία του γιά τή 
ζωή τών χοιριών (Δημογεροντία, ανακοινώσεις, χοροί, καφενεία). Στή ΐ · ή τών κλε
φτών επίσης ό πλάτανος ήταν τό συντροφικότερο δέντρο:

Κάθοντ’ οί κλέφτες, κάθονται στόν πλάτανο άπουκάτου, 
λούζονται μπαρμπερίζονται καί στό γυαλί κοιτιώνται (Α ρκαδία).

Νά διαισθάνονται άραγε οί εχθροί, πώς ενας μεγάλος τοπικός πλάτανος ήταν σάν πρό
κληση στήν κυριαρχία τους καί γ ι’ αύτό τόν χτυπούσαν;
Συνοπτικό μελέτημα γιά τό δέντρο αυτό, στή φυσική καί παραδοσιακή ζωή του, βλ. στό 
βιβλίο τοΰ ’Αγραφιώτη, Στά  άγρια όρη κλπ. σελ. 11— 18. Λυπάμαι που δέν προφτάνω 
νά παραπέμψω καί σέ ό'σα καλά, θά μάς γράψη γιά τόν πλάτανο, στή σειρά τής «Δα
σικής λαογραφίας» του στήν «’Ηπειρωτική Εστία», ό κ. ΙΙάνος Γρίσπος.



δέν τοΰ έλειψαν. Ή  άπάντηση δμως τοΰ δέντρου γιά τούς προπηλακισμούς 
και τό δυναστικό φέροιμο (ηθικές μειώσεις), εξηγεί τό μαράζωμα:

’Άλλοι βαροΰν τή ρίζα μου κι’ άλλοι βαροΰν τούς κλώνους 
κι’ εκείνος ό Άλήπασας βαρεί μέσ’ στήν καρδιά μου.

Μέ τί καρδούλα νά σταθώ, μέ τί ψυχή νά κρίνω!

Εύτυχώς πού χωρίς ΐ'σως νά τό πολυσκεφτή ό Λαϊκός ποιητής έδωσε κιό
λας μέσα στό συμβολικό αύτό τραγούδι τών δεινών τοΰ έθνους τή λανθάνουσα 
πάντα έλπίδα κι’ αισιοδοξία του γ:ά τήν έπιβίωση και τις καλύτερες μέρες. 
'Ό σο κι’ άν ό πλάτανος έχει κτυπηθή κι’ άκρωτηριασθή, δσο κι’ άν φαίνεται 
μαραμένος, ή βασική του ύπόσταση δέν έλύγισε. Σ ’ δλες τις παραλλαγές τοΰ 
τραγουδιού, ό «καημένος» ό πλάτανος στέκει και πουθενά δέν δίνεται «πεσμέ
νος» ή νεκρός28.

Οί χτυπιές και τά πληγώματα θά έπουλωθοΰν, ό Ά λή ς δέν θά ξαναπε- 
ράση, κι’ ό γέρικος πλάτανος, μέ καινούργια πια θαλερώματα, θά μπορή ν ’ ά- 
κούη τό παλιό τραγούδι του στούς χορούς.

23) Μόνο στήν παραλλαγή από τή Χαλκιδική (Κυπαρίσσης), ό πλάτανος δηλώνει μοιρολα
τρικά: «Τότε κι’ εγώ μαρά-θηκα καί γιατρέ,μό δέν εχω».

............................................. .............................................. ...........-..... ...... ......



ΚΩΣΤΑ I. ΤΣ[Α Ν ΤΑ
Κ αθηγητοϋ Σωματικής ’Αγωγής 

Π ανεπιστημίου Ίω αννίνω ν

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΡΤΟΛΩΝ 
ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Ή  έρευνα τών μορφών της ζωής τών κλεφτών καί τών ’Αρματολών πα
ρουσιάζει πολλές δυσκολίες, κυρίως άπό τό γεγονός, δτι δέν μας παραδόθη
καν γραπτές μαρτυρίες τής εποχής καί δ,τι σώθηκε, βασίστηκε περισσότερο 
στήν προφορική έξιστόρηση ζώντων προσώπων πού διετέλεσαν κλέφτες κα
τά τό παρελθόν.

Πρώτος πού άσχολήθηκε συστηματικά μέ τό θέμα, καί ή μελέτη του 
παρέμεινε καί παραμένει ή βασική πηγή τών πληροφοριών μας γύρω άπό 
τίς εκδηλώσεις τής ζωής τών κλεφτών ήταν ό Claude Fauriel1. Ό  Καθηγητής 
Α. Βακαλόπουλος, ύποτάσσοντας τή σύνθεση τών ζητημάτων πού άφοροϋν 
τήν ιστορική εμφάνιση καί τήν εξέλιξη τού θεσμού τών αρματολών στή γ ε 
νική συγκρότηση τού Νέου Ελληνισμού, συγκέντρωσε τά βασικά στοιχεία 
στό πολύτομο καί πολύτιμο έργο του : « Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού»2, πού ή 
έκδοσή του συνεχίζεται. Σημαντική επίσης προσφορά στά έπί μέρους προβλή
ματα μπορούμε νά θεωρήσουμε τό έργο τοΰ I. Βασδραβέλλη3 κυρίως στά ζη
τήματα πού άφοροΰν τή γεωγραφική περιοχή τής Μακεδονίας.

’Αλλά καί ό ακαταπόνητος ιστοριοδίφης Γιάννης Β λαχογιάννης' δέν πα
ραμέλησε τό τόσο δυσερεύνητο θέμα καί άσχολήθηκε λεπτομερειακά εξετά
ζοντας τήν παράδοση τού χώρου τοΰ Μόρια. Ό  Τ. Κανδηλώρος έρριξε φώς 
σ’ δχι όλίγα σκοτεινά σημεία τοΰ άρματολιομοΰ. "Ομως ή μελέτη τής ζωής 
τών κλεφτών πρέπει νά πάρη διαφορετική κατεύθυνση καί νά στραφή κυ
ρίως πρός τό Δημοτικό Τραγούδι πού μέ προσεκτικές παρατηρήσεις διαβλέ
πει κανείς τή ζωή τών ηρώων τής εποχής νά άναδύεται ολοζώντανη άνάμεσα 
άπό τίς λέξεις τών στίχων.

Πρός τήν κατεύθυνση αύτήν στρέφεται ή παρούσα σύντομη εργασία, χω 
ρίς νά παραγνωρίζη τήν προσφορά τής έπιστημονικής έρευνας πάνω στό θέμα,

1) Γάλλος ποιητής καί λόγιος, καθηγητής τών γλωσσών καί λογοτεχνιών τής μεσημβρινής 
Ευρώπης (1772— 1844).

FA U R IE L , P A R IS , F IR M IN , D ITO T, ΤΌΜΕ I, 1824 - ΤΌΜΕ I I ,  1825.
Οί Παραπομπές γίνονται στήν ελληνική μετάφραση «Δημοτικά τραγούδια τής συγχρό
νου Ελλάδος». Εισαγωγή Ν. Βέη μετάφραση Ά π . Δ. Χατζηεμμανουήλ, Α θήνα  1956.

2) Ά . Βακαλοποΰλου, 'Ιστορία τον Ν. 'Ελληνισμού. Οί ιστορικές βάσεις τής Νεοελληνι
κής Κοινωνίας καί Οικονομίας, Θεσσαλονίκη 1964.

3) I. Βασδραβέλλη, Άρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν. (Δημοσιεύματα Ε.Μ. 
Σ .) Θεσσαλονίκη 1948.

4) Γ. Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοΰ Μόρια: Μελέτη ιστορική άπδ νέες πηγές βγαλμένη 1715 
— 1820, ΆΟήνα 1935.



γιά νά άνιχνεύαη τά στοιχεία εκείνα, πάνω στά όποια βασίζονται οί απίστευ
τες παραδόσεις τών κατορθωμάτων τοΰ Κλεφταρματολισμοΰ. Μπορούμε νά 
ποΰμε πώς τό Δημοτικό τραγούδι θά παραμείνη ή βασική πηγή γνώσεως τής 
Ψ υχολογίας τών ανθρώπων και τού καιρού τών άπελευθερωτικών μας αγώνων.

Βασισμένοι κυρίως στις τέσσαρες ξεχωριστές συλλογές Δημοτικών τρα- 
γουδιών πού διαθέτουμε σήμερα, τού C. Fauriel5 και τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νώ ν8, τοΰ καθηγητού Δ. Πετροπούλου7, τοΰ κορυφαίου λαογράφου Ν. Γ. Πο
λίτου®, οί προσπάθειες γιά συστηματική τεκμηρίωση τών παραδόσεων δέ θεω
ρούνται ματαιόπονες. Έ ξ  άλλου ή πληθώρα τών Δημοτικών τραγουδιών, πού 
μέ τόση φροντίδα και άγάπη συγκεντρώθηκαν άπό εκλεκτούς συλλογείς καί 
επιστήμονες9 και ένθερμους στόν άγώνα γιά τή διάσωσή τους άνθρώπους, ε 
π ιτρέπει τήν παραβολή και τήν σύγκριση τών παραδειγμάτων και ζυμβάλλει 
στήν άρτιώτερη τεκμηρίωση τών συμπερασμάτων.

’Ό χ ι  λογώτερο σημαντική μπορεί νά θεωρηθή ή προσφορά τής λαογρα- 
φικής έπιστήμης, πού άνατρέχοντας στή λεπτομερειακή εξέταση τών ήθών 
καί εθίμων συμβάλλει άποφασιστικά στήν έρευνα τών μορφών καί τρόπων 
τοΰ κοινωνικού βίου. ’Αναδιφήσεις στ’ άπομνημονεύματα τών άγωνιστών ε 
πιτρέπουν τήν περισυλλογή τών διαφόρων σχετικών παραδόσεων. Ή  συστη
ματική λοιπόν έρευνα πού θά λάβαινε ύπ ’ δφη της δλες τίς πηγές, ικανή νά 
συνθέση τά στοιχεία, θά προσέφερε πολύτιμη συμβολή στήν γνώση τής κοι
νωνικής όμάδος τών κλεφτών - άρματολών κατά τήν έποχή τής Τουρκοκρα
τίας καί θά φώτιζε τά σκοτεινά σημεία τού βίου των παρέχοντας τήν εύχέ- 
ρεια στούς ειδικούς ν ’ άναπτύξουν τήν δραστηριότητα τους στούς τομείς μέ 
τούς οποίους άσχολοΰνται.

Ωστόσο ό άπέραντος άδιερεύνητος ιστορικός χώρος άπαιτεΐ ξεχωριστή 
προσπάθεια μέ συστηματική διείσδυση στήν έξέταση τών προβλημάτων καί 
τήν κατάταξη ένός άφθονου ύλικοΰ, πού ή άναδίφηση μπορεί νά φανέρωση.

Ή  συστηματική έξελικτική διερεύνηση τοΰ ιστορικού χώρου μέσ’ στόν 
όποιο γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε ό Κλεφταρματολισμός, ή ζωή καί ή δρά
ση τών Κλεφταρματολών, ή άγωνιστική, οί έπιδόσεις τους στά άγωνιστικά καί 
τά άτομικά τους άθλήματα, είναι οί τομείς πού θά προσπαθήσουμε νά άγγί-
ξουμε, δσο μας είναι δυνατό σέ μιά ολιγοσέλιδη έργασία.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ή  "Αλωση τής Κωνσταντινουπόλεως άποτελεϊ συμβατικά χρονολογικό 
ορόσημο γιά τήν ιστορική καμπή τοΰ Νέου Ε λληνισμού10, πού οί άπαρχές 
του ριζώνουν μέσ’ στούς τελευταίους αιώνες τού Βυζαντίου11. Ή  Βυζαντινή 
μορφή τοΰ Ελληνισμού μέ τήν πτώση τής βασιλεύουσας εγκαταλείπει τήν

5) FA U R IE L , Δημ,οτκά τραγούδια τής συγχρόνου 'Ελλάδος.
6) Ν. F . Πολίτου, Έκλογαί άπο τά τραγούδια τοΰ 'Ελλη,ν. Ααοΰ 1914 L IP S IA E  1860.
7) Δ . ΙΙετρ ο π ο ΰ λ ο υ , Έ λ λ η ν .  Δ η μ ο τ ικ ά  Τ ρ α γ ο ύ δ ια  Α '  Β α σ ικ ή  Β ιβ λιοθ ή κ η  άρ. 46 1958.
8) Ά κ .  ’Α θ η ν ώ ν , 'Ε λ λ η ν ικ ά  Δ η μ ο τ ικ ά  Τ ρ α γ ο ύ δ ια  (ε κ λ ο γ ή )  Τ .Α .  Ά θ ή ν α ι  1962.
9) Σημειώνω άπό τά χρησιμοποιούμενα:

A. PA SSO W , Τραγούδια Ρωμαίϊκα.
Γ. Χασιώτη, Συλλογή τών κατά τήν ’Ή πειρον Δημοτικών άσμάτων, Α θή να  1866.
Α . Θέρου Δημοτικά τ ρ α γ ο ύ δ ια , Ά θ ή ν α ι  1909.
Σπανδωνίδη Είρήνι; Τραγούδια τής Ά γόριανης, Ά θή να ι 1939.

10) Στ. ΙΤαπαδοπούλου «’Απελευθερωτικοί άγώνες τών 'Ελλήνων έπί Τουρκοκρατίας», τεύ
χος Α ’ Θεσσαλονίκη 1969 σελ. 9.

11) ’Λπ. Βακαλοποΰλου. Ισ τορ ία  τοΰ νέου 'Ελληνισμού, τόμος Α ' Θεσσαλονίκη 1961.
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πορφύρα τού μεγαλείου γιά  νά ντυθή τά ράκη τής σκλαβιας. Α νασταλτικές 
δυνάμεις δροΰν καί συσσωρεύουν τήν στασιμότητα τοΰ πολιτισμοΰ και τής 
προόδου σ’ δλους γενικά τούς τομείς.

Γρήγορα δμως εμφανίζεται μιά τάση νά ξεφύγη ό 'Ελληνισμός άπό τό 
πέλμα καί τις καταπιέσεις (ψ υχικές και ύλικές) τοΰ κατακτητοΰ και νά όρ- 
θοποδήση ολοένα και περισσότερο, άνεβαίνοντας οικονομικά καί μέ τόν καιρό 
άνορθώνοντας τό πνευματικό του επίπεδο.

Μέ τήν οικονομική καί πνευματική συγκρότηση ό Ε λληνικός κόσμος ά- 
ναφτερώ νει τις ελπίδες του καί γιά τή συγκρότηση μιας εθνικής συνειδή- 
σεως, βασική προϋπόθεση γιά τήν διεκδίκηση τής άναγεννήσεως μέσα σέ 
δύσκολα χρόνια. Οί τάξεις τής Ε λλη νική ς κοινωνίας τήν έποχή τής Τουρκο
κρατίας άγωνίζονται ή μιά μέ τήν άλλη ν ’ άνοικοδομήσουν τό γκρεμισμένο 
φρόνημα τών πτοημένων ψυχών. Οί συνθήκες γενικό είναι ύπερβολικά δύ
σκολες γιά  τόν κάθε 'Έ λλη να  άποκλειοτικά μά και γιά τό κάθε κοινωνικό 
σύνολο τοΰ Ελληνισμού. Μέσα στήν αναστατωμένη έποχή δπου ό γεωργός 
καταδυναστεύεται άπό τούς τιμαριούχους, ό Χριστιανός άπό τούς άπιστους12, 
καί τό αίμα τής Ε λ λη ν ική ς ψ υχής διοχετεύεται στήν καρδιά τών εχθρών 
τη ς13, ή άδούλωτη Ε λλη νική  ψυχή άναζητάει στά ορεινά τόν πόθο της γιά 
τήν λευτεριά καί τήν άνεξαρτηοία. Ή  διάρθρωση τοΰ γεωγραφικού χώρου 
τής Ε λλη νική ς χερσονήσου εύτυχώς προσέφερε τήν συνδρομή του στή φλε- 
γόμενη άπό τό πάθος τής έλευθερίας ψυχή τού Έ λληνα . Οί συνθήκες ζωής 
τών Ε λλή νω ν πάνω στ’ άγονα μέρη τών άφιλόξενων βράχων, πού τόσο πα
ραστατικά περιγράφει ό καθηγητής Α. Βακαλόπουλος στό μνημειώδες έργο 
του14 άπαιτοΰσαν πειθαρχημένη θέληση καί άσκημένη αύταπάρνηση. Προσ- 
φερόταν ό τόπος γιά  τούς δυνατούς καί τούς άνδρειωμένους πού θά σήκω
ναν στούς ώμους τους το βαρύ φορτίο τής μοίρας τοΰ Ελληνισμού.

Πάνω στά βουνά σφυρηλατεϊται και ολοκληρώνεται ή καινούργια άτσα- 
λένια  έλληνική ψυχή μέ άκατάσβεστη δίψα γιά  ελευθερία.

Οί πρώτοι καρποί τής συσπειρώσεως αύτής τού Έ λληνισμοΰ στίς δυνά
μεις του δέν άργησαν νά ροδίζουν. ’Αρχίζουν οί παραχωρήσεις τών Τούρ
κω ν15. Οί θεσμοί τών κοινοτήτων συσσωματώνουν1 ° τούς ραγιάδες καί τούς 
δίνουν τήν κοινωνική τους οντότητα. Κάποτε ό θεσμός τών κοινοτήτων17 δέ
νεται στενά μέ τ’ άρματολίκια τών ορεινών όγκων.

Μπαίνουμε σ’ ένα χώρο μέ ξεχωρισιή σημασία, στό 'Ιστορικό δηλ. πλαί
σιο πού ερευνά τήν εμφάνιση, τή ζωή καί τά επιτεύγματα τοΰ Κλεφταρματο- 
λισμού.

ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

Ό  δρος «άρματολός» σύμφωνα μέ τήν άποψη τοΰ παλιού γλωσσολόγου 
Μ. Φιλήντα1β, προέρχεται άπό τό άρματολόγος - όος - ός =  αύτός πού άσχο-

12 )
13)

14)
15)
16)
17)
18)

Νικοδήμου to? 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, έκδοση 3η, Ά θήνα ι 1961, σελ. 15.
Κ. Άμάντου, Παιδομάζωμα, Σχέσεις 'Ελλήνων καί Τούρκων ditb τοΰ 11ου αίώνος 
ιμέχρι τοΰ 1821, τόμος Α ' σελ. 168.
Ά . Βακαλοποΰλου, 'Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, τόμ. Β ' Θεσσαλ. 1964, σ. 95, 90.
Ά . Βακαλοποΰλου, ο.π. ( Β ',  σ. 241).
Ν. Πανταζοπούλου, Ελλήνων συσσωματώσεις κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Ά θ. 1958. 
Ά . Βακαλοποΰλου, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού Τ. Β ' σελ. 314 κ.έ.
Μ. Φιλήντα, Γραμματική τής Ρωμαίϊκης Γλώσσας Τ. I 1905— 1907 (Βλ. καί Ν. Ά ν-
δριώτη ’Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Κοινής Νεοελληνικής, β ' έκδοση, Θεσ)νίκη 1967).



λεΐται μέ τά δπλα19. Ό  καθηγητής Ά . Βακαλόπουλος20, συγκρίνοντας τά στοι
χεία πού συγκέντρωσε άπό συγκεχυμένες πηγές, έξέφρασε τήν άποψη δτι ό 
θεσμός τού άρματολισμοΰ πρωτοπαρουσιάζεται στά ορεινά τών Ά γραφω ν έπί 
τής εποχής τοΰ Μουράτ Β ' (1421— 1451). 'Ύστερα ριζοδόλησε πρός δλες τΙς 
κατευθύνσεις τών όρέων τής Ε λλη ν ική ς χερσονήσου. Ό  C. Fauriel21, στηρι- 
ζόμενος πιο πολύ στά στοιχεία πού συγκέντρωσε άπό τήν προφορική παρά
δοση, δπως διαφυλάχτηκε ώς τις μέρες του, θεωρεί τούς αρματολούς «"Ενα εί- 
οδς πολιτοφυλακής, είς τήν οποίαν είχεν άνατεθή τό εργον τής τη ρήσεως τής 
δημοσίας τάξεως και καταστολή τών ληστειών και τών βιαιοπραγιών».

Μέ τήν πληροφορία τούτη, θά άναζητήσουμε τήν αίτία τής δημιουργίας 
τού σώματος τών άρματολών. Οί κλέφτες, μακριά άπό τό μάτι τής Π ύλης στά 
Βαλκάνια άνυπότακτοι άνδρες, άποτραβιοΰνται σέ άπόμερους γεωγραφικούς 
χώρους, σχηματίζοντας συνοικισμούς, τά Κλεφτοχώρια22. Ά πό  τίς έστίες αυ
τές ξεκινούν οί κλέφτες έναντίον τοΰ κατακτητοΰ καί τών ποικίλων του κα
ταπιέσεων. Ή  σημασία τής λέξεως κλέφτης γιά  τήν έποχή αύτή, δπως έπιμέ- 
νεχ σωστά ό Fauriel23, δέν περιέχει τήν άπόχρωση τής έννοιας τοΰ ληστοΰ ή 
τοΰ κακοποιού.

Ή  έπαναστατικότητα καί ή καταφυγή στά ορεινά μέ τό άκράτητο μϊσος 
πρός τούς απίστους, δσο και άν άγρίευε τήν ψυχή τοΰ Κλέφτη, αύτή έμεινε 
ώστόσο κοντινή στούς βασανιζόμενους ραγιάδες. Κι’ ό ταλαιπωρημένοό λαός 
λάτρεψε τούς κλέφτες, γιατί στό πρόσωπό τους έβλεπε τόν λυτρωτή του άπό 
τά αφόρητα μαρτύρια τής σκλαβιάς του. ’Έ κφραση τοΰ θαυμασμού αύτοΰ ά- 
παντοΰμε στά τραγούδια του, πού σύνθεσε ξεχωριστά γιά  νά ύμνηση μιά ζωή 
πού κύλησε μες στούς αίώνες τής μαύρης δουλείας, φωτεινή γραμμή πρός 
τόν σκοπό τοΰ Έ λληνικοΰ ’Έ θνους.

Ο Χ ΩΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ

Τά βουνά24 έμελλε ν ’ άναθρέψουν τήν ίδέαν τής ελευθερίας. ( Ό  Κοσμάς 
ό Αίτωλός μακάριζε τά βουνά, γιατί θά ήταν οί σωτήρες τοΰ έλληνικοΰ αίμα
τος πού δέν θά έπέτρεπαν τήν άπόσβεση τοΰ ονόματος « Έ λ λ η ν» ). Οί πολυ- 
κλάδιστες25 βουνοσειρές πού προχωροΰν κατά μήκος τής Ε λλη ν ική ς χερσο
νήσου, μέ τά πάμπολλα παρακλάδια, χρησίμευαν ώς καταφύγιον τών άγωνι- 
στών τής Ε λευθερ ίας.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ

Τούς άτίθασους κλέφτες έπρεπε νά βρεθή τρόπος νά περιορίσουν οί κυ
ρίαρχοι Τούρκοι. ’Ή δη ό Μουράτ Β ' (1421— 1451) εγκαινιάζει τό θεσμό τών 
άρματολών, άναθέτοντας άποκλειστικά τήν έπιβολή τής τάξεως στό ειδικό τοΰ- 
το σώμα, πού συσταίνεται πρώτα στήν περιοχή τής θεσσαλίας2β. Έ δώ  οί αδί
στακτοι κλέφτες κατεβαίνουν ορμητικά, λεηλατούν καί χτυποΰν τήν τουρκική 
μαζα, πού εγκαταστάθηκε καί εκμεταλλευόταν τήν πλούσια θεσσαλική γή. Οί
19) 'Ο F A U R I E L ·  σελ. 27 δίνει τήν εξήγηση αρματολός =  ενας άνδρας μέ δπλα, ανδρας 

μέ πλήρη οπλισμόν.
20) Ά .  Βακαλοποΰλου, δ.π. τόμ. Β ' σελ. 213— 214.
21) FA U R IE L , Δημοτικά Τραγούδια σελ. 27.
22) Ά . Βακαλοποΰλου, Βλ. σελ. 315, τόμ. Β ',  Θεσσαλονίκη 1964.
23) F A U R IE L , σελ. 26, 27, 29.
24) Α. Βακαλόπουλος, σελ. 26, τόμ. Β ' Θεσσαλονίκη 1964.
25) Λ. Βακαλόπουλος. Βλ. σελ. 315 σημείωση 1.
26) FA U R IE L , δ.π., σελ. 29.



Τούρκοι δέν μπορούν νά τούς ύποφέρουν. ’Αναγκάζονται νά συνάψουν συμ
φωνίες μαζί τους. Τούς παραχωρούν τό δικαίωμα νά φέρουν δπλα και νά 
ζοΰν χωρίς κανένα έλεγχο, φτάνει νά πληρώνουν ένα μικρό φόρο. Καθήκον 
τών συνδιαλεγομένων Κλεφτών (πού μεταπίπτουν τώρα στόν δρο ’Αρματο
λοί) είναι άποκλειστικά ή επιβολή τής ησυχίας καί τής άσφάλειας στά μέρη 
εκείνα. Ποιοί δμως δημιουργούσαν τήν αναταραχή; Οί άρνητές οποιοσδήποτε 
συμβιβασμού μέ τούς Τούρκους, οί άποτραβηγμένοι σέ δυσπρόσιτα μέρη, οί 
Κ λ έ φ τ ε ς .  Φαίνεται λοιπόν καθαρά ή κοντινή σχέση τών Κλεφτών και τών 
’Αρματολών. Οΐ μέν ’Αρματολοί εϊναι οί ταγμένοι άπό τούς Τούρκους νά επ ι
βάλουν τήν τάξη, (ένα  είδος αστυνομίας τής εποχής) καί είναι άποκλειστικά 
μετανοημένοι ταραξίες, οί δέ Κλέφτες είναι έκεΐνοι πού έξακολουθοΰν νά εί
ναι ταραξίες. Οί συνθηκολογημένοι Κλέφτες'-’7 κάθε φορά πού καταπνιγόταν 
τό δίκιο τους, δέν άργοϋσαν νά ξανασηκωθοΰν Κλέφτες, άπόδειξη τής ρευ
στότητας τής μιας καταστάσεως καί τής άλλης.

Έ τσ ι οί δροι ’Αρματολός καί Κλέφτης δήλωναν χωρίς διαφορά τήν κα
τάσταση έκείνη τού 'Έ λλη να  στή στιγμή τής όργής του έναντίον τοΰ άλλο- 
πίστου.

Ό  Fauriel άναφέρει πώς στή Θεσσαλία έδιναν κάποτε διαφορετική ονο
μασία γιά  νά ξεχωρίσουν τήν κατάσταση τοΰ άρματολοΰ άπό έκείνη τοΰ 
κλέφτη.

α) Κ λ έ φ τ η ς  ή μ ε ρ ο ς :  ’Έ τσ ι ονομαζόταν ό άρματολός πού δέν
έπαυε νά έχη τήν Ιδιότητα τοΰ κλέφτη ταγμένου δμως στούς ειρηνικούς σκο
πούς έπχβολής τής τάξεως.

β) Κ λ έ φ τ η ς  ά γ ρ ι ο ς :  ’Έ τσ ι ονόμαζαν τόν άνυπότακτο, τόν έ-
παναστατημένο κλέφτη, πού δέν ανεχόταν κανενός είδους συνδιαλλαγή μέ 
τούς έχθρούς του.

"Ας παρακολουθήσουμε δμως άπό κοντά τήν ιστορική εξέλιξη τοΰ θεσμοΰ 
τών άρματολικών, τήν οργάνωσή τους και τις έπιδιώξεις τους, γιά  νά μπορέ
σουμε νά διεισδύσουμε στό άγωνισπκό του πνεύμα πού διαμόρφωνεν άδούλιο- 
τη τήν ψυχή τους καί άκόνιζε τό σπαθί τής ελευθερίας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΙΩΝ ΕΠΙ ΣΟΥΛΕΊ ΜΑΝ Α '

’Ακολουθώντας τήν εγκυρότερη άποψη τοΰ καθηγητοΰ Α. Βακαλοπούλου, 
είδαμε νά εμφανίζεται ό θεσμός τών άρματολικιών έπί Μουράτ Β ' (1421— 
1451). Ό  ’Αραβαντινός28 παρέχει μία πληροφορία πού δείχνει δτι στά 1557 
(δταν ήταν σουλτάνος ό Σουλείμάν Α/ ό Μ εγαλοπρεπής) ό θεσμός τών ’Αρ- 
ματολικιών έπεκτάθηκε σημαντικά.

Ή  γνώμη του άτεκμηρίωτη, έλέγχεται άπό τόν Βακαλόπουλο καί υιοθε
τείται μέ έπιφυλακτικότητα. Γεγονός είναι πώς ό Σουλεϊμάν Α ' πιεζόμενος 
άπό τήν άνάγκη νά έπιβληθή τάξη στήν άκαταστασία πού έπχκρατοΰσε στά 
χρόνια του, σ’ δλη τήν έκταση τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας29 διαχωρίζει τήν 
Ε λλ ά δα  σέ πολλά άρματολίκια.

ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ

Σ τά  1601 καί 1611 στήν ’Ή πειρο, ό Μ ητροπολίτης Ααρίσσης Τρίκκης Διο
νύσιος, ό έπονομασθείς «Σκυλόσοφος» διοργάνωσε δύο έπανασταπκά κινήματα

27) FA U R IE L , o.Jt. σελ. 31.
28) Χρονογραφία της ’Ηπείρου σελ. 194, έκδοση Κ. Βλαστού, έν ’Αφήναις 1856.
29) Α. Βακαλοπούλου, δ.π. Β ' σελ. 327.



πού άπέτυχαν ολοκληρωτικά30. Οί έπαναστάτες σκόρπισαν έπειτα στά βουνά, 
γιά νά ξεφύγουν τό ξέσπασμα τής τρομοκρατίας πού επακολούθησε31. Γίνονται 
κλέφτες - ληστές γιά νά επιβιώσουν.

Τό τουρκικό κράτος εντείνει τό ενδιαφέρον του στήν καταπολέμηση τής 
ληστείας. 'Ο Π εριηγητής Ed. Brown32 αναφέρει σχετικά μέ τό πλήθος τών κλε
φτών και τις τιμωρίες πού τούς επέβαλλαν δταν τούς συνελάμβαναν. Οί Κ λέ
φτες ένέσπειραν τόν τρόμο στίς ψ υχές τών περαστικών. "Ε μενε στά χέρια τών 
άρματολών ν ’ άντιμετωπίσουν τό κυνήγημα τών κλεφτών. Ή  επέμβαση τών 
άρματολών δέν ήταν καί τόσο αποτελεσματική. Ψ υχολογικοί λόγοι, ύπαγό- 
ρευοαν τήν καλή μεταχείρησή τους άπό τούς άρματολούς.

Ε Ν ΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

’Έ χο μ ε  μιά μαρτυρία33 κατά τήν όποία ό Σουλτάνος Μουράτ Δ ' άποπει- 
ράθηκε άνεπιτυχώς νά διαλύση τό άρματολικό σύστημα. Τότε ξεσηκώνονται οί 
άρματολοί καί γίνονται κι’ εκείνοι ληστές - κλέφτες. Ό  Καθηγητής Α. Βακα- 
λόπουλος34, τήν αύξηση τού άριθμοϋ τών ληστών άποδίδει στό γεγονός τής 
παρακμιακής εποχής τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας άκόμη στό δτι οί κλέ
φτες ύποστηρίζονται άπό τόν επιτόπιο πληθυσμό.

Οί άπόπειρες γιά  τήν άντικατάσταση τών Ε λλή νω ν άρματολών μέ ’Αλ
βανούς συνεχίστηκαν μέχρι τά μέσα τοΰ 17ου αίώνος. Σ τά  1721 ή οργάνωση 
τοΰ σώματος τών άρματολών καταργείται μέ φιρμάνι τοΰ ’Αχμέτ Γ '35. Φθά
νουμε στή στιγμή δηλαδή πού ό δρος «’Αρματολός» θά ταυτιστή άπόλυτα μέ 
τήν έννοια τοΰ δρου «Κλέφτης», γιατί άπό τώρα καί στό έξής συσσωματώνον
ται γιά  ν ’ άγωνιστοΰν πιά μέ επίγνωση τοΰ μάταιου στήν καταφυγ-ή τής συνερ
γασίας, έναντοίν τών άπιστων.

ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΟ I

Μέσα στόν δρο «Κλεφταρματολοί» πρέπει νά συμπεριληφθοΰν οί δύο ιδιό
τητες τοΰ Έ λληνικοΰ άγωνιοτικοΰ πνεύματος. Τώρα μπορούμε νά μιλάμε γιά  
κοινούς άγώνες έναντίον τού έχθροΰ. Τήν ιστορική τούτη στιγμή διαμορφώ
νεται τό ίνδαλμα36 τής Ε λλη νική ς λεβεντιάς37. Ή  άναγκαία συσπείρωση τών 
δυνάμεων προκαλεϊ τό θαυμασμό τοΰ συνόλου τών Ε λλ ή νω ν  τής εποχής καί 
ή εκτίμηση τοΰ κλεφταρματολισμοΰ ύψώνεται κατακόρυφα. Τά κατορθώματα 
τους περιβάλλει ό θρύλος καί τά όνόρατά τους προσλαμβάνουν μυθικές δια
στάσεις.

’Ακόμη καί σήμερα στά παιχνίδια τών Έ λληνοπαίδω ν διατηρήθηκε κατά 
τρόπο εκφραστικό ό διαχωρισμός καί ό πόλεμος τών κλεφτών μέ τούς 
Τούρκους.

Τό ήρωϊκό άγωνιστικό πνεύμα τών άνυποτάκτων κλεφταρματολών πα

30) Στ. Παπίαδοπούλου, ’Απελευθερωτικοί αγώνες, τεΰχ. Α ' σελ. 91— 96.
31) Α. Βακαλοπούλου, ο.π. σελ. 327.
32) ED. B R O W N : R ELA TIO N  DE P L U S lE U R S  V O T A G E S ... P A R IS  1674, o. 91 κ .6.
33) ’Αραβαντινοΰ, Χρονογραφία ’Ηπείρου I  σελ. 224—225.
34) Α. Βακαλοπούλου, Β ' σελ. 326—327.
35) Τοΰτο ομως δεν πρεπει να εχτ] γενική ισχύ, γιατί ξαναβρίσκουμε αργότερα σώματα αρ

ματολών. Ο Αλή πάσας π.χ. διαλύει σχεδόν τ ’ άρματολικά σώματα καί αναγκάζει τοίις 
αρματολούς νά γίνουν κλέφτες.

36) C. FA U R IE L , σελ. 42.
37) Α. Βακαλοπούλου, Β ' σελ. 318.



ρουσιάζει τήν τελευταία του «άναλαμπή» στούς άγώνες έναντίον τών ’Αλ
βανών πασάδων τής Η πείρου38 πού καταπίεζαν τούς άρματολούς. Οί καπε
τάνιοι τών άνδρών δέν επιτρέπουν τήν εγκατάσταση Τούρκων στήν περιο
χή τους. Σ τά  τέλη τοΰ 18ου αίώνος ό Ά λή  πασάς πολέμησε πεισματικά έ 
ναντίον τών Άρματολών.

Μ έ τήν ύλική τους ύπεροχή οί πασάδες μισθώνουν τουρκαλβανούς, γ εν 
ναίους άπό τή φύση τους, και χτυπούν τούς κλέφτες, χωρίς δμως νά τούς 
πανικοβάλλουν. Ή  ύποταγή τών κλεφτών ήταν άδύνατη δίχως τήν κατα
φυγή στή δολιότητα39 καί δ,τι δέν κατάφερνε ή άντρίκια άντιμετώπιση, τό 
κατάφερνε ή άπάτη.

Τό «προσκύνημα»40 συχνά γινόταν μέ δρους, μέ τόν πιο σημαντικό τήν 
αποκατάσταση στό άρματολίκι, μέ τή μόνη διαφορά πώς τώρα τό άρματολικά 
σώμα, θά ενεργούσε μέ τήν έπίβλεφη τού πασα. Πάντοτε δμως δέν έλειφαν 
οί διαφωνίες μέ τούς πασάδες καί οί πανούργες ενέργειες εκείνων κατά τών 
κλεφτών. Έ νέδρες στήνονταν στούς καπετάνιους μέ άποκλειστικά σκοπό ν ’ 
αποκεφαλίσουν τούς ’ίδιους καί τό σώμα τών άνδρών τους.

Μ έ τήν έκδίκηση σημαδεμένη στήν όργή τους οί κλέφτες θ’ άγωνιστοΰν 
μέ πείσμα έναντίον τού άνανδρου τρόπου πού τόσοι αιώνες τούς δίδαξαν νά 
μήν έμπιστεύωνται. Μέ τόν τρόπο αύτό διαλύονται τά άρματολικά σώματα, 
συγχρόνως δμως καί ή Θέση τών κλεφτών εϊναι δεινή. Μ’ δλα τούτα, τά σώ
ματά τους ολοένα καί αύξάνονται σέ άριθμό κι άπ’ τόν πυρήνα αύτόν θ’ άνα- 
πηδήση ή έπαναστατική φλόγα τοΰ 21.

Απομονωμένοι στά βουνά τους οί κλέφτες σχημάτιζαν ένα σύνολο ά- 
νεξάρτητο, μιά μικρή «Κοινωνική όμάδα» πού οί εκδηλώσεις τής ζωής τους 
ήταν ομαδικές μέ μόνη σκέπη τόν ούρανό καί πατρίδα τά δρη.

Ά πό  αύτούς τούς κλέφτες θά ξεπηδήσουν άργότερα άνδρες πού μέ τό 
σύνθημα «έλευθερία ή θάνατος» θά δώσουν τό σκοπό τής ζωής τού έθνους.

★  ★ ★

Εξετάζοντας τόν Ιστορικό χώρο, μέσα στόν όποιο έδρασαν οί κλέφτες 
κι οί άρματολοί, μέ τίς έλάχιστες πηγές πού διαθέτουμε σχετικά μέ τήν ιστο
ρική πορεία τοΰ θεσμοΰ τών άρματολών καί τούς άγώνες τών κλεφτών, δ ιευ
ρύναμε τό πλαίσιο μέσ’ στό όποιο θά τοποθετηθή τό θέμα τής ένασχολήσεώς 
μας, πού άποβλέπει στό νά δώση μιάν εικόνα τής άθλητικής ζωής τοΰ κλε- 
φταρματολισμοΰ. Σ τή  συνέχεια μέσ’ άπό τήν έξέταση τοΰ τρόπου ζωής, τήν 
οργάνωση καί τά ήθη, βασιζόμενοι κυρίως στό κλέφτικο δημοτικό τραγούδι, 
καθώς έπίσης καί στίς ιστορικές πληροφορίες πού παραδίδονται ονομαστικά 
γιά  τόν καθένα κλέφτη, θά προσπαθήσουμε νά σκιαγραφήσουμε τίς άθλητι- 
κές έκδηλώσεις τής ήρωϊκής ζω ή ς: Τ ή  σ κ ο π ο β ο λ ή ,  τ ό  λ ι θ ά ρ ι ,
τ ό  δ ρ ό μ ο ,  τ ό  π ά λ ε μ α ,  τ ό  π ή δ η μ α ,  τ ό  χ ο ρ ό ,  τ ή ν  
ι π π α σ ί α ,  τ ή  σ π α θ α σ κ ί α  κ,λ.π.

Μετά τήν κατάρρευση καί τήν άνάκληση νέων έλληνικών έλπίδων, δη- 
μιουργεϊται ένα πνεΰμα άντιστάσεως”  στά ορεινά τής ήπειρωτικής Ε λλάδος 
άνανεωμένο συνεχώς μέ τόν έγκολπισμό του άπό τούς προσερχόμενους νέους 
επιθυμητές τής έλευθερίας. Μιά ορεσίβια κοινωνία συγκροτημένη άπό έλεύ-

3 8 -3 9 ) 1, 2: FA U R IE L , οελ. 43—44.
40) 3 : Κάποτε ήταν προσποιητό («καπάκι οπως ελεγαν»).

41) ’Ακαδημίας ΆΌ-ηνών, Κλέφτικα Τραγούδια (είσαγωγή) σελ. 15.
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θέρους άνδρες διαμορφώνει μιά ξεχωριστή ζω ή12. Ή  άρματολική καϊ ή κλέ
φτικη δράση άναπτύχθηκε στήν Πελοπόννησο43, Σ . Ε λλά δα , ’Ή πειρο, στή 
Θεσσαλία, στή Ν . Μακεδονία44 και στή Χαλκιδική, έκεΐ δηλ. πού τό περιβάλ
λον ήταν διαμορφωμένο σέ κρησφύγετο και παρείχε άσφάλεια.

Ο ί κλέφτες είναι πρωτοπόροι στά χρόνια τής σκλαβιάς τής ένεργητικής 
πολεμικής δράσεως τού ύποδούλου 'Ελληνισμού15. Τίς ρίζες τών συνηθειών 
και τών ίδεών στή ζωή τών κλεφτών, θά μπορούσε κανένας νά τις άναγάγη 
στις άρχές τής Τουρκοκρατίας ή άκόμη — πιο τολμηρά — στή ζωή τών Ά 
κριτων.

'Έ να ς τέτοιος παραλληλισμός είναι επιβεβλημένος νά γίνεται, γιατί ή ζωή 
τών άκριτών καϊ ή ζωή τών κλεφταρματολών παρουσιάζει ώρισμένα κοινά 
στοιχεία46.

«Στις δεκοχτώ πιάνει σπαθί, μαύρο καβαλλικεύγει»
’Έ τσι, παρακολουθώντας τήν οργάνωση τών κλεφταρματολικών σωμάτων, 

διακρίνουμε τήν άκόλουθη ιεραρχία. Ή  κεφαλή τού σώματος έφερε τόν τίτλο 
τοΰ Καπετάνιου47 άπό τήν (ιταλική λέξη Capitano). Τό άξίωμα τοΰ καπετά
νιου έθεωρεϊτο κληρονομικό καί μέ τή συμβολική πράξη τής παραδόσεως ένός 
σπαθιοΰ μεταβιβαζόταν άπό τόν πατέρα στό γιό. Οί άνδρες τοΰ σώματος πού 
ύπάκουαν στις διαταγές τού άρχηγοΰ τους, τά παλληκάρια (άπό τό άρχαϊο 
πάλληξ =  αύτός πού είναι άκμαϊος καί δυνατός). Ό  πιο διαλεχτός άνάμεσα 
στά παλληκάρια έπαιρνε τόν τίτλο τοΰ πρωτοπαλλήκάρου, τού ύπασπιστού δηλ. 
τού καπετάνιου.

Ή  ζωή στό λημέρι εξασφάλιζε τήν ελευθερία τούλάχιστον, μιά καί ή 
ζωή τους ήταν τρισάθλια σέ τέτοιο βαθμό, πού κάποτε ν ’ άγανακτή κι ό ϊδιος 
γιά δσα υποφέρει. Ή  δυστυχία καί ή σκληρότητα τής ζωής του είναι άφόρη- 
τες (ή δυσανασχέτησή του εκφράζεται στό δημοτικό τραγούδι) :

«Μάνα μέ καταράστηκες βαριά κατάρα μοΰ ’πες 
όλημερούλα πόλεμο τό βράδυ καραούλι»

(Passow σελ. 10) 
ή Μπεζέρισαν, βαρέθηκαν, Τόσκα μ’, τά παλληκάρια, 

τής νύχτας τό περπάτημα τς αυγής τό καραούλι.
(Passow σελ. 20) 

ή Κλέφτης νά δγής παιδάκι μου, κάμπους, βουνά νά τρέχης 
όλημερίς στόν πόλεμο τό βράδυ καραούλι.

(Ίατρίδη,)48

42)

43)
44)
45)

Κων. Π  απιαρρηγοποΰλου: 'Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους, εκδ. 6η 1932 τ. 5 β σελ. 
134— 140 κ. έξ.
Γ. Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοΰ Μόρια, ΆΦήνα 1935.
I. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί Κλέφτες είς τήν Μακεδονία, Θεσ)νίκη 1948. 
’Ακαδημίας ’Αθηνών σελ. ιζ '.

46) Ν. Πολίτη, Π ερί τοΰ Έθνικοΰ έπους τών Νεωτέρων Ε λλήνω ν Λαογρ. Συμ. I, σελ. 244.
«Έ,δώ ό Ν. Π ολίτης επισημαίνει τδ συμβολισμό, στο πρόσωπο τοΰ άκριτικοΰ ή- 
οοΗ)ς, τής πάλης μεταξύ τοΰ Ελληνικοΰ και τοΰ Μουσουλμανικού κόσμου* τό ίδιο 
μπορεί νά λεχ!)ή καί γιά τό συμβολισμό τής ίδιας τής πάλης, στο πρόσοιπο τοΰ 
κλέφτη».

G. F A U R IE L , σελ. 27, Α. Βακαλοποΰλου, Β ' σελ. 317.
Α. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων, Ά-θήναι 1859.

47)
48)

..



ή Γυρίζει ό Νάκας και τοΰ λέει —  ώς πότε, Καπετάνιε 
τά παλληκάρια άπόκαμαν, νά τρέχουν δλη νύχτα 
κι αυγή, καί γιόμα, κα'ι βραδύ νά στέκουν καραούλι.

(Αραβαντινός, σελ. 63)

Ό  Κολοκοτρώνης19 δίνει άκόμα τις πικρές εμπειρίες άπό τήν κλέφτικη
ζωή.

Οί τόσες δοκιμασίες άπαιτοΰσαν ένα δυνατό καί γερό βιολογικά σωμα 
ασκημένο νά ύποφέρη τήν κακουχία καί σκληραγωγημένο ν ’ άντέχη στά δει- 
νοπαθήματα. Πάνω στήν ορεινή άτμόσφαιρα ό κλέφτης δένεται στενά μέ τή 
φύση, συμπάσχει μέ κείνη καί θέλγεται άπό τό περιβάλλον της καί άπευθύ- 
νει σέ κείνη τούς καημούς καί τίς λύπες του.

«Βουνά μ', γιά δέ μαραίνεστε, λημέρια μου, δέν κλαιτε»50.

Μέ τή βαρειά στολή τους, πού ήταν άναγκασμένοι νά σέρνουν έπάνω 
τους (φουστανέλλα, φέρμελη, ντουλαμάς, ζώνη μέ χρυσές φούντες, τουλ- 
ζούκια βελούδινα, τσαρούχια μαζί μέ διάφορα τσαπράζια, πλάκες δηλ. άση- 
μένιες πού προφύλαγαν άπό τίς σφαίρες51 τό χαϊμαλί, τό σελάχι, παλάσκες 
κ.λ.π.).

"Ολα μαρτυρούν τήν άντρειοσύνη τών κλεφτών, πού έπρεπε νά τά κρα
τούν. καί παρά τό βάρος των, νά γυρνοΰν παντού, στίς συγκεντρώσεις τνίυς 
ή σ’ όποιαδήποτε παγανία3-. ’Ά ν  δέ προσθέσουμε καί τό πρόσθετο άναπόφευ- 
κτο βάρος τών πιστολιών, μαχαιριών, όπλων, γιαταγανιών κ.λ.π., όμολογου- 
μένως μας άφήνει κατάπληκτους τό γεγονός.

«Τριών μερών περπάτημα, τρεις ώρες νά τό παίρνουν!»

Ό  άρματολικός πλούτος τών όπλων παραστένεται πολύ ζωντανά μέ τό 
τραγούδι τοΰ Λ άζου:

Λάζε μου, τι δέ φαίνεισαι τούτο τό καλοκαίρι, 
νά περπατής Αρματολός, στό μαύρο καβαλάρης 
νά λάμπουν τά τσαπράζιά σου τά φλωροκαπνισμένα, 
δώ'δεπ’ αράδες τά κουμπιά στά ρούχινα γελέκια, 
νά ’χης καί στό σπαθάκι σου χούφτα μαλαματένια, 
νά κρούη ό ήλιος τήν αύγη, νά κρούη τό μεσημέρι.

(Γ. Βλαχογιάννης σελ. 292)
«μέ τό τουφέκι στό πλευρό καί τό σπαθί στή ζώση 
πού μέρα νύχτα, περπατούν καί ψάχνουν καί γυρεύουν».

(’Αραβαντινός σελ. 98)

Τή μέρα τους οί κλέφτες τήν περνούν χωρίς φροντίδες στό λημέρι, πού 
τελικά είναι ό χώρος πού μποροΰμε νά παρακολουθήσουμε τήν άγωνιστική 
τών κλεφτών, τήν άσκηση γιά τήν πλήρη τους άνταπόκριση στίς άπαιτήσεις 
τής σκληρής τους διαβιώσεως.

49) Τερτσέτη, “Απαντα, 3 σελ. 18.
50) Δ. Πετροπούλου, σελ. 212 «τοΰ Κοσκινά» άριθ. 52.
51) FA U R IE L , σελ. 28.
5 2 )  Έ κ σ τ ρ α τ ε ία  μ έσ α  σ τή ν  α ρ μ ο δ ιό τη τα .



Τό δημοτικό τραγούδι μας παρέχει τήν εύκαιρία νά διακρίνουμε άνά- 
μεσα στά λεγάμενα τών στίχων του τις κακουχίες καί τόν άπάνθρωπο τρόπο 
τής ζωής στά δασωμένα βουνά, παράλληλα καί νά μαντέψουμε τήν άτσάλινη 
άντοχή τών άνδρών.

«Βάλτε τσιλίκι στήν καρδιά καί σίδερα στά πόδια 
κρασί ποτέ μήν πίνετε, ΰπνο μήν αγαπάτε 
ό ΰπνος είναι θάνατος, καί τό κρασί είναι πλάνος».

( ’Αραβαντινός σελ. 19)

Παίρνοντας τήν άπόφαση νά γίνη κανείς κλέφτης επρεπε νάχη στό νοΰ 
του τό τί Θά τραβούσε πάνω στ’ άφιλόξενα βουνά.

«Τρεις μέρες κάνουν πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες 
χωρίς ψωμί χωρίς νερό, χωρίς νά κλείσουν ιιάτι».

( ’Αραβαντινός σελ. 34)

Ή  άντοχή τών κλεφτών είναι πράγματι άξιοθαύμαστη, στήν οδοιπορία, 
στόν ΰπνο, στήν πείνα, δίψα κλπ. Τά παρακάτω άποσπάσματα δημοτικών τρα- 
γουδιών μας παρέχουν ολοζώντανη τήν εικόνα αύτής τής ζωής το υ ς :

«Τή νύχτα μέρα κάνουνε νά ’ρθοΰν νά μ’ ανταμώσουν»
( ’Αραβαντινός σελ. 58)

Καί τήν άντοχή στήν εξαντλητική κούραση:

«’Εψές αργά διαβαίνοντας στοΰ Τότσκα τά λημέρια, 
τόν ακόυσα κι ορμήνευε, τά κλεφτοπαλληκάρια.
— Παιδιά, ποιός θέλει λεβεντιά, κι ελευθερίά καί γρόσια. 
τσελίκι ας βάλη στήν καρδιά καί σίδερα στά πόδια, 
άς μήν τό πίνη τό κρασί, άς μήν τ' άρέση ό ΰπνος 
τί δ ΰπνος είναι θάνατος καί τό κρασί ’ναι πλάνος.

κι’ αυγή καί γιόμα, καί βραδύ νά στέκουν καραούλι.
( ’Αραβαντινός σελ. 63)

(Ζαμπέλιος 620— 31 Passow σελ. 22)

Π αραδίδετα ι δτι τ ά  ά ρ μ α τ α  τοΰ Γ. Καραϊσκάκη σ το ίχ ιζ α ν  5 .0 0 0  τάλληρα,  περ ίπ ο υ
1.000  χρυσές λίρες σήμερα, δ ιότι  5 τάλληρα μ ία  χρυσή λ ίρα . Τόν πλούτο τής στολής ας  
παρατηρήσουμε στήν περ ιγρ α φ ή  τής στολής τοΰ Γ. Μπουκουβάλα. Ό  Τ ό σ κ α ς53 κατάγον
ταν  ά πό  χωριό τού Ό λ υ μ π ο υ  εδρασε μετά τό 1750 σ τ ις  περ ιφ έρ ε ιε ς51 Κόνιτσας ,  Γρεβε- 
νών55 καί X aa iw v se. Αγωνίστηκε κατά τοΰ Κοΰρτ - π α σ ά  τοΰ Βερατίου πού έπεχείρησε 
νά έξοντώση τοϋς κλεφταρματολούς.  Σκοτώθηκε κοντά στό χωριό Κυπρέο τών Γρεβενών 
μετά  τό 1 809.

53) I. Λ α μ π ρ ίδ ου , ’Η π ειρ ω τικ ά  Μ ελ εχή μ α τα , τ . Γ ' Ά θ ή ν α ι  1888.
54) Δ . Π ετ ρ ο π ο ύ λ ο υ , σ ελ . 181, ’Α κ α δ η μ ία  ’Α θ η ν ώ ν  σ ελ . 69 κ α ί 189. 

Ν. Κ α σ ομ ού λη , ’Ε νθ υ μ ή μ α τ α  στρ α τιω τικ ά  A ' II , 16.
Κ . I I α π α ρ ρ η γο π ο ΰ λ ο υ , ' Ι σ τ ο ρ ία .............  1925, σελ. 138.

55) I. Βασδραβέλη, δ.π. σελ. 27, Θεσσαλονίκη 1948.
56) Α . Βακαλοπούλου Β Ι σελ. 331.



218/702 «ΗΠΕΙΡητίΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Στό δρόμο:

«Νύχτα και μέρα περπατάει, δρόμους καί μονοπάτια, 
μονάχος, καταμόναχος, γυμνός καί πεινασμένος».

( ’Αραβαντινός σελ. 86, Σιαφάκας57)
«Τής νύχτας τό περπάτημα, τς αυγής τό καραούλι 
τό χέρι μου προσκέφαλο καί τό σπαθί μου στρώμα 
καί τό ντουφέκι στό πλευρό σάν ό γαμπρός τή νύφη».

( ’Αραβαντινός σελ. 103)

Ή  άπασχόληση τών κλεφτών μέ τ’ άρματά τους, δπως βλέπουμε εδώ, 
πολλές φορές άντικαθιστα ακόμη καί τά πιύ δυνατά συναισθήματα, δπως π.χ. 
τό συναίσθημα τής άγάπης.

Τούτο μαρτυρεί καί τήν άγριότητα τοΰ χαρακτήρος πού έπλάθετο κάτω 
άπό τήν επίδραση τής ερημιάς τοΰ περιβάλλοντος καί του τρόπου ςωής. "Ας 
δοϋμε ομως άκόμη μερικά παραδείγματα αντοχής στήν κακουχία καί τήν ά- 
θλιότητα τών συνθηκών.

«Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες 
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ΰπνο στό μάτι.
Χιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν καί τή φωτιά βαστοΰσαν».

(Χασιώτη, σελ.127)
«Χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς κανέν μαντάτι»

(Χασιώτη, σελ. 127, άριθ. 59)

«Μέρα καί νύχτα περπατεΐ, μέρα καί νύχτα τρέχει 
καί τούρκους δέν αντάμωσε, τούρκους δέν ανταμώνει».

(Σπανδωνίδη σελ. 217, Passow σελ. 41)

Οί πρωτοφανείς αύτές εκδηλώσεις εγκράτειας διαμορφώνουν ενα χαρα
κτήρα άκλόνητο, δυνατό πού Θά μπορή νά βαστάξη στόν ώμο του τό ντουφέκι 
καί τά ιδανικά τοΰ ύπόδουλου γένους. Κι’ ήταν κρυφό καμάρι μά κι ή έλπί- 
δα τών γονιώ ν59 νά καταφέρουν τά παιδιά τους δ,τι δέν μπόρεσαν νά κάμουν 
ίσως οί ίδιοι ή νά συνεχίσουν τή δράση τους.

«Π αιδί μου πότε νά σέ δώ νά γένης παλληκάρι, 
νά σέρνης εις τόν ώμο σου, ντουφέκι, καριοφίλι, 
κουμπούρα εις τή μέση σου, σπαθί τουρκοβαμμένο, 
νά πάρης ράχες καί βουνά, δρόμους καί μονοπάτια».

( ’Αραβαντινός σελ. 96)

Ο Ά ν δ ρ ίτ σ ο ς  Σα φά κας '’7 οπτό τήν Ά ρ τ ο τ ίν α  τής Δ ω ρίδος  ήταν ξακουστός αρματολός 
στήν περιοχή τού Λιδωρικίου. Πήρε μέρος σέ πολλούς έθνικοΰς άγώνες.  Κάποτε  προσκυ
νούσε π ρ ο σ π ο ιη τά  τούς Τούρκους, άλλά  βοήθησε καί τόν Καραϊσκάκη στήν έκστρατε ία  του 
στή Στερεά ,  τό  φθινόπωρο τού 18 2 6 5S. Τό 1827 κλεισμένος σ τ ι ς  φυλακές τών Ί ω α ν ν ί 
νων βρήκε τρόπο  νά δραπετεύση.

57) Δ. Λουκοποΰλου, « Ό  καπετάνιος Σαφάκας» στίς εκδόσεις τοΰ Συλλόγου προς διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων, Ά θήνα ι 1926.

58) Στεφ. I I  απαδοπούλου: Ή  ’Επανάσταση στή Δυτ. Στερεά μετά τήν πτώοιν τοΰ Μεσο
λογγίου ώς τήν άφιξιν τοΰ Καποδίστρια, Θεσσαλονίκη 1962.



Ή  κλέφτικη ζωή δέν είναι ληστρική, πού εξασφαλίζει μέ τήν κλεψιά 
καλό σφαχτό και τήν καλοπέραση. ’Απαιτεί θυσίες, άντοχή και κουράγιο. Ό  
Νάνος60 συμβουλεύοντας τά παλληκάρια του άναπτύσσει τό ιδανικό τής άπο- 
στολής τοΰ κλέφτου.

«’Ακουστέ παλληκάρια μου κι’ εσείς παιδιά δικά μου 
δέν θέλω κλέφτες γιά τραγιά, κλέφτες γιά τά κριάρια 
μόν θέλω κλέφτες γιά σπαθί, κλέφτες γιά τό ντουφέκι 
τριών μερών περπατησιά νά πάρουμε μιά νύχτα».

(Σπανδωνίδη σελ. 146, Χασιώτη σελ. 97) 
Άξιοποιώντας τόν ελεύθερο καί άμέριστο χρόνο τής ήμέρας61 οι κλέ

φτες έψυχαγωγοΰντο μέ τά τραγούδια παλιών ή συγχρόνων τους συντρόφων.
Ή  καθημερινή άπειλή τοΰ θανάτου (άναφέρεται63 παιγνίδι κατά τό όποιο 

οί κλέφτες καθόταν κυκλικά σταυροπόδι στή γή, μπρος στή μπούκα τής μπι- 
στόλας πού έφερνε γύρα έκπυρσοκροτώντας καί τραυμάτιζε ή φόνευε κάποιον 
άπό δλους. Π αιχνίδι - άσκηση τής ψ υχής στήν άτάραχτη άντιμετώπιση τοΰ κιν
δύνου), έσπρωχνε τήν ψυχική διάθεση τοΰ κλέφτη νά γευτή τίς χαρούμενες 
εκδηλώσεις τής πρόσκαιρης ζωής. Διασκεδάσεις μέ ψητά στή σούβλα, γλέντια  
μέ χορό καί μέ ξεφάντωμα.

Ο χορός ήταν δεμένος μέ τήν κλέφτικη άσκηση. Εκδήλωση άντιδράσεως 
κατά τοΰ θανάτόυ καί τής ύποταγής τό χτύπημα τών ποδιών στή «μαύρη γής», 
οί χοροί τών κλεφτών, τόνιζαν τήν απαράμιλλη λεβεντιά  τους, τή λεβέντικη 
κορμοστασιά καί τήν χαριτωμένη εύλυγισία τών κινήσεων.

«Σήμερα ν’ Δήμο μ’61 πασχαλιά, σήμερα ν’ πανηγύρι, 
τά παλληκάρια στό χορό, τ ’ αγόρια στό σημάδι 
καί σύ μέσα στά Γιάννινα, στήν πόρτα τοΰ Βεζύρη».

(Passow σελ. 216)

Σ ’ ένα διαφορετικό τραγούδι, όπου εκφράζεται ή νοσταλγική διάθεση κα
θώς καί ένα αίσθημα τής άναμονής τών καλών καιρών, βλέπομε τήν έσώτατη 
παρόρμηση τοΰ κλέφτη νά προεκτείνη τήν ψυχική του συγκρότηση έκδηλώ- 
νοντάς την μ’ έξωτερικά φερσίματα.

«’Ό ντας θά στήσουν τά μανδριά, τήν άρτησιά νά φτιάσουν 
θά βγουν καί τά κλεφτόπουλα νά παίζουν, νά χορεύουν».

( ’Αραβαντινός σελ. 108)
Θά βγοΰν άπό τά χαμηλότερα μέρη τοΰ κάμπου στίς κορφές, γιατί ό άνυ-

πόφορος χειμώνας τούς άνάγκαζε νά κατέρχωνται στά πεδινά. Κάποτε δμως
έκεΐ Θά ξετυλιχτή ή ζωή μ’ δλες της τίς εκδηλώσεις, στό τραγούδι καί στό χορό.

Ο Νικοτσάρας ήταν γ ιο ς  τοΰ Τ σά ρα  αρματολού Έ λ α σ σ ό ν ο ς ,  πού δ ιαδέχτηκε τόν 
π α τ έ ρ α  του σ τ ’ αρματολίκ ι .  Δ ιώχτηκε ά π ό  τόν Ά λ ή  Πασά. ΔιακρίΘηκε, μαζί μέ τόν Γιάν
νη Σ τα θ ά ,  καί σ τ ί ς  δ ιά  θαλάσσης έπ ιδρομές  του σ τά  π α ρ ά λ ια  τής Θ εσ σ α λίας  —  Μακε
δονίας .  Τό Μάρτιο  τού 1807 ό Ν ικοτσάρας έψονεύθη κοντά στό  Λιτόχωρο τής Μακεδονίας.

59) Σ τ . Κ υ ρια κ ίδου  « Ε λ λ η ν ικ ή  Λ α ο γ ρ α φ ία » , Μέρος Λ ' σ ελ . 91. « Ν ά  σοΰ ζή ση  τό  π α ιδ ί, 
ν ά  σοΰ γ ίνη  α ρ μ α τ ο λ ό ς  κα ί κ α π ετά ν ιο ς  κ α ί ν ά  τοΰ β γ ά λ ο υ ν  κα ί τ ρ α γ ο ύ δ ι» .

60) Π . Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία ’Ηπείρου I, σελ. 256, σημ. 1.
61) Α. Βακαλοπούλου, Β ' σελ. 331.
62) Πετροποΰλου, σελ. 199, ’Ακαδημίας ’Αθηνών σελ. 211.
63) Δημ. Καμποΰρογλου, αρθρ. Μ.Ε.Ε. τόμ. ΕΛΛΑΣ σελ. 239.



Oi χοροί τών κλεφτών, μιά άπό τις βασικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της κλέ
φτικης ζωής, μέ τήν άνάερη εύλυγισία τοΰ γυμνασμένου σώματος, τήν όρθή 
κορμοστασιά, τή λεβέντικη παρουσία τής ζωής στά ολοζώντανα πρόσωπα, 
μπορούν κάλλιστα νά θεωρηθούν, στήν αισθητική τους άξιολόγηση, σάν εκδη
λώσεις άντιδράσεως καί άδιαφορίας κατά τοΰ θανάτου.

Σ τούς κλέφτικους χορούς μπορεί κανείς νά διακρίνη τήν διαμόρφωση 
τής νεοελληνικής άνπλήφεω ς γιά τή ζωή. Μ πορεί έπίσης νά  ξεχωρίση ολο
κάθαρα μίαν εικόνα (πού συναντιέται καί στόν άκριτικό κύκλο κι’ άκόμα πιο 
παλαιά στήν άρχαιότητα) τήν εικόνα τής «ύβρεως». Πάνω δηλαδή στήν ολο
κληρωμένη άνθηση τής χαράς, πάνω στό κορύφωμα τής νίκης κατά τού θανά
του, παραμονεύει τό κακό πού έρχεται νά σκορπίση τό φούντωμά της. Ό  κλέ
φτης τό ξέρει καί τούτο, καί έναντιώνεται, φουντώνει, φυσομάνα, πετάει, 
κτυπάει στή γής, άντιδρα μ’ δ,τι μπορεί, νά έκδικηθή, έστω καί γιά  μιά στιγμή 
τήν άκατάσχετη φθορά τής σωματικής του ύπάρξεως. Μιά καλλιτεχνική μορ
φή, ό χορός, γίνεται μεταστρεπτικά ή δύναμη κατά τοΰ κακοΰ, πού χαλυβδώ- 
νει τήν φυχή.

'Έ να ς ολόκληρος κόσμος — ό ψυχικός κόσμος τοΰ κλέφτη — εναντιώνεται 
μπροστά σ’ οποία δήποτε μορφή τοΰ κακοΰ, γιγαντώνεται μέ τήν κίνηση πού 
άπλώνει τή ζωή στή σωματική του διάρθρωση, στέκεται στό μεταίχμιο τής ζωής 
καί τοΰ θανάτου άσκημένος νά άγωνίζεται δσο μπορεί νά διατηρή τήν ίδια 
θέση. Γιατί ή θέση ετούτη είναι καί τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής κλέφτι
κης άντρειωσύνης.

’Ερευνώντας τόν κινητικό χώρο τών κλεφτών, καί παρακολουθώντας τίς 
αυθόρμητες άθλητικές εκδηλώσεις καί τήν φροντίδα νά διατηρήση άκμαϊο καί 
άνθεκτικό τό σώμα, είμαστε κιόλας στό χώρο τής άθλητικής ζωής τών κλεφτών. 
Ή  άξιοθαύμαστη άντοχή τών κλεφτών ήταν άπόκτημα διαρκοΰς άσκήσεως καί 
προσπαθειών, πού άπέβλεπαν στήν δσο τό δυνατόν ανώτερη συγκρότηση τοΰ 
ψυχικοϋ κόσμου καί τής σωματικής διαπλάσεώς των. Κάτι ανάλογο μέ τίς ση
μερινές προπονήσεις, οί προετοηιασίες τών κλεφτών γιά μεγάλους άγώνες 
πού οί δύσκολοι καιροί ύπαγόρευαν, έπαιρναν τή μορφή τών ομαδικών άντα- 
γωνιστικών παιγνιδιών μέ σωματικές δεξιότητες πιο πολύ05. Ό  καθηγητής Δ. 
Σ . Λουκάτος παρατηρεί πολύ σωστά: «Οί 'Έ λλη νες τής τουρκοκρατίας, καλ
λιεργώ ντας τά άθλήματα (Ο ί κλέφτες) άσκήθηκαν γιά  τόν άγώνα τής άνε- 
ξαρτησίας» κι’ άκόμη ύποστηρίζει πώς «τά Ε λληνόπουλα  έχρηοιμοποίησαν μέ 
πρακτικό νοΰ στά παιγνίδια τους δ,τι τούς έδινε ή φύση, δσο δέν είχαν τούς 
τρόπους ν ’ άναπτύξουν έναν τεχνικό άθλητισμό»66. Τό ϊδιο μπορούμε νά ποΰ- 
με καί γιά  τίς έμπνεύσεις ή τίς πηγές τών παιχνιδιών τοΰ κλεφταρματολισμοΰ.

'Ο Δήμος Σκαλτσάς(;1 ή Σκαλτσοδήμος γεννημένος στό χωριό Ά ρτοτίνα  τής Δω
ρίδος (τ . 18ου αί.) άνεδείχθη ήρωας στόν άγώνα τής Ε θνικής Π αλιγγενεσίας, διεκρίθη 
στίς  μάχες έναντίον τών Τούρκων, κοντά στήν "Αμπλιανη, μεταξύ Ά μφ ίσσης καί Γρα
βιάς τόν Ιούλιο τού 1824. Πέθανε τόν Φεβρουάριο τοΰ 1826 στό Α ίγ ιο64.

64) Κ. Παπαρηγόπουλος, 'Ιστορία τοΰ Έλλην. ’Έθνους τόμ. Σ τ ' άρθρ. 1925, σελ. 61—
109, Ν. Κασομούλη, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά Α ' σελ. 371— 387 Β ' σελ. 295— 333
—37ι1.
Ά κα δ. ’Αθηνών, σελ. 243 Δ '. ΙΙετροπούλου, Έ λλην. Δημοτ. τραγούδια σελ. 216.

65) Βλέπε Δημ. Σ . Δουκάτου, ΕΙσαγωγή στήν Ελληνική Λαογραφία.
«μαθήματα στή Φιλοσοφική Σχολή Ίωαννίνων — ’Ιωάννινα — Θεσσαλονίκη 1966 σελ.
112— 113».

66) Βλέπε Δημ. Σ . Δουκάτου, ο.π. σελ. 113.



ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΩΝ 

ΣΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Δ ρ ό μ ο ι :  Είναι πασίγνωστες οί διηγήσεις πού άναφέρονται στή δύ
ναμη και τήν άντοχή τών ποδιών τοΰ κλέφτη στήν οδοιπορία, στήν ταχύτητα, 
προ πάντων στήν άντοχή.

«Παιδιά, ποιός θέλει λεβεντιά, ποιος θέλ’ νά καζαντήση 
Βάλτε τσιλίκι στήν καρδιά κα'ι σίδερα στά πόδια, 
τριώ μερώ περπατησιά μιά νύχτα νά τό πάρτε, 
νά παιμε νά πατήισωμε τοΰ Νικολοϋ τά σπίτια».

(Σπανδωνίδη σελ. 274. Passow σελ. 120)
Παιδιά, ποιός θέλει λεβεντιά, ποιός θέλει και καζάντι 
κρασί πολύ μήν αγαπάει, μήν τρέχει σέ γυναίκες 
κι’ ας βάλ’ τζελίκι στήν καρδιά καί σίδερα στά πόδια 
τριών μερών περπατησιά νά τρέχη σέ μιά νύχτα».

( 'Αραβαντινός σελ. 5067)

Σ τήν έκφραση τοΰ στίχου «τριώ μερώ περπατησιά νά παίρνουν σέ μιά ν ύ 
χτα» μπορεί κανένας νά διακρίνη τό άποτέλεσμα μιας άδιάκοπης άσκήσεως γιά  
τήν άντοχή στούς δρόμους. Κι" είχε τόση βαρύτητα γιά τό νέο κλέφτη, δοη 
καί ή άπήχηση τής έκφράσεως στόν κύκλο τών κλεφτών. Επαναλαμβάνεται 
άρκετές φορές στό δημοτικό τραγούδι καί τοΰτο μαρτυρεί πώς ήταν βασική 
προϋπόθεση γιά έναν κλέφτη νά είναι άσκημένος στό δρόμο καί ν ’ άντέχη στήν 
οδοιπορία. Στό τραγούδι «'Ο Ά λέξης ό Καλόγερος»®8 εκφράζεται μέ διαφορετι
κή μορφή ή ϊδια φόρμουλα.

«Μέρα καί νύχτα περπατεϊ, μέρα καί νύχτα τρέχει
καί Τούρκους δέν αντάμωνε Τούρκους δέν ανταμώνει».

’Αναφέρεται (σ ιό Σπανδωνίδη, σελ. 23) δτι, στους άγώνες τοΰ Ά λή  πα
σά γιά  νά αίχμαλωτισθή ό Λάμπρος Τζαβέλλας μέ τούς 70 Σουλιώτες, τά παλ
ληκάρια πέταξαν τά δπλα γιά νά άγωνιστοΰν καί νά παίξουν. Χωρίς τήν φρον
τίδα έπαγρυπνήοεως, οί ’Αρβανίτες τοΰ Ά λή  τούς συνέλαβαν. Κάποιος πού 
γλύτωσε όρμώντας στόν ποταμό θύαμι κάτω άπό τή βροχή τών σφαιρών, κα- 
τάφερε νά διατρέξη ώς τό επόμενο πρω ΐ 120 χιλιόμετρα γιά νά ειδοποίηση τούς 
συμπατριώτες του.

Ή  πληροφορία τού ιη μας οδηγεί στό συμπέρασμα πώς οί άποστάσεις γιά  
τούς κλέφτες δέν ήταν κάτι τό άσυνήθιστο. Άκόμα, μάς δείχνει τήν εύλά- 
βεια στήν ιερότητα τοΰ άθλήματος, πού επικρατούσε γενικά, άφοΰ θεωρούν 
άπαραβίαστη τήν έκεχερεία  μέχρι τοΰ σημείου νά άφοπλισθοΰν άνάμεσα

67) Οί στίχοι άναφέρονται στό τραγούδι τοΰ Θανάση Ντελή ’Ίσκου δπου, σημειώνει ό Π .
’Αραβαντινός, ό Ντελή Ίσ κ ο ς καταγόταν απο τό Βάλτο, εδρασε σάν πριοτοπαλλήκαρο
τοΰ Γιώργου Θώμου στά τέλη τοΰ 18ου αί. ’Έπεσε στήν δολιότητα τοΰ' Ά λή  πασά.

68) α) Βλέπε ’Ά γ ις  Θέρος σελ. 47 στό τραγούδι τοΰ Νάνου.
β) FA U R IE L  1, σελ. 78.
γ) ’Αραβαντινός, σελ. 27, στίχ. 10, στό τραγούδι τοΰ λήσταρχου Μέτσα.
δ) ’Αραβαντινός, σελ. 26, ντο τραγούδι τοΰ Νάνου, στίχ. 8.
ε) PASSOW , σελ. 35, στίχ. 21.



στούς τουρκαλ6ανούς εχθρούς των. Στόν Passow (βλάχικα τραγούδια, σελ. 
392 και Ζαμπέλιος 762, 47) άναφέρεται πάλι μετρημένη ή άπόσταση μέ υπο
λογισμούς πού ’ίσως νά μήν άνταποκρίνωνται στήν πραγματικότητα, μά φ ανε
ρώνουν οπωσδήποτε τά κατορθώματα τών κλεφτών στήν άντοχή τών δρόμων.

«Σαράντα μίλια τρέξανε κα'ι τά σαράντ’ αντάμα
καί στά σαράντα τέσσερα πρός τά σαράντα πέντε. . .».

Μερικά άποσπάσματα δημοτικών τραγουδιών θά μας δείξουν τώρα τήν 
καταπληκτική έπίδοση ταχύτητος τών κλεφτών, πού ό λαϊκός ύμνητής τους 
παρουσιάζει μέ δ,τι θεωρεί πιο ενδεικτικό στή γρηγοράδα. Τό ρήμα π ε τ ώ  
φτάνει μόνο του νά δηλώση τήν ταχύτητα τοΰ ποδιοΰ.

«Ό  φλώρος ό περήφανος, ό φοβερός Κατσούδας,
πού 'ταν στους κάμπους φλάμπουρο καί στίς κορφές μπαϊράκι
που πέταε σάν αετός καί σάν λαγός περπάτει
Κατσούδας πάει στά F ιάννινα πάγει νά προσκύνηση».

(Σπανδωνίδης σελ. 26 9 )

Καί γιά  τόν καπετάνιο τής ’Ακαρνανίας Τασούλα μας παραδίδονται στί
χοι δημ. τραγουδιού πού μάς άφήνουν νά διαβλέφωμεν τήν καταπληκτική ε 
πίδοσή του στούς δρόμους ταχύτητος.

«Πατούσε εις τή μιά κορφή καί βρίσκονταν στήν άλλη»69.

Ό  Γιάννης Β λαχογιάννης στούς κλέφτες τοΰ Μόριά μάς περιγράφει 
τόν καπετάν Ζαχαριά. Σύμφω να μέ τίς περιγραφές τοΰ ’Ά γγλ ο υ  περιηγη- 
τοΰ Sisthorp70 πού περιώδευσε σι ά 1795 τήν Πελοπόννησο, ό καπετάν Ζαχα
ρίας πρέπει νά ήταν κατά τήν έκφραση πάλι τοΰ περιηγητοΰ Leake «ό τρό
μος τοΰ Μόριά». Ή  άνδρική άκμή τοΰ Ζαχαρία διαφαίνεται άπό μερικές μαρ
τυρίες, δπως π.χ. τοΰ ηγουμένου Γερασίμου ΙΊαπαδοπούλου71 και άλλων.

Ό  Fauriel (σελ. 35) σημειώνει τήν καταπληκτική του έπίδοση στό τρέ
ξιμο. Οί παραδόσεις τόν δείχνουν παραστατικά νά τρέχη καί οί φτέρνες του 
ν ’ αγγίζουν τό κεφάλι. Καταπληκτική εύκινησία καί άπίστευτη ταχύτητα 
«γειά σου καϋμένε Ζαχαριά πού έχεις στά πόδια σου φτερά» κι’ άκόμη «πού 
πέταγε σάν ό άετός καί σάν λαγός περπάτει» (Α ραβαντινός σελ. 56).

’Εδώ ας προστεθούν καί οί θαυμασιές παραδόσεις γιά τήν ικανότητα τοΰ 
Άντρούτσου στο ί'διο άγώνισμα. Ά ναφέρετα ι στοίχημα μεταξύ τοΰ ήρωα καί 
τοΰ Ά λ ή  πασά τό όποιο κέρδισε ό Άντροΰτσος κατορθώνοντας νά «σκάση» 
τό άλογο στόν άνήφορο πού συναγωνίζονταν. ’Ακόμη καί ή παράδοση πώς 
κυνηγοΰσε καί σκότωνε λαγό μέ τίς πέτρες72.

69) Κλ. Παλαιολάγου: «Ή  αγωνιστική παοάδοσις είναι ή μνήμη τοΰ έθνους» περιοδικό 
Σχολική Ζωή (εκδ. τής Σχολής Χατζιδάκι), ’Αφιέρωμα στά 150 χρόνια (1821—1971) 
οελ. 24, ’Αθήναι 1971.

70) TRA V ELS W A LPO LE 1820, σελ. 88.
71) Γ. Βλαχογιάννης, Κλέφτες τοΰ Μόρια, σελ. 123.
72) Κλ. Παλαιολόγου: Π ολ\>γραφημένη δμιλία είς Δ.Ο. ’Ακαδημία, σελ. 8, Αυγουστος 1971.



ΤΑ Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ  ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ

Στά παιχνίδια τών παιδιών διατηρήθηκε γιά πολύ73 κάτι άπό τήν άθλη- 
τική αύτή ζωή. Τά παιδιά χωρίζονταν σέ δύο ομάδες καί παίζουν «κλεφτοπό
λεμο», βλέπομε δηλαδή μίαν επιβίωση τής κυριώτερης άπασχολήσεως τών κλε
φτών νά γίνετα ι στήν έντονη κινητική συμπεριφορά τών μικρών παιδιών ένα 
παιχνίδι. Μήπως δμως δέν ήταν ένα παιχνίδι γιά  τούς κλέφτες ό πόλεμος; 
«Τό κύριον αύτών ένασχόλημα ήταν ό πόλεμος ή ή πρός πόλεμον παρασκευή» 
σημειώνει σωστά ό Κ. Παπαρρηγόπουλος74. Ό  Χριστόφορος Περραιδός έπίσης 
τονίζει τόν πολεμικό χαρακτήρα τής ζωής τών κ λεφ τώ ν:

«'Όλη τους ή γύμνασις παιδιό'θεν είναι είς τά άρματα 
μέ αύτά τρώγουν, μέ αυτά κοιμούνται καί μέ αύτά ξυπνούν».

"Ο λες τους οί σωματικές ασκήσεις στίς ώρες τής άναπαύσεώς τους στά λη 
μέρια, άποσκοποΰσαν στήν άπόκτηση μιας καί μόνης ίκανότητος, τής ίκανότη- 
τος νά πολεμούν. Ή  δεινότητά τους στή φωτιά τοΰ πολέμου ήταν άξιοθαύμα- 
στη· τούτο μαρτυρεί καί τό παρακάτω άπόσπασμα:

«Σάν επιακαν τόμ πόλεμο, τό τρομερό ντουφέκι,
τρεις μέρες κάνουν πόλεμο, τρεϊς μέρες καί τρεις νύχτες».

(Χασιώτη, σελ. 160)
«Τό τί ν ’ αχός πού γίνεται καί ταραχή 'μεγάλη 
στή μέση στό Κεράσοβο, στήν άκρη άπό τή χώρα 
—Μπουκουβαλέοι πολεμούν μέ τούς ’Αρβανιτάδες 
εννιά πολέμους έκαναν άπ’ τήν αυγή ως τό γιόμα 
κι’ άλλους εννιά τό δειλινό κι’ άλλους εννιά τό βράδυ»75.

Ό  Fauriel, στό σημείο πού μας μιλάει γιά  τήν πολεμική τέχνη τών κλε
φτών ά να φ έρει: «Ή  πλέον σπουδαία άσκησις διά τής οποίας κυρίως διεκρί- 
νοντο ήτο ή σκοποβολή, τ ό σ η μ ά δ ι7β. Ή  εύστοχία77 στό χειρισμό τών ο
πλών ήταν τό μεγαλύτερο προτέρημα τής πολεμικής εμπειρικής συγκροτή- 
σεως τοΰ κλέφτη. Σκοπεύοντας μέ όχι καί τόσο τελεοποιημένα δπλα, πετύ
χαιναν φανταστικές έπιδόσεις78.

Σ έ  απόσταση 200 μέτρων μπορούσαν νά πετύχουν ένα αύγό, κρεμασμέ
νο μέ σχοινί άπό τό κλωνάρι κάποιου δένδρου. "Αλλοι μπορούσαν νά περνοΰν 
τή σφαίρα μέσα άπό ένα δακτυλίδι79, πού ή διάμετρός του ήταν πχό μεγάλη 
άπό τή σφαίρα. Ή  ικανότητά τους αύτή έγινε παροιμιώδης. Ή  συνήθεια νά 
περπατούν τή νύχτα  άσκοΰσε τό μάτι τών κλεφτών νά διακρίνη πολύ καλά 
καί νά σημαδεύη μέ τόση άκρίβεια έκεΐ πού έλαμπε έκπυρσοκρότηση δπλου, 
ώστε σπάνια νά τούς ξεφεύγη εκείνος πού πυροβόλησε, έ δ ι ν α ν  φ ω τ ι ά

73) F A U R I E L ,  σελ. 42.
74) Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοΰ 'Ελ. ’Έθνους Τ.Ε. Μέρος Β ' σελ. 146.
75) Δ. Σ . Δουκδτος, το Τραγούδι «τοΰ Μπουκουβάλα» καί ή παρουσία του στόν ’Ηπειρωτικό

χώρο. ’Ανάτυπο άπο τό Δελτίο τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Ε τα ιρείας τής Ε λ λ ά 
δος, τόμοι ΙΗ ' (Ά θ . 1965— 6) σ. 17.

76) Λ. Δ. Χατζηεμμανουήλ (στή μετάφραση) σελ. 34.
77) Βακαλοποΰλου Β1 σελ. 311.
78) Δ. Καμποΰρογλου, ’Άρθρον στήν Ν .Ε.Ε. τόμοι ΕΛΛΑΣ σελ. 239.
79) F A U R IE L , σελ. 35, Βακαλόπουλος Β ΐ σελ. 331, Δ. Καμποΰρογλου σελ. 239.

*



σ τ ή  φ  ω τ ι ά80 δπως συνηθιζόταν νά  λένε. Τά δημοτικά τραγούδια μας φέρ
νουν στήν πρώτη γραμμή τήν άπασχόληση τών κλεφτών μέ τή σκοποβολή.

«Σήμερα ν’ Δημομ’ πασχαλιά, σήμερα ν ’ πανηγύρι 
τά παλληκάρια χαίρονται κα'ι ρίχνουν στό σημάδι».

(Σπανδωνίδη σελ. 215, Passow σελ. 61)
«Π οΰ νανε, τί νά γίνηκαν οι κλέφτες οί Άνδριτζάΐοι; 
σάν ποΰ νά ψένουν τά σφαχτά, νά ρίχνουν στό σημάδι. . .».

(Πολίτη σελ. 65)

Ά πό  κανένα τραγούδι πού νά μας ζωντανεύει τις στιγμές τής σχόλης τών 
κλεφτών δέν λείπουν οΐ στίχοι πού άναφέρονται στήν άπασχόληση μέ τή σκο
ποβολή.

«Ποΰ τρων’ και πίνουν στά χωριά, κα'ι ρίχνουν στό σημάδι».
( ’Αραβαντινός σελ. 67)

«Ουδέ σέ γάμο ρίχνουνε ουδέ σέ πανηγύρι 
άλή Τσεκούρας χαίρεται καί ρίχνει στό σημάδι».

(Σπανδωνίδη σελ. 155)

«’Ανάθεμά τα τά βουνά μέ τό ζαγκόνι πό'χουν

ή κλεφτουργιά τά χαίρεται και τά μικρά κλεφτόπλα 
πηδάνε, παίζουν κα'ι γλεντούν και ρίχνουν στό σημάδι».

(Ν. Πολίτου σελ. 45)

«Π ήγε νά κάνη τή Ααμπρή καί τό Χριστός ’Ανέστη 
νά ι|>ήιση τό σφαχτάρι του κόκκιν’ αυγό νά φάη, 
καί νά χορέψουν τά παιδιά, νά ρίξουν στό σημάδι».

(Σπανδωνίδη σελ. 123)

Οί στίχοι μιλούνε μόνοι τους παραοταπκώτατα καί δίνουν ολοκάθαρη τήν 
εικόνα αύτών τών εκδηλώσεων.

Οί Κλέφτες δμως έκτος άπό τήν πολεμική τους άπασχόληση καί άσκηση 
εφάρμοζαν κι ένα σωρό άλλες άσκήσεις πού θύμιζαν λίγο  τίς άπασχολήσεις 
τών άρχαίων 'Ελλήνω ν στό «γυμνάσιον». Ό  Δ. Καμπούρογλου ύποστηρίζεχ 
πώς ή παραμέληση τών σωματικών άσκήσεων ήταν άποτέλεσμα άπαγρρεύσεως 
άπό τούς Τούρκους στούς ραγιάδες, μέ άπώτερο σκοπό τήν βιολογικά δυνατή, 
εξασθένιση καί χαλάρωση τής πολεμικότητος τών Ε λλή νω ν. Ή  κλεφταρμα

80) FA U R IE L , σελ. 35, Βακαλόπουλος Β1 σελ. 332.
«',0 Άνδροϋτσος πατέρας τοΰ Όδυσσέα είναι γνωστός ως αρματολός στήν περιοχή Λο- 
κρίδας γύρω στά μέσα τοΰ 18ου αί. ’Αγωνίστηκε μαζί μέ τόν Λάμπρο Κατσώνη. Μετά 
τό 1792 ό Άνδροϋτσος πέρασε στήν Πρέβεζα, ϋβτερα άπό πολλές περιπέτειες πιάστη
κε καί παραδόθηκε στους Τοΰρκους ποΰ τόν ΰπέ&αλαν σέ πολλά βασανιστήρια. Τελικά 
θανατώθηκε στά 1797, 6 γυιό; του έμελλε νά δοξασθή αργότερα γιά τήν ανδρεία του. 
"Ενα δημ. τραγοΰδι μάς δίνει παραστατικά τήν ηρωική του καί ακλόνητη μορφή.

«Σά βράχος είν’ οί πλάτες του σάν κάστρο ή κεφαλή του 
καί τά πλατιά τά στήΑια του τοίχος χορταριασμένος».

( Ά γ ις  Θέρος σελ. 70)



τολική ομως τάξη άπαιτοΰσε καλοασκημένα σώματα, τά όποϊα φρόντιζε νά δια- 
τηρή μέ τή διαρκή επιμέλεια, άκμαϊα και πανέτοηια νά ταχθοΰν μέ γενναιό
τητα μπροστά στήν άπειλή τοΰ έχθροΰ.

Τό άρχαΐο άγώνισμα τής δισκοβολίας έδωσε τή θέση του στή λιθοβολία τής 
άγωνισπκής τών κλεφτών. Τό λιθάρι άπαιτοΰσε μυϊκή δύναμη, εύκαμφία και 
έπιδεξιότητα. Ρίχνοντάς το ό κλέφτης γυμναζόταν και κατακτούσε αύτές τις 
Ικανότητες, και τοϋτο τό άγώνισμα ήταν προσφιλέσατο στούς κλέφες.

"Ας δοΰμε μερικούς στίχους πού μας άνασταίνουν μπρος στά μάτια μας 
τίιν ατμόσφαιρα το ύ τη :

«Μες στό βάλτο, στό πηγάδι 
ρίχνουν κλέφτες τό λιθάρι 
τό πετοΰν οΐ ’Αρβανίτες 
και περνούν τους Μωραΐτες

—  Καραχάλιο παλληκάρι 
ελα ρίξε τό λιθάρι 
κι αν περάσης εν’ αχνάρι 
μιά ’σημένια στό ζωνάρι 
κι άν περάσης στήν πηλάλα 
χάρισμά σου καί μιά πάλα......... ·».

Ή  παράδοση μάλιστα, πού μας είναι γνωστή άπό τις άπόπειρες βιογραφί
ας τοΰ ήρωα Θανάση Διάκου μνημονεύει παραστατικά τήν έπίδοση τοΰ ήρωα 
στό λιθάρι μιά πανηγυρική μέρα. Ά λ λά  και τό Δημοτικό μας τραγούδι έπα- 
ναλαμβάνει άδιάκοπα τή φόρμα «. . .νά  ρίξουν στό λιθάρι».

«Βγήκαν νά παίξουν τά σπαθιά, νά ρίξουν τό λιθάρι».
(Passow σελ. 130 131)

«Χάρε μου κόνεψ’ είς χωριόν, κόνεψε’ς κρύα βρύσην 
Λ’ά  πιουν οι γέροντες νερό κι ο'ι νέοι νά λιθαρίσουν».

(Fauriel σελ. 268)

Τοϋτο τό άθλημα φαίνεται κατ’ έξοχή ν άνδρικό. Ή  μυϊκή δύναμη πού 
χρειάζεται νά καταβάλη ό άγωνιζόμενος, προδίδει τήν τέλεια άσκημένη σω
ματική διάπλαση. Ή  δημοτική παράδοση, γιά  νά τονίση πιο πολύ τήν άξιο- 
σύνη τών κλεφτών, διάλεξε νά τοποθέτηση στό τραγούδι της τό περιστατικό τής 
Έ λληνοπούλας πού ζήλεφε τήν κλέφτικη ζωή, ντύθηκε άντρικά, κι άφοΰ μπό
ρεσε ν ’ άνταπεξέλθη σ’ δλες τις δοκιμασίες τής άφόρητης (γιά  τόν άνδρα, πό
σο μάλλον γιά τή γυναίκα) ζωής, προδόθηκε στό άγώνισμα τοΰ λιθαριοΰ

«Π οιός είδε κόρη ανύπαντρη νά πά/γ/η  μέ τούς κλέφτες!
Δώδεκα χρόνους εκανε αρματολός καί κλέφτης, 
κανένας δέ τή λόγιαζε άπό τά παλληκάρια.
Καί μία λαμπρή, μιά πασχαλιά, μιά πίσημην ημέρα, 
βγήκαν νά παίξουν τά σπαθιά, νά ρίξουν στό λιθάρι 
κι ή κόρ’ άπό τό ζόρι της κι από τή λεβεντιά της 
τής ξεθλικώθη τό κομπί καί φάν/η/κε τό βουζί της».

(Χασιώτης σελ. 94, Άραβαντιός σελ. 105)*

* Καί Ζαμπέλιου 616, 26 καί Πολίτου έκλογαί άριθ. 72 β.



«Τό ρίχν’ ή ή Χάϊδω μιά φορά, τά παλληκάρια δέκα».
(Passow σελ. 152)

Τό λιθάρι φαίνεται κριτήριο τής άνδρειωσύνης άπό παλιότερη (βυζαντι
νή ) άκόμα έποχή. Σ τις Παραλογές συναντάμε τήν περίπτωση τής δοκιμασίας 
στήν ικανότητα νά σηκώσουν τά παλληκάρια ένα ύπερβολικά βαρύ λιθάρι μέ 
έπαθλο τήν ώραία βασιλοπούλα, ή οί ύποψήφιοι μνηστήρες τήν κόρη πού δο
κιμάζει τήν ανδρεία τους γιά νά έκλέξη τό πιο άνδρειωμένο.

«Μάρμαρ’ έχω στήν πόρτα μου, λιθάρι στήν αυλή μου, 
οποίος πάρη τό μάρμαρο, σηκώση τό λιθάρι, 
εκείνος εΐν’ ό α'νδρας μου εκείνον Οέ νά πάρω».

(Δ. Πετροπούλου σελ. 82)
«Τρώτε και πίνετε άρχοντες κι εγώ σας αφηγούμαι 
μέσα στό περιβόλι μου στή μέση τής αύλής μοι> 
μάρμαρο ν’ εχη ό αφέντης μου, δοκίμιν τής αγάπης 
κι οποίος βρεθή και πιάση τό κι όπίσω του τό ρίξη, 
εκείνος εΐν’ δ άντρας μου κι εγώ ή ποθητή του 
τής Μαρίας ό Ψυχογιός τ’ ώριο τό παλληκάρι 
μονοχεριά τόπιασε κι όπίσω του τό ρίχνει».

(Ν. ολίτου άρ. 79)81

Δέν μπορεί κανείς ν ’ άμφισβητήση τούς συναγωνισμούς τών κλεφτών ο’ 
αύτό τό είδος «άρσεως βαρών». Τί πιό πιθανό άπό τό ν ’ άνταγωνίζωνται σέ μία 
θεόρατη πέτρα, άφοΰ και σήμερα μαντεύει κανείς πίσω άπό τις εκφράσεις τής 
λαϊκής ψυχολογίας, δτι ή δύναμη μετριέται άπό τήν ικανότητα τούτη ;

Σ τις άθλητικές ενασχολήσεις τών κλεφτών μπορούμε νά τοποθετήσουμε 
καί τό πάλεμα. Τό πάλεμα στό Δημοτικό τραγούδι άναφέρεται άκόμη άπό τόν 
Άκριτικό κύκλο. Είναι πλατιά διαδεδομένες οί παραλλαγές τών στίχων τοΰ 
παλέματος τού Διγενή μέ τό χάρο, τό μόνο επικίνδυνο αντίπαλο πού έχει ν 
αντιμετωπίσει ένας άνδρειωμένος.

«έξέβαν καί έπάλεψαν κι ένίκησεν ό χάρον»
(Δ. Πετροποΰλου σελ; 23)

Κι οί κλέφτες άνταγωνιζόταν σ’ αύτό τό είδος τής άθλήσεως, δπως φ ανε
ρώνουν τά παρακάτω αποσπάσματα δημοτικών τραγουδιών, στά όποια διαφαί- 
νεται καθαρά ή επίδραση τού άκριτικού κύκλου.

«Σά θέλης πάρε τό σπαθί καί παίρνω τό δικό μου 
καί πάμε νά παλέψουμε σέ μαρμαρένιο αλώνι».

(Passow σελ. 110)
«Π οιός έχει στήθος μάρμαρο και χέρια σιδερένια 
νά πάμε νά παλέψουμε σέ μαρμαρένιο αλώνια».

(Passow σελ. 870)

Τήν έπίδοση τών κλεφτών σέ άγώνες άλμάτων (απορούμε νά βρούμε τόσο 
στήν άτεκμηρίωτη παράδοση, πού αναφέρει πώς ό Νικοτσάρας παράβγαινε στό

81) Καί PA SSOW  σελ. I I I .
Ζαμπέλιος 700, 134, νΑ γις Θέρος σελ. 30.



φ έξιμ ο  |ΐ ενα άλογο και μπορούσε νά πηδήση 7 'ίππους βαλμένους στή σειρά 
κατά μέτωπο8-, η άκόμη τό ξακουστό «πήδημα τοΰ Κατσαντώνη» άλλά και στήν 
παράδοση τών δημοτικών τραγουδιών πού οί ρίζες τού θέματος φθάνουν βα
θιά ώς τόν άκριτικό κύκλο.

«Χάρ’ ας παρασαρτάρουμε, χάρ' ας παραδιαβοΰμε 
σαρταίν’ ό νιος ό νιούτσικος βγαίνει σαράντα πήχες 
σαρταίνει83 κι 6 κύρ χάροντας βγαίνει σαράντα πέντε».

(Passow σελ. 304)
«πηδάνε παίζουν καί γλεντούν καί ρίχνοχ>ν στο σημάδι»

(Ν. Πολίτου σελ. 45 3α;

Σημειώνουμε ενα στίχο δίνοντας μιά πιθανή ερμηνεία, πώς ίσως πρόκει
ται γιά αλμα τριπλοϋν, άναφέρεται στήν συλλογή τοΰ Passow (σελ. 131 ή κλε- 
φτοπούλα) δπου περιγράφονται οί άθλήσεις τών παλληκαριών.

«Κι εκεί πού ρίσνονταν στες τρεις κι’ ερριχναν τό λιθάρι»

Ά ν  εξετάσουμε τό στίχο θά δούμε πώς τά 2 ήμίστιχα περιλαμβάνουν τό 
καθένα χωριστά άπό ένα αγώνισμα. Τό β ' μας παραδίδει τό άγώνισμα τοΰ λ ί
θου. Τό α ' άναφέρει « σ τ ε ς  τ ρ ε ί  ς», πού δέν μπορεί παρά νά είναι τά τρία 
άλματα (δηλ. τό τρ ιπλοϋν). Τό ρήμα «ρίχνονταν» φανερώνει ορμητική ενέρ
γεια  « μ ε τ ά  qj ο ρ ά ς» θά λέγαμε. ’Ά λλω στε ό συμπλεκτικός σύνδεσμος κι 
=  καί προσθέτει νέον τι.

Βλέπουμε δηλαδή μιά έντονη δραστηριότητα άθλητική, πού τείνει νά πε- 
ριλάβη δσο πιο πολλές μορφές άθλητικών εκδηλώσεων μπορεί, χρησιμοποι
ώντας τά μέσα πού τής παρέχει τό περιβάλλον.

Στά  παιχνίδια τών κλεφτών θά μπορούσε κανείς ν ’ άναφέρη κι εκείνα μέ 
τά σπαθιά, τήν ξιφασκία θά λέγαμε στίς μέρες μας. Ό  έμπειρος κλέφτης έ 
πρεπε νά χειρίζεται τό σπαθί του μ’ έπιδεξιότητα καί γρηγοράδα, γιατί αύτό 
τοΰ εξασφάλιζε τή ζωή καί τοΰ προστάτευε τήν τιμή.

Τοΰτο άναφέρει μιά έπιγραφή στό σπαθί τοΰ Κοντογιάννη πού έχει υφος 
λογίου έπιγράμματος.

«"Οποις τυράννους δέν ψηφεΐ 
κι ελεύθερος στόν κόσμο ζή 
δόξα, τιμή, ζωή του 
εΐν’ μόνο τό σπαθί του».

(Πετροπούλου σελ. 206)

Τό βάρος ένός σπαθιού άπαιτοΰσε τήν άνάλογη δύναμη το ΰχεριοΰ πού θά 
τό κρατούσε. II στερεότυπη φράση «παίζουν τά σπαθιά» δηλώνει αύτή βασικά 
τήν αθλητική δραστηριότητα. 'Εκπαίδευση στό χειρισμό τοΰ σπαθιού καί γρη
γοράδα στήν έκτέλεση τών χτυπημάτων.

«βγήκαν νά παίξουν τά σπαθιά, νά ρίξουν τό λιθάρι»
(Χασιώτης σελ. 94 καί Passow σελ. 152)

82) FA U R IE L  σελ. 35, 147.
83) Σαρτοάρνω άπό το saltus =  πήδημα.



Σ ’ ένα αλλο στίχο φαίνεται νά περηφανεύεται ό κλέφτης γιά τή δεξιό
τητά του στό χειρισμό τών οπλών του :

«πού παίρνω πέντε στό σπαθί καί δέκα στό ντουφέκι»84
(Ά γ ις  Θέρος σελ. 60)

Ή  δύναμη τοΰ χεριοΰ εκδηλώνεται οάν προέκταση στή δύναμη τοΰ σπα
θιού κι έπρεπε νά δοκιμαστή συγκριτικά μεταξύ τών κλεφτών.

Διαφυλάχθηκε ώς τά τελευταία χρόνια, ιδίως στά χωριά, ή παράδοση κά
ποιου παιχνιδιού πού φανέρωνε αποκλειστικά τή δύναμη τούτη κι ονομαζόταν 
«χαϊμαλί». Στό παιχνίδι αύτό ό παίχτης προσπαθούσε μέ μόνο μιά μαχαιριά 
νά καταφέρη νά κόψη ένα σφαγμένο άρνί άπό τόν ένα τόν ώμο ώς τήν άντί- 
θετη πλευρά μέ λοξή κατεύθυνση, στή γραμμή πού άκολουθάει τό φερόμενο 
άπό τόν κλέφτη χαϊμαλί άπό τόν ώμο στήν πλευρά.

Ή  ιππασία έπίσης, οπως καί στόν άκριτικό κόσμο, ήταν ένα άπό τά βασι
κά αθλήματα τοΰ κλέφτη καί διατηρήθηκε άκόμη καί σήμερα. Καί βλέπουμε 
σέ πολλά πανηγύρια στά χωριά νά γίνετα ι τό άγώνισμα αύτό.

«Τ’ αλογο τοΰ σελλώσανε, πηδάει, καβαλικεύει»
( ’Αραβαντινός σελ. 3 0 )85

Ή  άνεση μέ τήν όποία τό παλληκάρι ιππεύει μέσα σέ κακοτράχαλα μέρη 
άναγκασμένο νά σκύβη κάτω άπ’ τά κλωνάρια τών δένδρων γιά  νά μήν «πια- 
στή» είναι τόση, ώστε παρ’ δλη τήν άρρυθμη κίνηση τοΰ σώματος τοΰ άλογου 
νά  καταφέρνη νά άρμενίζη τή δική του κίνηση καί νά έπιτυγχάνη καί τήν αί
σθηση τοΰ ρυθμοΰ.

«Κι έκίνησε κι’ έπήγαινε σάν άγγελος γραμμένος»
( ’Αραβαντινός σελ. 30)

Μέ τήν καλλιέργεια τοΰ άθλητισμοΰ δέν άργησαν νά ξεχωρίσουν «οΐ πρω
ταθλητές» θά λέγαμε, τών άγωνισμάτων. Παραδίδονται τέτοια παραδείγματα 
καταπληκτικών άθλητικών επιδόσεω ν: Ό  Κατσαντώνης ήταν έξαιρετικά γρή
γορος (στά πόδια καί στό μυαλό), ό Ά ντρίτσος καί τά παλληκάρια του διακρί- 
θηκαν στό ομαδικό αγώνισμα τοΰ πολέμου μέ μόνο τό σπαθί, ό Νϊκος Τσάρας 
πηδούσε επτά άλογα τοποθετημένα στή σειρά κατά μέτωπο8".

Καί πόσα άλλα παραδείγματα δέ θά μποροΰσε κανείς νά παραθέση παλ- 
ληκαριών πού φημίστηκαν γιά τή δύναμή τους στό σπαθί, τή γρηγοράδα τών 
ποδιών τους τήν άντρειωούνη τής ψυχής, τοΰ ήθους καί γιά  ένα σωρό άλλες 
άρετές άνώτερης έκδήλωσης .

’Επιβίωση τής αγωνιστικής καί τών εθίμων τοΰ κλεφταρματολισμοΰ μαρ- 
τυροΰν σήμερα τά πανηγύρια πού κρατοΰν πεισματικά τήν παράδοση δπως 
γιά  παράδειγμα, τό πανηγύρι τής ’Αράχωβας, «τό πανηγυράκι τ’ Ά ϊ  Γιώργη». 
Στό πανηγύρι τοΰτο, πού διατηρεί μέ θαυμαστή προσέγγιση, ολόκληρη τήν 
κλεφταρματολική Εθιμοτυπία τοΰ γλεντιοΰ, έκτος άπό τήν έξαρση τών χορών

84) Βλ. καί περιοδικό «Λαογραφία» τόμ. 8, 1921, οελ. 40.
85) Βλ. καί Δημ. Σ . Δουκάτου, Πασχαλιάτικα λαϊκά, αγωνίσματα. Περιοδ. Γυμναστική, 

ετος Β ', Ά θ . 1951, σελ. 170—173.
8(ί) Βακαλό.τουλος Β ’ σελ. 331.



και τοΰ κεφιοΰ, τελούνται άθλητικοί άγώνες (δρόμος, λιθάρι, πήδημα, πάλη) 
τιμοϋνται μέ έπαθλα οί νικητές και επακολουθούν επινίκια.

’Ακόμη κι οί γέροι συμμετέχουν στίς έκδηλώσεις σ’ άνάμνηση τής νίκης 
τοΰ Γ. Καραϊσκάκη (24 Νοεμβρίου 1826)87 άγωνιζόμενοι σ’ ενα πρωτόφαντο 
δρόμο άντοχής καί ταχύτητος. Ντυμένοι μέ δλη τους τήν άρματοσιά τρέχουν 
ώς τήν κορφή τοΰ λόφου πού έστηοε τό τρόπαιό του ό Καραϊσκάκης μέ τα κε
φάλια τών Τούρκων καί ξαναγυρίζουν βαστάζοντας στούς ώμους τους τό έ 
παθλο τοΰ νικητοϋ άρνί. Κι οί νέοι δέν ύστεροϋν στό ρυθμό τής παραδόσεως. 
Τελοΰν άγώνα άντοχής 5.000 μέτρων88.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤ ΗΝ Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α  ΤΩΝ Α ΓΩ ΝΙ ΣΤ ΩΝ

Ή  έπίδραση τής άγωνιστικής τών κλεφτών στή διαμόρφωση τής ψ υχολο
γίας τους έπειτα άπό δσα είδαμε φαίνεται νά υπήρξε τεραστία. Ή  άποκτημένη 
μέ τήν άσκηση φυσιοβιολογική δύναμη έπέδρασε σημαντικά στή διαμόρφωση 
τού φυχικοΰ σθένους τών κλεφτώ ν39. Ή  άντοχή τους στήν πείνα, στή δίψα 
καί στήν άγρύπνια90 βρήκε στήν σκέψη τοΰ Fauriel έναν πετυχημένο παραλ
ληλισμό πρός τούς άρχαίους ’Ά ραβες ήρωες01 τής ερήμου. Ή  στέρηση είναι 
κάτι τό συνηθισμένο στή ζωή τών κλεφτών, μά καί ή αίτία δημιουργίας ένός 
χαλύβδινου χαρακτήρος. Πόσες καί πόσες φορές δέν έσφαλεν ό έχθρός ύπο- 
λογίζοντας στήν έξασθενημένη δύναμη μετά άπό πολυήμερες μάχες;

«Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες καί τρείς νύχτες»

Σ τήν ένιαία συγκρότηση τής πολυμεροΰς προσωπικότητας τοΰ κλέφτη ή 
ήρωϊκή εγκαρτέρηση στούς βασανισμούς καί στόν πόνο προβάλλει μέ τήν α
παίτηση νά παραλληλίζεται μέ κείνη τών μαρτύρων τής πίοτεως.

Τά φριχτά βασανιστήρια, πού τούς περίμεναν σέ περίπτωση πού πιάνον
ταν ζωντανοί, είναι άπερίγραπτα. Φτάνει μονάχα ν ’ άναφερθοΰμε στόν μαρ
τυρικό θάνατο τοΰ ήρωϊκοΰ κλέφτη Κατσαντώνη.

«Χτυπάτε πελεκάτε με, σκυλιά, τον Κατσαντώνη
δέν τόν τρομάζει ό Άλή πασας, φωτιά, σφυρί, κι άμόνι».

Νά σκεφθή κανείς πώς ήταν τό έλαφρότερο βασανιστήριο92 τό νά  πολτο
ποιούν τό σώμα χτυπώντας το μέ τό σφυρί τοΰ σιδηρουργοΰ στ’ άμόνι.

θ ά  άποτελοΰσε ξεχωριστής σημασίας προσφορά μιά ειδική μελέτη πού θά

87) Στ. Παπ:αδοποΰλου, «Τά τελευταίοι ετη τοΰ Ά γώ νος τής Α νεξαρτησίας κα'ι ή περίο
δος Διακυβερνήνεως τοΰ Καποδίστρια», Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 68 κ.έ.

88) Βλ. Περιοδικόν «Γυμναστική ’Αναγέννησις», ετος Α ' τεύχ. 4— 5 (1962) σελ. 55—56.
89) F A U R I E L  βλ. σελ. 36.
90) Βακαλόπουλος σελ. 331.
91) F A U R I E L  σελ. 36.
92) Ό  Κατσαντώνης ήταν ό πιο ξακουστός κλέφτης τής ΑΙτωλο - ’Ακαρνανίας και τών Ά 

γραφων. Ά πό  Σαρακατσάνικη οικογένεια, γεννήθηκε στο χωριό Πετροβούνι γύρω στά 
1770. Ή τα ν  τό φόβητρο τοΰ Ά λή πασά καί τών τουρκικών αρχών. Τό 1880 περίπου 
αναγνωρίστηκε καπετάνιος στους αγώνες του έναντίον τοΰ Ά λή  κατάφερε στά 1806 
νά φονεύση τόν ξακουστό Βλή - Γκέκα, τό 1809 προσβλήθηκε άπό θανατηφόρα αρρώ
στια (ευλογία) καί κατέφυγε σέ μιά σπηλιά στό Μοναστηράκι Α καρνανίας. Προδο
μένος πιάστηκε κι υπεφερε μαρτυρικό θάνατο πού στους στίχους τοΰ βάοόου τοΰ άρμα- 
τολισμοΰ Αριστοτέλη Βαλαωρίτη πήρε τή διάσταση τοΰ μοναδικοΰ παραδείγματος π ε 
ριφρόνησης τοΰ βασανιστηρίου.



συγκέντρωνε τά στοιχεία διαγραφής τών τρόπων μέ τούς οποίους βασάνιζαν 
και έκτελοϋσαν οί Τούρκοι τούς αιχμαλώτους των. Βέβαια οί κλέφτες ύπέ- 
φεραν τά βασανιστήρια χωρίς νά βγάζουν μιλιά άπό τό στόμα τους κι δταν 
τοϋτο γινόταν, μόνο βρισιές καί περιφρονητικά λόγια ξεστομίζονταν πρός τούς 
βασανιστές93.

’Έ χομ εν  ζωντανό τό παράδειγμα τοΰ μαρτυρίου τοΰ ήρωα Θανάση 
Διάκου.

«Έμέν’ αν μέ σουβλίσετε, ενας Γραικός έχάθη.
’Ά ς  είν’ καλά ό Όδυσσεύς κι δ καπετάν’ Νικήτας.
Αυτοί θά κάψουν τήν τουρκιάν κι’ δλον σας τό Δοβλέτι».

( Fauriel σελ. 213)

Μέ τήν πλήρη επίγνωση τοΰ παραμονεύοντος Θανάτου οί κλέφτες άπο- 
χωρίζονταν μέ τήν εύχή, πού ήταν μαζί καί ράπισμα κατά τής άναπόφευκτης 
άπειλής. Κ α λ ό  β ό λ ι !  ή Κ α λ ό  μ ο λ ύ β ι !  κι ή εύχή έπαιρνε 
τό βάρος μιας εύθύνης τόσον άπέναντι στήν ενδόμυχη έπιθυμία τοΰ κλέφτη 
νά μήν πέση στά χέρια τοΰ Τούρκου, άλλά περισσότερο γιατί θά γινόταν ά- 
φορμή νά διασκεδάσουν οί μουσουλμάνοι μέ τό θέαμα πού προσέφερε τό μαρ
τύριό του. Γι’ αύτό καί ή έπιθυμία τοΰ κλέφτη, δταν δέ μπορούσε πιά ν ’ άγω- 
νιστή καί ήταν βέβαιο πώς θά ’πεφτε στά χέρια τοΰ Τούρκου, ήταν νά τοΰ κό
ψουν οί δικοί του τό κεφάλι

Ό  ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ΰμνηοε τοΰτο τό αίσθημα ύπερηφανείας τών 
γνησίων Ε λλή νω ν, στό ποίημά του, «ό Άστραπόγιαννος». Ά λλά  καί ή έκφρα
ση τοΰ κλέφτικου τραγουδιού δέν υστέρησε στή συγκινητική άπόδοση τής γ ε 
μάτης μεγαλείο στιγμής».

«. . . ΙΙαρτε μου τό κεφάλι
νά μήν τό πάρη ή τουρκιά, τό πάγη στό βεζίρη
τό ιδοΰν όχθροί καί χαίρουνται, οί φίλοι καί λυποΰνται».

(Fauriel σελ. 311)

’ Ηταν μεγάλη ή τιμή γιά τόν κλέφτη νά πέση στό πεδίο τής μάχης. Οί 
σύντροφοί του τόν μνημόνευαν μέ τή λέξη «οφαγάρι»94 πού εξέφραζε τή συμ
πόνια και τήν εκτίμηση στόν άδικοχαμένο. Α ντίθετα ή λέξι «ψοφίμι» λεγόταν 
γιά  τόν κλέφτη πού τόν έβρισκε ό θάνατος σιό κρεββάτι άπό κάποια άσθένεια. 
Παρ’ δλη τήν ειρωνική της διάθεση, ή λέξη, πού περικλείει τήν άποστροφή 
τών κλεφτών πρός αύτό τό είδος τοΰ θανάτου, δέν παύει νδνα ι κι ένας εύφη- 
μισμός γιά τήν άνεπιθύμητη περίπτωση.

Παρ’ δλο πού τό περιβάλλον τών κλεφτών έπιδροΰσε άποφασιστικά δια
μορφώνοντας τήν εξωτερική τους έμφάνιση άγριωπή, τό εσωτερικό τής συγ
κρότησης τών κλεφτών κορύφισνε μίαν λεπτότατη εύγένεια  χαρακτήρος93.

Ή  άνωτερότητά τους έκδη/νωνόταν ε’ίτε μέ τή συμπεριφορά τους άπέναν- 
τι ατούς αιχμαλώτους έχθρούς πού τούς σκότωναν χωρίς διαδικασίες καί ά- 
πάνθρωπες τιμωρίες, ε’ίτε πρός τίς γυναίκες96 πού τύχαινε νά σύρουν μέ άρ- 
παγή, στό λημέρι τους μέ σκοπό νά ζητήσουν λύτρα.

Ό  σεβασμός στή γυναικεία φύση, δείγμα ύψηλοΰ ίπποτικοΰ ψυχισμοΰ, 
ανοίγει μίαν άστείρευτη πηγή αξιών, πού ή πειθαρχημένη θέληση τοΰ κλέ

93) FA U R IE L  σελ. 37.
94) F A U R IE L  σελ. 37.
95) FA U R IE L  σελ. 38.
9G) FA U R IE L  σελ. 39.



φτη χαλιναγωγούσε ώς τό σημείο τοΰ ήθικοΰ προτύπου. Κι ή θρησκευτικότη
τα και εύσέ6εια πρός τό θε ιο ν  καϊ τήν πατρίδα ύπαγορευόταν στόν κλεφταρ- 
ματολό, παρ’ δλον πού πολλές φορές ό βίος του ήτο άτακτος, άπό ενα ακρά
τητο άνάβλυομα τοΰ άτόφιου Ελληνικού χαρακτήρα. Νά γιατί ό κλέφτης στέ
κεται μπροστά στόν Τοΰρκο άκλόνητος στήν πίστη του, γιατί ή θρησκεία κι ή 
Παρίδα δένονται σάν άξιες μέ τήν άτομική τον) άξιοπρέπεια.

Μέ τέτοια διαπαιδαγώγηση και τέτοια συγκρότηση ό χαρακτήρας τών 
κλεφτών άνυφώνεται σ’ ένα επίπεδο άνώτερου πολιτισμού. Ή  έκφραση τής 
Δαμώνειας ςπλίας ουνανταται μεταξύ τών κλεφτών και ή άδελφοσύνη τους 
μας οδηγεί στή σκέψη δτι άπέρρεε άπό τή συσπείρωση τοΰ ομαδικού άγωνι- 
στικοΰ πνεύματος.

Τό «’Ολυμπιακόν ιδεώδες» σπρώχνει τήν ψυχή τών κλεφτών στή γνήσια 
έκφραση τού τίμιου άγώνα. Μιά άδιάκοπη συνέχεια τής Ε λλη ν ική ς Ψ υχής 
άπό τήν άρχαιότητα ξεχωρίζει φωτεινότατη πηγή μες οτό σκοτάδι τής δουλεί
ας. Κι ύστερα θά δώση τό φώς τής ελευθερίας, πού ή παγκόσμια σκέψη θε
ώρησε προνόμιο τού άνθρώπου.

Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  ΣΤΗΝ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  ΤΟΥ Γ ΕΝ ΟΥΣ

'Αν ή φ ιλελεύθερη ζωή τών κλεφτών έδωσε τήν εύκαιρία στό σώμα ν ’ 
άναπτύξη τις δυνάμεις του διοχετεύοντάς τες στήν ψυχή, τότε θά μπορούσαμε 
συμπερασματικά νά πούμε πώς τό θαΰμα τής άναστάσεως τοΰ γένους χρωστά 
πολλά στό σπινθήρα τού άθλητικοΰ πνεύματος. Ο σπινθήρας αύτός έδοίσε μέ 
τή μικρή του λάμψη τό φώς πού έκαμε τόν Ν εοέλληνα νά δη οχι μόνο τήν ψυ
χή άλλά και τό σώμα του, τό σώμα πού τού χάρισε ό θ εό ς  νά ιό χρησιμοποιή 
γιά τήν αύτοπεποίθηση, και τήν αξιοπρέπεια του. Ή  δεξιοτεχνία καί ή επιτυ
χία  τών σωματικών άσκήσεων ς>έρνουν τήν ικανοποίηση πού άπό τό σώμα με
ταδίδεται στήν ψυχή. Ό  νικητής έφηβος δέν ύπομένει άλλο τό ζυγό. Κι ό έ 
νας έφηβος μέ τόν άλλο άποτελοΰν τό ’Έ θνος. Τό ’Έ θνος αύτό έγνώριζε πάν
τα τίς ψ υχικές του δυνάμεις. "Οταν δμως άρχισε νά διαπιστώνη καί τίς σωμα
τικές, δέν συγκρατήθηκε άλλο. Από τό σημάδι τοΰ δέντρου στά βουνά, πέρασε 
στό σημάδι τοΰ Τούρκου, πού τού καταπατούσε τήν ελευθερία.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Προσπαθήσαμε νά διαγράψουμε τή μορφή μιας ξεχωριστής κοινωνικής 
συγκρότησης μέσα στούς χρόνους τής δουλείας επιχειρώντας νά πλησιάσουμε 
δσο μας έπέτρεψαν οί πηγές, τήν καθημερινή άπασχόληση ιώ ν κλεφτών καί 
τίς προσπάθειές τους νά καλλιεργήσουν αυθόρμητα τό άγωνιστικό πνεύμα. 
Δίνοντας στήν άρχή τό ιστορικό πλαίσιο μέσα στό όποιο εμφανίζονται καί 
δροΰν οί κλεφταρματολοί, παραθέσαμε έπειτα τά χαρακτηριστικά στοιχεία μέσ’ 
άπό τά όποία διαφαίνεται ή άγωνιστική προσπάθεια διαμόρφωσης τής σιυμα- 
τικής καί ψυχικής δύναμης τοΰ κλεφταρματολικοΰ κόσμου καί τέλος έπιση- 
μάναμε τήν επίδραση τής άγωγής στήν δλη ύπόθεση τού Ε λληνικού  ’Έ θνους.

Μέ τής δυσκολίες πού παρουσιάζει ή μεθοδική έρευνα και ή καταφυγή 
στίς πηγές τών πληροφοριών, καί παρά τήν επίπονη ενασχόλησή μας, θέλου
με νά τονίσουμε άκόμη μιά φορά πώς τό θέμα είναι αδύνατον ν ’ άναπτυχθή 
στήν ολότητά του, μέσα στά δρκι μιας ολιγοσέλιδης έργαοίας.

Ή  παρούσα εργασία έγινε μέ τήν ελπίδα, δτι συμβάλλει στήν προσπά
θεια συστηματικής έρευνας τών θεμάτων πού θίγει, άλλά καί άποτελεί, νομί
ζουμε, ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στήν ’Αθλητική δραστηριότητα τού Κλεφταρ- 
ματολισμοΰ.



. . . Λάμπειν ό ήλιος στά βουνά, λάμπει καί στά λαγκάδια 
'Έ τσ ι  λάμπει κΓ ή κλεφτουργιά, οΐ Κολοκοτρωναΐοι ττωχουν

τ ’ ασήμια τά  πολλά 
τις  πέντε αράδες τά  κουμπιά, τ ις  εξη τά τσαπράζια . . .

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 21 
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ

Π Α Υ Λ Ο Υ  Β Ρ Ε Λ Λ Η  
Γ  λ ύ π χ ο  υ

01 Τυρταϊοι τής Λαϊκής Τέχνης έδειξαν κι' αύτοι — μέ τή δύναμη τής 
αγάπης, γιά  τήν ελευθερία τοΰ ’Έ θνους — μ’ ένα δικό τους τρόπο και έπί- 
κιαρα μέοα, τήν ξεχωριστή τεχνική και καλλιτεχνική έμπνευοη και άκόμη μέ 
τήν παράδοση πού έφερναν άπό αιώνες, σ’ δ,τι ήταν χρήσιμο γιά τόν άφανι- 
σμό τοΰ κατακτητοΰ, γιά δ,τι ήταν ώραϊο γιά  τή λεβεντιά τών παλληκαριών, 
γιά δ,τι ήταν ιερό γιά τήν ’Ανάσταση τοΰ Γένους.

Τίποτε δέν ξέχασε ό λαϊκός μας καλλιτέχνης, άπό τή γενιά  του, τή δόξα 
του, τήν αντρειοσύνη και τήν ομορφιά τοΰ τόπου του.

’Από τήν Κλασσική εποχή έχομε παραστάσεις, πού ή ’Αθήνα μέ τό δόρυ, 
όρθια στυλιζαρισμένη και μέ έντεχνη χάραξη και μέ τεχνική άψογη, φιγου- 
ράρει, σέ μιά παλάσκα, κρατώντας και πάλι τό δόρυ καϊ τήν άσπίδα Αύτή πλα ι
σιώνεται άπό σημαίες μας ένώ ποικίλματα λαϊκά δένουν τήν δλη σύνθεση, δη
μιουργώντας έτσι μιά άντίθεση τοΰ μαύρου (sabat) στό άσπρο, εύγενικό μέ
ταλλο. θυμ ίζε ι αύτό, στόν σύγχρονο πολεμιστή, τήν δοξασμένη προγονική κα
ταγωγή του.

Μέ τούς βυζαντινούς Δικέφαλους και διάφορα άλλα μοτίβα τής αύτής ε 
ποχής Ιστοροΰν τό μεγαλείο τοΰ Βυζαντίου, στά γιαταγάνια, καργιοφύλια, γ ι
λέκα, χαϊμαλιά κλπ. Μέ λαϊκές, λιτές, άπέριττες, καλλίγραμμες, στυλιζαρι- 
σμένες συνθέσεις, διηγούνται τήν τυραννία, τήν λεβεντιά και τήν άντρειο- 
σύνη τών μαρτύρων τής ελευθερίας.

Και νά, δλοι μαζί, οΐ άργυροχρυσοχόοι, οί ξυλογλύπτες, οΐ ζωγράφοι, οι 
μεταλλουργοί, οΐ ύφάντρες και οί κεντήστρες, στρωμένοι στή δουλειά μέ ζήλο 
και πατριωτικό παλμό, τοποθετοΰν μέ τήν τέχνη τους, τό γεγονός τόσο ζεστά, 
τόσο σοφά και άγνά και όμορφα, ώστε τό καθάριο νόημα τής ελευθερίας τοΰ 
έθνους γιά τήν άπολύτρωσή του — μέ τά σύνεργά τους, μέ τις δυνάμεις τους 
τις καλλιτεχνικές και τεχνικές — νά προβάλλεται λαμπρό και διαρκές στούς 
μαύρους αίώνες τής δουλείας.

Νυχτοβραδιάζουν μέ τά λυχνάρια  τους στούς άργαλιούς και ύφαίνουν ιό  
χάραγμα τής άπελευθερώσεως, κεντούν περίτεχνα μέ πλουμιστές κλωστές 
πολύχρωμες τή Δόξα και τή Νίκη.

Κτυποΰν τά πολύτιμα μέταλλα, τά λυώνουν, τά χυτεύουν στά εργαστή
ριά τους και ό ήχος συνταιριάζεται μέ τόν ήχο και άπόηχο μιας παλαιας δόξης 
και μιας έλευθερίας πού γεννιέται και πάλι, μετά τέσσερες αίώνες σκλαβιάς.

Τίποτε δέν ξέχασαν στό πέρασμα αύτών τών αιώνων αύτοι οί εργάτες τής 
τέχνης. Τίποτε δέν παρέλειψαν καϊ πάντα νιας θυμίζουν, γιά  τα κάθε πράγμα 
πού έφτιαξαν οί πρόγονοί τους. Μας δίδουν μιά ιστορία ολόκληρη, ζωντανή, 
άληθινή, μέ αγάπη και πάθος, φτιαγμένη άπό τά χέρια τους, γιά τό σκοπό



τής Μ εγάλης ’Ιδέας, και τοΰ φορέα της, τής Ελευθερίας!
Μ’ δλα τά ύλικά και μέ δλα τά μέσα μας διηγούνται τόσα πολλά — μέ 

τόσα λίγα ύλικά και μέσα — στις θάλασσες καί τίς στεριές.
Γνωστό είναι δτι πέρα άπό τήν πρακτική του κάθε πράγματος, τό καλλιτε

χνικό ένστικτο, τό άλάθητο αισθητικό κριτήριο, τοποθετούσαν καί τή σωστή 
θέση τοΰ κάθε θέματος.

Σ τ’ ’Αρχοντικά, ιστορούν, οί λαϊκοί μας ζωγράφοι, τούς τοίχους, τό μεγα
λείο καί τό κλέος τών προγόνων. Αρχαίοι Ναοί, προσωπογραςπες θ εώ ν  καί 
Ηρώων, κάστρα Βυζαντινά, πολιτείες καί καράβια καί μάχες, δ,τι καλλίτερο 

θυμούνται, δ,τι καλλίτερο άγαπούν.
Τό κάθε τί πού κτίζουν οί λαϊκοί μας άρχιτέκτονες — μέ γούστο πού θαυ

μάζομε καί μιμούμεθα σήμερα — τό προσαρμόζουν στίς άνάγκες τοΰ καιρού 
των, γιά  άμυνα, πολεμίστρες, κρυψώνες γιά  δπλα, γιά άνθρώπους.

Σ τήν κοφτερή πάλα θά δή κανείς, πώς είναι χαραγμένα, μέ καλεμιά επι
δέξια, ή εύχή : «Μέ τή νίκη», στίχοι διάφοροι κλπ. Είναι γραμμένη δλη ή ι
στορία τής Ελλάδος, παραστατικά καί λεβέντικα. Σ τήν άρχή τής πάλας βλέ
πομε μιά κουκουβάγια. Σ υνέχεια  πιο κάτω ή Ά θηνά, ό Βυζαντινός άϊτός. Τό 
λαϊκό αίσθημα πλουτίζεται μέ τά συμπληρωματικά του στοιχεία καί μέ τήν 
άψογη καλεμιά καί σφυριά τού σπιτσουνιοΰ καί τήν τέλεια τεχνική , τοΰ σαμ- 
βάτ, ώστε νά έπεκτείνεται ώς τή θήκη τής πάλας, πού θά χρησηιεύση γιά  τόν 
άφανισμό τής Τουρκίας.

Είναι δμορφα, αληθινά, μ’ άγάπη καμωμένα, δπως καί ό άγώνας· γιά  τήν 
έλευθερία, δπως ή λεβεντιά τού παλληκαριοΰ πού θά κρατα ύπερήφανα στό 
χέρ ι του, δλη τήν Ελλάδα, τή δική του πατρίδα.

Π ολλές εύχές καί στίχοι γράφονται στά γιαταγάνια, πολλά σύμβολα, πολ
λές ιστορίες. "Ο,τι είχαν τά μάζεψαν στοργικά καί τά έβαλαν έπάνω, σημάδια 
ήρωϊκής μνήμης, στό χρυσό καί στό άσήμι, στό ξΰλο, στό σίδερο και στό ύφαντό, 
δλα σύμβολα γιά  τόν ιερό άγώνα, κατά τού δυνάστη.

Γενικά τά βλέπεις, στά καριοφύλια, στά σπαθιά, στά χαϊμαλιά καί τίς πα
λάσκες, στίς πυριτιδοθήκες καί παγούρια, τάσια καί κοσμήματα, στά χρυσοκέν
τητα τών συρμακέσιδων γιλέκια, στά σελάχια καί σέ δ,τι ε ίχε  σχέση μέ τόν 
άγώνα.

Δέν μπορεί νά πή κανείς, πώς έμεινε ή παράδοση στά άντικείμενα οικια
κής μόνον χρήσεως καί στά κοσμήματα τών άρχοντάδων κλπ. άλλά άτόφια 
είναι μεταφερμένη, μέ άγάπη καί αλήθεια καί πίστη, στόν πόλεμο πού κά
νουν.

Μέ τό ύφος τους, τήν τεχνική καί καλαισθηιική κατάρτιση καί τό ύψηλό 
φρόνημα, αύτοι οί Τυρταϊοι τής τέχνης, μας συγκινοΰν βαθύτατα, διότι δέν 
έμειναν αμέτοχοι στόν Ά γώ να. ’Έδωσαν μέ τή ζέστη τής ψ υχής των τό παν, 
τό ωραίο καί ύψηλό πού πίστεψαν στό 1821.

Τό καμάρι πού αισθάνεται τό παλληκάρι γιά τήν ώραία φορεσιά, γιά  τό 
κοφτερό γιαταγάνι, γ ιά  τό χαϊμαλί πού κρεμούσε, τοΰ δυνάμωναν τήν πίστη 
καί τόν έκαναν ύπερήφανο γιά  τήν καταγωγή του.

Τά χρυσά χέρια τών γυναικών τραγουδούν μέ τή σαΐτα καί τό βελόνι τό 
ξεσκλάβωμα καί τήν έλευθερία καί τό κτύπημα τοΰ σπιτσουνιοΰ, μέ τά χέρια 
τοΰ χρυσικοΰ, τό ξύπνημα άπό τή σκλαβιά.

"Ολα μαζί τά συνάφια τών διαφόρων ειδικοτήτων κάνουν μιά συμφωνία 
μαζί μέ τό κελάδημα τοΰ καριοφυλιοΰ, συνθέτοντας τό τραγούδι τής ελευθε
ρίας, μέ φόρμες πολυποίκιλες, μέ χάραγμα άδρό καί καθαρό, μέ τήν πολυχρω 
μία, μέ τήν ευγένεια  καί χάρη, πού κλείνουν μέσα τους, καθώς έμεϊς, σήμε
ρα, χαιρόμεθα καί τιμοΰμε τά 150 χρόνια τής άνεξαρτησίας μας.



Χρειάζεται βέβαια ειδική άνάλυοη τών διαφόρων κλάδων τής Λαϊκής μας 
Τ έχνης, τόσο στή γέννηση διαφόρων παλαιών δσο και τών νέων μοτίβων, πού 
έφθασαν μέχρι τών ήμερών μας. ’Έ το ι νοιώθει κανείς τήν ύφηλή στάθμη τών 
καλαισθητικών συγκινήσεων τών άνθρώπων αύτών, πού τό σκλάβωμα τών 400 
χρόνων δέν τούς άφησε νά χαθούν ή νά παρασυρθοΰν έξ Ολοκλήρου άπό ξέ
νες επιδράσεις.

Ό  μόχθος αύτός, ή άγωνία και ή λαχτάρα τους και ή ευθύνη νά κρατή
σουν τήν παράδοση, φανερώνει δύναμη και γνώσεις τεχνικές, πού θά ζήλευ
αν ακόμη και oi φραγγόφιλοι, γιατί άπό τήν ξενομανία τους, θεωρούν πιο τέ
λεια τά ξένα. Τήν άγνότητα, τή λιτότητα τής γραμμής και τής (ρόρμας θά τή 
βρούμε στήν δική μας Λαϊκή Τέχνη.

Χρειάζεται νά πάρη τή θέση της και μιά έργααία — μέσα στις τόσες πού 
έγιναν — πού νά άφορά δλσυς τούς κλάδους όχι μόνον άπό ίστοριολαογρας^ι- 
κής πλευράς, άλλά καθαρά καλλιτεχνικών άναλύσεων και πρακτικοτεχνι- 
κής έξετάσεως περισσότερο, πού μέ αύτόν τόν τρόπο θά διηυκόλυνε τούς έ
χοντας θέληση και άγάπη γ ι’ αυτά, νά τά συνεχίσουν και σήμερα, μιά και ό κό
σμος γενικά εϊ'τε άπό μόδα ή άνάγκη άγοράζει δ,τι βρή παλαιό, λαϊκό στά διά
φορα Παλαιοπωλεία.

Ά λλά  και κάτι άπό τήν άλλη πλευρά τοΰ πράγματος είναι εύχάριστο, τό 
δτι δηλ. άγοράζοντας τά παλαιά λαϊκά άντικείμενα, ζωντανεύουμε κάτι πού 
νεκρώνεται συνεχώς μέ τή βιομηχανοποιημένη, μαζική παραγωγή άλλων είδών.

Και ένα άκόμη : Νά μή μένουν μόνον, γιά τούς μελετητές στά Μουσεία, 
μέ τούς άριθμούς στις καθαρές βιτρϊνες, άλλά νά γίνουν κτήμα τών πολλών, 
έστω καί σέ αντίγραφα (κόπιες), προσιτά στόν καθένα, θ ά  διαποτίζουν δέ μι
κρούς καί μεγάλους μέ μιά άγάπη, γ ι’ αύτά, πού περιφρόνησαν χθές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οί φωτογραφίες προσφέρθηκαν ευγενικά άττ’ τό Μουσείο Μττενάκη ττου 
τό ευχαριστώ κι’ άττό τούτη τή θέση. Π. ΒΡΕΛΛΗΣ
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Ι Ω Α Ν . Ε . Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  
Κ α θ η γ η τ ο ϋ  Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ  

Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

Σ Τ ΙΣ  ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 10' ΑΙ. ΟΠΠΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ 01 ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Ή  μελέτη τών έργων τών ξένων περιηγητών, πού ήρθαν στήν 'Ελλάδα τον 

καιρό τής τουρκοκρατίας εχει ιδιαίτερη σημασία. 01 ξένοι αυτοί ήταν μορφωμένοι 
κα! γνώριζαν καλά τήν κλασσική φιλολογία καί τόν πολιτισμό τών αρχαίων. 01 εν
τυπώσεις καί οί περιγραφές τους είναι γεμιϊτες άπό τίς κλασσικές αναμνήσεις καί 
προσπαθούσαν νά εξακριβώσουν έπί τόπου τίς πληροφορίες τών αρχαίων συγγρα
φέων γιά διάφορες πόλεις, ναούς, έθιμα καί γιά τή γλώσσα. Παράλληλα ένδιαφέρον- 
ταν καί γιά τήν κατάσταση πού επικρατούσε στή χώρα μας τον καιρό πού ήρθαν 
καί μάς άφησαν σχετικά μέ αύτή πολλές καί αξιόλογες πληροφορίες.

Τά Γιάννινα τούς τραβούσαν ιδιαίτερα, γιατί τότε ζούσε ό Άλή πασάς, πού 
είχε έρθει σέ επαφή μέ τίς ευρωπαϊκές δυνάμεις καί έπαιξε κι αύτός τόν ρόλο του 
στά πολεμικά καί πολιτικά γεγονότα τού τέλους τού ΙΗ / καί τών αρχών τού ΙΘ ' 
αιώνα. ’Εκτός άπό τις άλλες πληροφορίες, πού άφησαν οί περιηγητές γιά τά Γιάν
νινα, έγραψαν άκόμα καί γιά τήν πνευματική κατάσταση στήν πόλη αύτή. Τις εν
τυπώσεις αυτές θά παρουσιάσουμε εδώ.

Πολλές πληροφορίες γιά τό θέμα αύτό βρίσκομε στά βιβλία τοΰ Τ. Smart 
Hughes, τού Η. Holland, λιγώτερες στού Γ . Pouqueville καί του W . Μ. Leake. 
Τών δύο τελευταίων δέν μπόρεσα νά ίδώ δλα τά βιβλία καί ίσως μοΰ ξεφεύγουν 
ορισμένες πληροφορίες τους.

Σέ άλλες περιπτώσεις είχα δώσει στίς σελίδες τής «Ηπειρωτικής Εστίας» εν
τυπώσεις χωριστά όρισμέλ'ων περιηγητών γιά τά Γιάννινα- εδώ τώρα στίς σελίδες 
πού άκολουθοΰν, θά επιχειρήσω νά δώσω μιά συγκεντρωμένη εικόνα τών εντυπώ
σεων τών πεοιηγητών.

Π  ολλές πληροφορίες υπάρχουν γιά τήν πνευματική κατάσταση στά Γιάννινα 
στίς αρχές τοΰ ΙΘ ' αιώνα άπό ελληνικές πηγές. Είναι ενδιαφέρον νά Ιδοΰμε πώς 
είδαν τά πράγματα οΊ ξένοι πού έρχονταν άπό μακρυά, ήταν μορφωμέονι καί κατά
γονταν άπό χώρες ελεύθερες καί μέ ανώτερο πολιτιστικό καί μορφωτικό επίπεδο. Ή  
Ελλάδα ήταν τότε ανατολή, τά Γιάννινα κοντά στήν ’Αλβανία· οί περιηγητές πί
στευαν δτι έρχονταν σέ μιά χώρα, πού έ'λαμψε τά παληά τά χρόνια, τώρα δμως ήταν 
υποδουλωμένη καί ήμιβάρβαρη. Κάθε τι πού έ'δειχνε δτι ύπήρχε κι εδώ1 μάθηση, πο
λιτισμός, κάτι άπό τήν κίνηση τών ιδεών, που υπήρχαν στή Δύση, τό πρόσεχαν καί 
τό σημείωναν, πολλές φορές μέ ευχαρίστηση καί ικανοποίηση.

Έ τσ ι γιά τά Γιάννινα μάς έδωσαν αρκετές πληροφορίες πού αξίζει νά μελε
τήσουμε καί νά ξαναθυμηθοΰμε.
Μόρφωση γενικώς

Σχετικά μέ τό γενικό επίπεδο τής μορφώσεως στά Γιάννινα οί ξένοι περιηγη
τές, δταν άναφέρωνται σ’ αύτό, έχουν στό νού τους άπό τό ενα μέρος τίς επιτεύξεις 
τών αρχαίων Ελλήνων σ’ δλα τά πεδία τής σκέψεως καί άπό τό άλλο μέρος τή μα
κροχρόνια δουλεία τών Νεοελλήνων στούς Τούρκους καί τή γενική κατάσταση τής 
ΐιορφώσεως σέ άλλα μέρη τής 'Ελλάδος, δπως τή γνώρισαν οί ίδιοι. Αυτές οί βασι
κές σκέψεις άλλους κάνουν νά είναι αυστηροί καί άλλους επιεικείς στήν εκτίμησή 
τους γιά τά Γιάννινα.

Ή  αυστηρή άποψη μάς παρουσιάζει κάπως σκοτεινά τά πράγματα. Παρατη



ρείται ότι λίγα μπορούν νά λεχθούν σχετικά μέ τή φιλολογική κίνηση τής κοινωνίας 
τών Γιαννίνων. ’Ά ν  μερικοί ονομάζουν τά Γιάννινα «Αθήνα τής νέας 'Ελλάδος» 
αΰτό δέν είναι παρά μορφή λόγου ποΰ δείχνει τήν υπερβολή, και μάλιστα κακό δεί
γμα τής μορφής αυτής τοΰ λόγου. Τώρα μόλις ή φιλολογία αρχίζει νά ξυπνάη σ’ ο
λόκληρη τήν Ελλάδα άπό τό λήθαργο, στόν όποιο βρίσκονταν άπό τόσους αιώνες. 
Ή  κίνησή της αυτή είναι αδύναμη, χαμωσέρνεται ναρκωμένη, αντί νά ξετινάζεται 
«τά ΰψη δπως πρίν, μέ πέταγμα άετοΰ. Τά πνεύματα τών κατοίκων άπό πολλά χρό
νια έχουν έξουθενεθωθή τόσο μέ τις ευτελείς φροντίδες και δέθηκαν τόσο βαρεία μέ 
τίς χειροπέδες τής δεσποτικής εξουσίας, ώστε δύσκολα μπορούν νά έχουν τώρα υ
ψηλές βλέψεις· οΰτε κατέχουν οΰτε μποροΰν νά διαθέτουν τή δημιουργική έκείνη φλό
γα τής μεγαλοφυΐας «τήν άβατον ψυχήν» πού χαρακτήριζε τούς μεγάλους προγόνους 
των. Στά κείμενά τους παρατηρούμε τώρα μόνον ασθενικές αντιγραφές τών αρχαί
ων ή μάταιες προσπάθειες γιά πρωτοτυπία, δπου κάθε αληθινή καλαισθησία καί α
πλότητα καταστρέφονται. Λεπτολόγες κοινοτυπίες, επιπόλαιες παρατηρήσεις, μετα
φυσικές ανοησίες, ανακριβείς λεπτομέρειες παραμορφώνουν τίς σελίδες τών ιστορι
κών, τών πολιτικών καί τών φιλοσόφων, τά έ'ργα τών οποίων δίνουν λιγοστό χρώμα 
στήν πολιτική, στή συνοχή τών γεγονότων ή στίς ιδιότητες τοΰ χαρακτήρα· ένώ ή 
φλόγα καί τό πνεύμα τής άρχαότητας απουσιάζει όλότελα άπό τίς συλλήψεις καί τίς 
εκφράσεις τών ποιητών τους. "Ολα δμως αυτά δέ λέγονται άπό αυστηρή κριτική 
διάθεση, άλλά άπό συμπάθεια. "Οταν θέλουμε νά εκτιμήσουμε τό φιλολογικό χαρα
κτήρα ένός λαοΰ, πρέπει νά λάβουμε ύπ’ ό'ψη μας τίς περιστάσεις κάτω άπό τίς ό
ποιες ζή. Τίποτε δέν φαίνεται μεγάλο, δταν τό συγκρίνουμε καί δταν βλέπουμε δτι οί 
νεώτεροι Έλληνες υστερούν ώς πρός τό δυνατό τάλαντο, τήν έκταση τών πληιροφο- 
ριών, τήν ακρίβεια τής κριτικής, τήν ευγλωττία καί τήν ικανότητα κρίσεως, πού πα
ρατηρούνται στις εξευγενισμένες πρωτεύουσες τής πολιτισμένης Ευρώπης· πρέπει 
νά σκεφτούμε επίσης τίς δυστυχίες καί τούς έξευτελισμούς τών Ελλήνων, πρέπει νά 
θυμηθούμε δτι ή ασφάλεια είναι απαραίτητη γιά τή λειτουργία τής θεωρητικής ά~ 
φηρημένης σκέψεως, δτι οί αρχές τής αλήθειας είναι ουσιώδεις γιά τήν ευγλωττία, 
δτι ή ανεξαρτησία τοΰ χαρακτήρα είναι ή τροφός τής επιστήμης καί δτι ή ποίηση 
απλώνει τήν παράτολμη πτήση της μόνο πάνω στίς φτεροΰγες τής ελευθερίας.

Σ ’ αυτές διιως τις άτυχες περιοχές δπου άπό τόσα χρόνια έ'χει έγκατασταθή ή 
τυραννία καί ή υποψία, δπου τό σπαθί τοΰ Δαμοκλέους έ'χει εξορίσει τή χα,ρά άπό 
τίς καρδιές τού1 λαοΰ, ή ιδιοτέλεια καί ή τάση γιά απόκτηση πλούτου εμειναν τά κυ
ρίαρχα πάθη· ή δεισιδαιμονία βοήθησε άπό καιρό νά στομώσουν δλες οί ενέργειες 
τοΰ νοΰ' ή βοήθεια πού έδωσε ή εκπαίδευση, στό πνεύμα υπήρξε μικρή, ολίγες οΐ αν
ταμοιβές πού προτείνονται στήν άμιλλα.

Ωστόσο θά ήταν λάθος νά έλεγε κανείς δτι ό σπόρος τής μεγαλοφυΐας δέν υ
πάρχει πια άνάμεσα στούς "Ελληνες, ένώ τό υπόστρωμα τοΰ χαρακτήρα τους φαί:· 
νεται πώς μοιάζει πολύ μέ τών προγόνων τους. Μπορεί κανείς νά παρατηρήση στούς 
νεώτερους τήν ίδια οξυδέρκεια καί εΰλυγισία, πού διέκρινε τούς άρχαίους, τήν ίδια 
έφευρετικότητα στό νά υποσκελίζουν τόν άντίπαλο, τήν ίδια όρεξη, γιά τιμές, δσο 
επικίνδυνες κι αν είναι, τήν ίδια έπιθυμία γιά πομπή καί μεγαλοπρέπεια, τήν ίδια 
ζωηρότητα καί ευθυμία τής καρδιάς, δταν άπαλλάσσωντα άπό τήν παρουσία τής τυ
ραννίας. Ή  κυριώτερη διαφορά φαίνεται πώς είναι αποτέλεσμα εξωτερικών περιστά
σεων. Οί αρχαίοι ήταν κύριοι, δμως οί νεώτεροι είναι σκλάβοι- εκείνοι ζοΰσαν μέ 
ενσυνείδητη άξιοπρέπεια σέ χώρα, πού έγινε αθάνατη μέ τήν άνδρεία τους, αυτοί 
είναι υποχρεωμένοι νά σκύβουν τόν τράχηλο κάτω άπό τό πόδι κάθε μικροτύραννου.

Σέ τέτοια άτμόσφαιρα είναι αδύνατο ν ’ άνθιση ή μεγαλοφυΐα- ο>στόσο δταν τά 
βλαστάρια μεταφυτευτούν σέ καταλληλότερο κλίμα, τά βρίσκουμε ζωηρά καί γεμάτα



χυμό' 6 Οΰγκο Φώσκολος, πού μορφώθηκε στήν Ιταλία, μπορεί νά είναι ενα τέτοιο 
παράδειγμα. ΟΙ Ζωσιμάδες βοηθούν και ό Κοραής φροντίζει γιά τό φωτισμό τών 
Ελλήνων. Η γνώση αυξάνει καί θά εξακολούθηση νά αύξάνη· μέ τή γνώση δχι 
μόνον ό πόθος της ελευθερίας, άλλά και ή Ικανότητα γιά τήν απόκτησή της θ ’ αύξη- 
θοϋν· ό πραγματικός πατριωτισμός θ ’ απλωθή σ’ δλες τις τάξεις και δταν ή 'Ελλάδα 
θά ελευθερωτή άπό τά σωματικά και πνευματικά δεομά της, τότε τό πνεΰμα της θά 
ξαναζήση· τό ά'γαλμα τοΰ Μέμνονος, πού τώρα είναι βουβό, δταν φωτιστή άπό τις 
ακτίνες τής ’Ελευθερίας, θά βγάλη πάλι τούς αρμονικούς ήχους του1.

’Έτσι καί τό ΰφος τών συνομιλιών τών κατοίκων τών Γιαννίνων, αν καί είναι 
ανώτερο άπό δ,τι σέ άλλες περιοχές τής 'Ελλάδος, δέν διακρίνεται γιά λαμπρότητα καί 
ψυχικό πέταγμα. Συναντάει κάνεις πολλούς ανθρώπους, πού καλυτέρεψαν τους τρό
πους των άπό τήν παρατήρηση ξένων χωρών καί τις ικανότητες των άπό τήν εκμά
θηση ξένων γλωσσών καί τήν άπόκτηση μερικών άλλων προσόντων, δμως δέν βρί
σκεται κανείς ποΰ νά έ'χη αξιόλογες επιτυχίες πάνω άπό τό μέτριο· υπάρχουν μερικοί 
ποΰ έχουν έ'να επίχρισμα φιλοσοφίας, ποΰ ονομάζεται έ'τσι ψεύτικα, δμως πλήρωσαν 
ακριβά γ ι’ αύτό μέ τό νά δεχτούν τόν σκεπτικισμό σέ σοβαρά ζητήματα. Γενικά τό 
ενδιαφέρον στήν κοινωνία τών Γιαννίνων συγκεντρώνεται στό νά μάθουν τά νέα 
καί δταν αυτά μαραθούν, τίποτε δέν πετυχαίνει νά έλαφρώση τή μονοτονία της, νά 
ταράξη τίς τελματωμένες ιδέες και ν’ άπασχολήση τίς ικανότητες ένός σκεπτομένου 
ανθρώπου. Δέν ΰπάρχουν θεατρικές παραστάσεις ή μουσικές συναυλίες, οΰτε καλλι
τεχνικές εκθέσεις, οΰτε πολιτικές συζητήσεις ή δικαστήρια, οΰτε άκόμα έ'να καινούριο 
βιβλίο ή φυλλάδιο, γιατί δέν υπάρχει οΰτε τυπογραφείο, οΰτε βιβλιοπωλείο στήν πρω
τεύουσα αύτή-,

’Άλλος περιηγητής δμως παρατηρεί δτι οί άλλοι Έλληνες εκτιμούσαν τους 
Γιαννιώτες γιά τίς φιλολογικές τους άπασχολήσεις και σημειώνει δτι άξιζαν τή φή
μη αύτή χωρίς αμφιβολία3. Ακόμη άπό άλλον συγγραφέα παρατηρείται δτι στήν 
κατάσταση τής βαρβαρότητας πού βασάνιζε τήν 'Ελλάδα, τά Γιάννινα φημίζονταν 
γιατί καλλιέργησαν σιωπηγά τά γράμματα, ποΰ ήταν εξορισμένα άπό τή χώρα, ποΰ 
υπήρξε τό λίκνο καί τό ιερό τους*.

Σύνδεσμος τής φιλολογίας μέ τό εμπόριο

Οί φιλολογικές απασχολήσεις τών Γιαννιωτών συνδέονται στενά μέ τό έμπο
ρο καί έξαρτώνται απ’ αύτό. Ό  πλούτος, ποΰ μάζεψαν πολλοί άπό τό εμπόριο, τούς 
δίνει τά μέσα νά στραφούν σέ φιλολογικές άπασχολήσεις ή νά τίς ένθαρρύνουν σέ 
δσους έχουν σχετική κλίση. Οί σχέσεις τους μέ τή Γερμανία καί τήν 'Ιταλία δπως 
καί ή συχνή παραμονή στίς χώρες αυτές, συντελονν περισσότερο άκόμα στό νά άνα- 
πτύσσωνται τέτοιες επιδιώξεις και συγχρόνως τοΰς εφοδιάζουν μέ υλικό κατάλληλο 
γιά τή φιλολογική πρόοδο, ποΰ λείπει στή χώρα τους. Τά δύο τρίτα σχεδόν τών νεο
ελληνικών δημοσιευμάτων είναι μεταφράσεις ευρωπαϊκών έ'ργων δποια γνώμη και 
αν έ'χη κανείς γιά τίς δυνάμεις τοΰ πνεύματος ποΰ δέν κατευθύνεται, είναι βέβαια 
καλύτερα γιά κάμποσο καιρό ακόμη νά εξακολούθηση έ'τσι ή κατάσταση. Τετοιες με

1) Thos. Sm art H u g h e s , T ra v e ls  in S ic ily ,  G r eec e  and  A lb a n ia , L o n d o n  1820, v o l I,
cr. 71— 73.

2) ΑντόίΙι a. 75— 7ti.
3) Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly Macedo

nia, c. during the years 1812 and 1813. London 1815 σ. 151.
4) F .C .H .L .  Pouqueville Voyage de la Grece, Paris 182fi2 τ . I, a. 154.



ταφράσεις συχνά συσταίνονται καί γίνονται στό εξωτερικό καί τά τυπογραφεία τής 
Βενετίας, τής Βιέννης, τής Λειψίας, τής Μόσχας καί τοΰ Παρισιού, δλα υπηρετούν 
τή δραστήρια φιλοπονία τών ανθρώπων αυτών, πού αναπτύσσουν τή φιλολογία τής 
χώρας τους.

Τά πολλά ταξίδια τών Γιαννιωτών είναι ενα άκόμα μέσο πού καθιστά τήν πόλη 
αύτή εμπορικό κέντρο βιβλίων αύτά στέλνονται άπό τήν Ευρώπη, άφοΰ τυπωθούν, 
στήν πόλη αύτή καί άπ' έκεΐ διαδίδονται σέ άλλα μέρη τής 'Ελλάδος. Στό τελωνείο 
τής ’Ά ρτας υπήρχαν πολλά δέματα μέ βιβλία γιά τά Γιάννινα καί στήν πόλη υπήρ
χαν κάμποσα βιβλιοπωλεία, πού άπό καιρό ήταν γνωστά γιά τίς πολλές εργασίες 
τους σ’ αύτό τό είδος τοΰ έμπορίου5. ’Άλλος περιηγητής δμως λέει δτι ύπήρχε ενα 
μόνο βιβλιοπωλείο στό παζάρι6.

Ή  διαφορά αύτή, πού παρουσιάζεται ώς πρός τόν αριθμό τών βιβλιοπωλείων, 
μπορεί νά έξηγηθή άπό τό γεγονός δτι τά μαγαζιά μαζί μέ τά άλλα εμπορεύματα 
πουλούσαν καί βιβλία- έπρεπε λοιπόν νά προσέξη κανείς αν ένα μαγαζί, πού δέ φαί
νονταν γιά βιβλιοπωλείο, πουλούσε καί βιβλία.

Μορφωμένοι άνθρωποι στά Γιάννινα

ΙΙολλοι μορφωμένοι άνθρωποι υπήρχαν στά Γιάννινα, πού έκαναν εντύπωση 
στούς περιηγητές.

Ό  Κολοβός περιγράφεται ώς άνθρωπος μέ εξαιρετικά ήρεμους τρόπους, ελκυ
στικός στήν εμφάνιση καί στή συνομιλία. Μιλούσε μέ εύχέρεια γαλλικά, ιταλικά καί 
γερμανικά7.

Οί περιηγητές θαύμασαν τόν Ιωάννη Μελά, νέον έμπορο, γαμπρό τοΰ πλουσίου 
Μίσιου. Γιά τόν Ιωάν. Μελά οι περιηγητές κάνουν ιδιαίτερο λόγο. Ταξίδεψε πολύ 
στή Γερμανία καί στή Ρωσσία, μιλούσε τίς ευρωπαϊκές γλώσσες πολύ καλά, ήταν πο
λύ συμπαθητικός, μέ τούς ευχάριστους τρόπους του καί τίς εξαίρετες πληροφορίες 
πού έδινε. Είχε μεγάλη εξυπνάδα καί καθαρή κρίση καί σχετικά μέ τήν κατάσταση 
στήν 'Ελλάδα είχε σωστότερες άπόψεις άπό δ,τι μπορούσε κανείς νά άκούση άλλου.

Τή μόρφωση, πού άπόχτησε στά ταξίδια του, τήν αύξησε στήν πατρίδα μόνος 
μέ τίς δικές του προσπάθειες. Κατοικούσε μέ τήν ηλικιωμένη μητέρα του σ’ ένα με
γάλο αρχοντικό καί στόν κήπο είχε χτίσει μιά μικρή βιβλιοθήκη, όμορφα επιπλωμέ
νη, μέ πιάνο και μέ καλή συλλογή βιβλίων ελληνικών, γερμανικών καί γαλλικών. Α 
νάμεσα σ' αύτά, πού ήταν πρώτης τάξεως, ύπήρχε μιά νεοελληνική μετάφραση τοΰ 
Laplace «Τό σύστημα τού κόσμου»- τό βιβλίο αύτό ό περιηγητής δέν θυμόταν νά 
τό είχε Iδει πουθενά άλλοΰ3.

’Άλλος περιηγητής τόν αναφέρει ώς νέον Έλληνα έμπορο, έναν άπό τούς πε
ρισσότερο μορφωμένους, έ'ξυπνους καί σεβαστούς άνθρώπους στά Γιάννινα. Ό  ίδιος 
περιηγητής περιγράφει τό γάμο τού Μελά λεπτομερώς. Σημειώνει άκόμα δτι παν
τρεύτηκε πολύ νέα γυναίκα μέ τόν πραγματικό σκοπό, δπως είπε ό ίδιος, νά τήν έ- 
λευθερώση άπό τά δεσμά τών προλήψεων, νά τή βάλη κάτω άπό τή φροντίδα τής 
μητέρας του, νά καλλιεργήση τίς κλίσεις της, νά μελετήση τό χαρακτήρα της, νά 
κατευθυνη τις δυνάμεις τοΰ νοΰ της, πού ξυπνούσαν, νά κάνη τά πρώτα χρόνια τοΐ 
γάμου τό υστερινό τέλος τού άρραβώνα καί έτσι νά καταφέρη νά γίνη ή γυναίκα

5) Η . Holland, ?vi)’ άνωτ. ο. 151.
6) W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece. Amsterdam 1967, vol. 1 a. 403.
7> H. Holland, ενθ’ άνωτ. σ. 120.
8) ”Ev()’ άνωτ. a. 120, 167.



του δ σύντροφος κα'ι ό φίλος του. Αυτές οΐ φωτεινές ιδέες τοΰ Μελά μπορούσαν ν’ ά- 
άποδοθοΰν κατά μεγάλο μέρος στήν επίδραση τής κοινωνίας μέ τήν οποία ήρθε σέ 
επαφή., ταν ταξίδεψε στήν Ευρώπη9.

Ά λλος μορφωμένος άνθρωπος ήταν ό ’Ιωάννης Βηλαρας, γιά τόν όποιο γίνε
ται ευρύτερος λόγος, επειδή είχε πολύπλευρα ενδιαφέροντα.

Στις συζητήσεις του ό Βηλαρας φανέρωνε ενα μίγμα εξυπνάδας και στωϊκοΰ 
χιούμορ. 'Ό ταν ρωτήθηκε γιά τήν κατάσταση πού βρίσκονταν τότε ή Αθήνα, αν 
δηλαδή μπορούσε νά συνάντηση κανείς έκεΐ Ακαδημαϊκούς, Στωΐκούς καί II εριπα- 
τητικούς, απάντησε' «Δέν ξέρω γιά ’Ακαδημαϊκούς ή Στωΐκούς, άλλά κάθε "Ελληνας 
στούς καιρούς μας είναι «Περιπατητικός». Μιλώντας γιά τό χαρακτήρα τών Νεοελ
λήνων, παρατήρησε «είναι λαός στόν όποιο ή ιδιοτέλεια έ'χει τήν πρώτη θέση, ή θρη
σκεία τή δεύτερη». 'Ωστόσο ένώ ό Βηλαρας παραπονιόνταν γιά τήν αδυναμία καί 
τή δουλικότητα τών συμπατριωτών του, δπως έκαναν καί άλλοι Έλληνες, είχε δμως 
τή διάθεση νά έξυψώνη τό πνεΰμα τοΰ λαοΰ του καί νά παραπονιέται γιά τήν παρα
μέληση πού έδειχναν γ ι’ αύτόν οί πολιτισμένες κοινωνίες τής Ευρώπης.

Χαρακτηρίζοντας τίς πολιτικές διαθέσεις τών 'Ελλήνων, τούς χώριζε σέ τρεις 
τάξεις· όλες ζητούσαν αλλαγή τής καταστάσεως, τήν επιδίωκαν δμως μέ διαφορετι
κούς τρόπους. Οί νησιώτες, οί εμπορευόμενοι Έλληνες καί οί Μωραΐτες είχαν προσ- 
κολληθή στήν ιδέα δτι θά ελευθερωθούν άπό τήν Αγγλία· ή δεύτερη; κατηγορία, στήν 
όποία περιλάμβανε πολλούς λόγιους καί στεριανούς εμπόρους, άπέβλεπε στήν ύπάρ- 
χουσα δύναμη τής Γαλλίας ο')ς τό πιο πιθανό μέσο άπελευθερώσεως· οί κατώτερες 
τάξεις είχαν καϋμό νά δεχτούν τούς Ρώσους ώς ελευθερωτές. Αύτή, ή διάκριση, πα
ρατηρεί, σχετικά μέ τήν κατάσταση τών πνευμάτων στήν Ελλάδα, ήταν καλά θεμε
λιωμένη.

Στή συζήτηση αύτή έγινε άκόμα σύγκριση ανάμεσα στήν αξία τών αρχαίων 
'Ελλήνων καί τών πολιτισμένων εθνών τής νεώτερης Ευρώπης. 'Ο Βηλαρας έ'δειξε 
στή συζήτηση αύτή δτι είχε ακριβή αντίληψη, τών αρχαίων συγγραφέων καί μεγάλον 
ενθουσιασμό γιά τις παληές δόξες τής χώρας του. Πότε - πότε έ'κανε παρατηρήσεις 
γιά τήν κατάπτωση τών Ελλήνων, κι αυτές γίνονταν μέ ανάμικτο τόνο μελαγχολίας 
καί σάτιρας, πού έδειχνε τό χαρακτήρα του και δέν ταίριαζε άσχημα μέ τή φύση 
τοΰ αντικειμένου.

Ό  Βηλαρας ήταν άνθρωπος μέ πολύπλευρη μόρφωση καί καλά πληροφορημέ- 
νος στις φυσικές επιστήμες καί στή μεταφυσική. Είχε φήμη, καί τήν άξιζε, δτι ήταν 
ό πρώτος βοτανικός τής Ελλάδος. Οί γνώσεις του γιά τήν πρόοδο τής χηιιείας εκτεί
νονταν σέ τόσο πρόσφατη έποχή, ώστε ήξερε τήν ανακάλυψη τών μεταλλικών βάσε
ων τών αλκαλικών στό θέμα αύτό, δπως καί σέ άλλα σχετικά μέ τή χημεία, έ'κανε 
λεπτολόγες ερωτήσεις, πού τίς συνόδευε μέ έξυπνες παρατρήσεις. Φαίνονταν πώς εί
χε σκεφτή πολύ τά διάφορα μεταφυσικά καί ηθικά θέματα καί δταν συζητούσε γ ι’ 
αύτά, έδειχνε τόν ίδιο σατυρικό σκεπτικισμό, πού ήταν τό γενικό χαρακτηριστικό τών 
σκέψεών του.

’Έγινε συζήτηση γιά τόν υλισμό καί τήν αναγκαιότητα· καί στά δύο αυτά θέμα
τα, ύστερα άπό μερικές παρατηρήσεις, πού έδειχναν δτι κατείχε τήν Ιστορία καί τή 
σημασία τών συζητήσεων αύτών, διακήρυξε τήν καταφατική του γνώμη.

Τό ποιητικό τάλαντο τοΰ Βηλαρά δέν είναι κατώτερο άπό τίς επιτυχίες του στή

9) Τ. S. Hughes, ενθ’ άνωτ. σ. 29, 37. Περισσότερες πληροφορίες για τόν Ί .  Μελδ 
ν.αί τήν κατοπινή του δράση ίδέ Λ. I. Μελά, Μιά Οικογένεια μιά 'Ιστορία, ’ΛΑήναι 
19(57, σ. 387 κ.έ.



φιλολογία καί στήν επιστήμη- δ περιηγητής δέν ήξερε τίποτε δημοσιευμένο τοΰ Βη
λαρά, δμως λέει δτι ή αξία μερικών χειρογράφων ποιημάτων στή ρωμέϊκη γλώσσα10, 
έδωσαν στό Βηλαρά πολλή φήμη ανάμεσα στούς συμπατριώτες του. Μερικά ποιήμα- 
τά του είναι ερωτικά, άλλα σατιρικά καί χιουμοριστικά. 'Ο περιηγητής είχε τήν ευ
καιρία νά δοκιμάση τήν ποιητική του ευχέρεια., δίνοντάς του ενα - δυο κομμάτια αγ
γλικών ποιημάτων στά ιταλικά- έφτασαν λίγα λεπτά γιά νά τά μεταφράση, σέ ρωμέΐ- 
κους στίχους. Έξέφρασε τήν ϊδια γνώμη γιά τά ποιήματα τοΰ Χριστοπούλου, ποΰ 
είχε ιδεΐ ό περιηγητής στά Γιάννινα, καί είπε δτι αυτά είναι τό στολίδι τής νέας λο
γοτεχνίας στή χώρα του.

Μέ αί'τά τά χαρίσματα τής γνώσεως καί τής καλαισθησίας σχετίζεται στό χα
ρακτήρα τοΰ Βηλαρά καί ή σκωπτική διάθεση, γιά τήν όποία έγινε λόγος πιο πά
νω- πότε - πότε έπαιρνε ύφος υψηλό καί υπερήφανο, ποΰ θά ταίριαζε καλύτερα στά 
αρχαία χρόνια τής ελληνικής έ,λευθερίς, παρά στή νεώτερη κατάπτωση. Σ ’ αυτή τή 
διάθεση πρέπει ν’ άποδώση κανείς κάτι τό εκπληκτικό γιά ένα τόσο μορφωμένο καί 
έξυπνο άνθρωπο, δηλαδή τήν αδιάφορη στάση πού έπαιρνε σχετικά μέ τούς δ ρους 
τής ζωής καί τήν πρόοδο άλλων χωρών, καθώς καί τό δτι έδειχνε μικρό ενδιαφέρον 
γιά τά ανέκδοτα πού λέγονταν στή συνομιλία γιά τά θέματα αύτά. ’Ά ν  έξαιρέση κα
νείς μερικές ερωτήσεις πού έκανε γιά τήν πρόοδο τής χημείας καί τής ’ιατρικής στήν 
Αγγλία, ο Βηλαρας έκανε λίγες άλλες ερωτήσεις καί έδινε τήν εντύπωση δτι πίεζε 
μέ επιμέλεια κάθε κίνηση περιεργείας. Τό ’ίδιο αίσθημα, αν καί σέ μικρότερο βαθμό, 
παρατηρεΐται καί σέ πολλούς άλλους "Ελληνες, πού ασχολούνται μέ τή φιλολογία* αυ
τό δέν μπορεί παρά ν’ άποδοθή στήν τέλεια ανάμιξη περηφάνειας καί ντροπής, μέ 
τήν όποία βλέπουν τήν τύχη τής χώρας τους.

"Ολα αύτά γράφονται γιατί ό περιηγητής θεωρούσε τόν Βηλαρά ένα άπό τά 
καλύτερα παραδείγματα νεοέλληνα λογίου- ήταν πραγματικά ανώτερος στό χαρακτή
ρα, φανέρωνε δμως καλά δλα τά χαρακτηριστικότερα εθνικά στοιχεία τοΰ λαοΰ του. 
'Η  φήμη του ήταν πολύ σημαντική καί πολλές φορές άκουγε κανείς τ’ δνομά του ν’ 
άναφέρεται μέ περηφάνεια άπό τούς "Ελληνες- ή περηφάνεια αυτή μπορεί νά συγ- 
χαιρήται γιά τήν καταγωγή της καί νά δικαιολογήται άπό τήν πραγματική άξία τοΰ 
αντικειμένου, πού τήν προκαλοΰσε11.

Ή  μόρφωση καί ή κοινωνική Θέση τών γυναικών

Οί περιηγητές κρίνουν αυστηρά τή μόρφωση, καί τήν κοινωνική θέση τών γυ
ναικών στά Γιάννινα. ’Έρχονταν άπό τήν Ευρώπη, δπου τά πράγματα ήταν αλλιώς 
κι εδώ εΰρισκαν διαφορετική κατάσταση.

Παρατηρεΐται ανισότητα τών φύλων, ή όποία. εκτός άπό τήν κατάσταση πού 
δημιουργήθηκε άπό τήν επίδραση τών Τούρκων, ύπήρχε καί στά άρχαΐα χρόνια. Οί 
γυναίκες τών άνωτέρων τάξεων δέν μορφώνονταν, μάθαιναν λίγα μόνον άπό τούς 
άντρες τής οίκογενείας τους. Δέν ταξίδευαν κι έτσι δέν είχαν τά πλεονεκτήματα, πού 
είχαν οί άντρες άπό τά ταξίδια, ήταν αποκλεισμένες άπό τήν άνάμιξη μέ τόν κόσμο 
καί σπάνια έβγαιναν άπό τά διαμερίσματα τοΰ σπιτιού τους, γιά νά παν στήν ’Εκ
κλησία ή στά λουτρά. Οί άρραβωνιασμένοι δέν έβλεπαν ό ένας τόν άλλον πριν άπό 
ιήν ημέρα τοΰ γάμου- οί γυναίκες παντρεύονταν πολύ νέες καί αύτό συντελούσε άκό
μα περισσότερο στό νά μένουν άμόρφωτες. Οί συζητήσεις τους ήταν γενικά ζωηρές,

10) Οί περιηγητές χρησιμοποιούν τόν ορο Romaic Language γ ιά  τή νεοελληνική
γλώσ"α· «Ελληνική» γράφουν γιά τήν αρχαία. Γιά νά μείνουμε πιό πιατοΐ στο κλϊμα
τών περιγραφών χρησιμοποιούμε τή λέΐη  «ρωμέϊκη».

11) Η. Holland, ένθ’ άνωτ. σ. 273— 276.
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δέν είχαν δμως ποικιλία στά θέματα. Ή  ομιλία τους ήταν ευγενική καί ελκυστική καί 
θά μπορούσε νά βρή κανείς γυναίκες τής άνωτέρας τάξεως στά Γιάννινα, που ή ευ
πρέπεια τής συμπεριφοράς τους θά τίς έ'κανε νά ταιριάζουν στούς περισσότερους ευ
ρωπαϊκούς κύκλους12.

Ή  αμορφωσιά τών γυναικών συντελούσε καί στό χαμηλό επίπεδο μορφώσεως 
τής κοινωνίας γενικώτερα. "Ομως δέν ΰά ύπήρχε λόγος V  άποκλείωνται οι γυναίκες 
άπό τήν κοινωνία, αν άπό μικρή ηλικία φρόντιζαν νά φυτέψουν στό νοΰ τους καλές 
αρχές καί τήν αίσθηση τών ήθικών καθηκόντων. Οί γυναίκες, πού ξέρουν τά κα
θήκοντα τους, είλ'αι στόν ίδιο βαθμό ικανές μέ τούς άντρες νά τά εφαρμόζουν καί ε
πειδή έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη τήν ευαισθησία, μπορούν εύκολώτερα νά καλ
λιεργήσουν τό πνεύμα καί τίς κοινωνικές άρετές.

Οί γυναίκες είχαν ζωντάνια καί εξυπνάδα στήν έκφραση καί έδειχναν έ'τσι ύ
ψηλό βαθμό αισθήματος και πνεύματος. Άκόμα φαίνονταν δτι είχαν φυσική αφο
σίωση καί καλή διάθεση.

Σύμφωνα μέ τό σύστημα πού επικρατούσε, τά κορίτσια δταν έφταναν στήν εφη
βική ηλικία, άποκλείνονταν άπό τή δημόσια θέα μέ περισσότερη επιμέλεια άπό δση 
οί καθολικές καλόγρηες. Στό «γυναικείο» δπου κλείνανταν, δέν διδάσκονταν τίποτε 
άλλο έκτος άπό κεντήματα καί άλλα τέτοια μικροπράγματα κι αν ή μητέρα ή ή πα- 
ραμάννα ήξερε νά διαβάζη, τίς δίδασκε γιά τά λείψανα, τήν Ιστορία τών θαυματο
ποιών καί άλλες άνοησίες, πού ί| δεισιδαιμονία πρόσθεσε στή θρησκεία. Στούς αρ
χαίους Έλληνες συνέβαινε τό ίδιο, γιατί κι αυτοί άπέκλειαν τίς γυναίκες άπό τήν 
κοινωνία. Μόνον οί εταίρες συναναστρέφονταν ελεύθερα μέ τούς ίάντρες καί μορ
φώνονταν13.

Τήν προσοχή τών περιηγητών τράβηξε ή κυρά Φροσύνη, γιά τήν όποία γρά
φουν δτι ήταν έξυπνη καί μορφωμένη κι έδειχνε δτι είχε κάνει νά ξαναζήση στό 
πρόσωπό της ό χαρακτήρας τής άρχαίας Έλληνίδας εταίρας. Έκτος άπό τήν ομορ
φιά της, είχε ελκυστική χάρ η. κομψούς τρόπους, ζωηρό πνεύμα καί ήταν ευχάριστη 
στίς συζητήσεις. Οί Γιαννιώτες μιλούσαν μέ άγάπη καί περηφάνεια γ ι’ αύτή καί 
φαίλ'εται πώς θεωρούσαν τήν ύπαρξη ένός τέτοιου» προσώπου στά Γιάννινα ώς ά- 
πόδειξη τής υπεροχής τους σχετικά μέ τήν υπόλοιπη Ελλάδα στόν πολιτισμό, δπως 
θεωρούσαν καί τά δυο σχολεία τους14. Οί περιηγητές περιγράφουν καί τό τραγικό 
τέλος τής Φροσύνης.

Τ ά  Σ χ ο λ ε ία

Γιά τά Σχολεία, πού υπήρχαν στά Γιάννινα βρίσκομε στούς περιηγητές αρ
κετές πληροφορίες.

Π αιδιά πλουσίων οικογενειών μάθαιναν νά διαβάζουν καί νά γράφουν στά 
σπίτια τους μέ δάσκαλο πού πήγαινε εκεί15. Τά άλλα παιδιά μάθαιναν τά πρώτα 
γράμματα σέ σχολεία δπου δίδασκαν Ιερείς· οί γνώσεις τών δασκάλων αύτών δέν

12) ”Ενί)’ άνωτ. σ. 153— 154.
13) Τ. S. H u g h e s , ενθ’ άνωτ. σ. 35. "Οσα γράφει ό H u g h e s  προέρχονται άπό τήν 

αντιπάθεια τον γιά τήν Όρ-θοδοξία, τήν όποία δέ γνώριζε καλά καί τήν ουνέχεε μέ 
τόν Ρωμαιοκαθολικισμό. Ό  ίδιος ήταν άγγλικανός καί έγινε άργότερα ίερεΰς τής ’Ε κ 
κλησίας του. Βλ. καί μιά μικρή μελέτη μου σχετική μέ αύτά «Π ώ ς είδε δ ’Ά γγλος1 
περιηγητής καί λόγιος Τ. Sm art H u g h es  τήν Ελληνικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν 
τό 1813— 1814». Ά θήνα ι 1968.

14) Λύτό-θί σ. 38. W . Μ . L e a k e  £νθ’ άνωτ. σ. 403.
15) II. Holland, ενθ’ άνωτ. σ. 159.



περνούσαν τά ελληνικά τής Καινής Διαθήκης. Το καλοκαίρι δέν ήταν ασυνήθιστο 
νά ιδή κανείς στά προάστια τής πόλεως έναν τέτοιο δάσκαλο νά κάθεται κάτω άπό 
έ'να δέντρο μέ τριάντα ώς σαράντα μαθητές γύρω του. 01 φτωχότεροι μαθητές πλή
ρωναν τό δάσκαλο μιά πιάστρα τήν έβδομάδα10.

Εκτός άπό αύτά γιά τά μεγαλύτερα παιδιά υπήρχαν καί δυο άλλα σχολεία, 
πού ονομάζονταν «Άκαδημίαι»· αυτά ήταν τό «Γυμνάσιον» τοΰ ’Αθανασίου Ψαλί- 
δα καί τοΰ Μπαλάνου.

Τό Γυμνάσιο τοΰ Ψαλίδα Ιδρύθηκε άπό τόν II ικροζώη, έμπορο, άπό τό χωριό 
Γραμμένο κοντά στά Γιάννινα. Γιά τόν σκοπό αυτί) διέθεσε 800 πουγγιά καί άπό 
τούς τόκους πληρώνονταν μισθός 2.000· πιάστρας στόν «άρχιδιδάσκαλο» Ψαλίδα. ’Ε
κτός άπ’ αύτόν δίδασκαν καί δύο βοηθοί μέ μισθό καί έδιναν άκόμα καί ?να δώρο 
κάθε χρόνο στούς 100 μαθητές τοΰ σχολείου17.

Τό σχολείο είχε θαυμάσια βιβλιοθήκη, δτ»ό ύδρόγειες σφαίρες καί μερικά κα
λά όργανα αστρονομίας. Τή φήμη του τή χρωστούσε στό χαρακτήρα τοΰ δασκάλου 
του, πού τόν θεωρούσαν εναν άπό τούς ηγέτες τής φιλολογίας στή νεώτερη 'Ελλά
δα. Εΐναι άλήθεια οτι υπάρχουν κι άλλοι πού έγραψαν περισσότερα, ό Ψαλίδας δ
μως ταξίδειμε πολύ, ξέρει πολλές γλώσσες, είναι δυνατός στήν κλασσική φιλολογία, 
οξύς κριτικός, ποιητής καί άκόμα γνώστης τής φιλολογίας καί τής επιστήμης τών 
ευρωπαϊκών εθνών. Τό μόνο έ'ργο του πού ήξερε ό περιηγητής ήταν τό «’Αληθής 
ευδαιμονία ήτοι βάσις πάσης θρησκείας» έν Βιέννη 1791, τόμοι 21β, στό όποιο ώς 
κυριώτερο χαρακτηριστικό διακρίνεται ένας τόνος σκεπτικισμού. ’Επίσης είναι συγ
γραφέας τοΰ άνωνύμου βιβλίου «’Έρωτος ’Αποτελέσματα» πού τυπώθηκε στή Βιέν
νη τό 179219. Ό  περιηγητής σημειώνει δτι ϊσως νά έγραψε καί αλλα εργα, πού ό 
ίδιος δέν ήξερε20. Ό  Ψαλίδας δίδασκε άρχαΐα ελληνικά, ιστορία, γεωγραφία καί 
διαφόρους κλάδους τής γενικής φιλοσοφίας21.

Έκτος άπό τό διδακτικό του έ'ργο ένδιαψέρονταν καί γιά τά γενικώτερα ζη
τήματα. Σέ συναναστροφές, δπου συγκεντρώνονταν καί άλλοι Γιαννιώτες καί τύ- 
χαινε νά βρίσκονται καί περαστικοί περιηγητές, μιλούσε διαρκώς λατινικά, ελλη
νικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά καί ρωσικά γιά κάθε θέμα πού έρχονταν στό νοΰ 
του, δμως προτιμούσε φανερά τέτοια θέματα πού είχαν σχέση μέ τις τέχνες, τή φι
λολογία καί τή δόξα τής χώρας του, τήν όποία ποτέ δέν παρέλειπε νά ταυτίζη μέ 
τήν άρχαία 'Ελλάδα. Σ ’ αύτό τό σημείο ή προκατάληψή του ήταν φανερή καί φαί
νονταν άιιέσως.

Δέν πέρασαν πέντε λεπτά άπό τή συνάντησή του μέ τόν περιηγητή κι άρχισε 
νά παραπονιέται γιά τήν άχαριστία τών Ευρωπαϊκών Εθνών, πού δέν ξεπλήρωναν 
στούς 'Έλληνες τής εποχής του τά ευεργετήματα πού δέχτηκαν άπό τούς προγόνους 
των. «Τί θά είμαστε στις τέχνες, στήν άγωγή. στό παράδειγμα τών ελληνικών ά- 
ξιών; Οι νεώτεροι απόγονοι τών ανθρώπων εκείνων έχουν τήν Ιδια Ικανότητα νά 
γίνουν μεγάλοι- χρειάζονται μόνον τήν ευκαιρία καί κάποια ελαφρά βοήθεια, γιά 
νά κατορθώσουν νά δείξουν τίς Ικανότητες τους καί νά πάρουν τή θέση τους άνά- 
μεσα στά έθνη. Μπορούσε νά συμβή (κι εδώ μίλησε μέ κάποια σαρκαστική όξύτη-

16) W . Μ. Leake, ?νθ’ άνωτ. τ. IV  σ. 148.
17) Αυτόθι σ. 148, Τ. S. Hughes, ενθ’ άνωτ. σ. 24.
18) Β. Ε. Ράστε, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (Συμβολή στή Δεκαετία 1791— 1799), Ά θ ή 

ναι 1969, σ. 1. 'Ο  6 ' τόμος δέν έξεδό-θη.
19) ’Έ νθ ’ άνωτ. ο. 10.
20) Γιά άλλα έ'ργα τοΰ Ψαλίδα πρ6λ. ένθ’ άνωτ. σ. 2, 4, 7, 22.
21) Η. Holland, ϊνθ ’ άνωτ. σ. 151—152. Pouqueville, ενθ’ άνωτ. σ. 153.



τα) ώστε νά έ'ρθη κάποια μέρα πού θά ξαναζητήσουν δσα λεηλατήθηκαν άπό τούς 
αρχαίους θησαυρούς των».

Σέ κάθε "Ελληνα είναι αγαπητό τό θέμα τής αγνωμοσύνης τής πολιτισμένης 
Εύρώπης πρός τή χώρα τους κα'ι ασχολούνται μ’ αύτό τόσο, σέ σημείο πού νά κου
ράζουν κάθε ξένο πού θά κάθονταν νά τούς άκούση. Σχετικά δμως μέ τήν πολιτική 
τους κατάπτωση υπάρχει ένας υψηλός τόνος εθνικής ματαιοδοξίας πού κυριαρχεί 
σ’ αυτούς· αύτό κατά έ'να μέρος προέρχεται άπό τούς προγόνους καί κατά ενα άλλο 
άπό τή συναίσθηση τής δραστηριότητας πού αναπτύσσουν καί τήν αίσθηση τής υ
περοχής τους απέναντι στούς Τούρκους, πού τούς περιβάλλουν. Οί συνομιλίες τους 
έχουν αποφθεγματική μορφή καί βρίσκουν εύκολα έπιχειρήματα. ’Έχουν πολλές 
παροιμίες στή γλώσσα τους, πολλές άπ’ αυτές έξυπνες καί μέ καλό νόημα κι έχουν 
τή συνήθεια νά τίς χρησιμοποιούν συχνά.

Ή  φιλοδοξία νά φαίνωνται φωτισμένοι κι ελεύθεροι άπό τις προλήψεις είναι 
πολύ κοινή· ίσως άπό τό λόγο αύτό, περισσότερο δμως άπό τά δεισιδαιμονικά έθιμα 
άπό τά όποια είναι γεμάτη ή θρησκεία τους, μπορεί νά έξηγηθή δ σκεπτικισμός, πού 
συχνά επικρατεί στίς μορφωμένες τάξεις τών νέων Ελλήνων.

Ό  Ψαλίδας είναι καλά πληροφορημένος σχετικά μέ τίς νέες επιστήμες καί 
μορφώθηκε στή Γερμανία καί αλλού' φαίνεται δμως δτι ό νούς του απασχολείται 
περισσότερο μέ τίς μελέτες, ποΰ έχουν τη γεύση τής αρχαίας φιλοσοφίας τών σχο
λών. ’Έχει αξιέπαινο ζήλο γιά την πρόοδο τής ελληνικής φιλολογίας καί πολύ έν1- 
θουσιασμό γιά τήν ποίηση στή γλώσσα αυτή. Ό  περιηγητής τόν ακούσε ν ’ άπαγ- 
γέλλη καί νά έξηγή έπί μιά ώρα τούς λυρικούς στίχους τοΰ ’Αθανασίου Χριστοπού- 
λου, τούς όποιους, δπως καί πολλοί άλλοι "Ελληνες, θεωρεί ώς τούς ώραιότερους τής 
νέας ποιήσεως καί λίγο κατώτερους καί άπό τούς στίχους τοΰ ίδιου τοΰ Άνακρέ- 
οντος22.

’Άλλος περιηγητής είδε τόν Ψαλίδα γιά πρώτη φορά σ’ ένα συμπόσιο πού έ
δωσε ό Άλέξης Νούτσος, γιά χάρη τού1 Άλή πασά· ό Ψαλίδας ήταν διερμηνέας 
γιά τούς ξένους και δταν ό Άλής τόν διέταξε νά έρθη κοντά του, πλησίασε μέ πλα
τύ χαμόγελο στό πρόσωπο καί φίλησε μέ σεβασμό τήν άκρη τού καφτανιού τοΰ 6ε- 
ζύρη, ώς δείγμα υποταγής στή διαταγή23.

Ό  ίδιος περιηγητής συναντήθηκε πάλι μέ τόν Ψαλίδα στό σπίτι τοΰ Φορέστη, 
προξένου τής ’Αγγλίας στά Γιάννινα. Ό  περίφημος Ψαλίδας, διηγείται, ήρθε νά 
περάση τή βραδυά μαζί μας. Ή  προσωπικότητα αύτή, συνεχίζει, έ'χει τό μεγαλύ
τερο όνομα στή φιλολογία καί στό τάλαντο ανάμεσα στούς Νεοέλληνες. Ωστόσο ά
πό τή συζήτηση αύτή καί άλλες άκόμα πού είχε μαζί του δέν μπορούσε παρά νά σκε- 
φτή δτι τά προσόντα του, ειδικά στήν άρχαία ελληνική, φιλολογία, έχουν ύπερτιμηθή 
πολύ. Είναι ικανός ομιλητής καί κατέχει πολύ αξιόλογο βαθμό φυσικής εξυπνάδας, 
δμως στίς συζητήσεις του ανακατεύει μέ παράδοξο τρόπο παράξενες και δικτατο- 
ρικές αποφάνσεις. ’Έχει ταξιδέψει πολύ καί άπόχτησε κάποιο σκεπτικισμό στίς θρη
σκευτικές του αντιλήψεις· ό κυριώτερος τόπος δπου έμεινε στά νιάτα του ήταν ή 
Πετρούπολη, δπου καί συνέταξε τό μόνο έργο, πού δημοσίευσε. Αύτό τό αφιέρωσε 
στήν αύτοκράτειρα Αικατερίνη,, ή όποία τόν προστάτεψε, δταν ή φιλόδοξη; αύτή 
γυναίκα σχεδίαζε νά 6άλη τό γιό της Κωνσταντίνο στό βυζαντινό θρόνο.

Ό  περιηγητής λέει δτι ό Ψαλίδας τούς εύχαρίστησε περισσότερο μέ τά δια- 
σκεδαστικά άνέκδοτά του γιά τή ρωσική αύλή, παρά μέ τή σφοδρή επίθεσή του έ-

22) Η . Holland, εν#’ άνωτ. σ. 161 %.ε.
23) Τ. S. Hughes, ενθ’ ά-νωτ. σ. 49.



ναντίον τοΰ· Cockerell2*, ένός άπό τή συντροφιά τους, πού τ’ όνομά του δέν 
τοΰ ήταν άγνωστο και γιά τον όποιο έδειξε τή μεγαλύτερη δυσαρέσκεια του γιά τις 
επιτυχημένες άνασκαφές, πού έκανε στήν Αίγινα και στή Φιγαλεία* οί τίτλοι μέ τούς 
οποίους στολίστηκε τώρα ήταν «Τυμβωρύχος» κα'ι «Ιερόσυλος» κα'ι μερικοί άλλοι 
τό ίδιο ευγενικοί. 'Ωστόσο ό Cockerell δέν χρειάζεται δικαιολογίες γιά ν ’ α
πόκρουση τίς επιθέσεις αυτές. Ούτε ήταν ευχάριστο ν’ άκούη κανε'ις τόν κυνικό αύ
τόν φιλόσοφο νά βρίζη μέ μεγάλη σκληρότητα εναν άλλον ’Άγγλο κύριο μέ ύψηλό 
χαρακτήρα καί μεγάλες επιτυχίες, τόν οποίο γνώρισε στά Γιάννινα, εναντίον τοΰ 
οποίου δμως, δταν είναι παοών ή απών, τέτοια επίθεση πέφτει αδύναμη.

ΓΙ ρίν φύγουν τό βράδυ εκείνο ολόκληρο το βρεταννικδ έθνος προσεβλήθη και 
κατηγορήθηκε γιά ταπεινή αχαριστία, γιατί προσπαθεί νά χάλκευση καινούριες α
λυσίδες γιά τούς δυστυχισμένους Έλληνες αντί νά σπάση αύτές μέ τίς όποιες ήταν 
δεμένοι, κι αύτό γιά ανταπόδοση γιά δλα τά ανεκτίμητα ευεργετήματα, πού πήραν 
άπό τά έ'ργα τών προγόνων τους.

Σ ’ αύτές τίς παρατηρήσεις τόλμησαν ν ’ απαντήσουν οί ξένοι, δτι καί αν σκε- 
φτή κανείς ό,τιδήποτε γιά τις κυβερνήσεις τής πολιτισμένης Εύρώπης καί γιά τήν 
ελλειψη δημοσίας φιλανθρωπίας στό σύστημα τής νέας πολιτικής καί γιά τήν οποία 
μόλις πρέπει κανείς ν ’ άπορή, δμως δέν δικαιολογείται νά κατηγορή τούς Ά γγλους 
κυρίους γενικώς δτι άρνοΰνται τίς συμπάθειες τους γιά τις ατυχίες ή δτι δέν προσ
παθούν γιά τό καλό τών άτυχων συμπατριωτών του· δτι οί ’Άγγλοι έρχονται νά 
ίδοΰν τούς τόπους τής αρχαίας δόξας, ζωντανεμένους άπό τή μελέτη τών άρχαίων 
προτύπων τής φιλοσοφίας και τής αισθητικής, γεμάτοι ενθουσιασμό καί θερμοί 
άπό τό πνεύμα ε/εΐνο τής ελευθερίας, πού είναι χαραγμένο βαθειά στό πνεύμα· δτι 
στίς περιστάσεις, πού υπάρχουν, είναι οί πρώτοι πάντοτε πού συντελούν στό ν’ αν
τηχούν οί συμφορές τής 'Ελλάδος στ’ αυτιά δλων δσοι, έχουν τήν Ικανότητα νά τίς 
ελαφρώσουν ή νά άποτρέψουν τήν επέκτασή τους25.

Ό  ίδιος δ περιηγητής μέ τόν φίλο του έπισκέφτηκε, γιά λόγους εθιμοτυπικούς, 
τόν Ψαλίδα στό σπίτι του. Ό  οικοδεσπότης τούς δέχτηκε μέ αξιοπρέπεια καί ή οι
κοδέσποινα τούς έφερε καφέ· ή ίδια δέν είχε σκοπό νά καθίση μαζί τους ούτε άλλω
στε καί ό δεσποτικός αφέντης της τής ειπε νά καθίση. ’Έφεραν καί δυό ομορφα 
παιδιά διά νά χαιρετήσουν τούς ξένους, ενα αγόρι καί ενα κορίτσι· τό παιδί τό 
φρόντιζε ενας οικοδιδάσκαλος, τό κορίτσι μιά παραμάννα’ ήταν μόλις εννιά χρόνων 
καί άρραβωνιασμένο μέ τόν αρχίατρο τού1 Άλή πασά.

Άφοΰ έ'φυγε ή οικοδέσποινα, ό περιηγητής εκανε λόγο γιά κάτι πού νόμιζε ώς 
βλαβερό έθιμο, δηλαδή τόν αποκλεισμό τών γυναικών άπό τήν κοινωνία· μαζί μέ 
τις γυναίκες, πίστευε, αποκλείεται ή λεπτότητα, καί ή εύγένεια, πού μπορεί νά φέρη, 
ή επίδρασή τους. Ό  περιηγητής νομίζει δτι τίποτε άπό δσα είχε πει δέν προκάλεσε 
περισσότερο τίς προκαταλήψεις τοΰ Ψαλίδα δσο αύτό, γιατί υποστήριξε τό έ'θιμο 
μέ βιαιότητα, λέγοντας δτι δλες οί γυναίκες είναι επιρρεπείς στό κακό καί αν τούς 
παραχωρηθή έλευθερία, θά τήν καταχρασθούν. 'Ο περιηγητής απάντησε δτι τίποτε 
αλλο δέν φαίνεται πώς Οά δώση τιμή στίς γυναίκες καί θά τίς κάνη ειλικρινείς δσο 
ή εμπιστοσύνη πού οί άνδρες θά δείξουν σ’ αντές καί γιά παράδειγμα εφερε τίς γυ-

24) C h a r le s  R o b e r t  C o c k e re ll (1788— 1863), ’Ά γγλ ος άρχιτέκτων άπό το
1810 μελέτητε τά μεγάλα αρχιτεκτονικά μνημεία τής 'Ελλάδος, της ’Ιταλίας καί τής 
Μ. Ά σίας. Ά πο  τις άνασκαφές πού εκανε στήν Αίγινα, στή Φιγαλεία κα ί άλλοϋ μετέ- 
φερε πολλά ευρήματα πού βρίσκονται, τώρα στο Βρεταννικό Μουσείο. Στήν ’Α γγλία 
εχτισε σημαντικά κτίρια. E n c y c lo p a e d ia  B r ita n n ica , τ. 5 σ. 942.

25) ’Έ ν θ ’ ά νω τ . τ. Β ' σ. 441— 443, 462— 46ο.



ναϊκες τής πατρίδας του. 'Ο Ψαλίδας σ’ αύτά έφερε αντιρρήσεις καί ανέφερε τά 
έθιμα τών αρχαίων 'Ελλήνων, τά όποια αναγκαστικά πρέπει νά είναι σωστά. ’Έτσι 
σταμάτησε ή συζήτηση, γιατί τό νά προβάλη κανείς αντιρρήσεις στίς γνώμες τοΰ 
Πλάτανος ενώ βρίσκεται, στήν 'Ελλάδα, θά φαίνονταν τόσο μισητό έγκλημα, δσο 
καί τό ν’ άρνηθή τό αλάθητο τοΰ πάπα στή Ρώμη. "Ομως τόλμησε ν’ άναφέρη ενα 
δίστιχο από έναν αρχαίο συγγραφέα, ποΰ αν καί είχε πολλά λάθη, δέν μπορούσε νά 
πή κανείς δτι δέ γνώριζε τήν ανθρώπινη φύση:, άλλά αυτός ό συγγραφέας ήταν 
λατίνος ( ’Οβίδιος).

Cui peccare licet, peccat minus; ipsa potestas 
semina nequitiae languidiora fecit.
(Σ ’ αύτόν πού επιτρέπεται ή αμαρτία, αμαρτάνει λιγώτερο' ή ίδια άδεια 

τά σπέρματα τής ακολασίας τά κάνει πιο αδύνατα).

Κατόπι μίλησαν καί γιά τήν κατάσταση τής Ελλάδος. Σ ’ αύτό τό θέμα δμως 
ήταν δύσκολο νά καταλάβη κανείς τήν πραγματική γνώμη τοΰ Ψαλίδα. ’Άλλοτε 
θρηνούσε γιά τίς δυστυχίες της καί έβριζε πικρά τίς ευρωπαϊκές δυνάμεις πού ε
πέτρεπαν νά ύποφέρη δ λαός· άλλοτε κατηγορούσε τούς συμπατριώτες του, όνομά- 
ζοντάς τους ανδράποδα καί μέ πολλά άλλα ταπεινά ονόματα, επαινούσε τή διαγω
γή τού Άλή πασά, μιλούσε γιά τά έργα του σάν νά ήταν Αλβανός καί δικαιολογοΰ- 
σε μέ θερμά λόγια τή φρικτή σφαγή τοΰ Γαρδικιού.

Σέ άλλη συνάντηση μέ τον περιηγητή ό Ψαλίδας κατηγόρησε τήν προφορά 
τής αρχαίας ελληνικής ποΰ χρησιμοποιούσαν οί ’Άγγλοι. Ό  συνομιλητής του γρά
φει, δτι ήταν έτοιμος νά κάνη κάποια συγκατάβαση στό ζήτημα αύτό, δεχόμενος 
τά δικά τους σφάλματα, αν δμως γίνονταν καί κάποια παρόμοια συγκατάβαση άπό 
εκείνους πού δέχονταν τήν αρχαία σά μιά σχεδόν δμιλουμένη γλώσσα· όχως δχι, οί 
απόγονοι τών Ελλήνων δέν μπορούσαν νά σφάλλουν προσφέροντας τή γλώσσα τών 
προγόνων τους καί πίστευαν δτι ό αηδιαστικός γιωτακισμός τους δέν χρειάζεται 
διόρθωση.

Ό  περιηγητής, θέλοντας νά δείξη στόν Ψαλίδα πώς μπορούν οί ’Άγγλοι νά 
συνθέτουν στήν ελληνική, τού δώρησε ένα αντίτυπο μέ ώραίους ιάμβους γραμμέ
νους άπό τόν μακαρίτη καθηγητή Porson26. 'Ό μω ς αύτός έδειξε γιά τούς στί
χους αυτούς πολλή περιφρόνηση καί προσπάθησε νά τούς κρίνη τόσο άστόχαστα, 
ώστε δέν άφησε εύνοϊκή εντύπωση γιά τή δική του μόρφωση..

Τή γνώμη του αύτή ό περιηγητής τήν επιβεβαίωσε, δπως γράφει, άπό ένα 
άλλο επεισόδιο πού συνέβη τήν άλλη μέρα τό πρωΐ στό σπίτι, δπου έμεινε καί δπου 
προσκάλεσαν τόν Ψαλίδα γιά τό πρόγευμα.

Στή μακρά συζήτηση πού έκαναν, ήρθε και τό ενδιαφέρον θέμα τής Δωδώνης 
καί τής πιθανής τοποθεσίας της. Ό  Ψαλίδας πίστευε δτι βρίσκονταν κοντά στή 
Φοινίκη (δπου υπήρχε αρχαία καί πλούσια πολιτεία) στήν περιοχή τοΰ Δελβίνου

26) Richard Porson (1759— 1808), ’Ά γγλος φιλόλογος, άπό το 1792 καθηγητής
τών 'Ελληνικών είς τό Trinity College τοΰ Καίμπριτζ. Δημοσίευσε κριτικές εκδό
σεις πολλών αρχαίων ελληνικών κειμένων τό 1806 ?γινε βιβλιοθηκάριος τοΰ L on
don Institution. Σημαντική ήταν ή συμβολή του στήν έΐέταση καί ερμηνεία
τών νόμων τής μετρικής. Encyclopaedia Britannica, τ. 18 σ. 233—245.
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στις όχθες τοΰ ποταμού Μπίστριτσα, τού Δώδωνος τής αρχαιότητας27. Έκεΐ, είπε, 
υπάρχουν ακόμη τά σκοτεινά δάση άπό βελανιδιές, πού μπορεί νά τ' αναγνώριση 
κανείς, τόσο μοιάζουν μέ τ’ άρχαΐα, ή πηγή και ό λόφος μέ άρχαΐα κυκλώπεια τείχη 
καί πολλές άλλες λεπτομέρειες τού προφητικού Ιεροΰ. Ό  περιηγητής δέν μπορούσε 
νά συμφωνήση εντελώς μέ τήν τοποθέτηση αύτή τής Δωδώνης, κυρίως γιατί ήταν 
κοντά στη θάλασσα· ό Ψαλίδας δμως τού έδειξε ενα δρόμο πού περιλάβαινε τόσο 
σημαντικό τμήμα τής Ηπείρου, ώστε αποφάσισε, αν ήταν δυνατόν στήν περίοδο α%'- 
τή τοΰ χρόνου, νά έξετάση τόν τόπο πριν φύγη ό φίλος του Cockerell.

"Ύστερα άπ’ αύτά ό Ψαλίδας δυστυχώς εβγαλε άπό τό σημειωματάριό του 
μιά επιγραφή, πού είχε αντιγράφει άπό ένα αρχαίο μάρμαρο κοντά στά Τρίκαλα. 
Τήν έδωσε στόν περιηγητή, ίσως γιά ν’ άνταποδώση τό δώρο, δηλαδή τό βιβλίο 
μέ τούς Ιάμβους τού Porson, καί τόν παρακάλεσε νά τή δώση, δταν φτάση στήν 
’Αγγλία, σέ πρόσωπο πού σκόπευε νά κάνη νέα έκδοση τής ’Ανθολογίας. Ή  επιγρα
φή αύτή είναι επιτάφια γιά έ'να γιατρό, τόν Κίμβερα, άπό τήν πιστή χήρα του 
Ανδρομάχη.

Φώτα Θεοϊς ϊκελον στυγερών ίήτορα νούσων 
Moipn ύπ’ άτρέπτω Κυμβέρα τύμβος εχει'
"Ον πινυτή παράκοιτις άνιηρόν, φ ίλ’ όδίτα, 
θάφεν άκοιμήτοις δάκρυσιν ’Ανδρομάχη.

27) Δώδων — Μπρίστριτζα, ποταμός τοΰ Δελβίνον, πηγάζει ανάμεσα στή Μουζίνα καί στή 
Δρόβιανη, περνάει τό Βουθρωτό καί χύνεται στή θάλασσα στό β ιβάρι'.6 ποταμός «τρέ
χει ορμητικά, είναι αίέναος καί καλλίρροος, διαυγέστατος καί τό καλοκαίρι ψυχρότα
τος καί πλήρης ήδυτάτων ιχθύων μέ πορφυρά στίγματα (πέστροβες)· δύσκολα δια
βαίνει τις πεζός καλοκαίρι καί χειμώνα. Τά ίίδατα τούτου υγιεινά καί καλά». Κ. Θεσ- 
πρωτοϋ καί ’Αθανασίου Ψαλίδα, Γεωγραφία Α λβανίας καί ’Ηπείρου, προλεγόμενα καί 
σημειώσεις A. X. ΓΙαπαχαρίση, ’Ιωάννινα 1964 σ. 57, 83. ”Αν καί τώρα είναι περιτ
τή κάθε συζήτηση γιά τήν τοποθεσία τής Δωδώνης, παραθέτουμε τα  οσα γράφει γ ι’ 
αύτή ό Κοσμάς Θεσπρώτός (ίδιο έ'ργο σ. 82). «Είς Μεσοπόταμον, Μοναστήρι, Δελφί
νον, είς ενα λόφον, είς τό βόρειον χείλος τοΰ Δώδωνος ποταμοϋ. Αύτοΰ ήτον τό άρχαι- 
ότατον Ελληνικόν Μαντείον τής Δωδώνης. Σώζεται τό τείχος τό περιέχον τόν λόφον, 
καί είς τό κέντρον του δ ναός, δστις έ'χει σχήμα σχεδόιν κυκλικόν. Έ π τά  μονόλιθοι άπό 
γρανίτην λίθον στΰλοι, χρώματος μελανοκοκκίνου στιλπνού, βαστάζουν τόν ναόν σολ'ι
πτάμενον άπό δώδεκα στοάς, τοΰ οποίου τό έδαφος είναι έστρωμένον μέ πλάκα μεγά- 
λην καί χονδρήν, πλήν είς πολλά μέρη κατεσκαμμένον, καί αί πλάκες συντετριμμένες. 
Είδαμε είς τό εσωτερικόν ίΐρόσωπον νότια, πλάκα μικρόν έφΟαρμένην, ήτις σώζει έτι 
εν άρχαΐον ελληνικόν επίγραμμα, ούτινος τό λείπει ολη ή άρχή καί μέση, δπου άνε- 
πλήρου-ν τό έπιγραμμάτιο αί είς τό κάτω μέρος τής πλακός δύο κλάδοι δάφνης γεγλνμ- 
μένοι. Εις δέ τά  έξωτερικά πρόσωπα τοΰ ναοϋ βλέπεις ακόμη καί σώζονται μερικά ε ί
δωλα ή ομοιώματα γεγλυμμένα τεχνικώτατα δρακόντων πτερωτών, λεόντων καί αε
τών μέ αναλογίαν εντελή· έξ ών, περιεργείας χάριν, άντεγράψαμεν μερικά, ώς φαίνον
ται κάτωθεν... Ή  πόρτα τής Δωδώνης ήτον πρός άνατολάς. Τώρα είς αυτήν είναι α- 
γρια δένδρα φυτρωμένα, άγριοσυκιές, βάτοι, ως καί είς τά τείχη της· καί έκβαίνων άπ’ 
αυτήν καταβαίνεις είς ένα δάσος κατάπυκνον, συνιστάμενον άπό δρύας, πτελέας, φη
γούς, ιτέας καί άγριοκλήματα περιπλεγμένα, καί εξής είς τόπον έπίπεδον είς τήν όχθην 
τοΰ ποταμοϋ, τερπνότατον καί χαριέστατον έκτεινόμενον κατά μήκος· τόσον κατάσκιον, 
οπού σχεδόν σχηματίζει νύκτα. "Ενας άήρ δροσερός καί υγιεινός καταψύχει καί έμψυ- 
χώνει τόν κεκοπιακότα είς τά μεγαλύτερα τον ήλίου καύιματα. Ό  γλυκύς ήχος τοΰ 
παραρρέοντος ποταμοϋ, τό κελάδισμα τών διαφόρων πουλιών, ή ακρα ησυχία, καί ή 
ί)έα τοΰ ναοϋ, προξενοϋν ένα σέβας, είς τόν αισθηματικόν περιηγητήν».
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Στή μεταγραφή τοΰ επιταφίου επιγράμματος εκανε δυστυχώς τρία λάθη, δπως 
λέει ό περιηγητής (στήν πρώτη σειρά σ τ υ γ ε ρ ώ ν ,  στή δεύτερη Κ ι μ β ή ρ α κα'ι 
στήν τρίτη τήν παράλειψη τής λέξεως Φ ί λ’. Τίποτε άλλο δέν μπορεί νά δείξη πιό 
καλά τά λάθη στά όποια μπορεί νά όδηγήση τούς Νεοέλληνες ή παραμέληση τής 
προσωδίας, τήν όποία θυσιάζουν εντελώς στόν τονισμό). Ό  περιηγητής εδειξε στόν 
Ψαλίδα τά λάθη όσο πιό ευγενικά μποροΰσε κα'ι μάλιστα πιό πολύ άπ’ δσο άξιζε 
γιά τις προηγούμενες επιθέσεις του. Τότε πληγώθηκε ή ΰπερηφάνειά του και υπο
στήριζε δυστυχώς τά λάθη του ακόμη περισσότερο, πού ή αναγκαία εκθεσή τους 
τόσο τόν σύγχυσε, ώστε ενιωσε εχθρα καί ό περιηγητής πολύ λίγο τόν ξαναείδε ό
σον καιρό εμεινε άκόμα στά Γιάννινα28.

★ ★ ★

Τό άλλο σχολείο στά Γιάννινα ήταν κατώτερο κα'ι φοιτούσαν σ’ αύτό νεώτεροι. 
μαθητές. Διευθυντής του ήταν δ Μπαλάνος, σεβάσμιος καί φίλεργος άνθρωπος, ό'- 
μως μέ μικρότερη, μόρφωση άπό τόν Ψαλίδα. Ό  πατέρας τοΰ Μπαλάνου, πού ήταν 
κι αύτός διευθυντής τοΰ σχολείου, ήταν συγγραφέας μιας ή δυο μαθηματικών με
λετών, μέ κάποια εκτίμηση, στόν τόπο του29.

28) Τ. S. Hughes, έ ν θ ’ ά νω τ . σ . 462— 463. Γ ιά  τ ό ν  Ψ α λ ίδ α  β λ . κ α ί τ ή ν  β ιο γ ρ α φ ία
τοΰ Λ ε ά ν . I .  Β ρ α νο ύ σ η , ’Α θ α ν ά σ ιο ς  Ψ α λ ίδ α ς , ό δ ιδ ά σ κ α λ ο ς  τοΰ  Γ ένο υ ς , « ’Η πειρ ω τική
Ε σ τ ί α »  ε τ . Α '  (1952) σ. 327. Σ χ ε τ ικ ά  μ έ τό ε π ίγ ρ α μ μ α  γ ιά  τό  όποιο έ γ ιν ε  ή σ υ ζή τη 
ση ας ση μειω θή  δτι ε ίνα ι δ η μ ο σ ιευ μ ένο  στή σ υ λλο γή  τοΰ  W. Peek, G r ie ch isc h e  V e r s  
— Inschriften, Akademie —  Verlag, Berlin 1955, ά ρ . 584 σ. 143 μέ δ ια φ ορ ετικ ή  γ ρ α φ ή .

Φ ώ τα θ ε ο ίς  ίκ ελο ν  σ τυ γερ ώ ν  ιή το ρ α  νού σ ω ν
Μ οίρη ΰ π ’ ά τρ έπ τω  Κ ίμ β ερ α  τύ μ β ο ς  εχει·
"Ο ν π ινυτή  π α ρ ά κ ο ιτ ις  ά ν ιη ρ ό ν  γοόω σα  

Θ ά ψ εν  ά κ οιμ ή τοις  δά κ ρ ί'σ ιν  ’Α ν δ ρ ο μ ά χ η .

Καί στό κείμενο δπως τό παραθέτει ό Hughes υπάρχουν λάθη. Τό ονομα Κίμβερ είναι 
λατινικό. Στόν Πλούταρχο (Καΐσαρ 66, Βροΰτος 17) τό συναντούμε ό Κίμβρος.

29) Στό Σχολείο αύτό δίδαξαν δ Βησσαρίων Μακρής (1676— 1683), ό ίερεύς Γεώργιος
Σουγδουρής (1673— 1714), δ ίερεύς ’Αναστάσιος Παπαβασιλείου (1715), δ ιερομό
ναχος Μεθόδιος ’Ανθρακίτης (1715— 1723), ό Μπαλάνος Βασιλόπουλος (1723—1760) 
καί τά παιδιά του Κοσμάς Μπαλάνος (1760—1807), Κωνσταντίνος Μπαλάνος (1807— 
1818) καί ’Αναστάσιος Μπαλάνος (1818— 1820). Τδ Σχολείο πήρε τό ονομά του άπσ 
τόν ΜπΙαλάνο Βασιλόπουλο, διευθυντή μετά τόν ’Ανθρακίτη. ΤΗταν υπερβολικά συν
τηρητικός καί ήρθε σέ σύγκρουση μέ τον Ευγένιο Βούλγαρι. Ό  Κοσμάς Μπαλάνος
διαδέχτηκε τον πατέρα του στή διεύθυνση καί δίδαξε μέχρι τό 1807, δπότε καί άπεθα- 
νε. Καί αυτός ήταν συντηρητικός δπως καί ό πατέρας του καί ήρθε σέ σύγκρουση μέ 
τον Ά . ψαλίδα. Ό  αδελφός του ’Αναστάσιος Μπαλάνος (Μπαλανίόης καί Καμινά
ρης) τόν διαδέχτηκε στή Σχολή καί δίδαξε μέχρι τό 1818. Δέν αναγνώριζε τά  νεώτε- 
ρα διδακτικά συστήματα καί στήν έποχή του ή Σχολή άρχισε νά παρακμάζη. Τελευταί
ος δάσκαλος στή Σχολή ήταν δ άδερφός του Κωνσταντίνος. Ή  Σχολή καταστράφηκε 
τδ 1820, δταν κάηκαν τά Γιάννινα μέ διαταγή τοΰ Ά λή πασά. I I .  Άραβαντινοΰ, Χρο
νογραφία τής Η πείρου, έν Ά θήναις 1857, τ. Β ' σ. 279. Ματθ. Π αρανίκα, Σχεδίασμα 
περί τής έν τώ Έλληνικώ ’ΈίΙνει καταστάσεως τών γραμμάτων, Κωνσταντινούπολις 
1867 σ. 61. Τό 6ι6λίο τό οποίο άναφέρεται εδώ εχει τόν τίτλο «'Οδός μαθηματικής ή 
σειρά βαθμηδόν προϊοΰσα, περιεκτική τών κατ’ είδος κυριωτέρων τής μαθήσεως πρα-
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Τό σχολείο αύτό ιδρύθηκε άπό τόν Gioni (Γκιούμα η Γκιούνμα) έμπορο, 
ποΰ άπόχτησε μεγάλη περιουσία άπό εμπορικές επιχειρήσεις στή Βλαχιά. "Τστερα 
τό συντηροΰσαν οΐ αδελφοί Ζωσιμάδες, εγκατεστημένοι στή Ρωσία, στήν Πολωνία 
και στήν Αυστρία. Στό σχολείο διδάσκονταν γραμματική και αρχαίους Έλληνες 
συγγραφείς 300 περίπου μαθητές. Ό  Μπαλάνος είναι άνθρωπος πολύ σεβάσμιος 
και εξαίρετος λόγιος· ή μακρυά άσπρη γενειάδα του φτάνει ως τή μέση και μέ τούς 
ήρεμους φιλικούς τρόπους του φέρνει στό νοΰ ζωηρά τήν εικόνα άρχαίον φιλοσόφου.

Διευθυντής τοΰ σχολείου αύτοΰ χρημάτισε ό Μελέτιος ό Γεωγράφος, γεννημέ
νος στά Γιάννινα, μητροπολίτης Αθηνών, ύστερα ό περίφημος Ευγένιος Βούλγα- 
ρις, κερκυραίος, ποΰ μετέφρασε τήν Αϊνειάδα σέ ελληνικούς εξάμετρους30.

01 δάσκαλοι ονομάζονταν «σοφολογιώτατοι»· μαθήματα έκαναν τό πρωί καί 
τό απόγευμα καί τό διδακτικό σύστημα πού χρησιμοποιούσαν ήταν τό ϊδιο μέ τήν 
Ευρώπη- χρησιμοποιούσαν τό σύστημα Bell31.

Άναφέρεται δτι ένας άπό τούς κυριώτερους συντελεστές πού έπεισε τούς "Ελ
ληνες νά ιδρύσουν σχολεία - - τό καλύτερο μέσον γιά νά βελτιώσουν τό έ'θνος των
—  ήταν ενας μοναχός άπό τό Άπόκουρο, ονομαζόμενος Κοσμάς, ό όποιος έπί οχτώ 
χρόνια περιόδευσε τή χώρα ώς Ιεροκήρυκας καί έ'κανε τήν ίδρυση τών σχολείων 
τό κυριώτερο θέμα τών ομιλιών του. Καί σ’ άλλα ήταν μεταρρυθμιστής· πέτυχε νά 
πείση τις γυναίκες στό Ζαγόρι νά παρατήσουν τό μεγάλο άμορφο κεφαλομάντηλο, 
δμοιο μ’ αύτό πού φορούν οί γυναίκες σέ μερικά νησιά τού Αιγαίου, καί νά φορέ
σουν άπλό μαντήλι. ’Έπεσε μάρτυρας τοΰ ζήλου του καί θανατώθηκε άπό τόν Κοΰρτ 
πασ*3 τό 1780 (1779)32.

Είναι πιθανό δτι ό Άλή πασάς, άδιαφορώντας γιά τις μελλοντικές συνέπειες 
τών μέτρων πού λάβαινε και άποβλέποντας στά άμεσα πλεονεκτήματα, παρά ξεκι
νώντας άπό καλύτερα αισθήματα, πάντοτε ένεθάρρυνε τήν έκπαίδευση τών 'Ελλή
νων. Συχνά έφιστοϋσε τήν προσοχή τών επισκόπων σ’ αύτή' δμως οί επίσκοποι γε
νικά σκέπτονταν νά σωρεύουν χρήματα καί νά ενεργούν δπως οί Τούρκοι άξιωμα- 
τοΰχοι κι’ έτσι έδειχναν πολλή διάθεση λ'ά τήν παραμελούν. Στό γέρο σχολάρχη 
Μπαλάνο συχνά μεταχειρίζονταν τή γλώσσα αύτή, προτρέποντάς τον νά μορφώνη 
μέ έπιμέλεια τά παιδιά, πού έμπιστεύτηκαν στίς φροντίδες του, νά τούς δίνη καλό 
παράδειγμα καί ποτέ νά μή άμφιβάλλη δτι θά έχη τήν προστασία του.

’Έλεγαν δτι ό Άλή πασάς δέν μπορούσε νά διαβάση καί νά γράψη. Έ να ς δ
μως περιηγητής λέει δτι τόν είδε ό ίδιος νά διαβάζη και πίστευε δτι ι,υιοροΰσε νά

γματειών, οΐον τών στοιχείων τοΰ Εύκλείδου, σφαιρικών κατά Θεοδόσιον, γεωμετρίας 
θεωρητικής καί πρακτικής τριγωνομετρίας, τοΰ περί κρικωτής σφαίρας κατά Πρόκλον, 
τοΰ περί χρήσεως σφαιρών, άστρολαβίου, γεωγραφίας καί οπτικής» είς τόμους 3, 'Ε- 
νετίησιν 1749.

30) Τ. S. Hughes, ενθ' άνοοτ. τ. Α ” σ. 24. W . Μ. Leake, ένθ’ άνοίτ. τ. IV  σ. 148.
31) Ό  Andrew Bell γεννήθηκε τό 1753 στή Σκωτία, ήταν θεολόγος καί άνέλαβε τή 

διεύθυνση ένός σχολείου γιά τά παιδιά τών ’Ά γγλω ν στρατιωτών ποΰ υπηρετούσαν οτ'ο 
Egmore κοντά στό Μαδράς στήν ’Ινδία. Σ ’ αυτό τό σχολείο μόρφωσε μερικούς μα
θητές καί τούς εκανε βοηθούς του στο διδακτικό έργο· αύτό κατόπι άπό το 1795 άνέ- 
λαβαν ολόκληρη τή διδακτική εργασία. Α νεξάρτητα άπό τόν Bell έφήρμοσε τήν ίδια 
τακτική καί 6 Langaster. Τό σύστημα αύτό είναι τό αλληλοδιδακτικό. Τά παιδιά, 
πού ήταν σέ μιά αίθουσα, χωρίζονταν σέ ομάδες κι ενας 6οηΟός αναλάμβανε νά διδά· 
1η τήν κάθε ομάδα. Ό  δάσκαλος είχε τήν έποπτεία καί καθοδηγούσε τούς βοηθούς. 
(Μεγάλη Π αιδαγω γική ’Εγκυκλοπαίδεια, Ά θήνα ι 1967, τ. Α ' σ. 534, 141).

3 2 ) W . Μ. Leake, ένθ’ άνωτ. σ. 149.



διαβάζη καί στις δύο γλώσσες, ρωμέϊκα καί τούρκικα- αν καί δέν τόν είδε ποτέ νά 
γράφη, δέν αμφέβαλε δτι είχε αυτή τήν ικανότητα, γιατί τόν πληροφόρησαν δτι 
μπορούσε νά γράφη33.

"Οσο γιά τούς Τούρκους δέν σκοτίζονταν πολύ νά μορφώσουν τά παιδιά τους· 
δταν ενας άπ’ αυτούς μπορούσε νά γράφη, τόν θεωροΰσαν δτι ανήκει σέ ανώτερη 
τάξη καί τού έδιναν μεγάλη σημασία, βλέποντάς τον νά φοράη στή ζώνη του αση
μένιο καλαμάρι, τό σημάδι τοΰ μυστηρίου του31.

Γίνεται ακόμη λόγος καί γιά βιβλιοθήκες στά Γιάννινα. Π ιό πάνο) άναφέρθη- 
κε ή βιβλιοθήκη τοΰ 'Ιωάν. Μελά. ’Τπήρχε βιβλιοθήκη στή Μητρόπολη μέ βιβλία 
πατέρων τής ’Εκκλησίας καί τής βυζαντινής Ιστορίας, γιά τά οποία οί καλόγηροι. 
ύπερηφανεύονταν35. ’Επίσης στά δυο σχολεία υπήρχαν βιβλιοθήκες. Τό σχολείο τοΰ 
Ψαλίδα είχε 1.500 βιβλία κλασσικά στίς τρείς γλώσσες, πού διδάσκονταν σ’ αύτό. 
Καί οί Βλάχοι στά χωριά τους είχαν βιβλιοθήκες, μέ γαλλικά καί Ιταλικά βιβλία. 
Είχαν ακόμη καλές εκδόσεις τών Ελλήνων κλασσικών κι έ'νας ξένος μπορούσε νά 
βρή έκεΐ φιλολογικά βοηθήματα, πού δύσκολα θά έφερνε μαζί του στά ταξίδια ταυ3Γ>.

’Αναφέραμε πιό πάνω γιά τά επιστημονικά όργανα ποΰ είχε ό Ψαλίδας στό 
σχολείο του. Καί ό Άλή πασάς είχε ενα μικρό αριθμό επιστημονικών οργάνων, ποΰ 
τά προμηθεύτηκε άπό διάφορα μέρη τής Ευρώπης· ένδιαφέρονταν γιά τήν κατα
σκευή καί τή χρήση τους. Μερικά τηλεσκόπια πήρε άπό τήν Α γγλία καί ήταν πολύ 
καλά' είχε ενα μικροσκόπιο τοΰ I Holland πού δέν μπορούσε νά τό διευθετήση 
γιά νά λειτουργή κανονικά- ό περιηγητής ποΰ ήταν καί γιατρός πήγε στό Σεράγι 
ενα πρωΐ καί τοΰ έδειξε πώς λειτουργεί καί τίς διάφορες εφαρμογές στήν παρατή
ρηση. Είχε ακόμα ιδεϊ μερικά ηλεκτρικά πειράματα. Ό  Ψαλίδας είχε μιά ηλεκτρική 
ιιηχανή, πού χρησίμευε γιά τίς επιδείξεις αύτές. Φυσικά τό ενδιαφέρον τοΰ Άλή γ ι’ 
αύτά είναι παροδικό και δπως φαίνεται έξαρτάται άπό τή σχέση ποΰ μποροΰν νά 
έχουν μέ τά μέσα πού διαθέτει γιά τήν προώθηση τής εξουσίας του37.

Ευεργέτες

01 περιηγητές κατάλαβαν τή μεγάλη σημασία ποΰ είχαν οί ευεργέτες γιά τήν 
εκπαίδευση καί μιλοΰν ιδιαιτέρως γ ι’ αυτούς.

Άναφέρεται ό Gionis (Γκιούμας ή Γκιούνμας) πού ίδρυσε σχολείο στά Γ ι
άννινα τό 1683 (1676 V ήταν Γίαννιώτης έμπορος, πού μάζεψε μεγάλη περιουσία 
άπό επιχειρήσεις στή Βλαχιά. Τοποθέτησε τά χρήματά του στήν Τράπεζα τής Βε
νετίας γιά νά συντηρήται άπ’ αύτά τό σχολείο καί δταν ή Τράπεζα αύτή δημεύτηκε 
τόν καιρό τής γαλλικής κατοχής, οί Ζωσιμάδες υποστήριξαν τό σχολείο.

Ή  εξαίρετη οικογένεια τών Ζωσιμάδων έδειξε γνήσια ελευθεριότητα. Ή ταν  
άπό πολλά χρόνια εγκατεστημένοι στη Ρωσία, στήν Πολωνία καί στήν Αυστρία, 
ελεύθεροι άπό τήν καταπίεση τής δεσποτικής δυνάμεως καί φωτισμένοι άπό τήν 
επικοινωνία τους μέ περισσότερο φωτισμένα έθνη· ζητούσαν μέ τήν ενθουσιώδη ά
γάπη τους γιά τήν πατρίδα νά ρίξουν τους θησαυρούς τής φιλολογίας στήν αγκα
λιά της- καί καθώς δέν μπορούσαν νά βοηθήσουν τά ταπεινωμένα παιδιά της μέ τά 
δπλα, έθεσαν σκοπόν τους νά τά εφοδιάσουν μέ τά πιό σίγουρα, αν καί βραδύτερα 
σέ ενέργεια, φάρμακα τής γνώσεως.

33) Α υ τό θ ι. Η. H o lla n d , ε ν θ ’ ά νω τ. σ. 183.
34) Τ. S. Hughes, ενθ’ άνωτ. τ. Λ ' σ. 25.
35) W . Μ. L e a k e , ενθ’ avcnx. σ. 148.
36) Pouqueville, ενθ’ άνωτ. τ. Β' σ. 353.
37) Η. Holland, ενθ’ άνωτ. σ. 182, 183.



Αύτά τά ευλογημένα αδέλφια κατέθεσαν μεγάλα ποσά γιά τόν σκοπό αύτό στήν 
Τράπεζα τής Μόσχας' μέ τή δική τους βοήθεια καί τά χρήματα μεγάλος αριθμός 
«πό ρωμέϊκα βιβλία δημοσιεύονταν σταθερά και μοιράζονταν στήν Ελλάδα· ανάμε
σα σ' αύτά ήταν γραμματικές καί στοιχειώδεις διατριβές. Βοηθούσαν κάθε άξιό- 
λογη φιλολογική δημοσίευση καί εφόδιαζαν μέ τά απαραίτητα μέσα πολλούς νέους 
μέ τάλαντο γιά νά μπορούν νά ταξιδεύουν πρός βελτίωσή τους ή νά σπουδάζουν σέ 
πανεπιστήμια τού εξωτερικού. Ό  περιηγητής πιστεύει δτι ό εξαίρετος πατριώτης 
καί ολοκληρωμένος λόγιος Κοραής, πού χρησιμοποιεί κάθε μέσο γιά νά καθαρίση 
τή γλώσσα άπό τίς φθορές τού μιξοβάρβαρου ύφους στό όποιο ξέπεσε, χρωστάει 
τήν πρώτη προστασία του στήν εύεργεσία τών Ζωσιμάδων38.

Μεγάλες καί ευγενικές είναι οί ευεργεσίες τών Ζωσιμάδων, σημειώνει ενας 
άλλος περιηγητής, μιας άπό τις πλουσιώτερες νεοελληνικές οικογένειες. Δυο αδελ
φοί κατοικούν στήν ’Ιταλία καί έ'νας άλλος στή Ρωσία. ’Έμαθε δτι τά χρηματικά 
ποσά πού στέλνουν κάθε χρόνο στά Γιάννινα γιά βιβλία, γιά τά σχολεία καί άλλες 
ευεργεσίες γιά τήν ανάπτυξη, τής φιλολογίας δέν είναι λιγώτερα άπό 2.000 πιά- 
στρα. Αύτό είναι θαυμάσιο παράδειγμα, γνήσιου καί σωστά καθοδηγημένου πατρι- 
ωτισμοΰ.

Καί άλλα παραδείγματα υπάρχουν τού γενναιόδωρου καί έξυπνου μυαλού τών 
Ζωσιμάδων. Πολλά βιβλία δημοσιεύτηκαν καί κυκλοφόρησαν γιά τή χρήση τών 
Ελλήνων μέ έξοδά τους. Τά τελευταία χρόνια βοήθησαν μέ τόν τρόπο αύτόν τή 
σημαντική εργασία τού Κοραή, τήν «Ελληνική Βιβλιοθήκη», άπό τήν οποία δημο
σιεύτηκαν ώς τώρα πολλοί τόμοι στό Παρίσι μέ έ'ργα τοΰ ’Ισοκράτη, τού Πλουτάρ
χου, τού Αιλιανού, τού Αισώπου καί άλλων39.

Άναφέρεται ό Πικροζώης (ΚαπλάνηςΙ, πλούσιος έμπορος άπό τό Γραμμέ
νο, πού ίδρυσε τό σχολείο τού Ψαλίδα10. Ά φ ησε μέ τή διαθήκη του 800 πουγγιά 
καί άπό τόν τόκο τους καί άλλες δωρεές πληρώνονταν ό μισθός τοΰ «άρχιδιδασκάλου» 
Ψαλίδα 2.000 πιάστρα, ό μισθός δυο δασκάλων καί μικρό ετήσιο βοήθημα στούς 
μαθητές. 'Ο Καπλάνης ίδρυσε μιά εκκλησία καί ενα νοσοκομείο στά Γιάννινα- τό 
συνολικό «διάφορον» τών κεφαλαίων γιά τά δυο σχολεία ήταν 60 πουγγιά41. Τά ο
νόματα αυτών καί ή μνήμη θά είναι πάντοτε άγαπητά καί σεβαστά στούς κατοίκους 
τής Η πείρου12,

Οί γιατροί στά  Γιάννινα

Στό περιβάλλον αύτό στά Γιάννινα διακρίνονταν καί οΐ γιατροί, πού τούς ά-

38) Τ. S. Hughes, ένθ’ άνωτ. τ. Α ' σ. 24, 73.
39) Η. Holland, εν#’ άνωτ. σ. 152.
40) Τ. S. Hughes, ενθ’ άνωτ. σ. 24.
41) W . Μ. Leake, ένθ’ άνωτ. σ. 148.
42) Pouqueville, ενθ’ άνωτ. τ. Α ' σ. 153. 'Ο  ίδιος ό Ψαλίδας γράφει τά  έξης: «’ Ε 

χουν δέ αύτά τά σχολεία καί βιβλιοθήκες καλές συγγραφέων Λατίνων καί Γάλλων.
Συντηρούνται δέ αυτά τά οχολεΐα άπό δυο Ίω αννίτας πραγματευτάς, ο'ίτινες κατέθε
σαν είς τδ όρφανοτροφεΐον τής Ρουσσίας, 6 μέν αιώνιας μνήμης Ζώης Καπλάνης 124 
χιλιάδας ρούβλια, ή άδελφότης των Ζωσιμάδων σχεδόν αλλα τόσα, όπου οΐ τόκοι αυ
τών νά έξαποοτέλλωνατι, είς ’Ιωάννινα πρός πληρωμήν τών μαθητών. Οί αυτοί εύερ- 
γέται τής 'Ελλάδος καί τής πατρίδος έξέδωκαν καί έκδίδουν βιβλία μέ έξοδά τους, 
καί τά διανέμουν δωρεάν, δχι μόνον είς τούς νέους τής πατρίδος των, άλλά καί ε’ις τά 
σχολεία ολης τής 'Ελλάδος, ώς τόσα δπλα διά νά πολεμήσουν τήν αμάθειαν τοΰ Γέ
νους, καί άμποτε νά νικήσουν, καί νά δειχθοΰν όγλήγορα τροπαιοφόροι, διά νά τούς



πασχολοΰσαν κα'ι άλλα έργα άσχετα μέ τήν επιστήμη τονς.
Τόν γιατρό τόν προσφωνούσαν «Έξοχώτατος»43.
’Ανάμεσα στούς γατρούς ξεχώριζε ό Σακελλάριος άπό τήν Κοζάνη ποΰ κατοι

κούσε στά Γιάννινα. ’Ή ξερε γερμανικά, γαλλικά, λατινικά και αρχαία ελληνικά, 
μετέφρασε μαζί μέ άλλους τους τέσσερις πρώτους τόμους τοΰ Ταξιδιοΰ τοΰ Άνά- 
χαρση καί τύποίσε τόν πρώτο καί τέταρτο" δμως άφησε τό έργο αύτό άπό φόβο μή
πως τόν ύποψιασθοΰν, γιατί ένα μέρος άπό τή μετάφραση έγινε άπό τόν Ρήγα καί 
γιατί ό πρώτος τόμος τυπώθηκε άπό εναν άλλον άπό τούς συνωμότες τής Βιέννης, ό 
όποιος προδόθηκε άπό τούς Αυστριακούς στήν Πύλη.

Ό  Σακελλάριος, έχοντας τόν πόθο νά εύεργετήση τούς συμπατριώτες του, α
πασχολείται μέ τή μετάφραση στή νέα γλώσσα τής γενικής ιστορίας τής Ελλάδος 
του Cousin d ’ Espreaux καί προχώρησε ώς τόν έβδομο τόμο. Ό  περιηγη
τής τόν βρήκε στό Μπεράτι, δπου τόν είχε στείλει δ Άλή πασάς μέ τόν Ίμπραήμ 
πασά, άφοΰ τόν κάλεσε άπό τά Άμπελάκια, δπου άπολάμβανε τίς ανέσεις τής πολι
τισμένης Εύρώπης, γιά νά κατοίκηση στό κέντρο τής αλβανικής βαρβαρότητος44.

Άλλος περιηγητής, πού είναι καί γιατρός, γράφει δτι δ Σακελλάριος σπού
δασε στήν ’Ιατρική Σχολή τής Βιέννης καί έκανε τό γιατρό πολλά χρόνια στά Γ ι
άννινα· ήταν καί γιατρός τοΰ Άλή πασία. "Οταν ήταν στή Βιέννη, σπούδασε κοντά 
στόν καθηγητή F rank45- δ περιηγητής διαπίστωσε δτι ό Σακελλάριος μαζί με 
τό σεβασμό πού έτρεφε γιά τόν δάσκαλό του, είχε καί μεγάλη προκατάληψη γιά τίς 
γνώμες καί τήν πρακτική τοΰ μεγάλου εκείνου γιατρού.

Ό  Σακελλάριος είχε μεγάλη φήμη ανάμεσα ατούς συμπατριώτες του καί τήν 
κέρδισε άξια μέ τό ζήλο του γιά τή φιλολογία καί γιά τήν βελτίωσή τους. Είναι 
συγγραφέας πολλών πρωτοτύπων έργων καί μεταφράσεων. Στή Βιέννη δημοσιεύ
τηκε τό 1795 ή «Ελληνική Αρχαιολογία» του46 καί ύστερα άπό δυο χρόνια ή μετά
φραση τοΰ πρώτου τόμου τοΰ Ταξιδιοΰ τοΰ Άνάχαρση, έργο πού άκόμα δέν είχε 
συμπληρώσει. Στήν ’ίδια πόλη δημοσίευσε καί δυο ρωμέϊκα μελοδράματα, τά «Όρ- 
φεύς καί Εύρυδίκη» καί «Όδυσσεύς καί Καλυψώ». Μετέφραζε, δπως είπαμε, τήν 
ιστορία τής Ελλάδος τοΰ Cousin d ’ Espreaux. βιβλίο 16 τόμων, άπό τούς 
όποιους είχε μεταφιράσει τους δέκα47. Αύτή είναι ή δεύτερη σημαντική μετάφραση

στήση ή Ε λλ ά ς τρόπαια κατά τής άμα-θείας καί ανδριάντας. Κατέθεσαν  καί άλλοι - 
αδρά κεφάλαια, καί είς τό γαξαφυλάκιον τής Βιέννας, καί είς τήν Μόσκβαν, διά 
το νοσοκομεϊον αύτής τής πόλεως, διά τήν υπανδρείαν πτωχών κοριτσιών καί βοήθειαν 
πτωχών καί φυλακισμένων. Καί αύτά βέβαια είναι τών Ελλήνων μόνον ίδια £ργα, τά 
δέ αλλα εθνη, αν ένεργοϋν παρόμοια εργα, τά πάμνουν κατά μίμησιν τών Ελλήνων, 
καθό φΰοει φιλάνι^ρωποι καί φιλόμουσοι». Γεωγραφία κλπ. ενθ’ άνωτ. σ. 53.

43) Η. H o lla n d , ενθ’ άνωτ. σ. 165.
44) W . Μ. L ea k e , ενθ’ άνωτ. τ. Λ ' σ. 354— 355, τ. Γ ' σ. 301. Γιά τίς μεταφράσεις καί

τίς εκδόσεις ποΰ άναφέρονται εδώ πρβλ. Λ. I. Βρανούση, Ρήγας, Βασ. Βιβλίου άρ.
10, Ά θήνα ι 1953 σ. 331 καί Ιδιου Ρ ήγας Βελεστινλής, Ά θήνα ι 1957 σ. 59.

45) P e te r  F r a n k , γεννήθηκε το 1745 στή Γερμανία καί πέ-θανε τό 1821 στή Βιέννη. 
Διετέλεσε καθηγητής τής ’Ιατρικής καί διευθυντής τοΰ Γενικού Νοσοκομείου τής Βιέν
νης τό 1804— 1808. Διορίστηκε καθηγητής τής ιατρικής στή Βίλνα καί γιατρός τοΰ 
τσάρου τής Ρο)σίας. Γύρισε στή Βιέννη, ό'που εζησε ως τό τέλος τής ζωής του. Ό  
F r a n k  ήταν ενας άπό τοΰς σημαντικότερους γιατροΰς τής εποχής του.

46) Τό εργο αύτό έξεδόθη τό 1796. Β .Ε. Ρ,άστε, ενθ’ άνωτ. σ. 34.
47) Ό  L o u is  C o u s in  d ’ E sp re a u x  ήταν Γάλλος συγγραφέας- γεννήθηκε στή Διέππη τό

1743. ’Έ γραψε καί άλλα εργα καί τήν « H is to ir e  G en era l e t P a r ticu lie r e  d e  la  G rece»  
R o u e n  1888— 1789 σέ 16 τόμους. Ά πέθανε τό 1818.



Ελληνικής Ιστορίας πού δίνεται στούς 'Έλληνες άπό συμπατριώτες τους Γιαννιώ- 
τες. Ό  Γιαννιώτης ’Αλέξανδρος Καγκελλάριος δημοσίευσε τό 1750 στή Βιέννη 
μετάφραση τής ’Αρχαίας 'Ιστορίας τοΰ Eollin σέ δεκαεφτά τόμους48.

"Ηταν ό πρώτος ανάμεσα στους συμπατριώτες του, πού ένδιαφέρθηκε νά μα- 
ζέψη ελληνικά νομίσματα. Μέ τήν επιμονή του, ένισχυμένη άπό τις ευκολίες πού 
δίνει ή παραμονή του στόν τόπο, κατώρθωσε νά σχηματίση μιά συλλογή δχι μι
κρής άξίας. ’Εξέτασε δ περιηγητής τή συλλογή αύτή καί τή βρήκε πολύ πλούσια 
σέ σπάνια ήπειρωτικά, άκαρνανικά και άλλα νομίσματα διαφόρων πόλεων στά πα
ράλια αύτά καί στά άντικρυνά νησιά.

’Άλλος περιηγητής δέν έχει τόσο καλή γνώμη γιά τόν Σακκελάριο. Γιά τή 
νομισματική του συλλογή λέει δτι είναι υπέροχη, δμως ό κάτοχός της φαίνεται πώς 
δέν ξέρει καθόλου τήν άξία πού θά άποχτήση, άν τήν ταξινόμηση, γιατί έχει τά 
νομίσματα ανακατεμένα σ’ έ'να δερμάτινο σακκούλι καί τά κοιτάζει δπως τό παιδί 
τά παιγνίδια του. Καί γιά τή γιατρική του δέν έχει καλύτερη γνώμη. Τόν λέει ά- 
μαθή στή γιατρική καί πώς γράφει στίχους γιά τά φρύδια τών γυναικών σέ βάρος 
τών συνταγών του19. Ό  Holland πού ήταν γιατρός ήξερε νά εκτίμηση τό συ
νάδελφό του.

’Άλλος γιατρός ήταν δ κεφαλλωνίτης Μεταξάς, πού σπούδασε κάμποσο καιρό 
στό Παρίσι καί διορίστηκε τό 1812 ή 1813 γατρός τοΰ βεζύρη. Ά πό τήν εκπαί
δευση πού πήρε, είχε διαφορετικές γνώμες άπό τούς συναδέλφους του, δμως οί ια
τρικές του γνώσεις ήταν εξαιρετικά άκριβεΐς καί επειδή έμεινε στή Γαλλία, άπο- 
χτησε πολλές φιλολογικές καί επιστημονικές γνώσεις.

'Ο άλλος γιατρός τοΰ Βεζύρη, δ Ίωάν. Βηλαράς, ήταν στή Λάρισα μέ τόν 
Βελή πασ(α.

Καθένας άπό τούς τρεις αύτούς γιατρούς έπαιρνε 6.000 πιάστρα ή 300 λίρες 
τό χρόνο, μέ τό πλεονέκτημα νά γιατρεύη καί δσους ήθελε στήν πόλη, πράγμα πού 
ίσως δπλασίαζε τό εισόδημά του. ’Ά ν  σκεφθή κανείς τόν τρόπο τής ζωής τών Ε λ
λήνων, τά επαγγελματικά αύτά εισοδήματα είλ'αι αρκετά γιά νά φέρουν τό σεβα
σμό καί τήν άνεση.

Κι άλλοι γιατροί ήταν στά Γιάννινα, άπό τούς όποιους οι πιό αξιόλογοι ήταν 
ό Κωλέττης50 καί ό Τσιπρασλής, καί οί δυο ντόπιοι. Ό  Κωλέττης, γιατρός τοΰ Μου- 
χτάρ πασά, έγραψε μιά καλή, μικρή χημική διατριβή στή ρωμέϊκη γλώσσα μέ τον 
τίτλο «Ιδέα γενική περί τινων ιδιοτήτων τών σωμάτων καί περί τής φύσεως καί τών 
ιδιοτήτων τοΰ θερμαντικού» Leghorn 1806, δπου κυρίως άσχολεϊται μέ έξυπνο 
τρόπο μέ τις νέες θεωρίες γιά τή θερμότητα. Ετοίμασε γιά δημοσίευση μεταφράσεις

48) Ό  Ά,λ. Κ α γ κ ελ λ ά ρ ιο ς  γ εν ν ή θ η κ ε  στά  Γ ιά ν ν ιν α  στο τέλος τοΰ ΙΖ ' α ί., έζησε στή Βε
νετία κα ί ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ν  ώ ς μ ετ α φ ρ α σ τ ή ς  καί δ ιο ρ θ ω τή ς . Ε ίν α ι γνωστός γ ιά  τίς σημαν
τικές εκδόσεις πού εκ α νε . Π .  Ά ο α β α ν τ ιν ο ΰ ,  Β ιο γ ρ α φ ίκ ή  Συλλογή Λ ο γ ιώ ν  τής Τουρκο
κρατίας, ’Ι ω ά ν ν ιν α  1960, σ. 130. Η. H olland ε ν θ ’ ά νω τ . σ. 163— 164.

Τό εργο δημοσιεύτηκε στή Βενετία σέ 16 τόμους. Ε . Legrand, Bibliographie Hel- 
lenique, Bruxelles 1963, τ. Α ' σ. 380.

49) T. S. Hughes, ενθ’ άνωτ. σ. 57, 74.
50) Ό  ’Ιωάννης Κωλέττης γεννήθηκε στό Συρράκο τό 1774, σπούδασε γιατρός στήν Π ίζα  

καί δταν γύρισε στά Γιάννινα έγινε γιατρός τοΰ Ά λή  Π ασά. ’Έλαβε μέρος στήν επα
νάσταση τοΰ 1821 κ α ί νωρίς πήρε ανώτατες θέσεις. ’Έ παιξε σημαντικό ρόλο στήν πο
λιτική τοΰ νεοδημιουργημένου κρα.τους. ’Έ γινε δυό φορές πρωθ-υπουργός τό 1844 καί 
τό 1847 όπότε καί άπεθανε.
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τοΰ liasselas, τοΰ Johnson51, τής Γεωμετρίας τοΰ Legendre52 καί τής ’Αριθμητι
κής τοΰ Biot53.

"Ενας γατρός άκόμα κατάγονταν άπό τή Νεάπολη, καί δέν ήταν άπό πολΰν 
καιρό εγκατεστημένος στά Γιάννΐλ·α. Δέκα λεπτά μετά τή γνωριμία του μέ τόν πε
ριηγητή τόν έ'λεγε Caro Amico, μιλούσε μέ μεγάλη ευκολία έπί μισή ώρα καί 
τόν άποχωρίστηκε μέ πολλές χειρονομίες καί χαιρετισμούς. Ό  φτωχός αύτός άνθρω
πος διώχτηκε άπό τή Νεάπολη άπό τίς επαναστάσεις καί ήρθε στά Γιάννινα, σκο
πεύοντας νά γίνη ενας άπό τούς γιατρούς τοΰ Άλή πασά. 'Ο βεζύρης δμως δέν τόν 
δέχονταν καί έτσι ζοϋσε μέ άθλιο καί φτωχικό τρόπο, ώσπου νά 6ρή τά μέσα νά πάη 
κάπου άλλου51.

Τούς γιατρούς τούς σέβονταν πολύ στήν 'Ελλάδα· αυτοί επειδή ταξίδεψαν καί 
σπούδασαν σέ ξένα πανεπιστήμια, έχουν αυτή τή φήμη δικαιολογημέλ^α. Ό  περιηγη
τής τούς χαρακτηρίζει ώς έξυπνους καί καλά πληροφορημένους άνθρώπους, μέ ζή
λο στό επάγγελμά τους καί μέ εξαίρεση τήν ικανότητά τους στή χειρουργική, προ
φανώς όχι κατώτερους στό επάγγελμά τους άπό όποιοδήποτε συνάδελφό τους στή 
νότιο Ευρώπη. Ή  εκπαίδευσή τους στή Γερμανία καί ’Ιταλία, κυρίως στή δεύ
τερη άπό τίς χώρες αυτές, είχε ώς άποτέλεσμα νά έμπνευση σέ πολλούς άπό αυτούς 
τή διδασκαλία τοΰ Bruno55 μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή της, καί δύσκολα μπορεί 
κανείς νά βρή γιατρό στήν 'Ελλάδα πού τοΰ είναι άγνωστο τό δναμα τοΰ1 Bruno 
ή τοΰ Darwin56 ή πού δέν πληιροφορήθηκε ποιά φήμη είχαν οί άνθρωποι αυ
τοί στή χώρα τους.

'Ό ταν ό περιηγητής - γιατρός ήταν στά Γιάννινα είχε τήν ευκαιρία νά έ- 
ξετάση "Ελληνες καί Τούρκους άρρωστους μαζι μέ τούς Γιαννιώτες γιατρούς· θυ
μάται μιά φορά πού συνάντησε τέσσερις γιατρούς νά έξετάζουν εναν αξιόλογο νέο 
ονομαζόμενο Τασούλα, καταγόμενο άπό τή Μακεδονία, γραμματικό τοΰ βεζύρη. 
Στά συμβούλια αύτά κυριαρχούσε τέλεια ευγένεια καί προσεκτική εξέταση τών 
συμπτωμάτων πρόσεχαν δμως περισσότερο τό σύστημα καί τή θεωρία, άπό δσο 
συνηθίζονταν στή νεώτερη άγγλική γιατρική57.

51) S a m u e l J o h n s o n  (1709— 1784) περίφημος Ά γ γ λ ο ς  συγγραφέας και λεξικογράφος. 
Στό εργο του l ia s s e la s  περιέγραψε μιά φανταστική κοινωνία.

52) A n d r ie n  — ■ M arie  L eg e n d re  (1752— 1838) Γάλλος μαθηματικός. Ασχολήθηκε 
ειδικά μέ τή Γεωμετρία καί εδωσε νέες λύσεις σέ πολλά θέματα. ’Έ γινε άκαδη,μαϊκός 
τό 1783. Τό έργο του E le m e n ts  d e  G e o m e tr ie  βξεδόθη τό 1794, γνώρισε επανειλημ
μένες εκδόσεις καί διατήρησε τήν άξία του ενα αίώνα.

58) J e a n  — B a p tis t  B io t  (1774— 1 8 G2 ), Γάλλος μαθηματικός, φυσικός κα'ι αστρονόμος.
54) Η. Holland, ενθ’ άνωτ. σ. 470.
55) B ru n o  ή B r u n n o u e  da  I .a n g o b u rg o  η B ru n o  d i C a la b r ia . ’Έζησε 

τόν ΙΓ ' αιώνα, χειροΰργος στήν Πάδουα καί στή Βερόνα. ’Έ γραψ ε τό 1252 τή Με
γάλη Χειρουργική καί τή Μικρή Χειρουργική. Γιά πρώτη φορά καί τά δυο εργα τυπώ
θηκαν στή Βενετία τό 1498. ’Έκανε πολύτιμες παρατηρήσεις καί τόνισε ό'τι ή χειρουρ
γική δέν είναι εργο τών κουρέων, άλλά επιστήμη, ποΰ πρέπει νά διδάσκεται στά πανε
πιστήμια.

56) E ra sm u s Darwin (1731—1802) ’Ά γγλος γιατρός, βοτανολόγος καί ποιητής. Ά σ χο 
λήθηκε μέ τή βοτανολγία, τήν παθολογία καί τή γενετική.

57) Η. Holland, ενθ’ άνωτ. σ. 164— 165.
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Συζητήσεις γ ιά  τή γλώσσα
Οί περιηγητές πρόσεξαν ακόμη στά Γιάννινα κα'ι τήν κίνηση, ποΰ γίνονταν 

γιά τήν επιβολή τής δημοτικής γλώσσας καί μάς άφησαν αξιόλογες παρατηρήσεις.
’Ίσως, σημειώνει ενας άπό αυτούς, δέν υπάρχει άλλο μέρος στήν 'Ελλάδα, δπου 

ή γλώσσα διατηρήθηκε στή μεγαλύτερη καθαρότητα της, δσο οί ορεινές περιοχές 
τής Ηπείρου, ή δπου έγιναν περισσότερες προσπάθειες γιά τήν άποκατάστασή 
της, δσο τά Γιάννινα. Έκεΐ ή γλώσσα είναι λιγώτερο άνακατεμένη μέ ανατολίτι
κους βαρβαρισμούς ή μέ εξωτικούς γαλλικούς και ιταλικούς δρους. Ή  ρωμέϊκη 
στούς Ιδιωματισμούς της, στίς καταλήξεις καί στή φρασεολογία της ποτέ δέν α
πομακρύνθηκε τόσο πολύ άπό τήν άρχική της γλώσσα, δσο ή ιταλική άπό τή μη
τρική της, δμως είναι αμφίβολο άν αυτό είναι πλεονέκτημα ή τό αντίθετο. Ή  τε
λευταία, υστέρα άπό διαδοχικές ξενικές αναμίξεις καί ποικίλες μεταβολές άναγεν- 
νήθηκε μέ τήν ξαφνική άναγέννηση τοΰ λαοΰ καί πήρε μιά ευγενική συνοχή, πλού
σια έκφραση καί χαριτωμένη αρμονία- όμοις ή πρώτη έμεινε, καί πρέπει νά μένη 
πάντοτε μιά ταπεινή αποχαυνωμένη διάλεκτος τής ενδοξότερης γλώσσας πού εχει 
ώς τώρα διαμορφωθή άπό τό πνεύμα τής άνθρωπότητας, επισκιασμένη γιά πάντα 
άπό τή λαμπρότητα τοΰ πρωτοτύπου της.

'Ωστόσο οί προσπάθειες πού έ'γιναν νά διορθωθούν τά έλαττώματά της καί νά 
ξερριζωθοΰν οί βαρβαρισμοί είναι πολύ άξιέπαινες, είδικώτερα γιατί κάθε καλή 
σύνθεση πού περιμένουν νά γίνη άπό τους Νεοέλληνες, πρέπει νά γραφή στή ρω- 
μέϊκη. ’Ά ν  επιχειρήσουν νά γράψουν στήν ελληνική, άσφαλώς θά άποτύχουν καμιά 
γλώσσα δέν μπορεί νά έκφράση καλά τίς γνήσιες υπαγορεύσεις τής καρδιάς μέ τήν 
ευγλωττία τοΰ πνεύματος, παρά αύτή τήν όποία συνηθίσαμε άπό τή νηπιακή μας 
ηλικία, αυτή μέ τήν όποία άκούσαμε τούς τόνους τής μητρικής τρυφερότητας, τίς 
συμβουλές τής πατρικής φροντίδας, τά αισθήματα τής φιλίας ή τά άπαλά ψιθυρί- 
σματα μιας πιό γλυκειάς άφοσιώσεως.

'Ωστόσο ή μεταρρύθμιση τής ρωμέϊκης γλώσσας, δπως καί κάθε άλλη μεταρ- 
σύνθεση πού περιμένουν νά γίνη άπό τούς Νεοέλληνες, πρέπει νά γραφή στή ρω- 
γίνη θέμα πού θά τό εμπιστεύονταν σέ μιά ομάδα ριζοσπαστών μεταρρυθμιστών σάν 
αυτούς πού παρουσιάστηκαν εδώ καί λίγον καιρό στά Γιάννινα, οί όποιοι σχημά
τισαν μόνοι τους μιά διευθύνουσα επιτροπή γιά τόν σκοπό αύτό καί δημοσίευσαν 
ενα μικρό άριθμό βιβλίων στή νεοεφευρημένη διάλεκτό τους ή Ρομεηκη γλοσα*, δ- 
ποις διάλεξαν νά τήν ονομάζουν.

Σ ’ αύτή μέ γενική συμφο^νία εξόρισαν τό φτωχό oj άπό τούς συντρόφους του 
στό άλφάβητο, δίχως νά φταίη καθόλου· τό ι χάρις στό σύστημα τοΰ1 γιωτακισμοΰ, 
πού άπ’ αύτό είναι γνωστό· τιμώρησαν τούς διφθόγγους α ι καί ε ι κάνοντας τους 
ν’ άλλάξουν θέση μέ τό ε καί τό η, πού σφετερίστηκαν τούς ήχους των χρησιμο
ποιώντας τό β κα'ι τό υ, δπου τό τελευταίο προσφέρονταν ώς σύμφωνο καί έκαναν 
καί άλλες πολλές αλλαγές, πού φαίνονται στήν ώδή πού παραθέτει ό περιηγητής 
στό βιβλίο του, γραμμένη άπό τόν γιατρό Βηλαρά, τόν άρχηγό τής συντροφιάς. Οί 
κυριώτεροι βοηθοί του ήταν ό Ψαλίδας και ό γιατρός Σακελλάριος, γιά τόν όποιο 
δέν εκφράζεται κολακευτικά.

Τό είδος τής μεταρρυθμίσεως πού είσάγεται άπό τούς νεωτεριστές αυτούς γρή
γορα θά σταματήση τελειωτικά κάθε βελτίωση τής γλώσσας.

Non defensoribus istis,
Tempus eget
(Ά πό τέτοιους προστάτες, '
δέν έχει ανάγκη δ χρόνος).

* έλληνικά στό κείμενο.



άποδειχθη δτι σχηματίστηκε κυρίως από τά εργα τών πατέρων τής Εκκλησίας και 
από τήν Καινή Διαθήκη· αναρίθμητοι δροι γιά τά κοινά αντικείμενα τής ζωής 
προέρχονται άπδ τις πηγές αύτές, δπου πραγματικά βρίσκονται πολλές προσεγγίσεις 
γιά τό ρωμέϊκο απαρέμφατο και τή χρήση τών βοηθητικών ρημάτων. 'Υπάρχουν 
ακόμα πολυάριθμα παραδείγματα άπό λατινικές κα'ι οίλλες λέξεις έλληνοποιημένες 
καί ενσωματωμένες στή νέα διάλεκτο μέ μιά απλή γραμματική μεταβολή.

"Ομως ας κρίνη μόνος του δ λόγιος, πού εξετάζει τή ρωμέϊκη γλώσσα.

1. Πουλακη ξενο 3. Η μερα φεδγη 5. Γηρηζο ναβρο
ξενητεμενο Η νύχτα βιαζη Που να καθησο
Πουλη χαμένο Να ήσηχαζη Να ξενηχτησο
που να σταθο; Καθε πουλη· Κανμοναχο.

Που να καθησο Έ γ ο  στεναζο Καθε κλαρακη
Να ξενηχτησο Το τερη κραζο Βαστα ττουλακη
Να μη χαθο; Ξενο ττουλη· Ζεβγαροτο.

2. Βραδιαζ’ η μερα· 4. Κοιταζο τ ’ άγρα 6. Δεν με γνορηζουν
Σ κοταδη ιτερη Πουλιά ζεβγαρη Κ’ έδο με διοχνουν
Κε δηχος τερη Αφτην τη χαρη Κ’ έκη μ’ άμποχνουν.
Που να σταθο; Δεν εχο πλια. Που να σταθο;

Που να φοληασο Νηκτα με δερη Αχ! πος να γενο·
Σε ξενο δασο Με δηχος τερη που να πηγενο.
Να μη χαθο; Χορης φολια. Να μη χαθο;58

Κι, άλλος περιηγητής τονίζει τήν καθαρότητα τής γλώσσας, ή όποία τοΰ κάνει 
εντύπωση59. Ή  ελληνική,, λέει, πού μιλιέται στά Γιάννινα εΐναι περισσότερο καθαρή, 
παρά σέ όποιοδήποτε άλλο μέρος τής κυρίως Ελλάδος. Οί φράσεις της είναι περισ
σότερο ελληνικές κα'ι ή δομή της περισσότερο σύμφωνη μέ τή γραμματική. Αύτο 
εΐναι φυσική συνέπεια τής λειτουργίας τών σχολείων πού άπό πολλά χρόνια είναι 
ιδρυμένα έκεΐ κα'ι τής διαμονής πολλών εμπόρων κα'ι άλλων, που ταξίδεψαν στό ε
ξωτερικό ή έμειναν στήν πολιτισμένη Ευρώπη.

Ή  παρατήρηση αύτή δμως έχει τήν εφαρμογή της μόνον στούς "Ελληνες. Οι 
Τούρκοι κα'ι οί μουσουλμάνοι ’Αλβανοί κάθε δέκατη λέξη τής ελληνικής πού μιλούν 
είναι τούρκικη καί οί ντόπιοι μουσουλμάνοι συχνά αύτά είναι δλα τά τούρκικα που 
ξέρουν.

Στήν “Ήπειρο, δπως κα'ι σέ κάθε άλλο μέρος τής 'Ελλάδος υπάρχουν μερικές 
λέξεις πού χρησιμοποιεί ό λαός, πού αν καί δέν χρησιμοποιούνται άλλου οΰτε στήν 
πολιτισμένη γλώσσα τών καλυτέρων τάξεων, είναι καθαρά ελληνικής καταγωγής. 
’Ίσιος αύτές δέν βρίσκονται σέ κανέναν άρ/αΐο συγγραφέα, δμως διατηρήθηκαν 
ιιέ τόν ’ίδιο τρόπο, δπως καί σέ κάθε χώρα οι χωριάτες χρησιμοποιούν κάποτε αρ
χαίους τύπους, πού χάθηκαν εντελώς άπό τίς πόλεις. ’Ανάμεσα σ’ αυτές στήν πε
ριοχή τών Γιαννίνων μπορούν ν’ άναφερθούν «τροχοτός»* τδ ρεύμα ή τό στενό μέ
ρος τής λίμνης, «σκιάδιον»* τό πλατύ ψάθινο καπέλλο πού φοροΰ'ν οί χο>ριάτες στό 
θέρο, τδ ίδιο δμως πού φορούν οί ψαράδες τής λίμνης τό ονομάζουν άπό τό ύλικο

Ό  περιηγητής δέν θέλει νά συζητή,ση τό θέμα τής ρωμέϊκης γλώσσας καί φ ι
λολογίας. Πιστεύει δμως δτι ή νεώτερη διάλεκτος, ή ρωμέϊκη, εύκολα μπορεί νά

58) Τ. S. Hughes ενθ’ ά·νωτ. τ. Β ' σ. 73— 75.
59) Η. Holland, έ'-νβ’ άνωτ. σ. 172.

* έλληνικά στο κείμενο.



ποΰ εΐναι κατασκευασμένο «καλαμία»*. Οι λέξεις «αντλώ, αντλία, τροπωτήρι»* χρη
σιμοποιούνται άπό τοΰς ψαράδες τής λίμνης, δπως κα'ι άπό τοΰς ναυτικούς τοΰ Αι
γαίου. Στό Ζαγόρι χρησιμοποιείται ή λέξη «θύρα»* δχι πόρτα, λέξη κοινή σ’ δλα 
τά μέρη τής Ελλάδος· «προσθηλάζω»* χρησιμοποιείται στήν ίδια περιοχή, δταν βά
ζουν ενα αρνί νά βυζάξη άπό προβατίνα άλλη, δχι άπό τή μάννα του. «Κατεθροή- 
θηκαν τά ορνίθια»* είναι άλλη μιά ζαγορίσια έκφραση.

Η μακροχρόνια παραμονή τής σλαβικής φυλής σ’ αυτό τό μέρος τής Ελλάδος 
άφησε τά ίχνη της στή διάλεκτο, περισσότερο δμως ίσως στά τοπωνύμια, δπως καί 
στήν κατάληξη καί στόν τρόπο τής προφοράς δσων εΐναι ελληνικής καταγωγής. 
Επίσης υπάρχουν στήν όμιλουμένη καί πολλές ιταλικές λέξεις ποΰ ήρθαν άπό τά 

γειτονικά νησιά καί άπό τό εμπόριο τών Γιαννιωτών μέ τήν ’Ιταλία60.

★ ★ ★

Αυτή εΐναι ή εικόνα τής πνευματικής καί πολιτιστικής καταστάσεως στά Γιάν
νινα, δπως τήν είδαν οί ξένοι περιηγητές. 05 περισσότερες πληροφορίες προέρχον
ται άπό τόν Holland καί τόν Hughes, λιγώτερες άπό τούς δύο άλλους, τόν 
Leake καί τόν Pouqueville, αν και οί δι>ο αύτοι έ'μειναν περισσότερο και
ρό στά Γιάννινα.

Γίνεται φανερό άπό τις πληροφορίες αύτές δτι τήν πρώτη δεκαπενταετία τοΰ 
ΙΘ ' αιώνα ύπήρχε ζωηρή πνευματική κίνηση στά Γιάννινα, ανεπτυγμένη δχι μό
νον άπό τά σχολεία ποΰ λειτουργούσαν πολύ καλά, άλλά καί άπό τούς λογίους πού 
ένδιαφέρονταν γιά τά γενικώτερα πολιτιστικά ζητήματα.

Σ ’ δλη αύτή τήν κίνηση ή συμβολή τών εμπόρων ήταν σημαντική. Μέ τά τα
ξίδια τους είχαν τήν ευκαιρία νά γνωρίσουν νέους, ξένοΐ'ς τόπους καί νά έρθουν 
σέ επαφή μέ τήν κίνηση τής Εύρώπης· έφερναν νέες ιδέες καί βοηθούσαν τήν παι
δεία, γιατί είχαν καταλάβει τή σημασία της γιά τήν προκοπή τού έθνους καί γιά 
πρακτικώτερους άκόμα σκοπούς, δηλαδή γιά τήν ανάπτυξη τοΰ εμπορίου.

Εΐναι γνωστό δτι ή άκμή αύτή στά Γιάννινα δέν παρατηρήθηκε μόνον στό 
χρονικό αύτό διάστημα, ποΰ άναφέρονται οί περιηγητές, άλλά ύπήρχε καί προη
γουμένως. "Οπως καί οί ίδιοι τό κατάλαβαν, δσα έ'βλεπαν τότε ήταν συνέχεια τής 
παλαιότερης άναπτύξεως.

Βέβαια ή σύγκριση μέ τίς μεγάλες πόλεις τής Εύρώπης δέν εΐναι ευνοϊκή γιά 
τά Γιάννινα καί ούτε μπορούσε νά είναι, άν λάβουμε ύπ’ όψη μας τίς συνθήκες πού 
επικρατούσαν καί μέ ποιούς δρους είχε έπιτευχθή ή άνάπτυξη αύτή. "Ομως τότε τά 
Γιάννινα ήταν μιά άπό τις λίγες ελληνικές πόλεις πού μπορούσαν νά παρουσιάσουν 
τέτοια άνθηση.

Ή  άκμή πού παρατηρήθηκε στήν πόλη, αύτή δέν περιορίστηκε στά στενά δρια 
τής ’Ηπείρου, άλλά ακτινοβόλησε σέ ολόκληρο τόν έλληνικό χώρο. Μαθητές τών 
σχολεκυν αυτών ίδρυσαν άλλου σχολεία ή έγιναν δάσκαλοι σέ σχολεία ποΰ υπήρχαν. 
’Άλλοι άναδείχτηκαν συγγραφείς καί μετέδωσαν τό φώς τους μέ τά βιβλία. Πολλοί 
στήν επανάσταση έπαιξαν σημαντικό ρόλο στό πολεμικό πεδίο καί στή διοίκηση 
καί άλλοι προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στό νεοϊδρυμένο 'Ελληνικό κράτος.

Ή  αναδρομή στά παληά δέν έχει μονάχα Ιστορική άξία, άλλά μάς βοηθάει νά 
πάρουμε παραδείγματα άπό τά παληά καί γιά σήμερα, γιά τόν καιρό μας.

* ελληνικά στο κείμενο.
60) W . Μ. Leake ε-vfr’ άνωτ. IV  σ. 150— 151.





R O L A N D  H I B O N
( Κ σθηγητοϋ - ΝεοελληνιστοΟ  )

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΑΕΑΛΗΝΙΚΟΥ Α ΙΣΘΗ Μ ΑΤΟ Σ  
ΣΤΟΥΣ Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΚ Ο ΥΣ  ΚΥΚΛ ΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Τά γεγονότα, τά πιο κατάλληλα να υποβάλλουν γενναία αισθήματα δεν επηρε
άζουν όμως πάντα κατά τον ίδιον τρόπον την καρδιά καί το νοΰ των ανθρώπων. 'Ο 
καθένας τά μεταμορφώνει στον εαυτό του. ”Αν αναλύσομε την άντήχηση στη Γαλ
λία τής αναγέννησης τής ’Ελλάδος, παρετηροϋμε ότι ποικίλη, είναι και καμιά φορά 
απροσδόκητη. ”Ας όμολογήσωμε ότι πολύ πριν από την ελληνική επανάσταση τού 
1821 υπήρξαν στη Γαλλία παρόμοια αισθήματα σχετικά μέ την κατάσταση, των Ε λ
λήνων.

Τις περισσότερες φορές οί λόγιοι και καλλιτέχνες τής Γαλλίας —  καί τής Ευ
ρώπης γενικά — θεωρούσαν μόνο τό ελληνικό παρελθόν καί τους φαινόταν άπρόσδε- 
κτη ή σύγχρονη πραγματικότητα. Μόνον μερικοί περίεργοι ταξιδιώτες ή οξυδερκείς 
πρόξενοι μπόρεσαν νά άνακαλύψουν τον ελληνικό λαό, καμμιά φορά τά έθιμα καί τά 
τραγούδια του, και έτσι νά εκδηλώσουν προς την 'Ελλάδα τά αισθήματα κατανόησης 
καί αγάπης.

Κατά τά τέλη του 15ου αιώνα αρχίζει ή Γαλλία νά γυρίζη τά μάτια της προς 
την 'Ελλάδα. Ή  φιλοδοξία καί ή φιλοκέρδεια —  κληρονομιά από τις Σταυροφορί
ες —  παρεκίνησαν στά 1495 τόν νερόν Βασιλιά τής Γαλλίας, τον Κάρολον Η ',  νά 
έπιτύχη από εναν Παλαιολόγον την παραχώρηση των δικαιωμάτων επί τοϋ Βυ
ζαντινόν· Θρόνου. ’Ήθελε νά άπελευθερώση την Ελλάδα, αλλά προς όφελος του. 
Άπέτυχε όμως εκείνη ή απόπειρα γαλλικής κυριαρχίας γιατί τούς σκοπούς τοϋ Βα
σιλιά τούς μαρτύρησαν στην Πύλη οί Β ενετοί,'Ό  P H IL IP P E  DE COM M TNES’ 
πού αναφέρει κείνη την περιπέτεια δέν αποκρύπτει όλότελα τις μηχανορραφίες τού 
αφέντη του. Ο Κάρολος Η ' ενέργησε σάν ενεργούν συνήθως οι Βασιλιάδες. Συ
χνά όμως συμβαίνει δτι εκδηλώνουν οί Γάλλοι αφιλοκερδή αισθήματα. "Οταν έγινε 
ή πολιορκία τοϋ Ηρακλείου από τό Βέζύρη Αχμέτ Κυπρισλή, ή είδηση έ'πεσε στή 
Δύση. σάν κεραυνός. Οι Τούρκοι έταιμαζόνταν νά γκρεμίσουν τή δυτική πολιτική 
στή. Μεσόγειο. Ή  ανάμνηση βέβαια τής νίκης τής Ναύπακτού (1571) δέν είχε λη 
σμονηθή, αλλά αύτή τή φορά ό λόγος δέν ήταν νά στηριχτή ή κυριαρχία τής Βενε
τίας εναντία στους Τούρκους. Γάλλοι εθελοντές θέλησαν νά πάνε αμέσως χωρίς υ
στεροβουλία, γιά νά βοηθήσουν τούς Κρητικούς. Καθώς έγραψε ό A. F . VILLE- 
Μ ΑΙΝ2 «κατά ζήτημα χριστιανικής τιμής καί κατά αύλική συνήθεια ξεκίνησε ή πιο 
λαμπρότερη αριστοκρατία τής Γαλλίας κι έφτασε στό Ηράκλειο». Ή  Ιπποτική διά
θεση εκείνη, ή διαθεσιμότητα τής καρδιάς καί τοΰ σπαθιού μέ καμιά επίδειξη, πολ-

1) MEMO IR E S, V II, 17.
2 ) E S SA I H IST O R IQ U E  SUR L ’ ETAT DES GRECS D E PU IS  LA CONQUETE MU-

SULMANE, στό LA SC A R IS, 1825, σ. 236.
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λες φορές ξαναβρίσκονται στο γαλλικό φιλελληνισμό. Μέ την άδεια τού Λουδοβίκου 
ΙΔ ', τό 1688, και μαζί μέ τον Δούκα D E LA FE U IL L A D E  έφυγαν έ'τσι για την 
Κρήτη εξακόσιοι ευπατρίδες: ό Μαρκήσιος DE FEN ELO N  μέ τό γυιό του, ό Κόμης 
DE SA IN T— PO L , ένας GREQ UI, ένας BEAUVEAU κα'ι άλλοι. Στα 1668 α
κόμα Γάλλοι - κατέπλευσαν στό Ηράκλειο. Μπορεί βέβαια ή αξία τους νά ήταν ση
μαντική, αλλά ή επισημότητα τής εντολής τους δέν επιτρέπει νά θεωρηθούν φιλέλ
ληνες· αποστάλθηκαν μέ τον Μαρκήσιο DE SAINT-—AND RE M O N TBRU N  (ή
ταν 68j γιά νά άναλάβουν διοικήσεις. Στον ίδιο χρόνο κα'ι όμοια, έστειλε ό Βασι
λιάς τής Γαλλίας 6.000 ανθρώπους στην ίδια πόλη τής Κρήτης. Τους ώδήγησε ό Δού
κας Ι)Ε  BEAU FO RT. ’Ίσως γιά πολιτικούς σκοπούς, πιθανόν από αλληλεγγύη με
ταξύ χριστιανών κα'ι βέβαια από γενναιότητα ό Λουδοβίκος ΙΔ ' βοήθησε την Κρή
τη. ’Αλλά δέ φαίνεται ότι ούτε ό Βασιλιάς ού'τε ή γαλλική κοινωνία α’ισθάνθηκε τότε 
τί) σημασία ενδεχόμενης απελευθέρωσης τής Ελλάδας. Ή  έννοια έθνους δέν ύπαρχε 
ακόμα ούτε στην Ευρώπη, και στην Τουρκοκρατία δέ μπορούσε ό ελληνικός λαός νά 
έκδηλώση μιά πολιτική προσωπικότητα. Γ ι’ αυτό, γιά τούς εύρωπαϊκούς πολιτικούς, 
Έλληνας δέν ήταν παρά Τουρκομερίτης. Τόσο είναι φανερό ότι κάθε πού κάποιος 
λαός σκλαβώνεται, όλες οί Πολιτείες μετά διαμαρτυρίες γιά τον τύπο δέχονται τό 
τετελεσμένο γεγονός και καμιά φορά τό δικαιολογούν! Μόνο κάποια δυνατή ροή συμ- 
πάθειας καί τό αίσθημα τοϋ ό,τι είναι δίκαιο μπορούν νά διατηρήσουν ζωντανή τήν 
ελπίδα απελευθέρωσης των σκλαβωμένων λαών.

Οί εκστρατείες στήν Κρήτη εθελοντών κα'ι άλλων Γάλλων στρατιωτών έπέτρε- 
ψαν νά γνωρίσουν οι Γάλλοι μερικά στοιχεία τής 'Ελλάδας τής σύγχρονης. Τό βι
βλίο τοΰ S IR E  DES REAUX ί Παρίσι, 1669) διηγήθηκε τό ταξίδι πού έκαμε στό 
Ηράκλειο ό στρατός τής Γαλλίας. Αλλά στήν ϊδιαν εποχή φάνηκε άλλη πηγή πλη

ροφοριών ποικίλων καί απέραντων. Ακολουθώντας τά ίχνη τού γιατρού, ιρυσιοδίφη 
καί μεγάλου ταξιδιώτη P IE R R E  BELON (1517 -1564) πού έ'γραψε T U R Q U IE  
CHRETIEN ΝΕ, μερικοί Γάλλοι πρόξενοι καί κάποιοι διανοούμενοι έπισκέφθη- 
καν τήν Ελλάδα καί αφηγήθηκαν τις εντυπώσεις τους σέ βιβλία πού πολλές φορές 
μποοούσαν νά συγκινήσουν τό κοινό. ’Έτσι ό SIEI R D ELO IR  δημοσίεψε στά 
1654 στό Παοίσι RELATIO N  D U  VOYAGE I)U  LETANT καί ό R. P. B A B IN  
έγραψε στά 1672 ETAT PR E SE N T I)E LA V IL L E  I)' ATHENES, εκεί πού ό 
πρόξενος G IRA U D  καί ό LA G U IL L E T IER E έπισκεφτόνταν τήν 'Ελλάδα στά 
1676... Σ ιγά - σιγά λοιπόν έ'γινε τότε στή Γαλλία κλίμα ευνοϊκό στή γέννηση τοϋ 
φιλελληνισμού.

Αλλά στυ 18ο αιώνα ή ύπαρξη της ’Ελλάδας την οποίαν μόλις την παρατήρη
σαν οί Γάλλοι θά είχε σχεδόν λησμονηθή αν είχε ή Γαλλία ακολουθήσει τό παρά
δειγμα τών φ ιλ  ο σ ό φ ω ν μας πού έμειναν αδιάφοροι στήν άθλια τύχη τών 'Ελλή
νων, πιθανόν γιατί έπρόκειτο γιά χριστιανούς. ’Έπρεπε νά κινηθή ό σκεπτικισμός 
τοϋ ελαφρόμυαλου V O LTA IR E πού στάθηκε πάντα πρόθυμος νά κοροϊδέψη τούς 
σκλαβωμένους 'Έλληνες. Ευτυχώς ήταν αδιάκοπη ή παράδο-ση τών ταξιδιών στήν 
'Ελλάδα, καί ενας PELLEG R IN  στά 1719, έπειτα έ'νας GALANT στά 1764 συ- 
νετέλεσαν νά διατηρήσουν τήν πραγματικότητα τής ζωντανής Ελλάδας. Στήν άκμη 
όμως τού φιλελληνισμού στήν εποχή του φαντάζει ό Κόμης DE C H O ISEU L  -— 
G O U F F IE R  (1752— 1817) πού αργότερα έγινε πρεσβευτής στήν Τουρκία τού 
Βασιλιά τής Γαλλίας. Περισσότερο από τούς άλλους πού τον προηγήθηκαν εκδή
λωσε προς τούς Έλληνες αληθινά αισθήματα γενναιότητας καί αγάπης. Τήν πέννα 
του τήν έβαλε στήν υπηρεσία τής Ελλάδας. Ό  C H O ISE U L  -— G O U F F IE R  ε
πιχείρησε νά πολεμήση τήν αδιαφορία ή τήν κακοβουλία τών διανοουμένων καί τής 
εύπορης κοινωνίας. Ή  αγανάκτησή του υπέρτατη είναι όταν παρατηρεί πώς άσχο-



λοΰνται οί μορφωμένοι άνθρωποι στά αρχαία ερείπια περισσότερο από τήν τύχη τών 
σύγχρονων Ελλήνων. Δημοσίεψε στά 1782 τον πρώτον τόμο τοΰ VOTAGE ΡΙΤ ΤΟ - 
R ESQ U E Ι)Ε  LA GRECE. Τό ολόκληρο έ'ργο σε 4 τόμους βγήκε μόνο μετά τό θά
νατό του. Κείνο τό βιβλίο μπορεί νά περάση, γιά τό πρώτο μνημείο στημένο προς τι
μήν τής νέας Ελλάδας. ’Άνοιξε τή σειρά τών σπουδαίων έργων τοΰ γαλλικού φ ι
λελληνισμού στό 19ο αιώνα.

"Οταν άρχισε ή ελληνική επανάσταση τοΰ 1821 —  ή λίγο πρίν — φάνηκε 
ξάστεοα ή ευνοϊκή διάθεση πολλών Γάλλων πρός τήν 'Ελλάδα. Δέν είναι αμφί
βολο ότι ή δημοσίευση στά 1811 τοΰ IT IN E R A IR E  DE P A R IS  A JE R U S A 
LEM κατάταξε τον CHA TEA U BRIA N D  στήν πρώτη σειρά τών φιλελλήνων 
μας. Ή  συμπαθητική του περιέργεια γιά δ,τι ανήκει στήν ελληνική περιοχή, ή άνυ- 
πέρβλητή του αηδία πρός τον1 βάρβαρο καταχτητή, τό προσεκτικό του αίσθημα τής 
παρατήρησης κα'ι τής ιστορίας τοΰ υποβάλλουν στοχασμούς βαθιούς και συνετούς. 
’Έτσι αμα συλλογιστή μπροστά σ’ ενα τουρκικό νεκροταφείο, γράφει: «Κοιτάζοντας 
τούς τάφοτ>ς τών Τούρκων αισθανόμουν παρηγοριά: θυμόμουν δτι οί βάρβαροι κα
ταχτητές τής Ελλάδας βρήκαν κι' αυτοί τή στερνή τους μέρα σ’ αυτή τή γή πού 
είχαν καταστρέψει». Τήν άοπλαχνιά καί τή φιλοκέρδεια τής τουρκικής υπαλληλίας, 
τις μαρτυρεί δυνατά μετά τή συνάντησή του μέ τον πασά τής Τρίπολης· «Οί Τούρκοι 
πού έξασκοΰν παράγγελμα είναι τύραννοι, τούς οποίους κατατρώγει ή πλεονεξία γιά 
χρήματα κα'ι πού χύνουν τό αθώο αίμα χωρίς τύψη, γιά νά ικανοποιήσουν τό πάθος 
εκείνο». Μέ πολλή οξυδέρκεια αισθάνεται δτι ί)ά γκρεμισθή ή τουρκική πολιτεία τής 
οποίας άφουγκράζεται τά πρώτα τριξίματα άπό δώ κι’ από κεί. Στον CHATEAU- 
B RIA N D  δέν υπάρχει μόνο ό διανοητικός άνθρωπος πού αναζητεί το άφθαρτο καί 
έξοχο παρελθόν τής Ελλάδος, υπάρχει και ό ευαίσθητος άνθρωπος τοΰ οποίου ουτε 
ξεφεύγει ή ομορφιά τοπείων ή τοΰ δημοτικού τραγουδιού ή χάρη, ούτε πρό πάντων 
ή θλιβερή κατάσταση τού λαού στά σίδερα.

Άπό τό βιβλίο τοΰ CH A TEAU BRIA ND  αρχίζει στή Γαλλία λογοτεχνία τής 
οποίας τά θέματα αφορούν τήν σύγχρονη ’Ελλάδα. Στά 1819 ό F O R B IN  δημοσι
εύει τό VOTAGE DANS LE LEVANT πού είναι απομίμηση; τού IT IN E R A IR E  
και στά 1824 βγήκαν τά CHANTS P O P U L A IR E S  D E LA GRECE M ODERNΕ 
τοΰ C. FA U R IEL, καί — τώρα σχεδόν άγνωστα —  τά CHANTS HELLENES 
τοΰ G U IRA U D . Ό  CH ATEAU BRIA ND  & πρώτος πρόσεξε τή μελωδία καί τό 
αίσθημα ενός άσματος πού τραγουδούσε κάποιος "Ελληνας καβαλλάρης, καί τό σύγ- 
κρινε μέ παλαιές ρωμάντσες τής Γαλλίας. Ό  CHATEAU BRIA ND πάντα στάθηκε 
ό πρόδρομος πού ανοίγει τούς καινούργιους δρόμους καί τούς δείχνει στον κόσμο. 
Έπειτα στά I860 ό Κόμης DE MAROELLUS μέ τή σειρά του δημοσίεψε τά 

CHANTE D U  P E U P L E  ΕΝ GRECE πού μάζεψε —  τό είπε —  άπό τό 1816 ως 
τό 1820. Άπό δώ κι’ εμπρός μπόρεσαν οί Γάλλοι νά άνακαλύψουν τά δημοτικά τρα
γούδια καί άπό μέσα τους νά γνωρίσουν τον ελληνικό λαό καί τήν σύγχρονη ιστορία 
του. Ό  F A U R IE L  είχε μεταφράσει σέ πρόζα τά ελληνικά δημοτικά τραγού
δια. Ό  Ν. L. LEM ERCIER άπό τήν εργασία τού F A U R IE L  καί στον ίδιο χρόνο 
ί 1824) τά δημοσίεψε ξανά, αλλά σέ στίχους. Τό βιβλίο του, CHANTS HEROI- 
QUES DES M ONTAGNARDS ΕΤ MATELOTS GRECS, συμπληρωμένο στά 
1825, θά άξιζε τώρα ακόμα νά ξεφυλλισθή. Νά ενα άπόσπασμα τοΰ "Ύμνου τοΰ Ρ ή 
γα πού συντήρησε τή δύναμη τού ελληνικού πρωτοτύπου:
U N E H EURE SET LEMEINT I)' UN JO U R  DE LIB ER TE
VAUT MIEUX QUE I)E  LO N G S ANS TRAINES DANS I , ’ ESCLAVAGE.

Q U E SERT DE V IV R E  A LA FIE R T E  
Q U ’ A CHAQVE IN ST A N T  MENACE OU LA MORT OU L  OUTRAGE?
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Καί τά τελευταία λόγια τοΰ Διάκου στήν αγωνία δέν έχασαν στά γαλλικά τήν 
ήοωϊκή τους μεγαλοψυχία:

LA GRECE PA R ΜΑ MORT Ν ' A PER D U  Q U  UN SO LI) AT.
Στον πρόλογό του ό N. L. LEMERCIER (ραίνεται ενήμερος τών ελληνικών ζη

τημάτων καί γράφει: '«Γιά τους "Ελληνες δέν είναι μάταια αρχή ή ελευθερία, είναι ή 
ζωή. Ή  θρησκεία τους, μέ τον έν{)ουσιασμό πού προσθέτει στήν προθυμία τους, προ
στατεύει έξ ίσου τήν ανεξαρτησία καί τά κεφάλια τους».

Ή  Ελλάδα πού επαναστατεί έ'γινε πιά γιά τούς Γάλλους λογοτεχνικό και καλ
λιτεχνικό θέμα. Υπάρχουν Γάλλοι καλλιτέχνες που είναι φιλέλληνες άπό πεποίθηση, 
άλλοι άπό μόδα κι’ άλλοι γιατί ενθουσιάζονται άπό τήν τραγική μεγαλοπρέπεια τών 
αγώνων καί τών πολεμιστών. "Ολοι τους όμως, λίγο - πολύ, μένουν έξαρτώμενοι άπό 
τον Ιστορικό F . C. PO T Q U E V IL L E  (1770— 1838) πού μετά τον C H O ISEU L
—  G O U F F IE R  καί τον C H A TEA U BR IA N D  εργάστηκε μέ τήν πιο μεγάλη δρα
στηριότητα γιά τον φιλελληνισμό. Πρώτα δημοσίεψε τό VOTAGE ΕΝ GRECE 
(1820— 1821) τοΰ όποιου μέτρια ήταν ή επιτυχία, έπειτα τή H ISTO R E  DE LA 
REGENERATION DE LA GRECE 11824) πού αντήχησε σ' όλες τις γενναίες 
καρδιές. Ό  P O U Q U E V IL L E  είχε μαζέψει επί τόπου έ'γγραφα καί πληροφορίες, 
προ πάντων όταν στάθηκε γενικός πρόξενος τής Γαλλίας στά Γιάννενα κοντά στον 
Άλή πασά. Μεταξύ τών άλλων μεγάλων φιλελλήνων πολλές φορές άναφέρεται ό συγ
γραφέας καί πολτικός A. F. VILLEM AIN 11790 1870) πού έ'γραψε τό ESSA1
H IS T O R IQ U E  SU R  L  ΕΤΑΤ DRS GRECS D E P U IS  LA CO N Q U ETE MU- 
SULM ANE (1825). Κείνο τό βιβλίο είχε πολλήν απήχηση στους διανοητικούς κύ
κλου;:, αλλά στήν άπο\|ιη τής ιστοοικής ύλης, είναι λιγώτεοο άπό κείνο τοΰ P O U 
Q U EV ILLE γιατί δέν προσφέρει καμιά πληροφορία μαζεμένη άπό τήν πηγή και 
δέν είναι πολυάριθμα τά έγγραφα πού άναφέρει.

Μπορούμε νά πούμε δτι εξόν άπό τά άλλα προτερήματα πού φαίνονται στό με
γάλο βιβλίο τοΰ PO U Q U E V IL LE , β ρίσκονται καί δύο στοιχεία σπουδαιότατης α
ξίας. Πρώτα, ό συγγραφέας μελετάει τήν υποκριτική πολιτική τής Αΐκατερνης Β ' 
καί τήν δολιότητα τής αγγλικής κυβέρνησης. Καί επί πλέον, συνθέτει ενα ζωντανό 
πορτραΐτο πολύ γραφικό τής πιο ακατάληπτης προσωπικότητας πού στάθηκε, αθέ
λητα, στήν αρχή τής ελληνικής επανάστασης, τοΰ ξακουσμένου Άλή πασά. ”Αν οί 
ιστορικοί μας μπόρεσαν νά αντλήσουν άπό τό βιβλίο εκείνο σοβαρές αναλύσεις, οί 
συγγραφείς μας συγκινήθηκαν άπό τή φοβερή ιδιοσυγκρασία τοΰ Άλή πασά.

Οί ποιητές μας προ πάντων — οί μεγάλοι καί οί λιγώτεροι —  κατώρθωσαν νά 
φλογίσουν τούς αναγνώστες, νά τούς μετατρέψουν πρός τον φιλελληνισμόν καί κα
μιά φορά νά ξυπνήσουν τήν επιθυμία νά πολεμήσουν γιά τήν (χπελευθέρωση τής 
'Ελλάδας. Ό  πρώτος, ό A LFRED  D E V IG N T, έ'γραψε γιά τήν 'Ελλάδα ενα ποί
ημα, HELENA, πού έβγαλε τό Μάρτη 1822 καί στό όποΐ,ο πρόβλεπε τήν άλωση τής 
Αθήνας άπό τούς "Ελληνες. Ό  ποιητής είπε δτι είχε συνθέσει τό ποίημα στά 1816!... 
Στον πρόλογό του έγραψε: «Θά χαρώ αν τό ποίημα αυτό άνάβει μιά καρδιά επί 
πλέον γιά Ιερή αιτία. Υπερασπίζω δ,τι δήποτε νόμιμο· γι’ αυτό άρνοΰμαι καί πολεμώ 
τή νομιμότητα τής οθωμανικής εξουσίας». Καί καθρεφτίζοντας τά αισθήματα τοΰ 
ποιητή, ή HELENA ανακράζει:

Ο GRECE, JE  Τ ’ AIM AIS COMME ΟΝ ΑΙΜΕ MERE.

Στά 1824 ό C. DELA VIGNE (1793— 18431 έβγαλε μιά άπό τ'ις MESSENI- 
ENNES του, TTRTEE AUX GRECS, στήν όποια θυμίζει τήν καταστροφή τής 
Χίου (1822):
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LE F L O T  Q U I SE R ECU LE ΕΝ R O U LA N T SI R DES M ORTS 
LA ISSE ΙΤΝΕ ECUME ΕΝ SANG LA NΤΕΕ.

Μνημονεύει και τήν αποστολή τοΰ Κανάρη στήν Τένεδο. 01 M ESSENIEN- 
NES τυπώθηκαν στά 1856, άλλά πολύ πρωτύτερα κυκλοφόρησαν, και ήταν τότε τό
σο περίφημες δσο οί M ED ITA TION S τοΰ LAM ARTINE. Στή 3η M ESSENIEN- 
ΝΕ τοϋ 2ου βιβλίου, AUX R U IN E S D E IΆ  GRECE ΡΑ ΙΕΝ Ν Ε, μπορούμε ακό
μα νά θαυμάσωμε αυτούς τους ενθουσιαστικούς στίχους:

V O IC I LA LIB ER TE TU R EN A IS A SON ΝΟΜ:
VEERGE (Ό Μ Μ Ε M INERVE. ELLE AURA PO U R  DEMEURE 

CE Q U I R ESTE DU  PARTHENON .
Καί στό ίδιο βιβλίο, στήν 7η M ESSENIENNE μέ τον τίτλο LQ R D  BTRO N , 

διαβάζομε αύτά τά συγκινητικά λόγια:
MORTE, TU  L ' A D M IRA IS: VIVANTE, Q U  ELLE EST BELLE! 
TU ΝΕ PEUX RESISTOR A SON C R I Q U I Τ ’ A PPELLE. 
TU COURS, TU LA REYOIS, MATS C’ EST EN EXP IRA NT.
'0  C. DELAVIGNE, φλογισμένος άπό ύπέοοχη και αληθινή άγάπη γιά τήν 

'Ελλάδα, έγραφε στις R EFL EX IO N S SU R L  E S P R IT  ΕΤ LE CARACTERE 
DES M E SSE N IE N N E S: «Ή 'Ελλάδα στής οποίας τή γη ό ταξιδιώτης αναζητού
σε συντρίμματα μνημείων κα'ι δχι ανθρώπους... άπόδειχνε πώς μόνο κοιμόταν ενώ 
πίστευε κάνεις δτι ήταν θαμμένη».

“Αν ύπάρχη ενας ποιητής τοΰ οποίου αμφισβητήθηκαν —  τουλάχιστο στήν 
Ελλάδα — τά φιλελληνικά αισθήματα, εκείνος είναι δ LAM ARTINE. Είναι γνω
στό δτι ό Α. Παράσχος, ό I. Καρασούτσας κα'ι ό Α. Σοΰτσος τον θεώρησαν Τουρ- 
κολάτρη. Κ ι’ δμως ό LAM ARTINE δέν ήθελε νά προσβάλη τήν ’Ελλάδα σάν επαι
νούσε τήν Τουρκία, όπως δέ σκόπευε νά δυσαρεστήση τήν Ιταλίαν όταν έδόξασε τήν 
’Ελλάδα στό DERNIER CHANT DU PELERIN AGE D ’ HAROLD. Ό  φιλελ
ληνισμός τοΰ LAM ARTINE είναι ειλικρινής, άλλά δέν αποκλείει άλλα αισθήματα 
πού τότε φαινόταν άσυμβίβαστα3. Ό  γαλλικός φιλελληνισμός προσφέρει τόσες από
ψεις πού θά ήταν λυπηρό νά παραλείψωμε τον LAM ARTINE τοΰ οποίου ή μεγάλη 
προσωπικότητα τιμάει εκείνη τή γενναία κίνηση. “Αλλωστε αν έπρόκειτο νά άπο- 
κλείσωμε άπό τον φιλελληνισμό δσους πού εκτίμησαν κάποιον εχθρό τής Ελλάδας, 
θά έποεπε νά άπαονηθοΰιιε και τον V. HUG O. Γιατί ό ποιητής πού ύμνησε CANA- 
RIS, NAVARIN, L  EN FA N T, έγραψε και LE CRI DE GUERRE I)U  ΜΤ7ΓΦΙ 
καί προ πάντων στον πρόλογο τών O RIENTALES δέν δίστασε νά όμολογήση τό 
θαυμασμό του γιά τον Άλή πασά. Τώ οντι νά πώς επαινεί τόν πασά τών Γιαννένων 
«(Είναι) ό μόνος κολοσσός πού στον αιώνα μας μπορεί κανείς νά συγκρίνη ιιέ τόν 
B U O N A PA R TE αν μπορεί ό BU O N A PA R TE νά έχη ταίρι, αυτός δ μεγαλοφυ
ής άνθρωπος..., αυτός ό Άλή πασάς πού είναι πλάϊ στον Ναπολέοντα σάν τήν τίγρη 
πλάι στόν λέοντα, σάν τό δρνιο πλάϊ στόν άετό». Πάντα ό V. HUG O θαύμασε δ,τι 
δήποτε είναι μεγάλο κι’ αν είχε γνωρίσει δλους τούς γίγαντες τής έλληνικής επανά
στασης πιθανόν τΐά τούς είχε υμνήσει. Αντίθετα φαίνεται ανώφελο νά άπαριθμη- 
θοΰν δσοι έγραψαν γιά τήν Ελλάδα αν δέν πρόκειται γιά συγγραφείς πού κατέχουν

3) Στον πρόλογο της μετάφρασης στά γαλλικά τής μελέτης τοϋ Παλαμά « Ό  LAM AR
T IN E  εις τήν νεοελληνικήν ποίησιν», προσπάθησα να ανασκευάσω τήν κατηγορία τής 
τουρκολατοείας. Βλ. R EV U E DES ETUDES ΝΕΟ H ELLEN IQ U ES, τ. Γ ,  1968, 
σ. 14.



κάποια αξ ία . Γ ι ’ αυτό δέ ■θέλομε νά έ'χωμε ύπ' όψη μας οΰτε τόν B E R A N G E R , οΰ
τε τόν J . Ι ) Ε  R E S S E G U IE R  μ ’ δλο πού ήταν τίμ ιο ι φιλέλληλες.

Στά 1825 έβγαλε ό Ν. LEM ERCIER μιά τραγωδία LES M ARTTRS DE 
SO U L I ΟΓ L  E P IR E  MODERNE. Ο LEM ERCIER πού έχομε κιόλοκ αναφέ
ρει σχετικά μέ τό έργο τού F A U R IE L  είναι τώρα καθόλου άγνωστος. Κάποτε όμως 
εκδηλώνει τήν τραγικήν πραγματικότητα μέ τόση δύναμη πού θαρρείς πώς άντιλα- 
λεΐ ή ηχώ τών στίχων τού CORN EILLE. Κοντά στ' άλλα απροσδόκητη ήταν ή Ιδέα 
ιού LEM ERCIER νά έκψράση σέ τραγωδία τόν φιλελληνισμόν του. Ό  P O U Q U E 
V IL L E ζωγράφισε τόν Άλή πασα μέ τόσο φοβερόν τρόπο πού βαθειά συγκινήθη- 
κε ό LEMERCIER. Καί ό πασάς τών Γιαννένων έγινε τό κυριώτερο πρόσωπο τοϋ 
δράματος. Οι παρακάτω στίχοι θά επιτρέψουν νά παρατηρήση κανείς τό ποιητικό 
τάλαντο τοΰ LEM ERCIER. Νά πώς προβάλλει τόν τρομερό Άλή:

LE F E R  EST IN N O C EN T D U  M EURTRE DES IMP IKS 
A U TO U R  DE CE CRU EL T O U T  MURMURE ET SE P L A IN T :
IL  EST M AUDIT T O U T  BAS DU SERA IL Q U I LE CRAINT.

“Ας διαβάσουμε τώρα κι’ αύτόν τόν έξοχο στίχον στόν όποιον ό ποιητής συνώ- 
ψισε τήν αιώνια αξία τής Α θήνας:

ATHENES RELEVEE E N N O B L IR A IT  LE Μ Ο Ν ϋΞ.
Δέν είναι εύκολο νά φανταστή κανείς σωστά τόν ενθουσιασμόν που φλόγισε τούς 

Γάλλους γιά τήν Ελλάδα όταν ή ιδέα τού φιλελληνισμού στερεώθηκε σταθερά στό 
λαό μας. Καλλιτέχνες ενώθηκαν στούς ποιητές καί ιστορικούς, εταιρείες ιδρύθηκαν. 
Τά ονόματα τοΰ Ε. DELACROIX καί J .  C. LA N G LO IS εγινάν πιο περίφημα 
ακόμα. Χαλκογραφίες καί λιθογραφίες κυκλοφόρησαν στό Π αρίσι καί στις κυριώ- 
τερες πόλεις τής Γαλλίας. Ό  στρατηγός Η. SEB A STIA N I (1772— 1851) στάθηκε 
ό πρόεδρος τής SO C IETE P H IL A N T H R O P IQ U E  ΕΝ FA V EU R  DES GRECS, 
παράλληλα μέ τό COMITE! DES GRECS. Τότε οι Γάλλοι γνώρισαν τά ονόματα τών 
'Ελλήνων αρχηγών καί στρατηγών. Μετά τή νίκη τοϋ Ναυαρίνου τραγούδησαν L ’ 
ECHO Ι)Ε  N AVARIN, τή ρωμάντσα τοϋ A L PH O N SE  JA R R T  καί πούλησαν 
αναμνηστικές εικόνες. Ή  Γαλλία ζοΰσε στήν ελληνικήν ώραν.

Οί λογοτέχνες καί οί καλλιτέχνες δέν ήταν βέβαια οί μόνοι αντιπρόσωποι τοΰ 
γαλλικού φιλελληνισμού. Στόν 19ο αιώνα, καθώς οί εξακόσιοι ευπατρίδες τοΰ 17ου 
αιώνα, Γάλλοι εθελοντές κατατάχτηκαν γιά νά πολεμήσουν στήν 'Ελλάδα. 'Όλοι 
γνωρίζουν τόν C. FA V IE R  καί τόν Ν. I. M AISON πού σκεπάζουν μέ τή μεγάλη 
σκιά τους πολλούς άλλους Γάλλους πού προ«έφεραν τή ζωή τους γιά τήν Ελλάδα. 
Πρέπει καί νά τιμήσωμε όσους, ό'πως δ J .  G. ETN A R D , βοήθησαν τήν 'Ελ
λάδα μέ άνυπολόγιστα χρήματά τους, καί τόν Βασιλά Κάρολον I ' , τοΰ όποιου ό 
δραστικός φιλελληνισμός αποτελεί τή πιο μεγάλη δόξα του. Άλλά ό Κάρολος I '  πώς 
θά είχε φερθεί καί επίσης δ J .  G. ETNA RD θά είχε δώσει τόσα χρηματικά ποσά, 
καί πολλοί Γάλλοι θά είχαν πολεμήσει τούς Τούρκους, άν δέν είχε λάμψει στή 
Γαλλία τό γενναίο καί φιλικό πρόσωπο τοΰ επιδέξιου διπλωμάτη, τοΰ Ί .  Καποδί- 
στρια που μένει ό άνθρωπος συνάμα ό πιο μεγάλος καί δ πιο ακηλίδωτος τής νεώ- 
τερης Ελλάδας;



’Ιχνογράφημα τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη έκ τοϋ φυσικοΰ από τόν Γάλλο αξιωματικόν V O U TIER . 
'Ο  Βουτιέ, που τελείωσε τή στρατιωτική του σταδιοδρομία μέ τό βαθμό συνταγματάρχη, στά
θηκε μαθητής πριότης τάξης στό Βασιλικό Ναυτικό τής Γαλλίας. Στά  1820, κατά μιά σκάλα 
στή Μήλο, μέ τή βοήθεια κάποιων χωριατων, ανακάλυψε τό ξακουστό άγαλμα τής ’Αφροδί
της. Στά  1823 κατατάχτηκε ως ε θ ε λ ο ν τ ή ς  σ’ ενα λόχο φιλελλήνων μαζί μέ 255 άλλους 
ξένους αξιωματικούς μέ αρχηγό τόν ’Ιταλό ’Αντρέα Ντάνια (D A N IA ). ’Έ γραψ ε τά  ’Απο
μνημονεύματά του, καί στά 1874 έ'να βιβλιαράκι σχετικά μέ τήν άνακάλυψη τοΰ αγάλματος, 

πού τώρα βρίσκεται στό Μουσείο LOU VRE -στό Παρίσι.
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Μ. ΒΥΡΩΝΟΣ Ρ Α Τ Ζ Η , Ph. D.
Καθ·ηγητοΰ Συγκριτικής Φιλολογίας

Southern  Illinois U niversity

Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ο Ι  Ρ Α Ψ Ο Α Ο Ι  Τ Η Σ  Ε Α Α Η Ν Ι Κ Η Σ  Ε Π Α Ν Α Π Α Μ ,  1 8 2 1  - 1 8 2 8
Ό  πόλεμος γιά τήν Ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος εξυμνήθηκε οτίς Ηνω

μένες Πολιτείες κυρίως άπό τούς ποιητές τους. Σ τήν ’Αμερική τό κυριώτερο 
μέσον καλλιτεχνικής έκφρασης συμπαράστασης πρός τούς άγωνιζάμενους "Ελ
ληνες ήταν ή ποίηση. Ποιητές παρακολούθησαν νοερά τήν Επανάσταση και 
άποθανάτισαν κάθε φάση σχεδόν και σημαντικό γεγονός της. Οί ήρωϊσμοι και 
οί θυσίες τοϋ Ε λληνικού  λαοΰ βρήκαν απήχηση στά έργα τών ’Αμερικανών 
αύτών λογίων, πού έχαίροντο γιά τις νίκες και έλυποϋντο γιά τις καταστρο
φές, και πού έφρόντισαν νά δ:αλαλήσουν τά αισθήματα τους σ’ δλη τή χώρα. 
Οί καλλιτέχνες αύτοί έθρήνησαν εϊλικρινά τόν χαμό διαφόρων ηρώων τοΰ α
γώνα, και συμμετείχαν ατό πένθος τοϋ έθνους. Μέ ενθουσιώδεις δέ στίχους 
και «έπεα πτερόεντα», μέ πανηγυρικές έκδηλώσεις, ώδές, παιάνες και ύμνους, 
μέ πύρινους λόγους έκ τοΰ προχείρου, καθώς και μέ προετοιμασμένες ομι
λίες έξέφρασαν τήν ηθική τους συμπαράσταση.

Αμερικανοί στιχογράφοι υπήρξαν οί κατ εξοχήν άντιπρόσωποι τοΰ φ ι
λελληνισμού στήν λογοτεχνίαν. Παρευρίσκοντο δέ σέ κάθε περίπτωση δημο
σίας εκδήλωσης σχετικής μέ τήν Ε λ λ ά δ α : σέ συγκεντρώσεις χοροεσπερίδες, 
θεατρικές παραστάσεις και τά τοιαΰτα. Οί ποιητές συνέθεσαν ποιήματα, άλλά 
έγραφαν και δράματα καί πεζά, και έξεφώνησαν λόγους. Οί Αμερικανοί ποι
ητές γίνανε οί χρονικογράφοι καί εύγλωττοι συνήγοροι τών Ελληνικών δι
καίων, καθώς και οί κύριοι φορείς ιοϋ πατριωτικού καί φ ιλελληνικοΰ πνεύ 
ματος σ’ δλη τή χώρα.

Ό  φιλελληνισμός αύτός δέν ήταν μόνον αποτέλεσμα τής στροφής πρός 
τήν κλασσικήν παιδείαν καί τά ιδεώδη τοΰ άρχαίου Ελληνικού πολιτισμού 
πού είχε άρχίσει νά εκδηλώνεται στήν Εύρώπη ιόν αιώνα τοϋ Διαφωτισμού. 
Γιά τούς ’Αμερικανούς ήταν ένα εύρύτερο πνευματικό κίνημα πού δημιουρ- 
γήθηκε τήν έποχή τοϋ πολέμου γιά τήν ’Αμερικανικήν Ανεξαρτησίαν, καί πού 
συνεχίστηκε στις άρχές τοϋ δεκάτου ένάτου αιώνα, καί συνταυτίστηκε μέ τήν 
γενικήν κίνηση τοϋ ρομαντισμού. Υμνητές τοϋ ίεροϋ δικαιώματος εθνικής αυ
τοδιάθεσης καί έλευθερίας γιά τόν λαόν τους, οί ’Αμερικανοί ΐδεολόγοι ποιη
τές ύποστήριξαν φ ιλελεύθερα ιδεολογικά κινήματα σ’ δλο τόν κόσμο, ιδίως δέ 
τά δίκαια τών καταπιεζομένων έθνών τής Εύρώπης καί τής Λατινικής ’Αμε
ρικής.

Τά πρώτα χρόνια τής ’Αμερικανικής Δημοκρατίας χαοακτηρίζονται άπό 
ένα έ;ντονο πατριωτικό καί εθνικιστικό πνεϋμα στή δημόσια ζωή. Ή  νεαρή καί 
ταχύτατα έξελισσόμενη κοινοπολιτεία προχωρούσε μέ αυτοπεποίθηση καί στα
θερότητα πρός τήν ολοκλήρωση τών λοιπών εθνικών ιδεωδών της, οδηγημένη 
άπό τήν πίστη της στνή ελευθερίαν, τήν άξιοπρέπειαν, καί τά δικαιώματα τοϋ 
άνθρώπου.



Μιά τουλάχιστον έκφραση τοΰ πνεύματος αύτοϋ πραγματοποιήθηκε μέ 
τά άφθονα πατριωτικά έργα τών νεαρών ποιητών τής χώρας. Ά ρκεϊ νά ρίξη 
μιά ματιά κανείς στις λογοτεχνικές «γωνιές» τών εφημερίδων και περιοδικών 
τής εποχής, και στούς διαφόρους τόμους ποιημάτων, γιά  νά διαπίστωση τόν 
καταπληκτικόν άριθμόν στιχουργημάτων πού ήσαν άφιερωμένα στήν « Ε λ ευ 
θερίαν», « Ανεξαρτησίαν», τήν «4ην ’Ιουλίου» (εθνικήν εορτήν), και στούς 
διαφόρους ήρωες και πατέρες τοΰ έθνους. Σ ’ δλα αύτά τά έργα ή ’Αμερική 
συνταυτίζεται μέ τήν ελευθερίαν. Ή  γενική ίδέα ήταν δτι ή ’Αμερική είναι ή 
γή τών γενναίω ν και τών ελευθέρων, ό ναός τής ’Ελευθερίας, r) δπως ό 
James Gates Percival τήν παρουσίασε, άπευθυνόμενος στή Νέαν ’Α γγλίαν (σέ 
άπλήν άπόδοσή μ ο υ ) :

"Αλλη, γή σάν εσένα ποτέ μου δέν είδα, 
ά'λλη ακτή πιο αγαπητή, 

τοΰ λεύτερου είσαι σύ ή πατρίδα, 
τό λιμάνι κι ό τόπος τής λευτεριάς 
εσύ ήσουν και θά είσαι ή ελπίδα 

γιά δλους μας παντοτινά1.
Τό εθνικιστικό αύτό πνεΰμα δέν περιωρίστηκεν άπλώς στήν εξύμνηση 

τής ’Αμερικανικής ελευθερίας καί δημοκρατίας, άλλ’ έπεκτάθηκε στόν έπαινο 
τής ελευθερίας σ’ δλο τόν κόσμο. Σ άν πρωτεργάτης τής ελευθερίας τοΰ άτό- 
μου, ό τότε ’Αμερικανός έπίστεψε δτι έπρεπε νά συνέχιση τόν άγώνα και έξω 
άπό τά εθνικά πλαίσια, και νά γίνη φίλος και ύποστηρικτής τών σκλαβωμένων 
λαών πού είχαν ξεσηκωθή ζητώντας τά εθνικά και άτομικά τους δ ίκα ια :

’Ενώ ή νεαρή Κολομβία, σάν μεγάλος αστέρας, 
τής φωτεινής ημέρας βαρύτιμη στολή, 
θά σκορπίση αχτίνες, στοΰ κόσμου τό πέρας, 
έως δτου ή γή γιορτάση λεύτερη ανατολή2.

Ή  μορφή αύτή τοΰ Αμερικανικού πατριωτισμού και ιδεαλισμού, και ή 
πεποίθηση δτι ή ’Αμερική ήταν ό προστάτης τών λαϊκών έλευθεριών, εκδη
λώθηκε καλλιτεχνικά στά ποιήματα πού άφιερώθηκαν στά επαναστατικά κινή
ματα στήν Εύρώπη και ’Αμερική στις άρχές τοΰ δεκάτου - ενάτου αίώνα. Οί 
James G. Brooks, William Cullen Bryant, J.G. Percival ήσαν έκ τών πρώτων 
τότε διάσημων ποιητών πού ύμνησαν τό πνεΰμα τής έλευθερίας, και ένεθάρ- 
ρυναν εθνικές εξεγέρσεις ύποδούλων λαών, και άφιέρωσαν ωδές στήν πολι
τικήν χειραφέτησή τους.

Κανένα δμως επαναστατικό κίνημα δέν εντυπώσιασε και ένέπνευσε τούς 
’Αμερικανούς διανοουμένους τόσο δσον ή Ε λλη νική  ’Επανάσταση. Ό  αγώνας 
τής Ε λλάδος έγ ινε  ένα άπό τά κύρια θέματα τής ’Αμερικανικής ποίησης στις 
άρχές τής ρομαντικής εποχής, καί γενικά περισσότερα άπό έκατόν λυρικά και 
επικολυρικά ποιήματα δημοσιεύθηκαν τήν δεκαετίαν 1821— 1830, εκφράζοντας 
ένθερμη συμπαράσταση στόν Ε λληνικόν άγώνα3.

Ή  προτίμηση αύτή τών ποιητών γιά τήν Ε λλά δα  ήταν άποτέλεσμα πολ
λών μορφωτικών, πολιτικών και άνθρωπιστικών παραγόντων. Ή  νεοκλασσική

1) “New Enfland,” The Poetical Works (Boston, 1859), I, 151.
2) Cornelia, “Poem for the N ew -Y ea r’s D ay,” The N e w -Y o rk  Mirror, and Ladies’

Literary Gazette, III (January 14, 1826), 200.
3) Alexander Papadopoulos, “American Poets and the Greek Revolution, 1821 - 1828.”

M.A. Thesis. Roosevelt University, Chicago, 1962.



ροπή στήν λογοτεχνία και τις τέχνες τοϋ προηγουμένου αιώνα ε ίχε  διασώσει 
καί επαυξήσει τό ένδιαφέρον σέ ζητήματα Ε λληνικά . Ή  ευγενική ίδέα τής 
άναγέννησης ή άναζωογόνησης τής άρχαίας μας χώρας καί τοϋ πολιτισμού 
της. συνδιάστηκε τότε μέ τίς ιδεολογικές, φ ιλελεύθερες ροπές τοΰ ρομαντι
σμού. Ή  ’Αμερικανική καί ή Γαλλική ’Επανάσταση τοΰ δέκατου - όγδοου αιώ
να θεωρήθηκαν πρόδρομοι άναλόγων εξεγέρσεων έναντίον κοινωνικής καί πο
λιτικής τυραννίας σ’ άλλες χώρες. Ή  Ελληνική εξέγερση, έπιπροσθέτως, συν- 
δίαζε πολλά ρομαντικά ιδεολογικά στοιχεία : ήταν μιά πάλη έναντίον μιας ή- 
μιβάρβαρης καί δεσποτικής αύτοκρατορίας άλλά, ταυτόχρονα ήταν καί ένας 
έθνικός άπελευθερωτικός άγώνας. Καί πράγματι, ποιό έθνος έπρόκειτο νά έ- 
λευθερωθή; τό λίκνον τοΰ Δυτικοΰ Πολιτισμοϋ καί τών δημοκρατικών θε
σμών. Τά αισθήματα κατά τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας έδυνάμωσαν άπό 
τήν μισητήν εντύπωση πού είχε προξενήσει, σ’ δλο τόν πολιτισμένο κόσμο, ή 
βάρβαρη διακυβέρνησή της, καί άπό γενικά άντιτουρκικές άντιδράσεις4. Ή  
’Αμερική, άν καί ούδέποτε είχε μίαν επίσημη θρησκείαν, ήταν τότε ενα κα
θαρά Χριστιανικό κράτος, καί ή ίδέα δτι ένας Χριστιανικός λαός πολεμούσε 
τούς «είδωλολάτρες» Τούρκους, άποτελοϋσε πηγή ζωηρής συμπαθείας. Πολλά 
άπό τά φ ιλελληνικά έργα πού γραφτήκανε τότε δέν ήοαν παρά προπαγανδι
στικά κείμενα μέ σκοπό νά κερδίσουν τήν συμπάθεια καί υποστήριξη τής ’Α
μερικανικής κοινής γνώμης. Ή  ποίηση ήταν άκόμη, τά χρόνια εκείνα, ένα ζω
τικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μορφωμένων τάξεων. Πολλά δέ σύντομα 
κύρια άρθρα έγγράφοντο σέ ομοιοκατάληκτα δίστιχα5.

Ή  Ε λλη νική  λοιπόν ύπόθεση θεωρήθηκε άπό διάφορες απόψ εις: σάν πο
λιτικό ζήτημα, σάν μορφωτικό φαινόμενο, σάν ιερή ύποχρέωση, καί σάν ένα 
παράδειγμα άνθρώπινης δυστυχίας καί πόνου. Γιά μερικούς άποτελοϋσε ά
κόμη τό πιο μαγευτικό όνειρο γιά  ρομαντική περιπέτεια. Καί ή ανάμνηση, καί 
πιο πρώτα τό παράδειγμα, τής άνάμειξης τοϋ Λόρδου Βύρωνος σ’ αύτή τήν 
θρυλλική καί μακρυνή — γιά τούς Αμερικανούς — χώρα, πρόσθετε ένα ά
κόμη στοιχεϊον γοητείας καί ένδιαφέροντος. Τό παράδειγμα τοΰ έκκεντρικοΰ 
ποιητή τό μιμήθηκαν πολλοί. Οί περισσότεροι άπό τούς ’Αμερικανούς ποιητές 
πού έγραφαν γιά τήν Ε λλά δα  τότε συνέχισαν τήν λογοτεχνική παράδοση πού 
ό Βύρων άρχισε τό 1812 καί συνέχισε μέχρι τόν θάνατόν του τό 1824 στό Μ ε
σολόγγι.

Ό  μικρός άριθμός τών Ε λλή νω ν  άτάκτων πού άντηιετώπιζαν τίς πολυά
ριθμες ’Ασιατικές όρδές καθιστούσε αύτόν τόν πόλεμο έναν άπό τούς πιο άνι- 
σους τήν έποχήν έκείνη, καί προκαλοΰσε συγκρίσεις μέ τούς άρχαίους Περσι
κούς πολέμους. Στούς Π έ ρ ο ε ς τοΰ Αισχύλου κατέφυγαν συχνά οί τότε 
ποιητές γιά  έμπνευση άλλά καί γιά  μοντέλο. Τό δράμα Ε λ λ ά ς  τοϋ Σ έλ- 
λεϋ είναι βέβαια τό πιο γνωστό παράδειγμα καί σημαντική πηγή φ ιλελληνι- 
κών αισθημάτων6. Ό  Ελληνικός αγώνας ήταν λοιπόν στό σύνολόν του τό πιο 
θαυμαστό θέμα γιά τόν ’Αμερικανό ποιητή — ένα θέμα πού ίκανοποιοΰσε όχι 
μόνο τήν ιδεολογίαν καί τά αίσθήματά του άλλά καί τήν φαντασίαν του. Συ- 
ναρπαστικώτατα γεγονότα καί σκηνές έκτυλίσσοντο στήν Ε λλά δα  καί ζητού
σαν νά τά περιγράχμη. «Οί άγωνίες πού οί 'Έ λλη νες έχουν ζήσει είναι άπερί-

4) G. W. Allen, Our Navy and the Bardary Corsairs (Hamden, Conn., 1965, pp. 232 - 241.
5) “Address of the Carriers of The Philadelphia A lbum  to its Patrons, for the Year

1827,” in The Album , and Ladies' Weekly Gazette, I, No. 32 (January 10, 1827).
6) Δες ανάλυση τών αρχαίων Ελληνικών επιδράσεων στό σύντομο άρθρο μου, «Τό δράμα 

Ε λ λ ά ς  τοΰ Σέλλεϋ». Π α ρ ν α σ σ ό ς ,  Σ χ ' ( ’Απρίλιος 1964), 269—272.



γραπτές' ή φαντασία άδυνατεΐ νά συλλαβή τήν φρίκην πού έχουν ύποστη», 
έγραφε τότε ή έφημερίς New York Mirror άναφερομένη στήν Επανάσταση.

"Αν και οί ’Αμερικανοί πιοητές δέν υπήρξαν, συνήθως, αύιόπτες μάρτυ
ρες, είχαν στή διάθεσή τους αύθεντικές καί ζωηρές περιγραφές τής μαχομέ- 
νης Ε λλάδος, χάρις στις πολυάριθμες άνταποκρίσεις καί ιστορίες στά περιο
δικά καί τόν ήμερήσιο τύπον. Π ρέπει δέ νά τονισθή δτι ό τύπος ήταν καθο
λικά φ ιλελληνικός καί προσέφερε σημαντικήν ήθικήν συμπαράσταση στόν ά
γώνα  δημοσιεύονταΓ κάθε πληροφορία ή σχόλιο σχετικό μέ τά γεγονότα στήν 
Ε λ λ ά δα 7.

Σ τή διάθεση τών ποιητών ύπήρχαν επίσης επιστολές καί έκθέσεις άπό 
’Αμερικανούς ταξιδιώτες πού εύριοκόμενοι κοντά στήν Ε λλά δα  έγιναν συχνά 
θεατές διαφόρων επεισοδίων, μαχών καί δραμάτων. Πρόσθετες πληροφορίες 
προήρχοντο καί άπό άναφορές καί άλληλογραφίαν άξιωματικων τής ’Αμερι
κανικής Μοίρας τής Μεσογείου πού παρακολουθούσε έκ τοΰ πλησίον τά δρα
ματικά συμβάντα8. ’Αλλά οί πιο γλαφ υρές περιγραφές ήρχοντο άπό τούς ’Α
μερικανούς εθελοντές πού είχαν ένταχθή στις ένοπλες δυνάμεις τών Ε λ λ ή 
νων, δπως οί Dr. Samuel Gridley Howe, George Jarvis, Jonathan P. Miller καί 
άλλοι8. Μέ ζωηρά χρώματα καί ουχνά συναρπαστικό ύφος συγγραφείς σάν 
καί αύτούς έγραφαν αυθεντικά γιά τούς κινδύνους καί τίς γεν ικές εντυπώσεις 
τους. Ό  νεαρός Τζάρβις συνέθεσε καί άπλοϊκούς φιλελληνικούς στίχους αγ
γλικά καί γαλλικά10.

’Απ’ δλους τούς ’Αμερικανούς ποιητές ό Τζέϊμς Γκέϊτς Πέρσιβαλ (1795 
—1856) πρέπει νά θεωρηθή πρωτοπόρος τής λογοτεχνικής κίνησης πρός ύπε- 
ράσπιση τής Ε λλη ν ική ς υπόθεσης. Καί έκτος άπό τήν διάκρισή του ώς τοΰ 
«πρώτου» φ ιλέλληνα ποιητή, πρέπει νά τόν παραδεχτοΰμε καϊ ώς τόν πιο Ε λ 
ληνοπρεπή συγγραφέα τής εποχής του. Σ άν ποιητική φυσιογνωμία ό Πέρ- 
σιβαλ είχε συμπεριληφθή στους « 'Ιερούς Έπτά», δηλαδή στούς κυριώτερους 
ποιητές τής άρχής τοΰ ’Αμερικανικού ρομαντισμοΰ11. Πολυμαθέστατος δέ καί 
γνώστης τής αρχαίας 'Ελληνικής, ό Πέρσιβαλ έξέφρασε τήν υποστήριξή του 
θερμά καί άνεπκρύλακτα. Τά φιλελληνικά του έργα είναι καί πολλά καί έντυ-

7) "Ενας πρόχειρος κατάλογος φιλελληνικών έντυπων τής εποχής εχει ώς έξ η ς : 
The Minerva; The New - York M irror, and Ladies’ Literary Gazette; The Boston Re
corder: W ashington Country Post; The United States li te ra ry  Gazette: The Parthenon; 
The Album, and Ladies’ Weekly Gazette; The Philadelphia Album, and Ladies’ L i
terary Gazette; The Bower of Taste; The Philadelphia M onthly Magazine) Atheneum, 
or Spirit of the English Magazines; The Portsmouth Journal of Literature and Poli
tics: The Critic; The Talisman; The Albion; The Casket and Philadelphia Monthly 
Magazine; The Ladies’ Magazine; The Salem Gazette; The N ew -Y ork  National Ad
vocate; The N ew -Y ork  Commercial Advertiser; The Port Folio; The North American 
Review.

8) Feorge Jones, Sketches of Naval Life, with Notices of Melt, Manners, and Scenery. . . 
(New Haven, 1829).

9) Samuel Gridley Howe, A n Historical Sketch o f the Greek Revolution  (New York, 1828). 
Jonathan P. Miller, The Condition o f Greece (New York, 1828). George Jarvis, George 
Jarvis - His Journal and Related Documents, ed. G. G. Arnakis (Thessalonik, 1965).

10) G. G. Arnakis, “The First American Volunteer in the Greek Revolution, George Jar
vis.” N eo - Hellenika, 1 (1970), 83.



πωσιακά. "Ισω ς κανείς άλλος ’Αμερικανός νά μην έγραψε τόσο πολλά και 
τόσο καλής ποιότητας. Βααικά ένας εύαίοθητος και φ ιλελεύθερος νέος ό Πέρ- 
σιβαλ άφιέρωσε ποιήματα στήν υπόθεση τής ελευθερίας στήν χώρα του και 
σ’ ολο τόν κόσμον. Ό  Julius Ward, ό σύγχρονος βιογράφος του, εγραψε τά 
έξης, άναφερόμενος στά εύγενικά αισθήματα τοϋ πο ιητή :

«"Οποιος διαβάσει τόν πρώτον τόμον του, θά εκπλαγή άπό τόν αριθμόν ποιη
μάτων πού άφιέρωσε στήν χειραφέτηση κα ι επέκταση τής ανθρώπινης ελευθερίας 
στήν 'Ελλάδα, τήν Ιτ α λ ία ν , κα'ι τήν Ν ότιον ’Α μερικήν. Οΰτε πρέπει ν’ άγνοήσω- 
μεν τό γεγονός δτι μιά άπό τ'ις πρώτες του ποιητικές προσπάθειες ήταν ή αυστηρή 
του αποκήρυξη τής ’Α μερικανικής δουλείας -—  δπως έλέγετο μέχρι τώρα. Αυτοί οί 
πρώτοι παλμο'ι ελευθερίας και πατρ ιω τισμο ί δέν έλησμονήθηκαν ποτέ. Ό  πιο πρό
σφατος τόμος του περιέχει πατριωτικές εκκλήσεις, πού είνα ι τόσο θερμές, δυναμι
κές, κα'ι ενθουσιώδεις δσο κα ί τά πιο δημοφιλή του λυρικά. Κα'ι ή δημοτικότητά του 
οφείλεται κυρίως στόν μοναδικόν του χαρακτήρα ώς ποιητή πού εκφράζει τό εθνικό 
αίσθημα κα ί πού είνα ι λαμπρά άφοσιωμένος στήν πατρίδα του . . . "Α ν  και είνα ι 
θερμόαιμος πολιτευτής, ό πατριωτισμός του ουδέποτε περιωρίστηκε στά κομματικά 
πλαίσ ια. ’Αλλά παρ ’ δλον τόν ενθουσιασμόν του κα ί τήν αφοσίωσή του, στό κόμμα 
του ήταν απλώς ενας μοναχικός βάρδος πού παρώτρυνε τούς άλλους στήν πράξη»11.

Πρωτεργάτης λοιπόν ποιητής ό Πέρσιβαλ τής Ε λλη νική ς ’Επανάστασης 
άρχισε νά συνθέτη σέ Βυρωνικό ΰφος εύθύς μετά τήν έναρξη τών εχθροπρα
ξιών. Ή  εξύμνηση τοϋ Έ λληνικοϋ άγώνα άρχισε μέ τήν «Ώδή στήν χειρα
φέτηση τής Ελλάδος», πού γράφτηκε πριν τήν 25ην ’Ιουλίου 1821, δπου ό 
πρώτος του τόμος, Π ο ι ή μ α τ α ,  έκυκλοφόρησε στό Νιοϋ Χέηβεν τοϋ Κοννέ- 
κτικατ. Ή  ώδή άρχίζει μέ τόν Ε λλη νικόν  στίχον τοϋ Ρήγα, «Δεϋτε παϊδες τών 
Ελλήνων», τοϋ πρώτου μεγάλου 'Έ λληνα  πατριώτη ποιητή, πού τόν είχε πα
ρουσιάσει ό Βύρων στό άγγλόφωνο κοινό μέ τήν γνωστήν του άπόδοση τοϋ 
«θουρίου» τό 181213. Και συνεχίζει ό Πέρσιβαλ:

Σ τήν 'Ελλάδα ανατέλλει ή αυγή· 
τό σύννεφο πού τήν έκάλυπτε σκορπίζει: 
κοίτα πάλι! ή μέρα λαμπυρίζει 
δταν τών Π  ερσικών ορδών ή φυγή, 
στοϋ Μ αραθώνα τήν άνιση πάλη, 
πεταχτήκαν σάν ήμίθεοι αρχαίοι 
εμπνευσμένοι πατριώτες κ α ί πάλι 
κα ί λακίσαν, τί αίσχος, οι εχθροί οί σπουδαίοι 
κα ί δόξας στεφάνια τούς στέψαν τό κεφάλι14.

Ή  γλας>υρή καί μεγάλη αύτή ώδή ήταν τό πρώτο άπό μιά σειρά λυρικών 
ποιημάτων πού συνέθεσε ό ποιητής κατά τήν διάρκεια τοϋ μακροϋ άγώνα. Ό  
Πέρσιβαλ έδειξε ένδιαφέρον γιά κάθε φάση τοϋ πολέμου, καί ποτέ δέν έχασε 
τήν εύκαιρία νά έκφράση τά φ ιλελληνικά του αισθήματα οέ στίχους. Τό μα
κροσκελές του ποίημα «Τό δραμα τής έλευθερίας» είναι μιά έκκληση στούς 
’Αμερικανούς νά πανε εθελοντές καί νά συμπολεμήσουν μέ τούς 'Έ λ λ η ν ε ς :

12) The L ife and Letters of Janies Gates Percival (Boston, 1866), pp. 440-441 .
13) Byron, Childe Harold's Pilgrimage, A Rom aunt by Lord Byron, ed. Thomas Davison

(London: John M urray, 1812), pp. 203ff.
14) “Ode on the Emancipation of Greece.” The Poetical Works (Boston, 1859), II, 405.



”Ω 'Ελλάς, 'Ελλάς πού ζής ξανά! Τ ’ δνομά σου
ανάβει στοϋ σοφοΰ και τοϋ ανδρείου τα στήθη τή φλόγα. . .
Δέν υπάρχει κάνεις ν’ άρματωθή γιά νά σέ προστατέψη;
Θερμόαιμος κανείς γενναίος, πιστός νέος 

νά όρκισθή στήν τιμή καί τήν τύχη 
καί μακρυά νά πετάξη, τόν ωκεανό νά διαβή 

μέ τούς σκλάβους νά σμείξη, τούς γενναίους νά βοηθήση;
Ορμήστε, τέτοιοι άνδρες αν εισθε, όρμήστε! 

τήν αναγέννηση τοϋ έθνους αύτοΰ βοηθήστε15.
Τό έργο αύτό άπαγγέλθηκε άργότερα σέ μιά συγκέντρωση τής φοιτητικής 

άδελφότητας ΦΒΚ τοΰ Χάρβαρντ, στις 26 Αύγουστου 1824, οπου ό H em y W are 
έκαμε μίαν έκκληοη γιά εθελοντές"1. Πιο έπειτα, τό 1827 ό Πέροιβαλ έγραψε 
τήν «Ε λληνικήν έκκληση στήν ’Αμερικήν», ένα συγκινητικό στιχούργημα πού 
πιθανόν νά τό έμπνεύστηκε άπό τήν Ε λλη ν ική ν  έκκληση τής Μ εσηνιακής Γ ε
ρουσίας στόν Αμερικανικό λαόν, οτίς 15 Μαΐου 1821. Τό πνεΰμα τοΰ ποιήμα
τος είναι σχεδόν τό ίδιο μέ τό πνεΰμα τής Μεσηνιακής προκήρυξης.

"Αλλα φιλελληνικά έργα τοΰ Πέρσιβαλ είναι τά έ ξ η ς : «Ή Ε λ λ ά ς, άπό 
τό ορος Έλικών» - ένα μακροοκελέστατο ποίημα, «Ή  Ε λευθερ ία  στήν ’Αθή
να». «Οί 'Έ λλη νες ορεινοί», «Το τελευταίο τραγούδι τοΰ 'Έ λληνα  πατριώτη», 
«Ή  Ε λλη νική  Ελευθερία», «Ελλάς», «Τό Ε λλη νικό  τραγούδι τής Νίκης», 
«Τό τραγούδι τοΰ 'Έ λληνα  μετανάστη» καί «Ή  Παλλάς τοΰ Σουνίου»17.

Τά ποπ'ιματα αυτά άποτελοΰν τρανήν άπόδειξη τής θερμής φ ιλίας πού έ
τρεφε γιά τούς 'Έ λλη νες ό ποιητής. Οί Πινδαρικές δέ αύτές ώδές τοΰ Πέρ- 
σιβαλ συνέβαλαν σημαντικά στήν άφύπνηση τής ’Αμερικανικής κοινής γνώ 
μης καί συνείδησης. Στόν δεύτερο τόμο τοΰ New England Magazine (1832) 
ένας κριτικός, σχολιάζοντας γενικά τήν τέχνη τοΰ Πέρσιβαλ, παρατήρησε τά 
εξής σχετικά μέ τά φ ιλελληνικά του ποιήματα:

«Δέν αρκεί νά λέμε δτι τά έργα αντά ακτινοβολούν μέ τή φλόγα τοΰ Π ιν δ ά 
ρου καί τοΰ ΑΙσχύλου' δείχνουν τόν ολόψυχο θαυμασμό τοΰ ποιητή γιά δ,τι αποθα
νατίζει, καί τήν βαθειά του συμπάθεια γιά τούς καταπιεζομένους πού άγο3νίζονται 
νά έλευ θε ρωθοΰ ν»1 s.

Οί λογοτεχνικές φ ιλελληνικές προσπάθειες τοΰ Πέρσιβαλ δέν περιωρί- 
οτηκαν μόνον σέ Πινδαρικά στιχουργήματα. Σ έ  παρατηρήσεις του άπό τήν 
μελέτην τής ιστορίας ό ποιητής άναφέρθηκε στόν άγώνα τής σύγχρονης Ε λ 
λάδος μέσα στά πλαίσια τής παγκόσμιας ιστορίας. Σ ’ ένα λόγο πού έκφώνησε 
στά μέλη τής άδελφότητος ΦΕΚ στό Πανεπιστήμιον Γέϊλ, στις 10 Σεπτεμβρίου
1822, ό Πέρσιβαλ γιά μιάν άκόμη φοράν βρήκε τήν εύκαιρίαν νά δείξη τήν 
ορθότητα τών αισθημάτων καί σκέψεών του. ’Εξετάζοντας τά ιστορικά γεγονό
τα άπό φιλοσοφικήν άποψη, καί σχολιάζοντας μέ σοβαρότητα τίς αίτιες πού 
συνέτειναν στήν πρόοδο, πρώτα, καί στήν πτώση, υστέρα, τών μεγάλων ιστο
ρικών αυτοκρατοριών — τής Ρωμαϊκής καί τής Βυζαντινής — ό ποιητής έμί-

15) "The Vision of Liberty.” Ibid., II, 204.
16) American Poets and the Greek Revolution, 1821 - 1828.
17) “Greece, from the Mount Helicon,” “Liberty to Athens,” “The Greek M ountaineers,” 

“The Last Song of the Greek Partiot,” “G recian Liberty,” “Hellas,” “The Greek Song 
of Victory,” “The Sunian Pallas,” and “The Greek Em igrant’s Song.” The Poetical 
Works.

18) “James Gates Percival.” The New England Magazine, II (May, 1832), 310,
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λησε γιά  τόν Ε λληνικόν άγώνα. Ά φ οϋ πρώτα επαίνεσε τούς πολεμιστές ώς 
άξιους άπογόνους τών άρχαίων τους προγόνων, και άφοϋ έτίμησε τις ύπεράν- 
θρωπές τους προσπάθειες νά σπάσουν τά δεοποτικά δεσμά, ό ποιητής στρά
φηκε πρός τά άλλα Χριστιανικά κράτη, και μέ γλώσσα πλήρη άγανάκτησης 
και πίκρας, κατέκρινε δριμύτατα τήν ψυχρότητα και αδιαφορίαν τών Εύρω- 
παϊκών κυβερνήσεων πρός τήν κραυγήν τής πάσχουσας άνθρωπότητας — δ- 
πως ό Διονύσιος Σολωμός έμελε νά κάμη ουντομώιτιτα στόν «Ύμνον» του. 
Και είπεν τότε ό ’Αμερικανός ίδεολόγος:

« Έ ν α  μοναδικό θέαμα παρουσιάζεται στον κόσμο: Χ ρ ισ τ ιανο ί συμμαχούν μέ 
Τούρκους γ ιά  νά δολοφονήσουν άλλους Χριστιανούς, κα ί αυτό γίνεται γιά  νά δια- 
τηρηθή μ ιά  θεωρητική κι άφηρημένη ισορροπία δυνάμεων. 'Έ νας σκλαβωμένος λα
ός, πού κατάγεται άπό τό έθνος πού κάθε επιστήμων έξιδανικεύει κα ί κάθε φίλος τής 
ελευθερία θεωρεί σάν προπάτορα, αυτός δ λαός παλεύει νά σπάση τά δεσμά του 
κα ί νά διακηρύξη τά δ ίκα ια  κα ί τίς ελευθερίες του. Ε ίδαν τ’ αδέλφια τους νά σφά
ζονται, νά βασανίζωνται, κα ί νά ΰποδουλώνωνται. ’Απειλούνται μέ εξόντωση, χω
ρίς μ ιά  φ ιλ ική  δύναμη νά τούς έμψυχώση ή ενα σύμμαχο νά τούς προστατέψη. Κ α ί 
δμως, πα ρ ’ δλες αυτές τις τρομαχτικές αντιξοότητες δέν εγκαταλείπουν τόν άγώνα, 
άλλά μέ τό πνεύμα τών αρχαίων ’Α θηνώ ν άφοσιώνονται στήν ελευθερίαν ή στόν 
θάνατον. Δέν υπάρχει άλλη λύση. ’Ά ν  τά Χ ρ ισ τ ια ν ικά  κράτη βλέπουν μέ αδιαφο
ρίαν, εάν βοηθήσουν τους καταπιεστές κα ί εξουδετερώσουν τίς γενναίες προσπά
θειες τών Ελλήνων, εάν τά ελεύθερα κράτη δέν σπεύσουν νά απαντήσουν 
στήν πρόσκληση, τί άλλο μπορούν αυτοί ν ’ αναμένουν παρά τό γ ιαταγάνι τοϋ Τούρ
κου κα ί τήν τύχην τής Χ ίο υ . . . »19.

Ή  πονεμένη κραυγή τοϋ Πέρσιβαλ βρήκε σύντομα άπήχηση. 'Ο William 
Cullen Bryant (1794— 1878), ποιητής, δημοσιογράφος, νομομαθής και μετα
φραστής, άργότερα, τοϋ Ό μηρου, δέν άργησε ν ’ άναλάβη έντονη φιλελληνχκή 
δράση και σάν δικηγόρος, καί σάν ρήτορας, καί βεβαίως σάν λογοτέχνης. Ό  
Μ πράϊαντ έγραψε τά έξης συγκινητικά ποιήματα: «Ή  σφαγή τής Χίου» (1824), 
«Τό τραγούδι τής Έ λληνίδας Αμαζόνας» (1825), « Ο 'Έ λλη νας παρτιζάνος» 
(1825), «Ή  συζυγία τοϋ Διός καί τής ’Αφροδίτης» καί τά συμβολικά «Σ’ ένα 
σύννεφο» καί «Το Ελληνόπουλο» (1828), εμπνευσμένο άπό τόν νεαρόν 'Έ λ 
ληνα πρόσφυγα Χριστόδουλον Μ ιλτιάδην Λεωνίδαν Ε ύαγγελ ίδην20.

Στά  πρώτα του φ ιλελληνικά έργα ό Μ πράϊαντ έγραψε μέ πολεμικό μέ
νος προβλέποντας μέ αισιοδοξία τήν εύτυχή τελικήν έκβαση τοϋ άγώνα. « Ή  
σφαγή τής Χίου», παραδείγματος χάριν, περ ιέχει τήν χαρακτηριστικήν 
στροφήν:

Κ α ί γ ιά  κάθε νεκρό πού στό πέλαγο πετοΰνε 
τίς λεπιασμένες του αγέλες γ ιά  νά κορέση, 
μ ιά  εκατοντάδα εχθροί θά γενοϋνε 
στοΰ βουνού τ’ άγριοπούλια πεσκέσι21.

19) W ard, The Life and Letters o f. . . Percival, II, 405.
20) “The Massacre at Scio,” “The Song of the Greek Amazon,” “The Greek Partisan,”

“The Conjunction of Jupiter and Venus,” “To a Cloud,” “The Greek Boy.” The Poeti
cal Works (New York. 1925). Ε π ίσ η ς: P. Wodwin, A Biography o f William Cullen 
B ry an t... (New York, 1883), 1, 187. Γιά περισσότερα σχετικά μέ τον Μπράϊαντ δές 
τό 3ρ$ρο μου, «'Ο φιλελληνισμός τοϋ Μπράϊαντ». Ή  π. Ε σ τ ί α ,  ΙΘ ' (Σεπτ. - Οκτ. 
1970), 602— 605, μέ εμμετρην άπάδοση xo{j «Ελληνόπουλου».

21) Γιά ολόκληρο τό ποίημα δες, Χ ι α κ ή  Έ  π ι 0 ε (ό ρ η σ ι ς, 23ον (’Ιούλιος 1970), 84.



Στό τελευταίο του φιλελληηνικό έργο «Τό Ελληνόπουλο», ό ποιητής εί
δε στήν όμορφη κι ευγενική μορφή τοΰ νεαροΰ ένα σύμβολο τής Νέας Ε λ λ ά 
δος, τήν άναγέννηση τοϋ αιώνιου πολιτισμοϋ και τοϋ άθάνατου πνεύματός τ η ς :

Λεύτερο είναι τώρα πια τό Ιστορικό σου έθνος· 
τά μεγάλα σου αδέλφια μέ χτύπημα γερό 
τσακίσανε —  πριν εσύ νοιώσης τό άγχος — 
τόν ανυπόφορο, βάρβαρο, δουλωτικό ζυγό.
Κι ή Ελλάδα, ή ξεπεσμένη, ή έκπτωτη, βλέπει σέ νέα 
τή νιότη της ν’ αναγεννιέται δπως στά περασμένα: 
ενα νέο βλαστάρι τής αρχαίας αμπέλου, άμορφο, λείο, 
πουκαμε τά εθνη νά σιγοΰν στής σκιάς της τό μεγαλείο22.

’Αργότερα, τά έτη 1852—53, δταν ό Μπράϊαντ πήγε στήν Εύρώπη, μιά 
άπό τις πρώτες χώρες πού έπισκέφθηκε ήταν ή Ε λ λά ς. ’Έ στειλε  δέ καί 
τότε τις ζωηρές του εντυπώσεις πού έδημοσιεύθηκαν στά Γ ρ ά μ μ α τ α  ά π ό  
τ ή ν  ’Α ν α τ ο λ ή ν  (1869), και πιο πριν στόν Ε σ π ε ρ ι ν ό  Τ α χ υ 
δ ρ ό μ ο  τ ή ς  Ν έ α ς  Ύ ό ρ κ η ς  πού έξέδιδε ό ίδιος. Ή  συμβολή τοΰ 
Μ πράϊαντ στήν διατήρηση τοϋ ’Αμερικανικού φιλελληνισμοϋ επί τόσες κρίσι
μες δεκαετίες γιά  τή χώρα είναι άναμφισβήτητη.

’Ά λ λ ο ς ’Αμερικανός λογοτέχνης και δημοσιογράφος πού έπροπαγάνδισε 
επιτυχέστατα τόν άγώνα είναι ό Fitz - Greene Halleck (1790—1867), ποιη
τής τής περίφημης ωδής «Μάρκος Μπότσαρης» (1824). Τό έργο αυτό άναδη- 
μοσιεύθηκε στόν περιοδικό τύπο επανειλημμένα, άπαγγέλθηκε σέ διαλέξεις, 
άκόμα δέ και άπό τόν άμβωνα, και μεταφράστηκε στά Γαλλικά και στά Ε λ 
ληνικά άπό τόν ’Αλέξανδρο Ρ. Ραγκαβή, τόν Γεώργιον Δ. Κανάλη και τόν 
γράφοντα23.

Μέ τήν μακροσκελή αύτήν ώδήν ό Χάλλεκ έγ ινε  κυριολεκτικά διάση
μος στήν ’Αμερική και στήν Εύρώπη. 'Έ να ς δέ κριτικός, ό Η. W. Parker, τόν 
άποκάλεσε σ’ ένα ποίημά του, «ό Χάλλεκ πού μαζύ μέ τούς 'Έ λλ η νες καλύ
φθηκε μέ δόξα». Ό  δέ L. S. W ard τοΰ άφιέρωσε ενα ολόκληρο ποίημα μέ 
πέντε τετράστιχα24. Ή  ήρωϊκή μορφή τοΰ σεμνοΰ Σουλιώτη άγωνιστή υμνή
θηκε λοιπόν κατάλληλα και στήν ’Αμερικήν, ό δέ Χάλλεκ έγ ινε  γνωστός ώς 
«ό ποιητής τοΰ Μάρκου Μπότσαρη». Σ ’ αύτό τό σημείο άς σταθοΰμε γιά  λίγο 
νά θυμηθούμε καί τοϋ Σολωμοϋ τήν ώδή γιά τόν Μπότσαρη, άλλά και τις 
τόσες άλλες φορές πού ό ’Εθνικός Ποιητής άναφέρθηκε στόν γενναϊον Ή - 
πειρώτην.

Ό  Χάλλεκ έκανε μνεία τής ’Επανάστασης και σ’ ένα άλλο του ρομαν
τικό έργο, «Ή  Μαγδαληνή». Τό λυρικό αύτό γράφτηκε τό 1823, καί παρου
σιάζει ένα έρωτευμένον ’Αμερικανό άξιωματικόν πού πάει στήν Ε λλά δα  γιά  
νά συμπολεμήση μέ τούς πατριώτες και νά διακριθή μέ πράξεις ήρωϊκές25.

Τό όνομα τοΰ James Gordon Brooks (1801— 1841) είναι επίσης στενά 
συνδεδεμένο μέ τόν φιλελληνισμό. Σ τήν έποχήν του ό Μπρούκς έθεωρεϊτο 
σημαντικός ποιητής, άκόρη δέ και ή γυναίκα του έδημοσίευσε ποιήματα. Ό

22) Γ ιά  ολόκληρο τό ποίημα δές, Ή  π. Ε σ τ ί α ,  1 0 ' (Σεπτ. - Ό κ τ. 1970'), 605.
23) Γιά ολόκληρο τό ποίημα δές, Ή  π. Ε σ τ ί α ,  1 0 ' (Μάρτιος - Ά πρ . 1970), 228— 230.

Τό άρθρο α^τό περιέχει καί βιβλιογραφικές πληροφορίες.
24) Η. W. Parker, “The Poet’s Reveille,” Poems (Auburn, 1850), p. 17. And, L. S. Ward,

“Halleck,” Echoes from  the House o f Halleck, and Other Poems (Boston, 1840), p. 37.
25) “M agdalen,” The Poetical Works (New York, 1852).



Μπρούκς άνταποκρίθηκε στις εύγενικές φιλοδοξίες τών βασανισμένων λαών, 
και έξιδανίκευσε τις ελπίδες τους γιά εθνικήν άποκατάσταση. Στό βιβλίο 
του The Rivals of Este, and Other Poems (1829) βρίσκει κανείς ποιήματα πού 
έξυμνοΰν τήν ελευθερίαν γενικά, σ’ ολον τόν κόσμον. Τό 1822, εμπνευσμέ
νος άπό τά εθνικιστικά κινήματα διαφόρων καταπιεζομένων λαών, εγραψε 
τά «Εθνικά Σκίτσα», ύπό τό ψευδώνυμο Florio, στό περιοδικό Minerva. Ή  
μακροσκελής αύτή σύνθεση περ ιείχε ώδές προς τήν Γαλλίαν, τήν ’Ιταλίαν 
και τήν Ε λλάδα . Τό δράμα τής μαχομένης Ε λλά δος τόν ένέπνευσε και συν- 
εκίνησε περισσότερο άπό κάθε άλλο επαναστατικό κίνημα στήν Εύρώπη. Τά 
φ ιλελληνικά του έργα έκαμαν τον Μπρούκς έναν άπό τούς πιο γνωστούς ύ- 
ποστηριχτές τών δικαίοίν της. 'Έ να ς άλλος ποιητής, μέ τά άρχικά W.M.P., 
τοΰ άφιέρωσε ενα ποίημα δπου άναφέρεται καθαρά στούς «άγώνες τής λ ευ 
τεριάς στήν Ε λλη ν ική ν  γην»20.

Ό  Μπρούκς, πού έγραψε φ ιλελληνικά έκ τών πρώτων, στήν άρχήν πα
ρασύρθηκε άπό τό προεπαναστατικό Βυρωνικό πνεΰμα πού χαρακτηρίζεται 
άπό μελαγχολία και άπαισιοδοξία. Ή  κοινή λογική δέν μπορούσε νά παρα- 
δεχθή, χωρίς έπιφυλάξεις, δτι ήταν δυνατόν οι λιγοστοί και άνοργάνωτοι 'Έ λ 
ληνες αντάρτες νά καταβάλουν τίς ’Οθωμανικές στρατιές πού τότε ήσαν ό 
τρόμος και φόβος τοΰ πολιτισμένου κόσμου. Ή  άντίληψη αύτή έπηρρέασε τόν 
Μπρούκς δταν συνέθετε τό πρώτο του, καί λανθάνον, φ ιλελληνικό ποίημα 
«Ελλάς», θερμός θαυμαστής τής τελειότητος τοΰ άρχαίου ψυχικοΰ μεγαλείου, 
ό νεαρός ποιητής δέν πίστεψε δτι θά ήταν δυνατόν νά ύπάρξη κάτι άνάλογο 
στήν έποχήν του. Ο ΰτ’ ό σκεπτικισμός του τόν άφησε νά πιστέψη στό όνειρο
— γιατί τί άλλο ήταν; — τής Ν εοελληνικής ’Αναγέννησης.

Τό ποίημα «Ελλάς» είναι λοιπόν ένα είδος θρήνου τής σύγχρονης τραγω
δίας τής χώρας. Δέν βρήκε τίποτε σχεδόν νά ύμνηση στήν ήρωϊκήν έξέγερση. 
Ή  Ε λ λ ά ς  ήταν «χαμένη γή» και «γή νεκρών ηρώων καί ζώντων σκλάβων». 
Μέ συναισθηματική δέ γλώσσα 0 Μπρούκς άναφέρθηκε στό ένδοξο παρελθόν 
καί έχυσε δάκρυα πάνω στό νεκρό σώμα τοΰ πολιτισμοϋ της. "Αν καί ή « Ε λ 
λάς» γράφτηκε ένωρίτατα τό 1821, οπότε άκόμη ή έκβαση τοΰ πολέμου ήταν 
κάτι τό πολύ άβέβαιο, άρκεϊ νά θυμηθούμε δτι τόν ίδιο καιρό σχεδόν ό Πέρσι- 
βαλ καί άλλοι ’Αμερικανοί λογοτέχνες έγραφαν ήρωϊκές ώδές καί παιάνες ν ί
κης μέ Αΐσχύλιο μένος, γεμάτους πίστη καί άποφασιστικότητα. Τελικά και ό 
Μπρούκς ό ίδιος ύπερνίκησε τήν ρομαντικήν του μελαγχολίαν καί έγραψε 
καϊ αύτός ενθουσιώδη στιχουργήματα.

Τό δεύτερο μεγάλο έργο του «Ό  Ε λλη νικός άγώνας», χαρακτηριστικά 
δείχνει τήν άλλαγήν α ύ τή ν :

” Ω 'Ελλάς! —  μέ τήν παλικαριά σου τήν παλιά,
"Ο τα ν  ζοϋσε τής Σπάρτης κα ί τής Μακεδονίας ή ηρω ική γεννιά.

Π  έταξε πέρα τά δεσμά, τό αίσχος τήν δουλεία,
Ξύπνα νά βρής λευτεριά, τιμή, κα ί νέα μεγαλεία27.

Καί άργότερα, στήν ώδήν του «’Ελευθερία», ό Μπρούκς πάλι βρήκε τήν 
εύκαιρία νά έκφράση τόν ενθουσιασμόν του γιά τήν άπελευθερωμένην Έ λλά-

26) W. Μ. P., “To F lorio ,” The Salem Gazette, XXXVI, No. 100 (Dec. 17, 1822); reprinted 
from  The N ew -York Commercial Advertiser.

27) James Gordon Brooks, “Greece,” “The Greek Struggle,” “Freedom ,” “To the T ur
kish Grescent,” The Rivals of E ste . . . (New York, 1829).



δα. Στό ποίημα δέ «Πρός τήν Τουρκικήν ήμισέληνο» δέν έδίσταξε νά κατα- 
δικάοη τήν βαρβαρότητα τοϋ έχθροϋ, και νά χαιρετοήη τόν θρίαμβο τής Χρι
στιανικής πίστης.

"Αλλος πολυγραφότατος ρομαντικός φ ιλέλληνας ύπήρξεν ό εκπαιδευτι
κός George Hill πού τό 1827—28 έπισκέφθηκε διάφορα μέρη τής Ε λλά δος μέ 
τό πολεμικό πλοίο W arren. Ό  Χ ίλλ μετέτρεφε τις εντυπώσεις του σέ μιά σει
ρά ποιημάτων πού έξέδωκε τό 1831 μέ τόν τίτλον, Τά έρείπια τών ’Αθηνών, μέ 
άλλα ποιήματα — ’Από ένα ταξιδευτήν. Τό γράφηιο άρχισε στόν Πειραιά τό 
φθινόπωρο τοϋ 1828. Ό  τόμος άποτελεΐται άπό έμμετρες εντυπώσεις τής στιγ
μής καθώς και αναμνήσεις. Πολλά άπό τά στιχουργήματα αύτά είναι σοννέτα 
στά όποια ό Χίλλ μιμείται τό Βυρωνικό φευδο - φιλοσοφικό ύφος. Σ υ χνά  ό ποι
ητής άναφέρεται στήν Ε λλη νική ν  ιστορίαν και βρίσκει τήν ευκαιρία νά ρεμ- 
6άση φιλοσοφώντας, κατά κάποιο τρόπο, κοιτάζοντας άρχαΐα και σύγχρονα ε 
ρείπια και μνημεία. Σ έ  επίκαιρα γεγονότα άναφέρεται πιο σύντομα, καί εκεί
νο πού τόν εντυπωσιάζει — σάν ρομαντικόν άνθρωπον — είναι οί καταστρο
φές και οί θυσίες μάλλον, παρά ή νέα ύπόσταση τοϋ Ελληνισμού, θ ρ η ν ε ί λοι
πόν ό Χ ίλλ στά «Έ ρείπια τών ’Αθηνών» δπως καί ό Μπρούκς καί μερικοί άλ
λοι ρομαντικοί στά πρώτα τους Βυρωνικά ποιήματα, θρήνους καί μοιρολόγια:

Τό 'Ελληνικό μεγαλείο! πού ή ιστορία του απλώθηκε 
Σάν τήν αιώνια τής λύρας ηχώ 
Π  ου παίζει ενας ’Άγγελος, σ’ δλη τή γή,
Θαύμα καί μελωδία! Άσβεστη φλόγα,
Αίώνια. Τής Κασταλίας ή φωνή
Θρηνεί πάνω άπό βωμούς λησμονημένους, χα μ ένο υ ς...28

ΙΙιό ύστερα δμως καί ό Χίλλ δέν έμεινεν άσυγκίνητος άπό τόν ήρωϊκόν 
άγώνα τών συγχρόνων του Ε λλή νω ν. Στό σοννέτο του «Ελευθερία» ό νεα 
ρός ποιητής έπαινεϊ τό ξύπνημα τοϋ Έ λληνισμοϋ πού τό διαπίστωσε ό ίδ ιο ς :

Στών Δελφών κοντά τήν κρυφοπηγή, 6 αρχαίος χορός 
Ξαναρχίζει τό ασμα. Ό  Έλληνας άκροάται καί σφίζει 
Καί τόν αρχαίο βο^μο τής λατρείας του χτίζει28.

Σ ’ ένα άλλο του οοννέιο, «Χίος», ό Χίλλ περιέγραφε τίς έντυπώσεις του 
μετά τήν καταστροφή τοϋ δμορφου νησιού, τονίζοντας τό γεγονός τού τί έκαμε 
ή άνθρώπινη θηριωδία σ’ ένα φυσικόν επίγειον παράδεισον30.

Σ τήν χορεία τών όλιγότερο διάσημων λογίων πρέπει ν ’ άναφέρουμε τόν 
Park Benjamin, δημοσιογράφο, ποιητή, καί επιστήμονα, πού ό φιλελληνισμός 
του εκδηλώθηκε στά φοιτητικά του χρόνια. Φοιτητής στό Κολλέγιον Washin
gton, σέ μιά τελετή τής 17ης Α πριλίου 1828, ό νεαρός Μ πέντζαμιν άπήγγειλε 
ένα μεγάλο ποίημα μέ τόν τίτλον «Ή  ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου», εμπνευσμένο

28) George Hill, “Scio,” “Liberty,” etc., The Ruins of A thens and Other Poems (Boston,
1839).

29) Ibid., p. 113.
30) Ι 'ιά  εμμετρην απόδοσήν μου ολοκλήρου τοΰ ποιήματος δές, « Ή  Χίος στήν αγγλική και 

αμερικανική ποίηση τής ρομαντικής εποχής. «X ι α κ ή Έ  π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς», 24ο-ν (Νο
έμβριος 1970), 150.



βεβαίως άπό τήν τότε πρόσφατη νίκη τών τριών συμμάχων κατά τοϋ ενωμένου 
Μουσουλμανικοϋ στόλου31.

Ε π ίσ ης ό Nathaniel Parker Willis μέ τά σύντομα άφηγήματά του στό έργο 
Pencillings by the Way, έκαμε πολλά γιά νά διαδραματίση τήν κατάσταση τής 
Ε λλά δος και τά πρόσφατα τραγικά γεγονότα. Ή  εφημερίδα New York Mirror 
έδημοσίευσε μιά σειράν άνταποκρίσεων, μετά τήν ανακήρυξη τοϋ Ε λληνικού  
Κράτους, οί όποιες είχαν μεγάλη διάδοση καί επίδραση στήν ’Αμερικανική κοι
νή γνώμη. Έ νωρίτερα, ό Ο ύίλλις σάν φοιτητής στό Γέϊλ, τόν Νοέμβριο τοϋ
1823, είχε γίνει μέλος τής τοπικής φ ιλελληνικής επιτροπής και είχεν έργα- 
σθή ακούραστα γιά  τά Ε λλη ν ικά  συμφέροντα. Σ ’ ένα δέ άπό τά πρώτα του 
έργα — πού δημοσιεύτηκε ύπό τό ψευδώνυμο Roy, στό σοβαρό Boston Recor
der, πού έξέδιδε ό πατέρας του, ό νεαρός φ ιλέλληνας άναφέρθηκε στήν Ε π α 
νάσταση, τήν καταστροφή τής Χίου, και τίς οικογενειακές τραγωδίες πού δια
δραματίστηκαν έκεΐ. «Ό  Έ λ λ η ν  ήρωας» τοϋ Ο ύίλλις τέλειω νε μέ μιά ένθερ
μη έκκληση γιά τό «ξύπνημα» τής Ε λλά δο ς31». Μιά σύντομη ιστορία μέ σχε
δόν τήν ίδιαν ύπόθεση έδημοσιεύθηκε ύπό τό ψευδώηυμο Κλεοπάτρα, καί μέ 
τόν τίτλον «Ή  Έλληνοπούλα», στό Λεύκωμα τής Φ ιλαδελφείας, καί Λογοτε
χνικήν ’Εφημερίδα τών Κυριών ίής 25ης Ιουνίου 182832.

Βλέπει λοιπόν ό άναγνώστης πώς ό ένας διαφώτιζε καί έπηρρέαζε τόν 
άλλον — άνδρα ή γυναίκα — καί τόπ έκαμε νά έκφράση δημοσία, έμμεσα ή 
άμεσα, τά φ ιλελληνικά του αισθήματα.

Μ ορφωμένες καί άρκετά χειραφετημένες πολλές ’Αμερικανίδες τής επο
χής ακολούθησαν τό παράδειγμα τών άνδρών, ή καί τών Ά γγλ ίδω ν κυριών 
πού είχαν ζωηρότατα άναμειχθή σίήν γενική φιλελληνική κίπηση, δπως ή γνω- 
βτή καί πολυγραφότατη ποιήτρια Lydia Huntley Sigourney, ή Caroline Matilda 
Thayer, ή Anne C. Lynch, καί άλλες33. Παραδείγματά τους υπήρξαν τά έργα τής 
Ά γγλ ίδα ς ποιήτριας Felicia Dorothea Hemans, θαυμάστριας τοΰ Βύρωνος, άλλά 
καί τά ποιήματα τοϋ φημισμένου φ ιλέλληνα  Λόρδου.

Ή  κυρία Σ ιγκούρνεϋ έγραφε τά έξής ποιήματα: «Οί πνευματικές άνάγ- 
κες τής Ελλάδος», «Ό  μάρτυρας τής Χίου», «Σκηνή στήν ’Αθήνα», «’Έ κ κ λ η 
ση γιά τήν μόρφωση τών γυναικών στήν Ε λλάδα» καί άλλα31. Ό  βιογράφος 
της, Gordon S. Haight, γράφει χαρακτηριστικά δτι αύτή ή ’Αμερικανίδα Μοϋ- 
σα, «ή γλυκιά  τραγουδίστρια τοϋ Χάρτφορντ» (τοΰ Κοννέκτικατ) , «κυριολε- 
κτικώς έρρίχθηκε στόν άγώνα», γιά τά συμφέροντα τών Ε λ λ ή ν ω ν 35. ’Ενεργό 
μέλος τής Φιλανθρωπικής Ε τα ιρ ίας Κυριών, ή κ. Σ ιγκούρνεϋ διετέλεσε 
Γραμματεύς τής Ε κτελεστικής ’Επιτροπής της καί εργάστηκε μέ άφοσίωση γιά 
τήν συλλογήν εφοδίων καί χρημάτων γιά τόν σκληρά δοκιμαζόμενο Έ λληνι-

31) Park Benjamin, “The Battle of Navarino," in Μ. M. Hoover’s Park Benjamin, Poet 
& Editor (New York, 1948), pp. 23 -24.

31a) Henry A. Beers, Nathaniel Parker Willis (Boston, 1899), p. 42.
32) Cleopatra, “The Greek G irl.” The Philadelphia A lbum , and Ladies’ Literary Gazette,

111, No. 4 (June 25, 1828), 27.
33) Caroline M atilda Thayer, “The Greeks.” The N e w -Y o r k  Mirror, and Ladies’ literary 

Gazette, I (December 27, 1823), 173. Anne C. Lynch, “Byron among th Ruins of 
Greece,” Poems (New York, 1848).

34) Lydia Huntley Sigourney, “Greece”. "The Intellectual Wants of Greece,” “The M artyr
of Scio,” “Scene at Athens,” Poems (Philadelphia, 1834). And, "Appeal for Female 
Education in Greece,” Zinzendorff and Other Poems (New York, 1837).

35) Mrs. Sigourney: The Sweet Singer of Hartford (New York, 1930), p. 30.



σμό. Τά στιχουργήματα της, συχνά μελοδραματικά και άπλοϊκά, δέν είναι έρ 
γα μεγάλης πνοής. Τά αισθήματα όμως πού δείχνουν είναι ειλικρινή και αν
θρώπινα. Σ άν γυναίκα ή κ. Σ ιγκούρνεϋ δέν συνέθεσε πολεμικούς παιάνες και 
εμβατήρια. Σκοπός της ήταν ή πνευματική άναγέννηση τοϋ έθνους, και σωστά 
έπέμενε στή σημασία τοΰ ρόλου τών Έ λληνίδω ν στόν τομέα αύτόν, ’Αργό
τερα, δταν τό ύλικό ε ίχε  συγκεντρωθή και ήταν έτοιμο γιά  άποστολή στήν 
Ε λλά δα , ή ποιήτρια έγραψε μιάν «’Επιστολήν πρός τις Κυρίες τής Ε λλάδος 
άπό τις Κυρίες τοϋ Χάρτφορντ», δπου μεταξύ άλλων έλεγε μέ τήν βυνηθι- 
σμένη εύγλωττία τής εποχής:

«’Αδελφές καί Φίλες,
’Από τών παιδικών μας χρόνων ή χώ ρα  σας ΰπήρξεν τό άντικείμενον τοΰ θαυ

μασμοί μας. Μαζύ μέ τους αδελφούς καί συζύγους μας δλες μας έμαθα μεν άπό ενω
ρίς ν’ άγαπώμεν τήν πατρίδα τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Άριστείδου, τοΰ1 Σόλωνος καί τοΰ 
Σωκράτους. Ό  ενθουσιασμός, πού ή δόξα τής αρχαίας 'Ελλάδος ένέπνευσε στά στή
θη μας, μάς έ'καμεν νά διατηρήσωμεν μίαν θερμήν αγάπην διά τούς απογόνους των... 
’Αδελφές καί Φίλες, άπό τήν άλλην άκρην τοΰ ώκεανοΰ σάς έκτείνωμεν τήν χεΐρα 
εις τό πνεΰμα τοΰ Χριστού. Προσευχόμεθα δέ δπως ό Σταυρός Του καί τό λάβαρον 
τής πατρίδος σας επικρατήσουν καί ύψωθυΰν ύπεράνω τής ήμισελήνου καί τοϋ Μι- 
ναρέ — δπως τά τέκνα σας χαιρετήσουν τήν παλιγγενεσίαν τής αρχαίας 'Ελλάδος, 
καί κτίσουν έκ νέου τά έρείπια πού ή καταπίεσις έχει επισωρεύσει, καί δπως έσεϊς, 
έπανευρίσκουσαι τήν οικογενειακήν σας ευτυχίαν, εϋρητε εις τούς παρελθόντος κιν
δύνους καί αντιξοότητας λαμπρότερους στεφάνους διά τήν βασιλείαν τών Ουρα
νών»36.

Ή  εύγενέοτατη αύτή κυρία έλαβεν επίσης ύπό τήν προστασίαν της, κατ’ 
οίκον, τόν νεαρόν Σαμιώτην πρόσφυγα Δημήτριον Σταματιάδην, πού είχε έρ
θει στήν ’Αμερικήν, μαζύ μέ άλλους νέους, γιά νά σπουδάση37.

Ή  έξιοτόρηση αύτή τών ’Αμερικανών, διανοουμένων πού κατά διαφόρους 
τρόπους έξέφρασαν τόν φιλελληνισμόν τους, πρέπει νά συμπεριλάβη καί τούς 
κληρικούς, ίεραποβτόλους, ιατρούς, καί εκπαιδευτικούς πού έσπευσαν καί αύ- 
τοί νά συνεισφέρουν στήν Ν εοελληνικήν ’Αναγέννηση έκαστος τό κατά δύνα- 
μιν. Πολλά έχουν γραφή γιά τόν Dr. Samuel Gridley Howe, ώστε δέν χρειά 
ζεται επανάληψη εδώ38. ’Από τούς μέχρι τώρα σχεδόν άγνωστους ας άναφέ- 
ρωμεν τούς Rev. George Croly, Rev. John Pierpont, Rev. Joseph Clinch, Right 
Rev. G. W ashington Doane. Ό  Ντόουν ύπήρξεν Έπισκοπελιανός ’Αρχιεπίσκο
πος τής Νέας Ύερσέης, έγραψε δέ ένα ώραϊο Τυρταϊκό πολεμικό θούριο έν- 
θαρρύνοντας τούς 'Έ λλη νες πολεμιστές. Ό  τίτλος του, καί ή άρχή του, «Παι
διά τών Ε λλήνω ν», είναι εύτυχεϊς μιμήσεις τοϋ ύφους τοΰ Ρήγα Φεραίου, 
δπως τό είχεν άποδόσει ό Βύρων39. Ό  Κλίντς έγραψε ένα διδακτικό ποίημα, 
«Άθήναι», δπου εύχεται γιά  τήν πνευματικήν ανύψωση τών Ε λ λ ή ν ω ν 10. Ό

36) Ibid., ρ. 31.
37) Ibid.
38) Δές, Samuel Gridley Howe’s A n Historical Sketch of the Greek Revolution, Part I. 

Edited with Introduction by George G. Arnakis (Austin, 1966).
39) George Washington Doane, “Sons of the Greeks,” The Poetical Works, ed. W. C. Doane 

(New York, 1860).
40) Joseph H. Clinch, “Athens," The Captivity o f Babylon and Other Poems ( oston,

1840).



Κρόλυ βυνέθεσε τρία πολύ πρωτότυπα καί καλά ποιήματα: «Λεωνίδας», « Ό  
θάνατος τοϋ Λεωνίδα», καί «Ό  Έ λ λ η ν  καί ό Τοϋρκος». Τό τρίτο είναι μοναδι
κό στό είδος του γιατί άναφέρεται σέ μιαν επιτυχή, καί ίσως φανταστικήν, άν- 
τεπίθεση τοϋ Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τοϋ στρατοϋ τοϋ 
Μωάμεθ41. Ό  Πιερπόντ έγραψε μιά λεπτομερειακήν περιγραφήν τής κατα
στροφής τής Χίου, τήν οποίαν έπισκέφθηκε τό 1829, μέ τόν τίτλο «Γενέθλια 
στήν Χίον»'12. Ό  Dr. Pliny Earle έγραψε τά έξής ρητορικά μά καί συγκινητικά 
έργα: «'Ο θρήνος τοϋ "Ελληνα μετανάστη», «Μαραθών», καί «Πρός τόν ώκε- 
ανόν». Καί τά τρία είναι βαθειά έπηρρεασμένα άπό τό ΰφος καί τό πνεΰμα 
τοϋ Βύρωνος, ό δέ «Μαραθών» είναι επικών διαστάδεων43. Ό  S. L. Fairfield 
έγραψε τό μακροσκελέστατο «Ό  Σουλιώτης πολέμαρχος», μέ θέμα τόν Σ α 
μουήλ καί τό Κοϋγκι. Ό  δέ νεαρός John Η. Β. Latrobe συνέθεσε ένα σύντομο 
λυρικό γιά  τόν θάνατον τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, τόν όποιον, δπως είδαμε, καί 
άρκετοί άλλοι εξύμνησαν11.

Ό  Edw ard Coote Pinkney, τότε ναυτικός δόκιμος στήν Μοίρα τής Μεσο
γείου, έγραψε τό φ ιφλελληνικό του στιχούργημα «Ille, non ego»15. Ό  τότε 
γνωστός δημοσιογράφος καί λογοτέχνης, Samuel Woodworth, άναφέρθηκε 
στόν άγώνα στό ποίημά του, «Fashions»16. Τό ίδιο δέ έκαμε άργότερα καί ό καί 
σήμερα διδασκόμενος, John G. W hittier, πού άναφέρθηκε πλαγίως στόν Δ. Ύ- 
ψηλάντη στό περίφημο έργο του «Snow - Bound». 'Ο Prosper Montgomery 
Wetmore, άργότερα στρατηγός τοϋ ’Αμερικανικού στρατοϋ, δέν ξέχασε τήν 
Ε λλη νική ν  Επανάσταση σ’ ένα τουλάχιστον καί μεγάλο ιστορικό ποίημά του, 
«Ή  Ρωσική ύποχώρηβη»47.

Τά μισά δμως περίπου φ ιλελληνικά ποιήματα πού έχουμε ήδη συγκεν
τρώσει έδημοσιεύθηκαν άνώνυμα, ή ύπό ψευδώνυμα ή άρχικά18. Ή  συνήθεια 
αύτή πού είναι σπανιώτατη στήν εποχή μας, ήταν ό γενικός κανώνας τότε. Ή  
άνωνυμία έδινε μιά προσθετήν ελευθερίαν στόν συγγραφέα νά γράψη δ,τι ή
θελε. 'Η δέ προτίμησή του γιά ψευδώνυμα έδειχνε, συχνά, τίς πηγές πού τόν 
είχαν έπηρρεάσει — στήν περίπτωση τοϋ λογοτεχνικού φιλελληνισμού, τά 
Βυρίονικά έργα καί τό παράδειγμά του.

41) George Croly, “Leonidas,” The Port Folio, XXTX (March, 1823), 257; “The Death 
of Leonidas,” The N e w -Y o r k  Literary Gazette, I (November, 1825), 134; “The Greek 
and the Turkm an,” The Albion, V (November 25, 1826).

42) “Birthday at Scio,” A irs o f Palestine, and Other Poems (Boston, 1840).
43) Pliny Sarle, “Lament of a Grecian Em igrant,” “M arathon,” “To the Ocean,” Mara

thon and Other Poems (Philadelphia, 1841).
44) S. L. Fairfield, “The Suliote Polemarque,” The Philadelphia A lbum , and Ladies’ Li

terary Gazette, III (October 22,1828). 168. John Η. B. Latrobe, Lines on the Death of 
Marco Bozzaris, in John E. Semmes’ John H. B. Tatrobe and His Times, 1803 - 189! 
(Baltimore, 1917). Δές έπίσης τό δρθοο μου, «’Ηπειρωτικοί άγώνες και ’Αμερικανοί ποι
ητές», Ή  π. ' Ε σ τ ί α ,  ΙΟ ' (Μάρτιος - ’Ajto. 1970), γιά έμμετρην απόδοσή μου.

45) Thomas Ο. M abbott and Frank L. Pleadwell, The Life and Works o f Edward Coote 
Pinkney (New York, 1926).

46) The N e w -Y o r k  Mirror, and Ladies’ Literary Gazette, II (January 8, 1825), 192.
47) “The Russian Retreat, The Philadelphia Album , and Ladies' Literary Gazette. Ill

(November 26, 1828), 208.
48) Greek Revolution and the American Muse : A Collection of Philhellenic Poetry, 1821 -

1828. Edited by M. Byron Raizis and Alexander Papas. Π ρός εκτύπωση ύπο τοϋ Ι 
δρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, Θεσσαλονίκη.



Τά αρχικά έδειχναν ενα είδος συστολής, πολλές δέ κυρίες ή δεσποινίδες 
τά χρησιμοποιούσαν. Ή  κ. Σ ιγκούρνεϋ, παραδείγματος χάριν, έδημοσίευε στόν 
περιοδικό τύπο ύπό τό άρχικόν Η, τοϋ πατρονυμικοϋ της Huntley.

Ά πό  τά δεκατέσσερα καί πλέον άνώνυμα δημοσιευθέντα ’Αμερικανικά ποι
ήματα τής εποχής, τρία είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος λόγω τών θεμάτων 
τους. Τά δεκαεννέα τετράστιχα τοϋ «Ελλάς», πού γράφτηκαν «άπό ένα κύ
ριον έκ Μ πέρουϊκ τής Πενσυλβανίας, εν Εύρώπη τό 1826», θυμίζουν σέ τε
χνική και ύφος τόν «"Υμνον» τοϋ Σολω μοΰ19. Δέν είναι άπίθανον ό φ ιλέλλη 
νας αύτός ταξιδευτής στήν Εύρώπη νά είδε ή νά ακούσε τόν «"Υμνο» στό πρω
τότυπο ή σέ μετάφραση άγγλική, γαλλική, ή ιταλική, πού είχαν ήδη κυκλο
φορήσει άπό τό 1825 χάρις στις φροντίδες καί τά ταλέντα τών Τρικούπη, Φω- 
ριέλ, Σέρινταν, Γκρασέττι και Ζουλιέν50. Πολλοί δέ τότε λόγιοι ήξεραν άρ- 
κετά Ε λλη ν ικά  άπό τά σχολεία τους, καί έκαμαν μιά προσπάθεια νά καταλά
βουν καί νεοελληνικά κείμενα. Μ ερικές άπό τίς στροφές τής «Ελλάδος» αύ- 
τής άπηχοϋν, κατά κάποιο τρόπο, τά τελευταία τετράστιχα τοϋ Σολωμοϋ, κα
θώς ό ’Αμερικανός ίδεολόγος απευθύνεται στούς άδιάφορους Εύρωπαίους καί 
ίδίως στούς ’Ά γ γ λ ο υ ς :

Καυχάσθε δτι μέ τή σπάθα έδώσατε 
Στήν Εύρώπη ελευθερία κα'ι ειρήνη;
’Ιδού ή 'Ελλάς, νά τήν σώσετε σπεύσατε —
’Εμπρός λοιπόν —  πολεμήστε γιά κείνη!
Τί σιωπάτε; άχ, είναι ή πολιτική 
Π  συ τά πολεμικά τύμπανά σας βσυβαίνει.
Π ερ’ απ’ τήν θάλασσαν, δέστε, τήν δυτική 
Ουτ’ ενα καράβι αγγλικό δέν προβαίνει!51

Εύτυχώ ς γιά τούς "Ελληνες, μετά άπό ένα χρόνο, τό 1827, οχι μόνον 
ένα, άλλά πολλά Χριστιανικά καράβια πρόβαλαν στις Ε λ λη ν ικ ές  Θάλεσσες 
καί έθεσαν τέρμα στά ιμπεριαλιστικά καί άναχρονικά σχέδια τών δυο αίμσβό- 
ρων σουλτάνων.

Έ ξ  ίσου συγκινητικό καί πλήρες πολεμικού μένους είναι ro έργο «Με
σολόγγι», ένα μεγάλο περιγραφικό ποίημα πού τελειώ νει μέ τήν λάμψη τής 
έκρηξης τής πυριτιδαποθήκης τής μαρτυρικής πολιτείας52. «Οί έξώριστοι τής 
Πάργας», πού έδημοσιεύτηκε τό 1822, μαρτυράει τήν βαθειά γνώση τής σύγ
χρονης ιστορίας πού είχε ό άγνωστος συνθέτης του, καθώς κατακρίνει τήν πα
ραχώρηση τής Πάργας άπό τούς κυνικούς ’Ά γγλ ο υ ς  στόν Ά λ ή  Πασά τό 
1819, καί τά βάσανα πού ύπέστησαν οί Ή πειρώ τες53.

Πολλά άπό τά ψευδώνυμα τών φ ιλελλήνω ν ποιητών προέρχονται άπό Βυ- 
ρωνικά έργα, δπως είπαμε, ίδίως δέ άπό τίς γνωστές «Ανατολίτικες Ιστορίες», 
άλλά καί άπό άλλες λογοτεχνικές καί ιστορικές πηγές. Τά ψευδώνυμα είναι 
τά έ ξ ή ς : Ali, Arion, Augusta, Carlos, Cornelia, Eustace, Ianthus, Iris, Jean, 
Laurence, Leonidas, Selim, Svaib, καί αλλα. Ή  " Ιρ ις  έγραψε καί αύτή ένα

49) “Greece,” The Philadelphia M onthly Magazine, I (January 15, 1828), 157 - 159.
50) Δές, M. Byron Raizis, Dionysios Solomos (New York : Twayne, 1971).
51) “Greece,” Ibid., p. 159.
52) “Missolonghi,” The Philadelphia Album , and Ladies' Literary Gazette, 11, No. 32 

(January 9, 1828), 256.
53) “To the Exiles of Parga,” The Minerva, I November 9, 1822), 248.



γλαφυρότατο καί μακροσκελές «Μεσολόγγι», σέ τρίστιχα καϊ άλλα μέτρα54. Ό  
’Αρίων συνέθεσε τό συγκινητικό καί γεμάτο άποφασισπκότητα έργο, « Ό  θά- 
ντος τοΰ 'Έ λληνα  άρχηγοϋ», πού περιγράφει τόν χαμό τοϋ Γεωργίου Καραϊ- 
σκάκη, και τεελιώ νει μέ τόν ορκο τών παλικαριών του νά μη σταματήσουν τόν 
άγώνα πριν διώξουν τόν εχθρόν άπό τήν χώραν τους55.

Ά πό  τήν πολυπληθή ομάδα στιχουργών πού ύπογράφουν μέ άρχικά — 
πσιοί άραγε νά κρύβωνται πίσω άπό τά γράμματα: F.A., G.A.M., Η., J.A.D., 
J.M.D., N.W.C., n - C, Ο., W.M.P. — ξεχωρίζουν τά έργα «Ή  καταστροφή τής 
Χίου άπό τούς Τούρκους», τοϋ n -C , πού έδημοσιεύθηκε τό I827r>e καί «Ή 
μνήμη τών γενναίων» τοΰ N.W.C. πού είναι άφιερωμένο στόν νεαρόν άγνωβιο 
φ ιλέλληνα  πολεμιστή πού έπεσε μαχόμενος γιά  τήν Ε λλά δα , καί πού τόν 
θρηνεί συγκινητικά ή "Αθήνα πού τόν κρατάει στήν άγκάλη, καί άναφέρεται 
στήν Κολομβία (Α μερική) — άλληγορικές μορφές βεβαίως καί οί δύο — 
δπου ό νέος είχε γεννηθή57. Στό σύνολό της ή ’Αμερικανική φ ιλελληνική ποί
ηση μπορεί νά ύποδιαιρεθή σέ πέντε (5) κατηγορίες ή ομάδες έργων, μέ βάση 
τά θεματικά ενδιαφέροντα καί άντικείμενα τών συγγραφέων. Ή  πρώτη, καί 
πιο μεγάλη, ομάδα, άποτελεϊται άπό έργα πού άπευθύνονται στήν Ε λλά δα  γ ε 
νικά. Ή  κλασική παιδεία στήν περίπτωση αύτή κυρίως παρέχει πολλά στοιχεία 
καί εκφραστικές μορφές σ’ αύτά τά ποιήματα, δπου ή άρχαία καί ή σύγχρονη 
Ε λλά δα  συγκρίνονται ή καί συχνά παρουσιάζονται σάν χωριστές οντότητες, 
αν καί βεβαίως ή Επανάσταση είναι ή πηγή έμπνευσης γιά  δλα. Ή  δεύτερη 
κατηγορία άποτελεϊται άπό συγκινητικά ποιήματα πού άπευθύνονται στόν ά- 
γωνιζόμενον Ε λληνικόν λαόν, άνδρες καί γυναίκες. Ή  τρίτη καί πιο ενδιαφέ
ρουσα άπ’ δλες τίς ομάδες περ ιέχει στιχουργήματα πού άναφέρονται μέ λεπτο
μέρειες σέ σπουδαία ιστορικά γεγονότα καί ήγετικές μορφές τοϋ άγώνα. ’Εκεί 
τοποθετούμε τά έργα πού δραματοποιοϋν τήν πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου, 
τήν καταστροφή τής Χίου, τήν νίκη τοϋ Ναυαρίνου, τόν θάνατο τοϋ Μπότσαρη 
καί τοΰ Καραϊσκάκη, καί άλλες συγκεκριμένες καί μεγάλες στιγμές τής επο
ποιίας τοΰ 1821. Αύτά τά ποιήματα άποδεικνύουν καί τό πόσο πιστά καί μέ τί 
λαχτάρα οί ’Αμερικανοί διανοούμενοι τότε παρακολουθοΰσαν τίς διακυμάνσεις 
τής άνισης πάλης.

Ή  τέταρτη κατηγορία άποτελεϊται άπό ποιήματα πού χαιρετίζουν τήν έ- 
περχόμενη άνεξαρτησίαν, καί εκφράζουν εύχές γιά τήν πνευματική χειραφ έ
τηση καί μορφωτική πρόοδο τών Ν εοελλήνων, καί άναφέρονται μέ αισιοδοξία 
στό μέλλον τής γενναίας Νέας 'Ελλάδος. Μ ερικά άπ’ αύτά τά λυρικά ιδεολο
γικά στιχουργήματα ϊσως νά έχουν έμπνευσθή, κάπως ή εν μέρει, άπό τό πνεϋ- 
μα πού κυριαρχεί οτό λυρικό δράμα 'Ε λλάς (1822) πού έγραφε ό αιθέριος Σ έλ- 
λεϋ. Ή  πέμπτη καί τελευταία ομάδα περιλαμβάνει διάφορα συντομώτερα στι
χουργήματα, σέ διάφορα καί λιγότερο σημαντικά θέματα, δπως οί γνωστότεροι 
φ ιλέλληνες ποιητές ή πολεμιστές, επίσης έμμετρες φ ιλελληνικές εκκλήσεις γιά  
έθελοντές καί βοήθεια, άπομιμήσεις νεοελληνικών άσμάτων, καί τά τοιαϋτα.

54) Tris, “Missolonghi,” The Album , and Ladies’ Weekly Gazette, I, No. 35 (February 7, 
1 827), 6.

55) Arion, “The Greek Chieftain’s Death,” The Casket, and Philadelphia M onthly Maga
zine (April, 1828).

56) n - - C ,  “The D estruction of Scio by the Turks,” The N e w -Y o r k  Mirror, and Ladies’ 
Literary Gazette, IV  (April 14, 1827), 304.

57) N.W.C., “The Memory of the Brave,” The Casket, and Philadelphia M onthly M a
gazine (1830), 93.



Πριν συμπληρώσουμε τις σελίδες αύτές θά πρέπει ν ’ άναφέρουμε και τά 
ονόματα τών Edward Everett (1794— 1865) και Cornelius Conway Felton 
(1807— 1862). Διαπρεπέστατοι 'Ελληνιστές και οί δύο, καθηγητές στό Χάρ- 
βαρντ, και άκραιφνεΐς φ ιλέλληνες, έβοήθησαν τά μέγιστα τήν 'Ελληνικήν ύ- 
πόθεση και μέ κάθε τρόπον συνηγόρησαν γιά τά 'Ελληνικά δίκαια και έγιναν 
φορείς τοΰ άρχαίου άλλά και τοΰ νέου Έ λληνικοΰ πολιτισμού στις Η νω μένες 
Πολιτείες.

Ο ’Έ βερεττ ταξίδεψε στήν Εύρώπη καί στήν Ελλάδα τό 1821. Έ γνώ - 
ρισε δέ στό Παρίσι τόν ’Αδαμάντιον Κοραήν, μέ τόν όποιον συνεδέθη στενά. 
Ή  άλληλογραφία τών δύο σοφών αποτελεί σημαντικόν ιστορικόν δοκουμέντο 
τών τότε Έ λληνο  - ’Αμερικανικών πνευματικών δεσμών. Στόν ’Έ βερεττ δέ 
έστειλε ό Κοραής τήν ’Έ κκληση τής Μεσηνιακής Γερουσίας πρός τόν Λαόν 
τών Η νω μένω ν Πολιτειών (1821), τήν οποίαν ό ’Αμερικανός φιλόλογος με- 
τάφρασεν άμέσως και έδημοσίευσε στις εφημερίδες τής εποχής, και άργότερα 
στό σοβαρό περιοδικό North American Review, και στις δυο γλώοσεο, τό 
182358.

Ό  Φέλτων, πού έγινε καθηγητής τό 1834, και Πρύτανις τοΰ Χάρβαρντ τό 
1860, έβοήθησε τήν Ελληνικήν ύπόθεση μέ άλλον τρόπον. Ή  ’Ανεξαρτησία 
ήταν πιά γεγονός άπό τό 1830, έτσι ό διάσημος Ελληνιστής άφοσιώθηκε στήν 
μελέτην τοΰ νεοελληνικού πνεύματος καϊ έγινε φορεύς του στήν ’Αμερικήν. 
’Ανάμεσα στά πολυάριθμα δημοσιεύματά του καί τις φ ιλελληνικές του διαλέ
ξεις ξεχωρίζει ή νεοελληνική του άνθολογία, ή συλλογή νεοελληνικώ ν π ε
ζογραφημάτων, καϊ άλλα μορφωτικά του έργα γιά τήν Νέαν Ε λλ ά δα 59. Ό  
Φέλτων, πού έπισκέφθηκε και αύτός τήν Ελλάδα και έγνώρισε μερικούς ποι
ητές καϊ λογίους της τό 1853, ε ίχε  έκφρασθή μέ πολλούς έπαίνους καϊ γιά  τήν 
ποίηση τοΰ Σολωμοΰ τόν όποιον είχεν άποκαλέσει νεώτερον ’Αλκαίον και Σι- 
μωνίδην60.

Σκοπός τής σύντομης αύτής μελέτης ήταν νά δώση μιά γενικήν ιδέαν τής 
’Αμερικανικής πνευματικής συμμετοχής στόν άγώνα γιά τήν άναγέννηση τής 
Ε λλάδος. Γιά περισσότερες και ούσιαστικώτερες λεπτομέρειες ό άναγνώστης 
καϊ ό ερευνητής θά πρέπει νά στραφή πρός τις πρωταρχικές πηγές — τά διά
φορα ’Αμερικανικά κείμενα τής εποχής 1821— 1830. Είμαι εύτυχής πού μπο
ρώ ν ’ άναφέρω έδώ δτι τό λαμπρόν πνευματικόν καϊ μορφωτικόν κέντρον τής 
Ε λλάδος, τό περίφημον "Ιδρυμα Μ ελετών τής Χερσονήβου τοΰ Αίμου, έχει 
ήδη άναλάβει τήν εκτύπωση είς Ιδιαίτερον τόμον, άγγλικά καϊ μέ κάθε δυνατή 
βιβλιογραφική πληροφορία, τής συλλογής ’Αμερικανικών φιλελληνχκών ποιη
μάτων τοΰ 1821— 1828, καθώς επίσης καϊ μιας μακρας Ιστορικής καϊ φ ιλολογι
κής μελέτης τών κειμένων αύτών καϊ τών συνθηκών ύπό τις οποίες έδημιουρ- 
γήθηκαν. Οί ενέργειες αύτές άποτελοΰν μέρος τής πνευματικής συμμετοχής 
μας στόν εορτασμό τής 150ής επετείου τής Εθνικής Π αλιγγενεσίας.

5 8 ) E v ro  L a y to n , “T h e  M o d e rn  G r eek  C o lle c t io n  in  th e  H a rv a rd  C o lle g e  L ib r a r y .” Har
vard Library Bulletin, XIX, N o .  3 (July, 1971).

5 9 ) Select Modern Greek Poems (C a m b rid g e , 1 8 3 8 ); Selection from  Modern Greek Writers 
in Prose and Poetry (C a m b rid g e , 1 8 5 5 ); G reece: Ancient and Modern  (B o s to n , 1866);  
The Schools o f Modern Greece (B o s to n , 18 6 1 ).

6 0 )  Μ . B . R a iz is ,  Dionysios Solomos.
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Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ ΚΑΙ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1821

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ό μιλοϋντες σήμερον περί γαλλικού φιλελληνισμού, έχομεν κατά κα
νόνα ύπ’ οψιν τά «’Ανατολικά» άσματα τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, τήν «Σημείωσιν 
περί τής 'Ελλάδος» τοϋ Σατωβριάνδου, τάς «Μεσσηνιακάς» ώδάς τοΰ Casi- 
mir De Lavigne, ώρισμένα άσματα τοϋ Βερανζέρου, τήν πρώτην εκδοσιν τών 
«Ε λληνικώ ν Δημοτικών Τραγουδιών» ύπό τοΰ Κλαυδίου Φωριέλ, τήν συγ- 
κρότησιν τής Φ ιλελληνικής ’Επιτροπής τών Παρισίων και τήν κάθοδον είς 
τήν 'Ελλάδα πρός ενεργόν συμμετοχήν είς τόν άπελευθερωτικόν άγώνα τών 
προγόνων ήμών Γάλλων ς>ιλελλήνων πολεμιστών, μεταξύ τών οποίων ιδι
αιτέραν θέσιν κατέχουν ό συνταγματάρχης Φαβιέρος, ό ναύαρχος De Rigny 
και ό σι:ρατηγός Μαιζών. Ή  φιλελληνική δμως κίνησις άνά τήν Γαλλίαν 
κατά τήν διάρκειαν τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 δέν άποτελεΐ άποκλειστικώς 
και μόνον έκδήλωσιν ώρισμένων διακεκριμένων ανθρώπων τών Γραμμάτων 
και τών Τεχνώ ν ή σημαινόντων εκπροσώπων τοΰ πολιτικοΰ βίου τής χώρας. 
Ά ντιθέτως, αΰτη παρουσιάζει μεγόλην ποικιλίαν τόσον είς τάς πηγάς αύτής 
δσον και είς τάς έκδηλώσεις. Είναι άναμφισβήτητον οτι τά επιτεύγματα τοΰ 
άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμοϋ ούδέποτε έπαυσαν νά προκαλοΰν τόν θαυμα
σμόν τής Δύσεως και νά στρέφουν τό ένδιαφέρον αύτής πρός τούς ύπό τόν 
τουρκικόν ζυγόν στενάζοντας απογόνους τοΰ Περικλεούς. Κατά τά τελευταία 
μάλιστα έτη τοϋ I Η ' αίώνος, άν καί παρατηρήται σημαντική έξαρσις τών ε 
θνικών πηγών, σημειοϋται ιδιαιτέρως άξιόλογον ρεΰμα ύπέρ τής άρχαίας 
ελληνικής Γραμματείας, όφειλόμενον κυρίως είς τήν πνευματικήν κίνησιν 
τοϋ αίώνος τοϋ Διαφωτισμού, ώς καί ύπέρ τής αρχαιολογίας εν συνεχεία 
σημαντικών άρχαιολογικών άνακαλύψεων κατά τήν περίοδον ταύτην. ΤΤερι- 
ηγηταί, διπλωμάται, βοτανολόγοι, ποιηταί καί αρχαιολόγοι επισκέπτονται τήν 
Ε λλά δα  πρός συλλογήν χειρογράφων, έπιτόπιον μελέτην τών μνημείων, 
περιγραφήν τών άρχαιολογικών χώρων, διενέργειαν άνασκαφών παραλλή- 
λως δμιος συλλέγουν πληροφορίας περί τής κρατούσης είς τήν άπέραντον 
’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν καταστάσεως καί τονίζουν ιδιαιτέρως είς τάς τα
ξιδιωτικός έντυπώσεις καί επισήμους άναφοράς καί ύπομνήματα, τά όποϊα έ- 
δημοσίευον έπιστρέφοντες είς Γαλλίαν, τήν άνάγκην άπελευθερώσεως τών 
Ε λλή νω ν  έκ τοΰ τουρκικού ζυγοΰ. ’Ά λλω στε αί ίδέαι τής Γαλλικής’ Επανα- 
στάσεώς καί τά ύπό τοΰ Ναπολέοντος καταλλήλως έκτοξευθέντα συνθήματα 
περί εθνικής άνεξαρτησίας τών ύποδούλων λαών τής Εύρώπης προητοίμασαν 
τά πνεύματα είς τήν Δύσιν, ϊνα δεχθοΰν εύμενώς τόν ελληνικόν άπελευθε
ρωτικόν άγώνα, ενώ άντιθέτως ή επίσημος πολιτική τών κυβερνήσεων είχε



κηρυχθή εναντίον πάσης έξεγέρσεως έν Εύρώπη μετά τήν τελικήν ήτταν τοΰ 
Αύτοκράτορος τών Γάλλων, ί 2c; αίτιον τής φ ιλελληνικής κινήσεως πρέπει νά 
θεωρηθή καί ή κατά τήν περίοδον ταύτην ραγδαία άνάπτυξις τοϋ Ρωμαντι- 
ομοϋ, δοτις έξήρε τό πατριωτικόν συναίσθημα και τάς επαναστατικός διαθέσεις 
ιώ ν υποδούλων λαών, εξύμνησε τά ήρωικά κατορθώματα τών άγωνιστών καί 
έπέδειξεν δλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τό χρώμα τής ’Ανατολής. Βεβαίως 
πολλάκις οί Ρωμαντικοί ποιηταί, διαπνεόμενοι ύπό ούχί άκρακρνών φ ιλελλη- 
νικών συναισθημάτων πάντοτε, έξεμεταλλεύθησαν τά γεγονότα τοΰ άπελευ- 
θερωτικοϋ 'Ελληνικού άγώνος, προκειμένου νά έφαρμόσουν τάς αισθητικός 
των άντιλήφεις, νά ικανοποιήσουν διαθέσεις τοΰ εσωτερικού των κόσμου καί 
νά άνταποκριθοΰν πρός τάς άπαιτήσεις τοΰ συρμοΰ. ’Ενδεικτικόν άλλωστε εί
ναι δτι θεωροϋμεν κατά κανόνα σήμερον ώς κυριωτέραν άντιπροσωπευτικήν 
έκδήλωσιν τοϋ λογοτεχνικού γαλλικοΰ φιλελληνισμοΰ τήν ποιητικήν συλλο
γήν «Ανατολικά» τοΰ Ούγκώ, δημοσιευθεΐσαν μετά τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναυ- 
αρίνου καί κατ’ άκολουθίαν ελάχιστα συμβάλλουσαν είς τήν μεταστροφήν τής 
εύρωπαϊκής πολιτικής έναντι τής ίερας ύποθέσεως τών προγόνων ήμών. ”Ω- 
θησιν είς τήν άνάπτυξιν τής φ ιλελληνικής κινήσεως έδωκεν ωσαύτως ή κρα- 
τοΰσα έν Γαλλία πολιτική κατάστασις κατά τά πρώτα έτη τοΰ άγώνος τής ελ
ληνικής ελευθερίας. Ούτως οί άντιπολιτευόμενοι τήν συντηρητικήν κυβέρνη- 
σιν τοΰ Villele, έτάχθησαν άναφανδόν ύπέρ τής Ε λλη νική ς έπαναστάσεως, 
όχι τόσον διά νά πλήξουν τήν φιλοτουρκικήν κυβερνητικήν πολιτικήν, δσον 
διά νά προκαλέσουν τήν πτώσιν τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, εκμεταλλευό
μενοι τρόπον τινα τό δίκαιον αίτημα τών άγωνιζομένων προγόνων ήμών. Χα
ρακτηριστικόν έν προκεηιένω είναι δτι ό Σατωβριάνδος, δστις κατά τά δύο 
πρώτα έτη τής Έπαναστάσεως, αν καί ήτο υπουργός τών εξωτερικών τής Γαλ
λίας καί μεγίοτας ύπηρεσίας ήδύνατο δπως προσφέρη, ένεκα θέσεως, είς τόν 
άγώνα τοΰ 1821, έξεδήλωσε τά φ ιλελληνικά του συναισθήματα μόνον δταν 
άπώλεσε τό χαρτοφυλάκιον καί άπέβη τό σύμβολον τής άντιπολχτεύσεως. Σ ύ ν  
τή παρόδω τοΰ χρόνου δμως ή ελληνική ύπόθεσις προσείλκυσεν διακεκριμέ
νους έκπροσώπους άπασών ιών πολιτικών παρατάξεων ώς οί κόμης de Choi- 
seul, στρατηγός Sebastiani, ό έκδοτης Firmin - Didot, Viilemain, Ternaux. κό
μης Fitz - James, Βενιαμίν Constant, μέλη τής «Ε λληνικής Επιτροπής» τών 
Παρισίων.

Ή  πτώσις τοϋ Ναπολέοντος καί ή άποστράτευοις ύπό τών παλινορθωθέν- 
των Βουρβώνων τών πιστών εις τόν Αύτοκράτορα τών Γάλλων άξιωματικών 
τοϋ στρατοϋ έδημιούργησεν είς τήν Γαλλίαν πλήθος άναμενόντων άνάληψιν 
ύπηρεσίας στρατιωτικών, οί όποιοι ήρχισαν συρρέοντες είς τήν έπαναστατη- 
μένην Ε λλά δα  όμοϋ μετά τών έθελοντών άγνών φ ιλελλήνω ν πολεμιστών έξ 
δλης τής Εύρώπης. Οί μεν ευρισκον άδιέξοδον εις τήν κατάστασιν άπραγίας 
καί δυσμενείας, είς ήν περιέπεσαν κατά τήν τελευταίαν προ τής Έ παναστά
σεως τοΰ 1821 πενταετίαν, οί δέ νέοι φοιτηταί ώς έπί τό πλεΐστον έμφορού- 
μενοι ύπό λατρείας πρός τό άρχαΐον έλληνικόν μεγαλεΐον, άπέτιον φόρον τ ι
μής τής Δυτικής Εύρώπης πρός τήν κοιτίδα τοΰ πολιτισμοϋ.

Έ κ  τών έφημερίδων τών Παρισίων τήν έλληνικήν ύπόθεσιν ύπεστήριξαν 
έξ άρχής ό Courrier Frangais καί ό Constitutionnel, ένώ ή Gazette de France 
καί ή Λευκή Σημαία, θεματοφύλακες τής άπολύτου μοναρχίας, έτάχθησαν ά
ναφανδόν ύπέρ τών δικαιωμάτων τής 'Υψηλής Πύλης. Ή  έφημερις Journal 
des Debats κατ’ άρχάς έτήρησεν έπιφυλακτικήν στάσιν έναντι τής Έ πανα 
στάσεως τοϋ 1821, σύν τή παρόδω δμως τοΰ χρόνου καί ιδιαιτέρως κατόπιν 
προτροπής τοϋ Σατωβριάνδου αυτή άπέβη οργανον τής Φ ιλελληνικής Ε π ι
τροπής τής Γαλλικής Πρωτευούσης. Ό  ήμερήσιος τύπος τής Λυώνος κατά



τήν διάρκειαν τών τεσσάρων πρώτων ετών τής Έπαναστάσεως ελάχιστα ήσχο- 
λήθη περί τήν άπελευθεροπικήν έξέγερσιν τών ομοθρήσκων άδελφών τής ’Α
νατολής. Τοΰτο οφείλεται κυρίως είς τήν πολιτικήν και οικονομικήν κρίσιν, 
τήν οποίαν διήλθεν ή πόλις κατά τήν δευτέραν παλινόρθωσιν τών Βουρβώ- 
νων, ώς και είς τά αιματηρά επεισόδια μεταξύ τών άντιμαχαμένων πολιτικών 
παρατάξεων. Ό  δεινώς δοκιμασθείς λαός τής Λυώνος, φύσει συντηρητικός, 
ίδιοτελής και καιροσκόπος, δέν ήτο είς θέσιν νά έκδηλώση τήν άντίδρασίν του 
έναντι τής έπισήμου κυβερνητικής πολιτικής έπι τών διαδραματισμένω ν είς 
τήν νότιον άκραν τής Βαλκανικής χερσονήσου γεγονότων. ’Ά λλω στε έκ τών 
έφημερίδων τής δευτέρας γαλλικής πόλεως μόνον ή Gazette Universelle de 
Lyon ειχεν έπισήμως άδειαν, δπως σχολιάση έλευθέρως πολιτικής και στρα
τιωτικής φύσεως θέματα, άπηλλαγμένη πάσης λογοκρισίας έκ μέρους τής 
κρατικής άρχής. Τοιουτοτρόπως αί έλάχισται περί Ε λλάδος έκδηλώοεις είς 
Λυώνα κατά τήν περίοδον ταύτην περιορίζονται είς τήν είδησεογραφίαν τοΰ 
ήμερησίου τύπου, ό όποιος κατά κανόνα έπαναλαμβάνει ειδήσεις περί τών έν 
Έ λλάδι συμβαινόντων τών άνωτέρω μνημονευθεισών έφημερίδων τών Παρι
σίων, ώς και τών έφημερίδων Gazette d’ Augsbourg, Observateur Autrichien 
καϊ ιδιαιτέρως τών έφημερίδων τής Λωζάννης και τής Γενεύης.

Ή  συνεχής αύτη και άντικειμενική κατά τό πλεΐστον διαφώτισις τής κοι
νής γνώμης έπι τών ιστορικών γεγονότων τής πρός άποτίναξιν τοΰ τουρκικοΰ 
ζυγοΰ έξεγέρσεως τών προγόνων ήμών θά άποτελέση τήν βάσιν τής άναπτύ- 
ξεως, είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ροδανοΰ, τοΰ φιλελληνικοί) πνεύματος, τό ό
ποιον άνέμενε τήν κατάλληλον εύκαιρίαν διά νά έκδηλωθη και ένισχύση ση- 
μαντικώς τό έργον τών Φ ιλελληνικών Επιτροπώ ν. Τοΰτο έπετεύχθη, δτε έπι 
κεφαλής τών φιλελληνικώ ν κύκλων τών Παρισίων έτέθησαν γνωστοί συγγρα
φείς, πολιτικοί άπασών τών παρατάξεων καί στρατιωτικοί, ώς ό Σατωβριάνδος, 
Βενιαμίν Κονστάν, Βιλλεμαίν, δούξ τοΰ Fitz - Zanies, δούξ de Choiseul, Firmin 
Didot καί στρατηγός Σεμπαστιανί. Οί διακεί|ΐενοι εύμενώς πρός τήν ελληνι
κήν έπανάστασιν πολΐται τής Λυώνος άνεθάρρησαν καί ήρχισαν έργαζόμενοι 
άόκνως πρός άφύπνισιν τών φ ιλελληνικώ ν συναισθημάτων τής κοινής γνώ 
μης. Τήν 2£αν Σεπτεμβρίου 1825 ολόκληρος ή πρώτη σελίς τής Έ φημερίδος 
Eclaireur du Rhone1 είναι άφιερωμένη είς τόν άγώνα τών Ε λλή νω ν, τονίζου- 
σα ιδιαιτέρως τήν καταβολήν χρηματικών ποσών καί τήν διενέργειαν έράνων 
πρός ένίσχυσιν τών ύπέρ Ε θνικής άνεξαρτησίας μαχομένων άδελφών τής Α 
νατολής. Διά πρώτην φοράν μάλιστα ό άνώνυμος άρθογράφος έγείρεται έναν
τίον τής κρατούσης συνήθειας, δπως θεωρώνται ώς «φιλελεύθεροι», ήτοι ώς 
άντίθετοι τής κυβερνώσης πολιτικής παρατάξεως καί τοϋ κρατοΰντος πολιτι- 
κοΰ συστήματος, οί διακείμενοι εύμενώς πρός τήν Ε λλη νική ν  έπανάστασιν. 
’Έ κτοτε ή ιερά ύπόθεσις τών Ε λλή νω ν  καταλαμβάνει τήν πρώτην θέσιν είς 
τάς σελίδας τών έφημερίδων τής Λυώνος, αϊτινες άποβαίνουσι τό έπίκεντρον 
τών φιλελληνικώ ν έκδηλώσεων τών κατοίκων τής πόλεως ταύτης.

Κατά τήν διάρκειαν τής άκμής τοϋ φιλελληνισμού είς τήν δευτέραν πό- 
λιν τής Γαλλίας, ό ήμερήσιος τύπος αύτής διέθετε πέντε εφημερίδας, ήτοι τήν 
Gazette Universelle de Lyon, τήν Journal du Commerce, τόν Eclaireur du 
Rhone, τόν Independant καί τά Δικαστικά Νέα, ώς καί εν μηνιαϊον περιοδικόν 
σύγγραμμα έπιγραφόμενον «Archives statistiques et politiques du departem ent 
du Rhone». Έ κ  τών έφημερίδων τούτων άρχαιοτέρα ύπήρξεν ή Gazette Uni
verselle de Lyon, κυκλοφορήσασα διά πρώτην φοράν τήν Ιην Ίανουαρίου 
1821. Αύτη κατ’ άρχάς έτήρησεν ούδετέραν στάσιν έναντι τής Ε λλη νική ς Έ -

1) Άριθ. Φ. 10, σ. 1η.



παναστάσεως, άναδημοσιεύουσα κατά τό πλείοτον ειδήσεις περί τοΰ άγώνος 
τών προγόνων ήμών έκ τών έφημερίδων Observateur Triestin, Observateur 
Autriehien, Gazette d’ Augsbourg και έκ τοΰ Spectateur Oriental τής Σμύρνης 
ήδη άπό τοΰ ’Απριλίου τού 1821. Σπανιώτατα δμως έσχολίασε τά διαδραμα
τιζόμενα έν Έ λλόδ ι γεγονότα, τά όποια συνήθως κατελάμβανον τήν πρώτην 
σελίδα πολλών έφημερίδων τής Εύρώπης. Είναι μάλιστα άξιοοημείωτον δτι αΐ 
ειδήσεις περί Ε λλάδος άφθονοΰν κατά τά πρώτα έτη τής Έπαναστάσεως, διό
τι προφανώς άπό τοϋ 1825 έπι κεφαλής τής Φ ιλελληνικής έν Λυώνι κινήσεως 
έτέθησαν άνδρες, άνήκοντες είς τήν άντιπολιτευομένην τήν γαλλικήν κυβέρ- 
νησιν τοϋ Villele παράταξιν. Είς ώρισμένας δέ περιπτώσεις συγκεκρηιένως 
κατά τήν διενέργειαν τοϋ Εράνου ύπέρ τών Ε λλή νω ν  άγωνιστών, αύτη έλα- 
6εν άρνητικήν στάσιν έναντι τοϋ αύξανομένου ρεύματος τών φ ιλελληνικών 
εκδηλώσεων.

Ή  «Έ φημερίς τοΰ Εμπορίου»- υιοθετεί φ ιλελληνικήν στάσιν ήδη άπό 
τοΰ ’Απριλίου τοΰ έτους 1824, σχολιάζουσα εύμενώς κατά κανόνα και προ- 
βάλλουσα είς τό εύρύτερον κοινόν τήν ύπέρ τής ελληνικής ύποθέσεως λογο
τεχνικήν δημιουργίαν τών έκ Λυώνος ποιητών καί συγγραφέων, δημοσιεύουσα 
άνταποκρίσεις περί τών ήρωϊκών κατορθωμάτων τών ύπέρ έλευθερίας έγερ- 
θέντων άγωνιστών, παρέχουσα διεξσδικώς στοιχεία περί τών διαφόρων έρά- 
νων καί χρηματικών εισφορών ύπέρ τών σκοπών τών Φ ιλελληνικών Ε π ιτρ ο 
πών καί πληροφοροΰσα συστηματικώς καί άνελλιπώς τούς άναγνώστας αύτής 
περί τών ειδικών καλλιτεχνικών έκδηλώσεων, ών αί εισπράξεις θά διετίθεντο 
πρός ένίσχυσιν τοϋ άγώνος τών άποσειόντων τον βάρβαρον τουρκικόν δεσπο- 
τισμόν. Σ υνελόντι δ’ είπεϊν ή συμβολή αύτής είς τήν άνάπτυξιν τοϋ φιλελ- 
ληνικοΰ πνεύματος έν Λυώνι ύπήρξεν άνυπολόγιστος, διότι ύπερημύνθη είλι- 
κρινώς τοϋ δικαίου αιτήματος τοϋ Έ λληνικοϋ Λαοϋ καί προέβαλε καταλλή
λως τό έργον τών συσταθεισών είς διαφόρους πόλεις τής Γαλλίας Φ ιλελληνι
κών Επιτροπώ ν.

Ή  έφημερίς Independant άπό τοΰ πρώτου φύλλου αύτής τάσσεται άνεπι- 
φυλάκτοχ; ύπέρ τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί άπο6αίνει σύν τή παρόδω 
τοϋ χρόνου προπύργιον τοϋ έν Λυώνι φιλελληνισμού. Είς τάς στήλας αύτάς 
εΰρισκον προθύμως στέγην λογοτεχνικά κείμενα, άναφερόμενα είς τόν ήρωϊ- 
κόν άγώνα τών προγόνων ήμών, ώς καί άνακοινώσεις περί τών φ ιλελληνικών 
έκδηλώσεων. Είναι άξιοσημείωτον μάλιστα δτι ή έν λόγω έφημερίς δέν π ε
ριορίζεται μόνον είς τήν ένημέρωσιν τοϋ κοινοΰ περί τών έν Έ λλά δι διαδρα- 
ματιζομένων γεγονότων καί είς τήν προβολήν τοΰ φ ιλελληνικοϋ ρεύματος, 
άλλά έπιδιώκει νά παράσχη κατευθυντήριον γραμμήν καί νά συντονίση τάς 
ένεργείας τών εύνοϊκώς διακειμένων πρός τήν ιερόν έλληνικήν ύπόθεσιν ά- 
ναγνωοτών αύτής, προκειμένου νά ύπάρξουν θετικά άποτελέσματα ύπέρ τών 
άγωνιστών καί τοϋ δεινοπαθοϋντος άμάχου πληθυσμού. Δεδικαιολογημένως 
λοιπόν είς τό φύλλον3 τής 26ης Μαί'ου 1827 ή έφημερίς εκφράζει τήν >περη- 
ς)άνειαν αύτής, διότι άπό τής ίδρύσεώς της ύπήρξε «τό σταθερόν δργανον τής 
ίεράς ύποθέσεως τών Ελλήνω ν», τό όποιον παρά τά ύπό τής κυβερνητικής 
παρατάξεως παρεμβαλλόμενα έμπόδια, έτήρησεν άδιάλλακτον γραμμήν επί 
τοϋ ζητήματος τούτου, διαπνεόμενον οχι τόσον ύπό προσωπικών φιλοδοξιών 
καί πολιτικής οκοπηιότητος, δσον ύπό ακραιφνών συναισθημάτων φιλανθρωπί-
Τ )  JO U R N A L DU COMMERCE DE L A  V IL L E  DE L T O N  ET DU DEPA RTEM EN 'l
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ας, δικαιοσύνης και θαυμασμού πρός τά έιΐιτεύγματα τών νέων Μαραθωνο
μάχων.

Έ πίκεντρον τών ύπέρ τής Ελλάδος έκδηλώσεων άπέβη κατά τήν περ ί
οδον ταύτην και ή έφημερίς «Eclaireur du Rhone»1, έπίσημον δργανον τών 
φιλελληνικώ ν κύκλων τής Λυώνος. Ά πό  τήν άρχήν τού έτους 1826 υιοθετεί 
άναφανδόν στάσιν ύπέρ τής Ε λλη νική ς Έπαναστάσεως καί άφιερώνει πολ- 
λάκις τήν πρώτην σελίδα αύτής είς τήν προβολήν καί ένίσχυσιν τών ποικί
λων φ ιλελληνικών έκδηλώσεων, προκαλέσασα έπανειλημμένως τήν άντίδρα- 
σιν ετέρων δημοσιογραφικών οργάνων τής Λυώνος. Ή  έφημερίς αύτη άπέ- 
δωκε μεγάλην σημασίαν είς τάς πρακτικής φύσεως ένεργείας ύπέρ τοΰ άγω- 
νιζομένου έλληνικοΰ λαού καί ύπερημύνθη τούτων δι’ δλων τών μέσων καί 
δυνάμεων αύτής. Κατ’ άκολουθίαν δέν είναι άξιον άπορίας δτι σπανίως είς τάς 
στήλας αύτής άνευρίσκομεν ποιητικός περί Ε λλά δος συνθέσεις καί ιστορικός 
διατριβάς. Άξιοοημείωτον είναι δτι τα δύο δημοσιευθέντα έμμετρα κείμενα5 
είς τήν έφημερίδα «Eclaireur du Rhone» άναφέρονται είς τόν διενεργηθέντα 
είς Λυώνα πρός ένίσχυσιν τού άγώνος τών Ε λλή νω ν  έρανον, ό όποιος άπε- 
τέλεσε καί τήν πρώτην σημαντικήν φ ιλελληνικήν έκδήλωσιν είς τήν δευτέ
ραν πόλιν τής Γαλλίας.

Εϊς τό άντίθετον στρατόπεδον, έκτος τής Gazette Universelle de Lyon, ή 
όποία κατά κανόνα τηρεί έπιφυλακτικήν στάσιν έναντι τής Ε λλά δος καί είς 
ώρισμένας περιπτώσεις μόνον εκφράζει άρνητικήν διάθεσιν, άνήκει ή έφημε
ρίς «Echo de Γ Univers»6, έκδιδομένη ύπό έπιτροπής «άνθρώπων τών γραμ
μάτων», καί κυκλοφορούσα έκάστην Τρίτην, Παρασκευήν καί Κυριακήν. Αυτη 
έπιδιώκει, δπως παρεμποδίση τήν άνάπτυξιν τής φ ιλελληνικής κινήσεως, δ χ ι  
τόσον διά τής ύπερασπίσεως τών δικαιωμάτων τού Σουλτάνου, δσον διά τής 
έξάρσεως τής άνάγκης διατηρήσεως τής τάξεως καί ένισχύσεως ύλικώς τών 
πτωχών οικογενειών τής Λυώνος. "Οπισθεν δμως τών έπιχειρημάτων τούτων 
κρύπτονται πολιτικοί λόγοι έπιθέσεως έναντίον τών έφημερίδων τής άντιπο- 
λιτεύσεως. Ούτως έγείρεται έναντίον τών χρηματικών εισφορών καί έράνων 
ύπέρ τών Ε λλή νω ν, χαρακτηρίζουσα ώς έσφαλμένας πληροφορίας τινάς περί 
τών συγκινητικών φ ιλελληνικών ένεργειώ ν ώρισμένων ιδρυμάτων τής πόλε
ως καί θεωροΰσα ώς άσυμβίβαστον πρός τάς στοιχειώδεις άρχάς τής φ ιλαν
θρωπίας τήν έγκατάλειψιν είς τό έλεος τοΰ θεού  πολυαρίθμων οικογενειών, 
μασπζομένων ύπο τής σημειωθείσης κρίσεως εϊς τήν βιομηχανίαν τής μετά- 
ξης, πρός άνακούςησιν τής δυστυχίας τών ύπέρ έλευθερίας άγωνιζομένων Έ λ- 
λήνω ν7. Εύτυχώ ς δμως ή έκδοσις τής έφημερίδος διεκόπη τήν 14ην Νοεμ
βρίου 1826 καί ούτως άνεστάλη τό άνθελληνικόν έργον αύτής, τό όποιον άλ
λωστε έλαχίστην έπίδρασιν έσχεν έπι τοΰ καθόλου φ ιλελληνικοϋ ρεύματος έν 
Λυώνι κατά τήν περίοδον ταύτην.

"Οσον άφορα τέλος είς τήν μηνιαίαν έπιθεώρησιν Archives statistiques et 
politiques du departem ent du Rhone, αύτη κατά κανόνα έτήρησεν ούδετέραν 
στάσιν έναντι τής Ε λλη ν ική ς Έπαναστάσεως, έλάχιστα ήσχολήθη περί τάς 
φιλελληνικάς έκδηλώσεις, ήγνόησε παντελώς τήν σχετικήν πρός τήν Ε λλάδα  
λογοτεχνικήν δημιουργίαν πολλών ποιητών τής Λυώνος καί άνέφερε μόνον
4) ECL A IR EU R  DU RHONE, JO U R N A L DU COMMERCE ET DE V  IN D U ST R IE,
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τά ύπέρ τοΰ έλληνικού άγώνος έργα (ρίλων τής συντάξεως ποιητών και συγ- 
γρας)έων.

Κατά τήν άκμήν τοΰ έν Λυώνι φιλελληνισμού διακρίνομεν κυρίως τέσ- 
σαρας κατηγορίας ένεργειώ ν πρός ένίσχυσιν τής Ε λλη νική ς Έ παναστάσεω ς:

α) τούς διενεργηθέντας εράνους ύπό τών ευλαβών κυριών τής Λυώνος 
και τάς χρηματικός καταθέσεις εύπορων πολιτών παρά τάς πρός τοΰτο είδι- 
κοΐς συμβολαιογράφοις τής πόλεως' β) τάς ποικίλας καλλιτεχνικός εκδηλώ
σεις' γ )  τήν άναφερομένην είς τήν έλληνικήν ύπόθεοιν λογοτεχνικήν δημι
ουργίαν και δ) είς τόν διαγωνισμόν τής ’Ακαδημίας τής Λυώνος περί τών αί
τιων, άτινα έπιβάλλουν τήν στροφήν τού ενδιαφέροντος τών κριτών τής Ε ύ
ρώπης πρός τόν άπελευθερωτικόν άγώνα τών Ε λλή νω ν. Τήν 22αν Σ επτεμ 
βρίου ό άνώνυμος άρθογράφος τής έφημερίδος Eclaireur du Rhone8 καλεϊ τούς 
συμπολίτας αύτοΰ, δπως προσφέρουν πάσαν δυνατήν οικονομικήν βοήθειαν 
πρός άνακούφισιν τής δυστυχίας τού άμάχου πληθυομού καί ένίσχυσιν τού 
δεινού άγώνος τών ομοθρήσκων άδελφών τής ’Ανατολής, άναφέρεχ δέ δτι 
αί καταθέσεις δέον, δπως άπευθύνωνται είς τόν συμβολαιογράφον Joanon Na- 
vier, ό όποιος άνελάμβανε μετά τοϋ τραπεζίτου Αύγουστου Bontoux τήν ύπο- 
χρέωσιν άποστολής τοΰ συγκεντρωθησομένου ποσοϋ είς τήν Φ ιλελληνικήν Ε 
πιτροπήν τών Παρισίων. ’Ή δη τήν ΙΟην Φεβρουάριου 1826 άποστέλλονται είς 
Παρισίους ύπό τοϋ έν λόγω συμβολαιογράφου 381 φράγκα, ενώ ή Στοά τής 
Λυώνος «Ειλικρινής Φιλία» κατέβαλεν ιδιαιτέρως τό ποοόν τών 300 φράγκων9.

Προηγουμένως ή «Έ φημερίς τοϋ Εμπορίου» είχε προβάλλει τήν ίδέαν 
συνδρομών ύπέρ τών Ε λλή νω ν  είς τό φύλλον αύτής τής 15ης ’Ιουλίου 1825:

«Έχομεν τήν ευτυχίαν νά άνακοινώσωμεν πρώτοι δτι θά άνοιγή προσεχώς 
έγγραφή συνδρομών υπέρ τών 'Ελλήνων εϊς τήν πόλιν μας. Είναι άξιον θαυμα
σμοί μάλιστα οτι ή Λυών, ή οποία πάντοτε δίδει πρώτη τό παράδειγμα, οσάκις 
πρόκειται νά ελθωμεν αρωγοί τής δυστυχίας καί νά ένθαρρύλ'ωμεν τον πατριωτι
σμόν καί τάς ωραίας πράξεις, δέν έσκεφθη νά διοργάνωση μίαν εγγραφήν συν
δρομών πρός δφ-ελος τών γενναίων Ελλήνων, είμή μόνον μετά πολλάς άλλας πό
λ ε ις . ..  Είς συμβολαιογράφος θά άναλάβη τήν συγκέντρωσιν τών πολυαρίθμων 
δώρων, τά όποια θά προσφέρουν οί κάτοικοι τής Λυώνος ύπέρ τής ιερδς ΐποθέ- 
σεως τής θρησκείας καί τοΰ πολιτισμού»10.

Ταχέως δημοσιεύονται, ύπό τών έφημερίδων κατάλογοι τών καταβαλλο- 
μένων ποσών μετά τών ονομάτων τών δωρητών. Φαίνεται δτι ή πρόσκλησις 
αυτη τών φιλελληνικώ ν καί φιλανθρωπικών κύκλων τής Λυώνος εύρε μεγά- 
λην άπήχησιν μεταξύ τής νεολαίας τής πόλεως, ή οποία έοπευσε νά  προσ- 
φέρη τόν οβολόν αύτής ύπέρ τής άναγεννήσεως τής κοιτίδος τοϋ πολιτισμοϋ. 
Έμπεποτισμένη ύπό τών άκηράτων δώρων τής έλληνικής σοφίας καί παιδείας 
δέν ήτο δυνατόν νά μείνη άδιάφορος ενώπιον τής δυστυχίας τής πατρίδος τών 
Γραμμάτων, τών Επιστημών καί τών Καλών Τεχνών. Λάτρις τοΰ άρχαίου ελ 
ληνικού μεγαλείου, έσπευσεν, δπως παράσχη πασαν δυνατήν βοήθειαν πρός 
άνακούφισιν τών δεινών τοΰ ύπέρ πίστεως καί έθνους άγωνιζομένου ελληνι
κού λαοΰ καί πρός εύόδωσιν τής άπολυτρωτικής προσπαθείας αύτοϋ. Ούτως 
είς τούς καταλόγους τών εισφορών βλέπομεν δτι οί μαθηταί τών τεσσάρων 
πρώτων τάξεων τού Βασιλικού Κολλεγίου συνεισέφερον 180 φράγκα καί οτι 
έτέρα προσφορά νέων άνήλθεν είς τό ποσόν τών 100 φράγκων. ’Ανάλογον πο-

8) Ά ρ ιθ . Φ. 94, α. 1η.
9) L’ INDEPENDANT, άρι*. Φ. 18, σ. 1η.

.10) Ά ριθ . Φ. 245, σ. 1η.



σόν συνεκεντρώθη ύπό τών μαθητών και καθηγητών τοΰ Κολλεγίου Saint 
Claire, διευθυνόμενον ύπό τοΰ γνωστοΰ φ ιλέλληνος καθηγητοΰ τής ρητορι
κής και ποιητοΰ Grandperret. Μαθηται τής 'Ιατρικής Σ χολής κατέθεσαν είς 
τό γραφεΐον τής έφημερίδος L’ Eclaireur du Rhone 161 φράγκα ύπέρ τών Ε λ 
λήνω ν11. ’Έ κκλησιν πρός τήν νεολαίαν άπευθύνει ή ές^ημερις Independant 
τής 12ης ’Απριλίου 1826, τονίζουσα τήν άνάγκην διοργανώοεως συνδρομών 
είς συχναζόμενα ύπό τών νέων κέντρα τής Λ υώ νος:

«Αί φωναί τών θυμάτων τής ’Ανατολής αντήχησαν άπό μακρού χρόνου μέ- 
χρις ήμών ίσως δμως ουδέποτε ή έ'κρηξις τοϋ οίκτου και τοΰ θαυμασμού ύπήρξεν 
ισχυρότερα τής υφιστάμενης σήμερον βλέπομεν αυτήν αυξανόμενη,ν ώς χείμαρρον 
κτοιμον δπως παρασύρη τά ανατιθέμενα ρείθρα είς τήν ροήν αυτοί». Έ ν τώ μέσω 
τής γενικής ταΰτη,ς κινήσεως πάντων τών πνευμάτων, άπασών τών τάξεων, πάν
των τών φύλων ύπέρ ενός λαοϋ, ό οποίος ύφίσταται τό μαρτύριον υπέρ τής θρη
σκείας και τής ελευθερίας αύτοΰ, ή γαλλική νεολαία δέν θά ώφειλε νά άδιαφορή- 
ση. Είς έντευκτήριον, είς τό όποιον συχνάζουν κυρίως νέοι έμποροι, ήνοίχθη αύ  ̂
θορμήτως έγγραφή συνδρομών καί εντός δύο ημερών ό κατάλογος ύπερεπληρώθη 
ύπό πολυαρίθμων ονομάτων. Βεβαιούν δτι τό παράδειγμα τοΰτο θά ακολουθήσουν 
άπαντα τά εντευκτήρια τής πόλεως. Έπιδοκιμάζομεν τήν ευτυχή ταύτην ιδέαν, ή 
όποία έ'χει ως πλεονέκτημα νά καθιστά αισθητήν τήν κοινότητα ή μάλλον τήν συμ
πάθειαν τών συναισθημάτων καί τήν διάθεσιν πρός εύγενείς καί γενναίας πράξεις, 
αίτινες δημιουργούν μεταξύ τών νέων τής Γαλλίας είδος συλλόγου αλληλεγγύης»12.

Ά νάλογον είναι και τό αρθρον είς τήν έφημερίδα Eclaireur du Rhone τής 
8ης Α πριλίου έξ άφορμής τής άνωτέρω μνημονευθείσης συνδρομής τών νέων 
υπαλλήλων τών έμπορικών καταστημάτων τής Λ υώ νος:

«Έξωργισμένη ένεκα τής μακραίωνος καταστάσεως καταπτώσεως καί δου
λείας τών νεωτέρων Ελλήνων, βαθέως συγκεκινημένοι έκ τής διηγήσεως τών γεν
ναίων καί άδιαλείπτων προσπαθειών αύτών, δπως θραύσουν τόν ζυγόν τής ύποδου- 
λώσεως, έν αγανακτήσει κυρίως ένεκα τών απείρων συμφορών καί τών αιματη
ρών δυστυχιών, τών όποιων αποβαίνουν καθημερινώς θτίματα, ή γαλλική νεολαία 
δέν δύναται, δπως άρεσθή είς εύχάς καί στείρα δάκρυα- αισθάνεται τήν1 άνάγκην 
νά συμβάλη δι’ ωφελίμων βοηθημάτων είς τήν άνακούφισιν τής κακοτυχίας καί 
είς τήν άποκατάστασιν τής αρχαίας πατρίδος τών επιστημών, τών γραμμάτων καί 
τών Τεχνών, ώς καί εις τήν σωτηρίαν ενός χριστιανικού λαοΰ. Εύγενής έξαρσις, 
μεγάθυμα συναισθήματα, έπιδοκιμαζόμενα καί συμμεριζόμενα ύπό παντός ύπάρ- 
χοντος έπι τής γης τιμίου, φιλανθρώπου καί ενάρετου»13.

Η ιδιαιτέρα σημασία, τήν οποίαν άπέδωκεν ό τύπος εις τήν συμμετοχήν 
τής νεολαίας είς πάσας τάς ςπλελληνικάς εκδηλώσεις και ιδιαιτέρως είς τάς 
πρακτικής ώφελείας ένεργείας, έμφαίνεται και έκ τοΰ επεισοδίου, τό όποιον 
περιγράφει ή έφημερίς Independant είς τό φύλλον τής 23ης ’Απριλίου, ώς 
ενδεικτικόν τής εύρυτάτης διαδόσεως τοΰ φ ιλελληνικοΰ πνεύματος μεταξύ 
τής σπουδαζούσης νεολαίας. Ά ναφέρετα ι δτι μαθηται τής τελευταίας τάξεως 
τοΰ Βασιλικού Κολλεγίου τής Λυώνος κρυφίως περιέφερον κατάλογον, είς 
τόν όποιον άνεγράφοντο τά ύπό το ύ το ι προσφερόμενα χρήματα ύπέρ τοΰ α
πελευθερωτικού άγώνος τών Ε λλή νω ν  έν ώρα μάθήματος.. 'Ό ταν  τοΰτο πε-

11) ECL A IR EU R  DU RHONE, dgif». Φ. 110, σ. 1— 2.
12) ’Agifl. Φ. 44, σ. 2α.
13) Ά ριθ . Φ. 95, σ. 1η.



ριέπεσεν είς τήν άντίληψιν τοΰ καθηγητοΰ και άπεκαλύφθη ούτως ή εύγενί)ς 
ενέργεια  αύτών, έδόθη αφορμή είς τόν διδάσκοντα δπως έκδηλώση τά φιλελ- 
ληνικά συναισθήματα αύτοΰ και ένισχύση τήν ώραίαν πράξιν των τροφίμων 
τοΰ Κολλεγίου14. Αί ταχθεϊσαι ύπέρ τής Ε λλη νική ς Έπαναστάσεως εφημερί
δες τής Λυώνος δέν περιορίζονται άπλώς νά προβάλουν τάς εκδηλώσεις συμ- 
παθείας πρός τούς διεξάγοντας τόν ύπέρ πάντων άγώνα προγόνους ήμών τών 
φ ιλελληνικώ ν κύκλων τής πόλεως, άλλά προβαίνουν συνήθως είς πρακτικός 
ύποδείξεις, ενισχύουν καί έξαίρουν τά συναισθήματα συμπαθείας τών πολιτών 
πρός τούς ομοθρήσκους ύπερασπιστάς τΰς χριστιανικής πίστεως, επιτίθενται 
δριμύτατα έναντίον τών ύπερμάχων τής Υ ψηλής Π ύλης ύπό τό πρόσχημα τής 
διατηρήσεως τής εύρωπαϊκής ειρήνης καί τής οικονομικής βοήθειας τών πτω
χών οικογενειών τής πόλεως καί παρέχουν τήν κατευθυντήριον γραμμήν είς 
τάς ποικίλας ένεργείας τής φ ιλελληνικής έν Λυώνι κινήσεως.

’Ιδιαιτέρως δμως έστρεφε τήν προσοχήν του ό ημερήσιος τύπος τής πρω- 
τευούσης τοΰ Ροδανοΰ πρός τήν πρωτοβουλίαν διακεκριμένων κυριών τής πό
λεως πρός διενέργειαν έράνων ύπέρ τών Ε λλή νω ν. Οΰτω τήν 13ην 'Απρι
λίου 1826 ή έφημερίς Eclaireur du Rhone δημοσιεύει έπιστολήν τής συγκρο- 
τηθείσης ερανικής έπιτροπής, προεδρευομένης ύπό τής Κυρίας Andree 
B ontoux:

«Ή  Ιερά ύπόθεσις τής θρησκείας, τοΰ άνθρωπισμοΰ, ή ύπόθεσις τών Έλλή- 
γοον περιέλαβε δι’ εύσεβοϋς ζήλου τάς κυρίας τών Παρισίων έρανοι ένεργοΰνται 
ύπό τούτων εις δλας τάς συνοικίας της πρωτευούσης κα'ι τά δώρα, τά όποια συλ
λέγουν, άποδεικνύουν δτι ή ευεργεσία είναι αρετή τών Γάλλων. Αρμόζει ύμϊν, κυ
ρ ία ι, τής Λυώνος, όπως πρώται μιμηθήτε τό ώραΐον τοΰτο παράδειγμα. "Ας διε- 
νεργηθοΰν έρανοι εις άπάσας τάς συνοικίας τής πόλεως μας. "Οτε πρόκειται νά 
άποσπάσωμεν γέροντας εκ τοΰ ξίφους τών Μωαμεθανών, γυναίκας έκ τής δουλεί
ας, δειλάς παρθένους έκ τής άτιμίας καί νά διατηρήσωμεν παιδία είς τήν θρησκεί
αν τών πατέρων αυτών, ποια γυνή, ποια μητέρα θά ήδύνατο νά άρνηθή τήν άξιέ- 
παινον αποστολήν τής συλλογής δώρων, προωρισμένων νά προμηθεύσουν όπλα, πυ- 
ρομαχικά καί τροφάς ακόμη ε’ις τούς γενναίους ύπερασπιστάς τόσων αθώων θυ
μάτων. Πεπεισμένοι περί τών ευσεβών συναισθημάτων, τά όποια εδρεύουν είς 
τήν ψυχήν ύμών, παρακαλοΰμεν νά δεχθήτε τήν τιμήν συμμετοχής εϊς τήν διεξα
γωγήν τοϋ εράνου είς τήν συνοικίαν ύμών»15.

Ε ξαιρέσει έλαχίστων περιπτώσεων, αί έςιημερίδες τής Λυώνος προέβσ- 
λον καί ένίσχυσαν σημανπκώς τήν εόγενή ταύτην πρωτοβουλίαν. Τά δημο
σιευόμενα καθημερινώς άρθρα άποσκοποΰν νά συγκινήσουν τήν κοινήν γνώ 
μην, διά τής περιγραφής τών συμφορών τοΰ άμάχου πληθυσμού καί τής δει
νής θέσεως τών μαχίμων δυνάμεων τοΰ έλληνικοΰ έθνους μετά τήν έπέμβα- 
civ τοΰ Ίμπραήμ  πρός καταστολήν τής Έπαναστάσεως. Έ κτος τών συναισθη
μάτων τοΰ οίκτου, τής συμπαθείας καί τής φιλανθρωπίας έπιζητεϊται, δπως έ- 
ξαφθή καί τό θρησκευτικόν συναίσθημα τών κατοίκων τής Λυώνος έναντίον 
τών άπιστων Μωαμεθανών. Ή  έφημερίς μάλιστα Eclaireur du Rhone16 κατα
κρίνει δριμύτατα τήν άδκκρορίαν τοΰ κλήρου καί ιδιαιτέρως τών μοναχικών 
ταγμάτων έναντι τού ΐεροΰ άγώνος τών ομοθρήσκων άδελφών τής ’Ανατολής, 
άναφέρουοα τάς άοκνους προσπαθείας μοναχών κατά τό παρελθόν πρός έξα- 
γοράν ύποδουλωθέντων χριστιανών, τονίζουσα τήν άνάγκην μετοχής τών ύ-

14) Ά οιλ). Φ. 49, σ. 1η.
15) ’Ληι/ί). Φ. 97, σ. 2α.
16) ΆςηΚ. Φ. 97, σ. 1η.



πηρετών τής Εκκλησίας είς τήν γενικήν κίνησιν ύπέρ τών άγωνιζομένων Ε λ 
λήνων και έκφράζουσα τήν άγανάκτησιν αύτής διά τήν άπαγόρευσιν ύπό τών 
άρχών εύρυτάτης δημσσιότητος διά τών γνωστών μέσων διαφημίσεως τοΰ ερά
νου τών κυριών τής Λυώνος.

Προ τής λήξεως τοΰ εράνου, ή έφημερίς Eclaireur du Rhone σπεύδει νά 
έξάγη τά πρώτα συμπεράσματα και νά διαπιστώση δτι, μολονότι υπήρξαν θύ- 
ραι ερμητικώς κεκλεισμέναι είς τήν φωνήν τής φιλανθρωπίας, ή ύπέρ τών 
Ε λλή νω ν ένέργεια τών κυριών τής Λυώνος εΰρε μεγάλην άπήχηοιν μεταξύ 
τών κατοίκων τής πόλεως καί ιδιαιτέρως μεταξύ τών λαϊκών τάξεων. Μετά 
διήμερον ή έφημερίς έπιτίθεται έναντίον τής Gazette Universelle de Lyon, 
ή τις χαρακτηρίζει ώς έστερημένους άγνότητος τούς επιδεικνύοντας ένδιαφέ- 
ρον διά τούς ομοθρήσκους άδελφούς τής ’Ανατολής, διά τάς έν Έ λλάδι κα- 
ταστραφείσας ύπό τής Τουρκικής βαρβαρότητος έκκλησίας και διά τήν τύχην 
ιών παρθένων έν μέσω τοΰ μένους και τοΰ φανατισμού τών άπιστων μωαμε
θανών, διότι ούτοι προ τριακονταετίας περίπου άπεγύμνωσαν πρός ίδιον ό
φελος τάς έν Γαλλία έκκλησίας, έβεβήλωοαν τά θεία και κατεδίωξαν τόν 
καθολικόν κλήρον. Οΰτω τό έν λόγω όργανον τών συντηρητικών τής κυβερ- 
νήσεως δέν διστάζει πρό τής γιγαντιαίας έξαπλώσεως τοΰ φ ιλελληνικοΰ ρεύ
ματος, δπως ιπιομνήοη παλαιά πολιτικά πάθη, προσιοπικάς φιλοδοξίας, έγκλή- 
ματα τοΰ παρελθόντος καί θρησκευτικά μίση, τείνουσα είς τήν άναζωπύρω- 
σχν τής όλεθρίας διχονοίας τής περιόδου τής Τρομοκρατίας καί τής πρώτης 
παλινορθώσεως τών Βουρβώνιυν είς τόν θρόνον τής Γαλλίας, Ή  έφημερίς 
Eclaireur du Rhone διαβλέπουσα τόν άνωτέρω κίνδυνον, ψ έγει τόν τόνον τής 
πολεμικής τοΰ αντιπάλου δημοσιογραφικού οργάνου τής συμπολιτεύσεως, 
είσηγεΐται την λήθην τών τραγικών γεγονότων τοΰ παρελθόντος, ών ύπεύθυ- 
νοι άνευρίσκονιαι είς άπάοας τάς πολιτικός ομάδας, άναφέρει δτι ή θρησκεία 
καί ή Εκκλησία θά έξήρχοντο τετρωμέναι έκ τοΰ πάθους καί τής βιαιότητας 
τών άδεξίων ύπερασπιστών αύτών καί τονίζει δτι πρό τής ύποθέσεως τών 
Ε λλή νω ν «απαοαι αί καρδίαι συμφωνούν, απασαι αί διχόνοιαι κατευνάζονται 
καί δι’ ομοφώνου άποφάσεως απαντες οί Γάλλοι παρέχουν τήν ός>ειλήν, ήτις 
πρόκειται δπως έξαγοράοη τούς 'Έ λλη νας έκ τών βαρβάρων κατακτητών»17. 
Είς τήν τετάρτην σελίδα τοΰ ίδίου φύλλου δημοσιεύεται καί τό ποίημα Donnej 
aux Grersls, άφιερωμένον είς τάς κυρίας τής Λυώνος έπ’ εύκαιρία τοΰ έρά- 
νου ύπέρ τών Ε λλήνω ν. Πρόκειται περί τεσσάρων όκταστίχων στροφών, αϊ- 
τινες δέν παρουσιάζουν ιδιαιτέραν λογοτεχνικήν άξίαν, διότι αν καί έξ άπό- 
φεως μετρικής οί οκτασύλλαβοι στίχοι είναι τέλειοι καί ή σταυρωτή ομοιοκα
ταληξία κατά κανόνα πλουσία, ή δλη σύνθεσις τοϋ ποιήματος φέρει τά ση
μεία τής προχειρότητος, προφανώς, διότι ό ποιητής έπεθύμει, δπως οί στίχοι 
αύτοΰ δημοσιευθοΰν κατά τήν διάρκειαν τοΰ έράνου πρός προβολήν καί ένί- 
σχυοτν τοΰ φιλανθρωπικού έργου τών εύγενώ ν κυριών τής Λυώνος. Ή  συχνή 
έπανάληφις τής προστακτικής προτάσεως Donnej aux Grers, ήτις άποτελεΐ τό 
πρώτον ήμιστίχιον έκαστου περιττοΰ στίχου, καθίσταται φορτική καί παρέχει 
είς τό ποίημα τήν ελαφρότητα τών ρωμαντικών άσμάτων τής περιόδου ταύ- 
της. "Οσον άφορα τό περιεχόμενον, παρατηροΰμεν δτι ό ποιητής επιδιώκει ά- 
ποκλειστικώς καί μόνον τήν ένίσχυσιν τοΰ ίεροΰ έργου τής συγκεντρώσεως 
χρηματικού ποσού πρός άνακούφισιν τών δεινών τών Ελλήνων καί άπόσεισιν 
τοΰ μισητού τουρκικού ζυ ν ο ΰ :
17» ΆριΛ. Φ. 102, ο. 2α, 25 ’Απριλίου 1826.
18 1 Τό ποίημα υπογράφεται δια τών αρχικών.].A.L. καί εξ αστερίσκων, άντιπροσωπευόν· 

των πιθανώς τά ίιπόλοιπα γράμματα τον επωνύμου τοΰ ποιητοϋ.



DONNEZ AUX GRECS

Chant dedie aux dames de Lyon 
Α Γ occasion de la quete en faveur 

des Hellenes

Donnez aux Grecs, vous que la France 
Cherit et nomme ses enfants.
Donnez aux Grecs, et leur constance 
Brisera le joug des tyrans,
Donnez aux Grecs; leur sainte cause 
Est celle de Γ humanite;
Donnez aux Grecs, leur sang arrose 
Un sol ne pour la liberte.

Donnez aux Grecs; leur gloire antique 
Par vos bienfaits rajeunira;
Donnez aux Grecs, et pour 1 Attique 
Le siecle du gout renaitra.
Donnez aux G recs. . . Vaillants, sublimes!
C’ est un peuple entier de heros;
Donnez aux Grecs; nobles victimes,
Bravant le fer de leurs bourreaux.

Donnez aux Grecs; eux le monde 
Vit des arts briller le flambeau;
Donnez aux Grecs; leur main feconde 
Crea Γ image du vrai beau.
Donnez aux Grecs; un nouvel etre 
Attend ces genereux soldats;
Donnez aux Grecs; ils ont vu naitre 
Aristide et Leonidas.

Donnez aux Grecs; tendres epouses,
Voyez leurs femmes s’ immoler.
Donnez aux Grecs; soyez jalouses 
Des vertus qu’ elles font briller.
Donnez aux Grecs; leur voix eteinte 
Va renaitre pour vous benir;
Donnez aux Grecs; cette oeuvre sainte 
Embellira votre avenir.

Ετέραν σημαντικήν έκδήλωσιν ύπέρ τής Ε λλη ν ική ς Έπαναστάσεως ά- 
πετέλεσεν ή, έπ ’ εύκαιρίςι τής άφίξεως τοΰ Σατωβριάνδου είς Λυώνα τήν 4ην 
Μαΐου 1826, διοργάνωσις συναυλίας είς τήν αίθουσαν τοΰ Χρηματιστηρίου τήν 
6ην απογευματινήν τής επομένης ήμέρας. Δυστυχώς δμως αί άρχαι τής πό
λεως έπενέβησαν και άπηγόρευσαν τήν έπικόλλησιν επί τών τοίχων διαφημι
στικών προγραμμάτων, έφ ’ δσον ή διά τοΰ τύπου άγγελία  τής συναυλίας ήτο 
αδύνατος ενεκα τοΰ απροόπτου τής διοργανώσεως αύτής. Τό γεγονός τοΰτο 
ύπήρξεν άφορμή αύστηράς κριτικής έκ μέρους τών έφημερίδων τής ένεργείας 
Γών άρχών τής πόλεως, αί όποϊαι έστρέφοντο πλέον άναφανδόν έναντίον τής



φιλελληνικής κινήσεως είς Λυώνα. Είχον δμως τήν άδειαν καί τόν χρόνον, 
δπως άφιερώσουν έκτενεστάτας περιγραφάς19 τής συναυλίας, τής οποίας τά 
άσματα άνεφέροντο εμμέσως είς τήν εθνικήν έξέγερσιν τών Ε λλήνω ν.

Ή  παρουσία τοϋ Σατωβριάνδου είς τήν Λυώνα εδωκε νέαν ώθησιν είς 
τήν άνάπτυξιν καί κορύφωοιν τοΰ φ ιλελληνικοϋ πνεύματος. Τή υποδείξει αύ
τοΰ όργανοΰται φιλολογική και μουσική έσπερίς είς τήν αίθουσαν τοΰ Hotel 
du Noi'd τήν 29ην Μα'ίου ύπέρ τών σκοπών τών φ ιλελληνικών Ε πιτροπώ ν τή 
συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών τοΰ μελοδράματος. Ε ν τό ς  ελάχιστου χρονι- 
κοΰ διαστήματος τά κέντρα ψυχαγω γίας τής πόλεως εσπευσαν, δπως ύπηρε- 
τήσουν τήν ύπόθεσιν τών Ε λλή νω ν, παρέχοντα τάς εισπράξεις ειδικής έορ- 
τασπκής έκδηλώσεως έκ τών προτέρων καθοριζομένης καί δεόντως προετοι
μ ασ μ ένης, πρός ένίσχυσιν τής εύρισκομένης είς κρίσιμον καμπήν, μετά τήν 
πτώσιν τοϋ Μεσολογγίου και τήν πολιορκίαν τών ’Αθηνών, Ε λ λη ν ική ς Έ π α 
ναστάσεως. Παραλλήλως αί έφημερίδες τής Λυώνος, έγκαταλείπουσαι πλέον 
τήν άπόδειξιν και προβολήν τοΰ νομίμου δικαιώματος τών υποδούλων πρός 
άποτίναξιν τοϋ βαρβάρου τουρκικοϋ ζυγοΰ, τονίζουν ιδιαιτέρως τάς δυσχερεί- 
ας τοΰ άγώνος, τάς δυστυχίας τοΰ άμάχου πληθυσμοΰ καί τήν ήρωϊκήν άπό- 
φασιν τών άγωνιστών νά θυσιασθοϋν ύπέρ τής έλευθερίας καί έπιχειροΰν νά 
συγκινήσουν τά συναισθήματα τοΰ οίκτου, τής φιλανθρωπίας καί τοΰ θαυμα- 
σμοϋ ύπέρ τών έγερθέντων έναντίον τής ήμισελήνου Χριστιανών.

Μ έχρι τέλους τοΰ Ιουνίου 1826 ή φ ιλελληνική έν Λυώνι κίνησις δέν 
είχεν όργανωθη έπισήμως, ήτοι δέν είχε συσταθή ειδική Φιλελληνική Ε τα ι
ρεία πρός συντονισμόν τών ύπέρ τών Ε λλή νω ν  έκδηλώσεων καί καθορισμοΰ 
τών μέσων πρός άποτελεσματικήν ένίαχυσιν τοϋ εύρισκομένου είς κρίσιμον 
σημεϊον άγώνος τοϋ άναγεννωμένου έλληνικοΰ λαοϋ. Οσάκις παρίστατο α
νάγκη, συνεκροτεϊτο έπιτοοπή δι’ έκάστην προγραμματιζομένην φ ιλελληνικήν 
έκδήλωσιν. Τήν 21ην ’Ιουλίου δμως δημοσιεύεται είς τόν τύπον20 ή άπόφα- 
σις είκοσι καί ένός κατοίκων τής Λυώνος, δπως συγκροτήσουν φιλανθρωπικήν 
επιτροπήν ύπέρ τών Ε λλή νω ν. Τό κείμενον τής άνακοινώσεως ταύτης έχει 
ώς έξης:

«Ή  εύγενής καί νόμιμος έπανάστασις τών 'Ελλήνων εναντίον τών ηλιθίων 
καί αγροίκων κυριάρχων αντών έξερράγη υπό τά χειροκροτήματα ολοκλήρου τοΰ 
κόσμου. "Απασαι αί γενναίοι καρδίαι συνεκινήίθησαν έκ τής διηγήσεως τών δυστυ
χιών αυτών καί έκ τής ήρωϊκής άντιστάσεως τοΰ λαοΰ τούτου, δστις φαίνεται δτι 
έδημιουργήθη ϊνα άποτελέση εις πάντα χρόνον τό παράδειγμα τών άλλων λαών. 
Ικανά δμως δάκρυα οίκτου καί θαυμασμοί προσεφέρθησαν εις τάς άρετάς, είς 
τάς κακοτυχ ίας τών 'Ελλήνων Ικανά άσματα ύμνησαν άπάσας τάς δόξας αυτών- 
ή θέσις αυτών απαιτεί άποτελεσματικήν βοήθειαν οφείλαμεν δπως παράσχωμεν 
αυτούς, άν δχι τήν χεΐρα ήμών, δπλα, καί άρτον.

Οί πεπολιτισμένοι λαοί κατανοοΰν επί τέλους δτι πρόκειται περί τής πλέον 
ίερας ύποθέσεως. Μάλιστα, ή πλέον ιερά ύπόθεσις! Δεν πρόκειται περί εκείνης τής 
θρησκείας τοΰ Ευαγγελίου καί τής έλευθερίας; Τής θρησκείας τοΰ Εύαγελίου, ή- 
τις άπήλλαξεν ήμας έκ τής δουλείας; τής έλευθερίας, ήτις είναι τό θειον δικαίωμα

19) E C LA IR EU R  DU RHONE, doiil. Φ. 107, σ. 4η, 6 Μαΐου 1826 και αριί). Φ. 108, <τ. 1ηΓ 
JO U R N A L DU COMMERCE, uni», Φ. 373, σ. 3η, 10 Μαΐου 1826. INDEPENDANT 
αριθ. Φ. 55, σ. 1η, 7 Μαΐου 1826.

20) JOURNAL· DU COMMERCE, αριθ. Φ. 404, σσ. 1— 2. INDEPEND AN T, αρι#. Φ. 87, 
σ. 1η.



τοΰ ανθρωπίνου είδους; Ή  Αγγλία, αί Ήνωμέναι Πολιτείαι της Αμερικής, ή 
Ελβετία, τό Βέλγιον, ή Πριοσσία, ή Σουηδία, ή Πολωνία, κράτη τινά τής Γερ
μανίας καί ή Γαλλία τείνουν χείρα βοήθειας πρός τους αδελφούς ήμών τής Α να
τολής.

Διάφοροι οργανώσεις συνεκροτήθησαν καί ώργάνωσαν βοήθειας. Μία έκ τών 
πρώτων ίδρΰθη είς Παρισίαυς πρός τόν σκοπόν αυτόν, σύγκειται έξ άνδρών, ών 
ή Γαλλία τιμά τάς άρετάς καί τά προτερήματα.

Ή  Μασσαλία, ήτις συνδέει τρόπον τινά τήν Γαλλίαν μετά τής 'Ελλάδος, ώ- 
φειλεν, δπως προσφέρη παρομοίαν όργάνωσιν: εύρέθησαν είς τήν πόλιν ταύτην 
πρόθυμοι καρδίαι, ινα εκπληρώσουν τό έν λόγφ χρέος.

Ή  Λυών τοσοΰτον ευτυχώς κείμενη μεταξύ τών δυο τούτων πόλεων δέν ήδύ- 
νατο, δπως παραμείνη αδιάφορος παρουσία μεγίστων ενδιαφερόντων. Ή  ζωηρά 
αυτής συμπάθεια διά τήν τύχην τών 'Ελλήνων, τής οποίας έ'δωκεν άπό μακροΰ χρό
νου δείγματα, τό πλήθος τών αρωγών, ας δυνάμει)» είσέτι, δπως παράσχωμεν τού- 
τοις, παν έκάλει τήν δευτέραν πόλιν τής Γαλλίας, δπως δημιουργήσω ’Επιτροπήν 
κατά τό παράδειγμα εκείνων τών Παρισίων καί τής Μασσαλίας, ϊνα χρησιμεύση 
ώς σύνδεσμος τούτων.

Πολίται τινές, διαπνεόμενοι ύπό τών ιδίων συναισθημάτων ανθρωπισμού καί 
άφοσιώσεως είς τήν ύπόθεσιν τών ’Ελλήνων, συνήλθον καί απεφάσισαν τήν όργά- 
νωσιν αυτών είς επιτροπήν έν Λυώνι, έλπίζοντες δτι ή μεγάλη καί πλούσια αΰτη πό
λις, ήτις έδοκίμασεν ωσαύτως χρόνους δυστυχίας καί ήρωϊσμοΰ, θά διπλασιάση τόν 
ζήλον καί τήν γενναιοδωρίαν ύπέρ ενός καταπιεζομένου καί υπέροχου λαοΰ».

Ή  επιτροπή αΰτη σύγκειται ώς έ ξ ή ς :
Couderc, βουλευτής — Lafabregue, έμπορος — Lortet, ιατρός — Totom- 

bert, δικηγόρος — Joannon - Xavier, συμβολαιογράφος — Baudrier, δικηγόρος
— Bontoux, έμπορος - De Boubee, κτηματίας — Charrasson Jeune, έμπορος — 
Chardiny, έμπορος — Charlet, συνταγματάρχης έ.ά. — Dugas - Montbel, συγ- 
γραφεύς — Dumas, κτηματίας — Georges, έμπορος — Gilibert:, έμπορος — Gui- 
ton. κτηματίας — Jacquemet, έμπορος — Novallet, έμπορος — Prunelle, ιατρός
— Roche, έμπορος — Vachon - Lubert, έμπορος.

Ή  Φ ιλελληνική Επιτροπή τής Λυώνος, είς τούς κόλπους τής οποίας πε- 
ριελαμβάνοντο είς βουλευτής καί τρία μέλη21 τής Ακαδημίας τής πόλεως, 
συνέδεσε τό δνομα αύτής πρός τήν τελευταίαν φάσιν τών έκδηλώσεων συμ
παθείας πρός τούς άγωνιξομένους "Ελληνας. Κατά τήν περίοδον ταύτην ση
μαντικήν ενέργειαν ύπέρ τής ελληνικής ύποθέσεως ύπήρξεν ή ’Έ κθεσις έρ
γων τέχνης, διοργανωθεϊσα ύπό συσταθείσης επί τοΰτο ειδικής επιτροπής ύπό 
τήν έποπτείαν τοΰ φ ιλελληνικοΰ Σ υλλόγου τής Λυώνος. Τήν 16ην Αύγού- 
στου άποστέλλεται εϊς τόν τύπον22 εγκύκλιος τής Ε πιτροπής, είς τήν οποίαν 
έκτίθενται λεπτομερώς οί σκοποί τής νέας φιλανθρωπικής έκδηλώσεως καί κα- 
λοΰνται οί καλλιτέχναι τής πόλεως να συμβάλουν διά τής προσφοράς έργων 
τέχνης καί έτέρων άντικειμένων είς τήν άποτελεσματικήν βοήθειαν τών πτω
χών οικογενειών τής Λυώνος, μαστιζομένων ύπό τής αεργίας, ώς καί είς τήν 
άνακούφισιν τών δεινών θυμάτων τής άλώσεως τού ήρωϊκοΰ Μεσολογγίου. 
Άξιοοημείωτον είναι οτι διά τήν επιτυχίαν τής έκθέσεως ταύτης άξιόλογον

21) DUGAS -  M ONTBEL, G IL IB E R T  καί PR U N ELLE.
22) INDEPEND AN T, άοι». Φ. 93, σ. 2α, 18 Αύγουστου 1826. JO U R N A L DU COMMER

CE, (iou>. Φ. 417, α. 2α. 20 Αύγουστου 1826. Ή  έν λόγφ εγκύκλιος άπεστάλη ωσαύτως
είς τάς άοχας τής πόλεως καί ε ί; τούς Οεράποντας τών εικαστικών τεχνών.



βοήθειαν παρέσχον και αί δημόσιοι ύπηρεσίαι τής πόλεως, ένψ άντιτιθέμεναι 
είε τήν φ ιλελληνικήν κίνησιν εφημερίδες έπεδοκίμασαν τήν άνωτέρω έκδή- 
λωσιν, έφ ’ οσον αί εισπράξεις προωρίζοντο κατά τό ήμισυ ύπέρ τής ένισχύσεως 
απόρων εργατών τής πόλεως-'1.

Είς τάς στήλας τών έφημερίδων έδημοσιεύθησαν ωσαύτως πολυάριθμα 
λογοτεχνικά κείμενα έμμετρα ώς έπι τό πλεϊστον, μαρτυροΰντα περί τής άπη- 
χήσεως τήν οποίαν έσχεν έπι τών λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών κύκλων 
τής Λυώνος ό ύπέρ άνεξαρτησίας άγών τών προγόνων ήμών. Προεισαγωγι- 
κώς πρέπει νά άναφερθή δτι τά δημοσιευθέντα εϊς τόν ημερήσιον τύπον ποιή
ματα κατά τήν περίοδον ταύτην δέν παρουσιάζουν κατά κανόνα μεγάλην λο
γοτεχνικήν αξίαν. Συντιθέμενα πολλάκις, ύπό τήν άμεσον έπήρειαν τών γ ε 
γονότων, έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, ενίοτε μάλιστα ύπό άγνώ- 
στων στιχοπλόκων, πλήν άκραιφνών φ ιλελλήνω ν, τά έν λόγω ποιήματα ού- 
δόλως άπέβλεπον είς τήν διεκδίκησιν λογοτεχνικών δαφνών, άλλ’ είς τήν ένί- 
σχυσιν τοϋ φιλελληνικοϋ ρεύματος και είς τήν έπιτυχίαν πρακτικής φύσεως 
έκδηλώσεων συμπαθείας ύπέρ τών άγωνιζομένων Ε λλήνω ν. Άξιοοημείωτον 
είναι δτι τά ποιήματα ταύτα άναφέρονται άφ’ ενός μεν είς συγκεκριμένος φι- 
λελληνικάς έν Λυώνι έκδηλώσεις, ώς ό διοργανωθείς έρανος, ή ύπέρ τών 
Ε λλή νω ν  παράστασς τιής τραγωδίας «Λεωνίδας» τοΰ Pichald και ή έπ’ εύ- 
καιρία τής άφίξεως τοϋ Σατωβριάνδου δοθείσα συναυλία είς τήν αίθουσαν 
τοϋ Χρηματιστηρίου, άφ’ ετέρου δέ είς γεγονότα τής Έπαναστάσεως, ώς ή 
πτώσις τής Άκροπόλεως τών Α θηνώ ν, ό ήρωϊκός θάνατος τοΰ Μ άριου Μπό
τσαρη και τά κατορθώματα τοϋ Κανάρη. 'Υπάρχουν τέλος ποιήματα άναφερό- 
μενα κατά τρόπον γενικόν και άνώνυμον είς πολεμικός έπιχειρήσεις τής Ε λ 
ληνικής Έπαναστάσεως, έξαίροντα κατά κανόνα τόν ήρωϊσμόν τών ύποδού- 
λων άγωνιστών, διεκτραγωδούντο τάς συμφοράς αύτών καί φέγοντα έντόνως 
τήν άδιαφορίαν τής Δύσεως πρός τόν άγώνα τών ομοθρήσκων άδελφών τής 
Α νατολής. Τά κυριώτερα θέματα περί τά όποια στρέφεται ή άνωτέρω φιλελ- 
ληνική λογοτεχνική δημιουργία είναι ή ύπό τής Εύρώπης όφειλομένη εύγνω- 
μοσύνη πρός τήν μητέρα τού πολιτισμοϋ καί ή έ'ξαρσις τοΰ άρχαίου Ε λ λ η ν ι
κού μεγαλείου, ή άπέχθεια πρός τήν μακραίωνα δουλείαν ενδόξου άλλοτε 
λαοΰ, ό ένθουσιασμός έκ τών ήρωϊκών έπιτευγμάτων τών αγωνιστών, ή περι- 
γρας)ή τής δυστυχίας τοΰ αμάχου πληθυσμοϋ καί ή αύστηρά κριτική τής άρ- 
νητικης στάσεως τών κυβερνήσεων τής Εύρώπης έναντι τής ίερας ύποθέσεως 
τών Ε λλή νω ν. Άξιοοημείωτον ωσαύτως είναι οτι είς τά άνωτέρω έπικολυρι- 
κά ποιήματα είναι έμφανεστάτη ή έπίδρασις τοϋ ρωμαντισμοϋ, ό όποιος ήκμα- 
ζε κατά τήν έποχήν ταύτην είς τήν Γαλλίαν. Τό χρώμα τής Α νατολής, αί ίδι- 
άζουσαι συνθήκαι τοϋ έλληνικσϋ άγώνος καί τά ήρωϊκά κατορθώματα τών α
γωνιστών τής εθνικής ήμών άνεξαρτησίας παρεΐχον τήν εύκαιρίαν είς τούς 
ποιητάς, δπως προσαρμοσθοΰν πρός τάς λογοτεχνικός τάσεις τής εποχής των. 
Τής ρωμαντικής δμως διαθέσεως ύπερισχύει ό διδακτικός τόνος, διότι απόν
τες οί φ ιλέλληνες ποιηται τής Λυώνος άποσκοποΰν να συγκινήσουν τούς άνα· 
γνώστας αύτών καί νά άποδείξουν οτι ή άπελευθέρωσις τών ομοθρήσκων ά
δελφών τής Λ νατολής έξαρτάται έκ τής εύσεβείας καί έκ τής φιλανθρωπίας 
τής κοινής γνώμης τής Δύσεως.

Έ πανειλημμένω ς ή έφημερίς «Journal du Commerce» διωργάνωσε ποιη
τικούς διαγωνισμούς, οί όποιοι συνήθως είχον ώς θέμα επίκαιρα γεγονότα. II

23) Τό ήμισυ τών εισπράξεων, ήτοι τρεις χιλιάδες φράγκα, άπεστάλη είς τόν εν Γενεύη 
διαμένοντα φιλέλληνα Έϋνάρδον ύπέρ τοϋ συγκεκριμένου σκοπού τής έξαγοράς δούλων 
'Ελλήνων ή τής παροχής πολεμοφοδίων είς τούς άγωνιστάς.



έφημερίς καθώριζεν έκ τών προτέρων ζεύγη τινά όμοιοκαταληκτουσών λέξε
ων, τάς οποίας οί μετέχοντες τοΰ διαγωνισμού ώφειλον νά χρησιμοποιήσουν 
κατά τήν δεδομένην σειράν. Είς το φ ύλλον21 τής Κυριακής 13ης Αύγούστου 
1826 δημοσιεύονται αί ύπό ουνδρομητσΰ τίνος τής έφημερίδος άποσταλεϊσαι 
ομοιοκαταληξίας αϊτινες έδει δπως τεθσΰν είς τό τέλος ισαρίθμων άλεξαν- 
δρείων25 στίχων. Ως προθεσμία ύποβολής τών ποιημάτων ώρίζετο ή 21η τοΰ 
μηνός καί ώς επαθλον διά τόν νικητήν άντίτυπον τών τετράτομων έργων τοΰ 
Ρακίνα, προσφερθέντων ύπό τοΰ άγνώστου συνδρομητοΰ, δστις καί άπέστειλε 
τά ζεύγη τών ομοιοκαταληξιών. Ούτως έκτος τής ομοιοκαταληξίας προκαθω- 
ρίζετο αύστηρώς τό μέτρον καί ό χρόνος συνθέσεως τών ποιημάτων. Είναι ά- 
ξιοσημείωτον δτι, αν καί ούδέν άναφέρηται περί τού περιεχομένου τών ύπσ- 
βληθησομένων είς τόν διαγωνισμόν στιχουργημάτων, άπαντα έχουν ώς ύπό- 
θεσιν τόν ύπέρ έλευθερίας ήρωϊκόν άγώνα τών Ε λλή νω ν. Τοΰτο ερμηνεύ
εται ούχί μόνον ύπό τής έπικαιρότητος καί τών φιλελληνικώ ν έκδηλώσεων 
τής έφημερίδος ταύτης, άλλά καί ύπό τής προθέσεως τοΰ έπινοήοαντος τά ζεύ
γη τών ομοιοκαταληξιών συνδρομητοΰ, δστις άναμφισβητήτως διεπνέετο ύπό 
άκραιφνών συναισθημάτων συμπαθείας πρός τούς διεξάγοντας δεινόν άγώνα 
'Έ λληνας. Ά πλή  παράθεσις τών όμοιοκαταληκτουσών λέξεων πείθει δτι οί 
τριάκοντα στίχοι έκάστου τών διαγωνισθέντων ποιημάτων μόνον είς τήν έθνι- 
κήν έξέγερσιν τού 1821 θά ήδύναντο, δπως άντλήσουν τό περιεχόμενον α ύτώ ν: 
attendrie - patrie, pastrepas, vengeance - arrogance, horreur - ardeur, grossiere
- meurlriere, mort - Hector, funeraires - adversaires, irrites - calamites, triomp- 
hante - fumante, remparts - etendards, destinee - infortunee, Argos - Travailx, 
Pamentable - irrevocable, impuissant2!:.

Είς τό φ ύλλον27 τής 23ης Αύγούστου άνακοινοΰται τό άποτέλεομα τοΰ 
διαγωνισμού, είς τόν όποιον ύπεβλήθη μέγας άριθμός στιχουργημάτων. Οΰτω 
τό βραβεΐον άπονέμεται είς τό ύπό τήν έπιγραφήν «Ό  Μάρκος Μπότσαρης 
είς τάς θερμοπύλας» ποίημα, όνήκον είς J.O. δστις καί προσκαλείται, δπως 
διέλθη έκ τών γραφείων τής έφημερίδος ποός παραλαβήν τοΰ επάθλου. Ή  
σύνταξις τής έφημερίδος28 παρέχει τήν πληροφορίαν δτι είς τόν διαγωνισμόν 
ύπεβλήθησαν είκοσι καί εξ ποιήματα, τονίζει δτι ή άπονομή τοΰ βραβείου άπέ
βη έργον δυσχερές 2νεκα τών ιδιαιτέρων προτερημάτων πολλών συμμετοχών 
καί αναφέρει δτι ή τελική κρίσις έπετεύχθη τή συμβολή ειδικών προσώπο^ν 
έκ τών λογοτεχνικών κύκλων τής Λυώνος. Είναι άξιοοημείωτον δτι τό βρα- 
βευθέν ποίημα παρά τάς δυσχερείας, άς παρενέβαλεν ή προκαθωρισμένη ομοι
οκαταληξία, παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον, διότι δέν στερείται οίστρου, 
δυνάμεως καί έπικοΰ μεγαλείου. Έ ξ άπόψεως περιεχομένου τό ποίημα τοΰτο 
σκιαγραφεί έν συντομία το noprpurrov ιού Μάρκου Μπότσαρη καί έξυμνεΐ ι
διαιτέρως τήν ήρωϊκήν άπόφασιν αύτοΰ, δπως άγωνισθή μέχρις έσχάτων πρός 
άνάστασιν τού ύπσδούλου Γένους καί άνανέωσιν τών ένδοξων κατορθωμάτων 
τών αρχαίων προγόνων ή μ ώ ν:

24) Ά ριθ . Φ. 414, σ. 4η.
25) Ούτως εκαλείτο ό δωδεκοχσΰλλαβος της κλασσικής γαλλικής ποιήσεως.
26) Οί ποιηταί είχον τήν έλενΟερίαν εκλογής τής όμ(Ηοκαταληκτούσης μετά τοΰ επιθέτου 

IM PU ISSA N T λέξεως, ώς και του ζεύγους ομοιοκαταληξίας τών δύο τελευταίων 
στίχων.

27) ΆοιΟ. Φ. 418, σ. 3η.
28) Ά οιθ . Φ. 419, σ. 2α, 25 Αύγούστου 1826.
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MARKO BOTZARIS AUX THERMOPYLES 
....................... il tombe
El a victoire en deuil s’ eleve de sa tombe.

(REGULUS de M. Arnaud).
Sur le declin du jour, d’ une voix attendrie 
C hantant Leonidas m ourant pour sa patrie,
Botzaris, dont la gloire accompagne le pas,
Medite un grand projet, e t reve a son trepas.
« La sont nos oppresseurs, amis, dit - il, vengeance!
» Du superbe Ottoman abaissons Γ arrogance,
»Portons JUSQU’EN SON CAMP le carnage et Γ horreur.
» Les ombres de la nuit secondent notre ardeur:
» Libres et fiers enfants d° une tribu guerriere,
»Allez, et saisissez votre arme meurtriere;
» Que le glaive partout frappe et donne la m ort. ..
» Vous trouverez Achille a la tente d’ Hector. . .
» J’ y cours. . . Je vois deia sur leurs lits funeraires 
» Les cadavres sanglants de nos fiers adversaires.
» Effagons en un iour dans leurs FLANCS irrites 
» Trois siecles d’ esclavage et de calamites.
»Puisse apres nous la croix HEUREUSE et triomphante 
» Planer sur les debris de la Mecque fumante!
» Puisse la liberte relevant nos remparts,
» Dans nos cites encore planter ses etendards!
» C’ est ici qu’ autrefois Sparte fut destinee,
» A sauver par ses fils la Grece infortunee:
» Suivons ce noble exemple, et qu’ aux rives d’ Argos,
» Dans Athenes, partout on dise nos travaux.
» La patrie est en deuil, et sa voix lamentable 
» Dicte de notre mort Γ arret irrevocable. . .
» Amis, qu’ il s’ accomplisse et rendons impuissant
» Le voeu secret des rois et Γ effort du croissant».
II dit, combat, expire. . . et la naissante aurore 
Annonce a 1’ univers que Sparte vit encore.

Ή  έφημερίς L’ Independant πιστεύει δτι διά τήν έπικράτησιν τών οπα
δών τοΰ Σταυροΰ έναντίον τής ήμισελήνου είναι άπαραίτητος ή συμμετοχή 
τών λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών κύκλων είς τήν φ ιλελληνικήν κίνη- 
σιν, διότι ή τέχνη είναι ικανή, δπως προβάλη και τονίση έπιτυχέστερον τό 
δίκαιον αίτημα τών πρός άποτίναξιν τοΰ βαρβάρου δεσποτισμοΰ έγερθέντων 
Ε λλή νω ν  καί δπως διεγείρη τά συναισθήματα τοΰ έλέους και της ένεργητι- 
κής συμπαθείας, λαμβάνοντα είς τάς καρδίας τών φύσει έσωστρεφών και 
ψυχρών κατοίκων τής Λυώνος. Τοιοΰτον νομίζομεν είναι τό νόημα τής κα
τωτέρω «Έκκλήσεως πρός τούς ποιητάς και καλλιτέχνας τΰς Λυώνος», δη-
μοσιευθείσης είς τήν πρώτην σελίδα τοΰ φ ύλλου29 τής 21ης ’Απριλίου 1826:

29) Ά ρι# . Φ. 48, σ. 1η. Τήν εκκλησιν ταύτην υπογράφει, ό συντάκτης τής έφημερίδος ALP, 
ό οποίος έπανειλημμένως ήσχολήίΐη περί τάς φίλε/.ληνικάς καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις: 
Ά ρι# . Φ. 55, σ. 1η, 7 Μαΐου 1826 και άριϋ. Φ. 74, σ. 3η, 21 ’Ιουνίου 1826.



«Εύγενή τέκνα τών τεχνών, μουσοτραφείς ποιηταί, σείς τών οποίων ή λύρα, ό 
χρωστήρ, ό προπλαστήρ, διεγείρουν τήν φαντασίαν και άνάπτουσιν ημάς διά τοΐ 
Ιεροΰ πυρός τοϋ1 ενθουσιασμοί)' ποιηταί, ζωργάφοι, γλύπται, μουσουργοί, σείς άπαν- 
ιες οί καλλιτέχναι τής Λυώνος θά παραμείνητε ασυγκίνητοι και τ|ιαιχροι έν μέσω τοΰ 
γενικού ενθουσιασμού διά τήν ίεράν ύπόθεσιν τών Ελλήνων;

Οι αδελφοί ύμών τών Παρισίων εδοσαν ύμΐν τό παράδειγμα. Συναυλία ι, φιλο
λογικοί συγκεντρώσεις, εκθέσεις ίργων τέχνης, τά πάντα έχρησιμοποίησαν εκείνοι 
έπιτυγώς.

Γνωρίζω δτι ή τυφλή τύχη αρνεϊται ύμΐν πολλάκις τά δώρα αύτής, ϊνα παρά- 
σχητε αφειδώς ταΰτα είς τήν μετριότητα, δμως τό πνεΰμα ωσαύτως είναι μία δύναμις.

Διάσημος τις ηθοποιός ερχεται είς τήν πόλιν ήμών, ΐνα προσφέρη τάς υπηρε
σίας τής σκηνικής ψευδαισθήσεως πρός ένίσχυσιν τών δυστυχών 'Ελλήνων εκτοτε 
αί έκ τών πλέον διακεκριμένων κυριών ήμών ενεργούν καθημερινώς έρανον κατ’ οί
κον καί άποσύρονται πεφορτισμέναι διά τού χρυσού τού πλουσίου καί τού οβολού τού 
πτωχού, τού υστερήματος τής χήρας. Δέν φλέγεσθε, δπως καταστήτε κοινωνοί το- 
σαύτης άφοσιώσεως;

Μόνοι, ούδέν θά έπιτελήτε διά τά ηρωικά τέκνα τού έθνους τούτου, είς τό ό
ποιον οφείλετε τάς εμπνεύσεις ύμών, τάς κλίσεις ύμών, ακόμη καί τάς καλάς τέχνας, 
αϊτινες αποτελούν δι’ ύμάς πηγήν τών ήδίστων απολαύσεων, τών εύγενεστάτων έ
πι τυχ ιών;

Σκεφθήτε δτι οί στίχοι τού Τυρταίου ώδήγησαν είς τήν νίκην εν έθνος ολό
κληρον.

"Α! σάς ικετεύω έν όνόματι τής δόξης ύμών, έν όνόματι τής δόξης τής γενε- 
θλίου πόλεως ύμών, έπισπεύσατε, υψώσατε τήν φωνήν, ής τά θέλγητρα τών τεχνών 
καί ή μαγεία τών στίχων προδιαθέτουν καί ανοίγουν τάς καρδίας εις τόν ελεον, είς 
τόν ενθουσιασμόν καί είς όίπαντα τά εύγενή συναισθήματα. Μή άναμένητε, δπως ή 
άτεγκτος ιστορία εΐπη, διηγούμενη τάς σφαγάς τής Ελλάδος:

«Άπασαι αί γενναΐαι ψυχαί, απόντες οί καλλιτέχναι, απόντες οί ποιηταί, arrav- 
τες οί συγγραφείς τής Εύρώπης καί τού κόσμου ήνωσαν τάς προσπαθείας αύτών, 
ϊνα προκαλέσουν τό ένδιαφέρον τών συγχρόνων αύτών έπι τού μαρτυρίου τού σταυ
ρού. ’Ενώπιον τής ίερας ταύτι^ς ύποθέσεως έξηφανίσθησαν καί άπεσβέσθη,σαν αί 
χαραχθεΐσαι όροθεσίαι ύπό τού πνεύματος τής φατρίας, τής άμίλλης τών προσόντων, 
τής διαφοράς τών έθνών. "Ο,τι ένδοξον εθρεψεν ό κόσμος συνεκεντρώθη διά τής 
άγιωτάτης ένώσεως, έπι κεφαλής τής οποίας ήκτινοβόλουν οί Μπάϋρον, οί Chateau
briand, οί Villemain' μόνον οί καλλιτέχναι καί οί συγγραφείς τής Λυώνος έτήρη^ 
σαν σιγήν».

Ή  έκκληοις αΰτη εύρε μεγόλην άπήχησιν μεταξύ τών λογοτεχνικών καί 
καλλιτεχνικών κύκλων τής Λυώνος, οϊτινες προέβησαν είς διοργάνωοιν συ
ναυλιών, χοροεσπερίδων, φιλολογικών συγκεντρώσεων, Θεατρικών παραστά
σεων καί έκθσέεων έργων τέχνης ύπέρ τών Ε λλήνω ν. Περιττόν νά λεχθή 
δτι αί ταχθείσαι άναφανδόν ύπέρ τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως εφημερί
δες τής πόλεως ταύτης ένίσχυσαν παντί τοόπω τάς άνωτέρω εκδηλώσεις. Εις 
τήν έφημερίδα Independant μάλιστα, πριν άκόμη ό συντάκτης αύτής άπευ- 
θύνει τήν γνωστήν έ'κκλησιν, δημοσιεύεται τό ποίημα τού L. Μ. Fontan ύπό 
τήν επιγραφήν « Ά σ μ α  τοΰ Κανάρη» τό όποιον άποδεικνύει τήν εύμενεστά- 
την διάθεσιν τών ύπηρετών τοΰ Λογίου Έρμοΰ έναντι τής έλληνικής ύπο
θέσεως. Τό ποίημα παρουσιάζεται ύπό μορφήν διαλόγου μεταξύ Κανάρη καί

30) Ά ρ ι-fl·. Φ. 26, σ. 4η, 1 Μαρτίου 1826.



χοροΰ έξ Ελλήνων ναυτικών, άναφέρεται δέ είς τό προσφιλές ποιητικόν θέ
μα τής άναχωρήσεως τοΰ έπηνδρωμένου πλοίου πρός καταναυμάχησιν έχ- 
θρικών ναυτικών δυνάμεων και συμβολήν είς τήν άπελευθέρωσιν τής Ε λ 
λάδος. Τά ρωμαντικά στοιχεία άφθονοΰν τόσον είς τήν μορφήν δσον καί είς 
τό περιεχόμενον τοϋ έν λόγο) στιχουργήματος. Ούτως ό ποιητής προβάλλει 
κατά τάς συνταγάς τής γαλλικής ρωμαντικής σχολής τόν ψυχικόν κόσμον 
τών ήρώων αύτοϋ έπι τής περιγραφομένης φύσεως. Ό  ισχυρός άνεμος προσ
αρμόζεται πρός τήν όρμήν καί τήν άποφασιοπκάτητα τών άγωνιστών, ό ένα
στρος ουρανός άντικατοπτρίζει τάς έλπίδας τών ύποδούλων πρός άπελευθέ- 
ρωσιν τής πατρίδος αύτών, ένώ ή θύελλα τών παρελθόντων ετών άποτελεϊ 
συμβολικήν ποιητικήν έκφρασιν τής βαρβάρου τουρκικής δουλείας, ή οποία 
ομως άπέτυχεν, δπως συντρίψη τούς ύπό τό πέλμα αύτής διαβιοΰντας. Οί 
λόγοι τοΰ Κανάρη, περιλαμβανόμενοι είς τρεις στροφάς, έκ τών οποίων ή 
πρώτη είναι όκτάστιχος καί αί έπόμεναι δύο πεντάστοιχοι εκφράζουν τήν γεν 
ναιότητα, τά πατριωτικά συναισθήματα καί τήν πεποίθησιν τών άγωνιστών 
είς τήν τελικήν νίκην έπι τών βαρβάρων κατακτητών καί τήν άνάστασιν τοΰ 
ένδοξου έλληνικοΰ βυζανινοΰ κράτους. Ά ντιθέτω ς ή συμμετοχή είς τόν διά
λογον τοϋ χοροΰ τών ναυτικών είναι άσήμαντος καί έστερημένη παντός εν
διαφέροντος, περιοριζομένη είς τήν έπανάληψιν τής αύτής τετραστίχου στρο
φής, έν εϊδει έπωδοΰ, είς τό τέλος τής ομιλίας τοΰ πρωταγωνιστοΰ. Είς τήν τε- 
λευταίαν στροφήν έπεμβαίνει ό ποιητής, ϊνα περιγράχρη τήν έναστρον νύκτα 
καί έναρμονίση τήν κίνησιν τού πλοίου, τούς κτύπους τής καρδίας τών ήρώ
ων καί τόν ψίθυρον τής αύρας. Ή  μορφή τοϋ ποιήματος άκολουθεϊ ώσαύτως 
τούς κανόνας τοϋ ρωμαντισμοΰ. Εναλλαγή διαφόρων μέτρων, δωδεκασυλ- 
λάβων καί οκτασυλλάβων στίχων καί σύνθεσις στροφών, άποτελουμένων έκ 
περιττού άριθμοϋ στίχων, πρός έπίτευξιν ποικίλων ρυθμών διά τής ομοιοκα
ταληξίας. ΙΙαρά ταΰτα, αν καί ό ποιητής άπέφυγε τόν φορτικόν ρητορισμόν, 
τό Ά σ μ α  τοΰ Κανάρη δέν είναι αντάξιον είς δύναμιν καί πνοήν των ήρωϊ- 
κών κατορθωμάτων τοΰ τολμηρού πυρπολητοΰ.

CHANT DE CANARIS 

CANARIS

Le vent du nord enfle nos voiles:
Au combat! Soyons prets, matelots;
Voyez - vous dans les cieux scintiller les etoiles?

Entendez - vous gronder les flots?
De nos derniers adieux saluons ce rivage, 

Saluons ces bords protecteurs,
E t cette anse tranquille oil longtemps de Γ orage 

Nous avons brave les fureurs.

Choeur des matelots Grecs

Nous vous saluons tous, rivage, anse tranquille,
E t vous, superbe Hydra, qu’ environnent les mers; 
C’ est nous qui les premiers avons brise vos fers, 

Comme on brise un roseau fragile.



CANARIS

Tremblez, orgueilleux Ottomans;
Le bronze destructeur, la flamme vengeresse, 
De ce vaste Archipel chasseront nos tvrans,
Et nos mats pavoises apprendront a la Grece 

Que ses guerriers sont triomphants

Choeur des matelots Grecs

Nous vous saluons tous, rivage, anse tranquille 
E t vous, superbe Hudra, qu’ environnent les mers; 
G  est nous qui les premiers avons brise vos fers, 

Comme on brise un roseau fragile.

CANARIS

Croix sainte! Drapeau glorieux!

Dans la riche Stamboul tu flotteras encore; 
Venez nous recevoir, manes de nos a'ieux; 
Vaisseau de Canaris, sur les flots du Basphore 

Trace un sillon victorieux!

Choeur des matelots Grecs

Nous vous saluons tous, rivage, anse tranquille,
E t vous, superbe H udra qu\environnent les mers,
C’ est nous qui les premiers avons brise vos fers,

Comme on brise un roseau fragile.

Deia Γ astre des nuits levant son front d* argent,
De ses molles clartes blanchissait les nuages;

De son leger fremissement 
Une brise embaumee agitait les cordages;
Une ardente ieunesse aux sublimes concerts
R epond...........Le vaisseau p a r t........... On ecoute, immobile,
E t ces eccents lointains frappent toujours les airs:
G  est nous qui les premiers avons brise vos fers,

Comme on brise un roseau fragile.

L. M. FONTAN

Ετερον σημαντικήν λογοτεχνικήν έκδήλωοιν άποτελεΐ ό ύπό τής ιδίας 
έφημερίδος προκηρυχθείς ποιητικός διαγωνισμός τνή ΙΟην Φεβρουάριου 
1826, έπ ’ εύκαιρία σκηνικής διδασκαλίας είς Μασσαλίαν τής τραγωδίας «Λεω
νίδας» ύπό τοΰ θιάσου τής Δεσποινίδος Georges. Κατά τούς δρους τού διαγωνι
σμού τά ύποβαλλόμενα πρός κρίσιν ποιήματα επρεπε νά άναφέρωνται άπο- 
κλεισπκώς και μόνον εϊς τήν συγκίνησιν νεαρού τίνος 'Έ λληνος παρακολου- 
θοϋντος τήν έρ|ΐηνείαν τής ώραίας τραγωδίας τοΰ Pichald, ή οποία εξυμνούσα
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τόν άθλον τών Ελλήνων έναντίον τών Περσών, ύπαινίασεται τήν έξέγεραιν 
τών άπογόνων τών Μαραθωνομάχων πρός άποτίναξιν τοΰ μισητού τουρκικού 
δεσποτισμοϋ. ΙΊερί τών άποτελεσμάτων τοΰ διαγωνισμού γνωρίζομεν μόνον δτι 
τό βραβεΐον άπενεμήθη είς τό στιχούργημα «Un jeune Hellene a une represen
tation de Leonidas» τού ένθερμου φ ιλέλληνος καί γνωστού έπκρυλλιδογρά- 
φου J. Arago. Ή  έφημερίς περιορίζεται είς τό νά δημοσιεύση τό βραβευθέν 
κείμενον είς τό φύλλον τής 12ης Μαρτίου 182631, χωρίς νά  άναφέρη τόν α
ριθμόν τών συμμετοχών είς τόν διαγωνισμόν.

Έ κτος τών έφημερίδων Independant καί Journal du Commerce, είς τάς 
στήλας τών οποίων έφιλοξενήθησαν πολυάριθμα φιλελληνικά ποιήματα, καί 
τό έπίσημον σργανον τών φ ιλελληνικών κύκλων είς Λυώνα Eclaireur du 
Rhone έδημοσίευσεν ώρισμένα έμμετρα κείμενα, άναφερόμενα είς τόν διε- 
νεργηθέντα ύπέρ τών Ε λλή νω ν  έρανον. Ώ ς  ήδη έλέχθη ή έφημερίς αύτη 
άπέδωκε μεγάλην σημασίαν είς τάς πρακτικής φύσεως ένεργείας πρός ούσια- 
στικήν ένίσχυσιν τοΰ άγώνος τών Ε λλή νω ν  καί προέβη είς τήν έναρμόνισιν 
τών δημοσιευμάτων τής ςπλολογικής στήλης αύτής πρός τήν έν λόγω κατεύ- 
θυνσιν. Άναμφισβήτητον πάντως είναι δτι ό ήμερήσιος τύπος τής Λυώνος έ- 
ξαιρέσει τών έφημερίδων Gazette Universelle de Lyon καί Echo de Γ Univers, 
προέστη τής λογοτεχνικής φ ιλελληνικής κινήσεως έν Λυώνι, δχι μόνον διά 
τής δημοσιεύσεως είς τάς στήλας αύτών ποιημάτων περί τής Ε λλη ν ική ς Έ 
παναστάσεως, άλλά καί διά τής προβολής καί εύμενοΰς κριτικής τών είς ιδι
αίτερα τομίδια έκδοθέντων κατά τήν περίοδον ταύτην φιλελληνικώ ν ποιημά
των, διαδραματίσας ούτω τό πρώτον ρόλον είς τάς έκδηλώσεις συμπαθείας 
πρός τούς άγωνιζομένους δεινώς ύπέρ έλευθερίας 'Έ λληνας τών κατοίκων 
τής Λυώνος.

31) ’Am-d. Φ. 31, α. 3— 4.

Ά λή - Πασάς
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Η Α Ρ Γ Ι Θ Ε Α
ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ’21

"Οταν ό κ. Δημοσθένης Κόκκινος μέ έκάλεσε νά στείλω τή συνερ
γασία μου στό τεΰχος τής «Ηπειρωτικής Εστίας» τό αφιερωμένο στά έκατο- 
πενηντάχρονα τής εθνικής παλιγγενεσίας, τόν παρεκάλεσα νά δεχθή νά γρά
φω όχι γιά  τήν κυρίως ’Ή πειρο, άλλά γιά μιά γειτονικιά περιοχή τής Η π ε ί
ρου, πού μπορεί νά είναι τόσο ’Ή πειρος, όσο καί όποιοδήποτε άλλο κομμάτι 
τής Η πείρου. Μά αύτό τό κομμάτι έ'χει τούτο τό ξεχωριστό, είναι, μπορώ νά 
πώ, μιά άγνωστη χώρα και οί περιπέτειές της στήν εποχή τού τούρκικου και 
τής επανάστασης και στά κατοπινά άκόμα χρόνια, τόσο άγνωστες δσο κι’ ή ϊδια.

Ή  χώρα αύτή είναι ή ’Α ρ γ ι θ έ α.
Σφηνω μένη άνάμεσα στή Θεσσαλία, τήν Εύρυτανία, τήν ’Ή πειρο, μοιά-

Το-ιτογραφικός χάρτης τής Ά ργιθέας. Κλίμαξ 1 :3 ,333.000

ζει σάν παραπεταμένη καί καμμιά γεωγραφική διαίρεση δέν τήν αναγνωρίζει 
σάν κομμάτι άπό τόν εαυτό της. Πριν άπό τήν Επανάσταση ήταν £να κομμάτι 
άπό τή μεγάλη χώρα, τ’ ’Ά γραφ α  μέ τ’ όνομα. "Ομως δταν χάραζαν τά σύνορα



άνάμεσα ατό τούρκικο και στό νεογέννητο βασίλειο, τήν Ελλάδα, τήν άφησαν 
έξω άπό τό ελληνικό και τήν είπανε Θεσσαλία. Και σά Θεσσαλία έμεινε τούρκι
κο μέχρι τά 1881, άκόμα πενήντα χρόνια σκλαβιά. ΚΓ δταν έγινε ελληνικό τήν 
προσκολλήσανε στό Νομό τών Τρικάλων κι’ έτσι έμεινε γιά χρόνια, ίσαμε 
ι ιού έγινε ό Νομός Καρδίτσας και τότε τήν πήγανε στήν Καρδίτσα δπου και 
μένει μέχρι σήμερα. "Ομως άσχετα τί λένε τά χαρτιά, οι τόποι K(ii oi λαοί 
έχουν τή δική τους γεωγραφία πού τή δημιουργούν οί εύκολίες συγκοινω
νίας, τά παζάρια, οί τόποι εργασίας κι’ άλλοι τέτοιοι παράγοντες, οικονομικοί 
τό πιο πολύ. ’Έ τσ ι ή Κάτω Ά ργιθέα  άνέκαθεν πήγαινε στήν ’Ά ρτα  καί μέ 
τόν Ά ρτινό τόπο «πολιτευότανε». Ή  Α πάνω  Ά ργιθέα  πήγαινε στό Μουζάκι

Ά ργιθέα : "Ολο βράχια, γκρεμοί καϊ σάρες. . .

καί μέ τόν τρικαλινό τόπο «πολιτευότανε». Καί μόνο Καρδίτσα δέν ήξερε πο 
τέ της.

Τρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες στρέμματα τόπος, ή Ά ργιθέα, έχει 
24 χωριά πού σχηματίζουν είκοσι κοινότητες σήμερα. Ό  πληθυσμός της ά- 
νεβαίνει σέ 8.500 ψυχές. Στά 1900 εϊτανε 6.500 ψυχές. Πόσος εϊτανε παλαιό- 
τερα δέν ξέρω, μά αν λογαριάσουμε μέ τόν άριθμό τοΰ 1900 πέφτουν 50 
στρέμματα τόπος σέ κάθε κάτοικο. Μιά οικογένεια δηλ. μέ έφτά μέλη έχει 
τόπο 350 στρέμματα. Μπολικάδα θά πήτε. Α λίμονο! Ή  Ά ργιθέα  είναι δλο 
βράχια, γκρεμοί καί σάρες. Κι’ αν είναι «άγνωστη» χώρα, δπως είπα, είναι
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γιατί κανένας δρόμος δέ βγάζει στήν Ά ργιθέα, γιατί ενα γύρω τήν κλείνουν 
πανύψηλα βουνά και καταμεσής, κάθεται λες πάνω στό στήθος της, ή Κ α
ρ ά δ α  μέ τά δυο χιλιάδες εκατό τόσα μέτρα της. Κι’ ένα γύρω της φοβεροί 
βραχοφρουροί, κατά τό βοριά ή Τσούκα και ή Καραβούλα, κατά ήλιού ό Τύμ- 
πανος, ή Καζάρμα και τό Μποτσικάκι, κατά τό νοτιά, ή Άφωρεσμένη, τό 
Ντελή Δήμου και ή Τσουρνάτου, κατά τή δύση ή ρεματιά τοϋ ’Άσπρου.

Εδώ χαμηλώνει έπι τέλους τοΰτο τό βουνοκάμπι και ξανοίγει ό τόπος. 
Τό Ρασδοβίζι, ή ποταμοκοιλάδα τοΰ ’Ά σπρου, μέ τά Τζουμέρκα πρός τά πά
νω και τό ιστορικό Γρίμποβο πέρα βαθειά. ’Εδώ άμα βρεθής δέ χρειάζεσαι 
μεγάλη σοφία γιά νά καταλάβης άπό ποΰ ήρθαν οί κάτοικοι στήν Ά ργιθέα. 
Τό ποτάμι άπλώνει και ρηχαίνει κι’ άφήνει ενα πλήθος πόρους άπό δπου

περνωδιαβαίνουν οί άνθρωποι πέρα δώθε, ακόμα καί στήν έποχή τής πιο με
γάλης κατεβασιάς. Σ ’ αύτούς τούς πόρους πρόσθεσε ό άνθρωπος μέ τήν τέ
χνη του καί άλλους πιο σίγουρους. Τό πιο σημαδιακό έργο εϊτανε τό μεγάλο 
μονότοξο γεφ ύρι κάτω άπό τό χωριό Λιάσκοβο πού έβαλε καί τό έχτισαν στό 
15ο αίώνα ό επίσκοπος τής Λάρισας Βησσαρίωνας. "Οταν τέλειωσε τό έργο 
ό επίσκοπος στάθηκε οτό ψηλότερο σημείο τοΰ τόξου καί μέ τό μαΰρο ράσο 
του φάνταζε σάν κοράκι. Ά π ’ αύτό, θένε νά πούνε, πώς πήρε τ’ όνομα Γ ε- 
φ ύ ρ ι  τ ο ΰ  κ ο ρ ά κ ο υ .

Μά πριν χτίστη τοϋτο τό γεφύρι ύπήρχε άλλο παλαιότερα, ένα μίλλι πιο 
ψηλά, στή θέση Ν τ ρ  α σ κ ό ς  δπου καταλήγει ό παλιός δρόμος άπό τή Βρε-

Ο φοβερός Τύμπανος κα'ι ό δρόμος ττρός τό Μουζάκι
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στενίτσα και συνεχίζεται χαραγμένος μέσα στή βραχοπλαγιά τοΰ Φ έλλου!.
Περνώντας τόν "Ασπρο, εί'τε κατά τήν ’Απάνω Ά ργιθέα  τραβήξεις ακο

λουθώντας τήν Κνισοβίτικια ποταμιά, είτε κατά τή Μεσαία, άκολουθώντας τή 
Πετριλιώτικια ποταμιά, είτε κατά τήν Κάτω Ά ργιθέα  κάμεις, θά βρεις παντοΰ 
ψηλά βουνά γιά ν ’ άπαγγιέψ εις στά ριζά τους. Νιώθεις ασφάλεια κοντά σ’ 
αύτούς τούς μεγάλους προστάτες, νιώθεις μεγάλος σάν βρίσκεσαι κοντά σέ 
μεγάλους. Αύτό τράβηξε τόν κόσμο στόν καιρό τής μεγάλης φυγής.

Εϊτανε τόν καιρό πού ή τούρκικη πλημμύρα φούσκωνε και σκέπαζε τούς 
τόπους τούς ελληνικούς κι 2νας άβάσταγος πόθος τού κόσμου νά φύγη μα- 
κρυά, νά βρει κάπου λίγη άσφάλεια και γαλήνη, τόν κυρίευε.

«Γιά πρώτη, φορά, γράφει ό ιστορικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τής 
Θεσσαλονίκης ’Απόστολος Βακαλόπουλος, στή μακραίωνη ελληνική ιστορία πα- 
ρατηρεΐται παντοΰ μιά τόσο ζωηρή τάση γιά φυγή πρός ασφαλέστερα μέρη καί 
μιά μετατόπιση τών πληθυσμών σέ τόσο σημαντική έκταση».

’Έ τσι, άλλοι παρατούσαν τις πόλεις κι’ έφευγαν πρός τά βουνά, άλλοι 
εφευγαν άπό τά βουνά και κατέβαιναν στις πολιτείες, άλλοι άπό τούς για-

Ξανάρ9ανε τά τόξο μέ τ ίς  σα ΐτες  
(Pashley τόμ. II σ. 252) 16ος αίών

λούς πήγαιναν κατά τό εσωτερικό κι’ άλλοι άπό τό εσωτερικό κατά τούς για 
λούς. 'Έ να  μέρος άπό αυτούς τούς φυγάδες ήρθε και κατοίκεψε στά ορεινά. 

Μπουλούκια, μπουλούκια, οί φυγάδες, πεζοπορώντας δυο και τρεις μέ-

1) Φελλού σημαίνει βράχια, άλλά έχει μεταπέσει σέ τοπωνύμια. Γράφω τή λέξη ιμέ δύο 
λάμβδα, γιατί νομίζω πώς είναι ή ίδια ή αρχαία «φελλέα πεδία» ποΰ βρίσκουμε στόν



ρες, σηκώνοντας στά χέρια η στις πλάτες, δλο τους τό βιός, σπρώχνωντας 
μπροστά τους ενα κοπαδάκι άπό γίδια, δίχως κανένα άλλο εφόδιο, πάσκιζαν 
νά βρουν τις πιο άπρόσιτες κι απόκρυφες βουνοπλαγιές γιά  νά κουρνιάσουν. 
Νά πώς κατοικήθηκε ή Ά ργιθέα  στήν εποχή τοΰ πρώτου τούρκικου.

"Ομως τό ζήτημα δέν εϊτανε νά βρεϊς μιά γωνιά νά γύρεις τό κεφάλι 
σου ήσυχο μακρυά άπό τού Τούρκου τό μάτι. Τό ζήτημα εϊτανε νά μπορέσεις 
νά ζήσεις σ’ αύτή τήν άφιλόξενη γωνιά, οπού τά στοιχειά τής φύσης σέ πο
λεμούσαν τό ϊδιο σκληρά δσο και ό Τούρκος.

Άναλογίσου τή θέση τού βουνίσιου αύτοΰ άγρότη, πού γιά  νά ^ήση δέν 
έχε ι άλλο μέσο άπό τή γή. Αύτή ή γή θέλει καλλιέργεια, άλλά γιά νά καλ- 
λιεργηθή χρειάζεται ξεχέρσωμα και γιά νά ξεχερσωθή χρειάζεται νά κοπούν 
τά δασόδεντρα πού τήν σκεπάζουν: οί ελατοί, οί πεύκοι, οί δέντροι, οί όξυές, 
οί φτελιές, τά πουρνάρια, δλα κοντολογής τ’ άγριοκλάρια. 'Ό λ α  αύτά θέ
λουν κόψιμο, μά τσεκούρια δέν ύπάρχουν. Δέ λέω πριόνια, γιατί τό πριόνι 
είναι άκόμα άγνωστο εργαλείο. Χρειάζονται άκόμα κασμάδες και άξυνάρια 
γιά  νά βγοΰν οί ρίζες καί οί ριζιμιές πέτρες, γιά νά γίνη ό τόπος κατάλλη
λος γιά όργωμα. Αύτά δμως είναι πολυτέλειες. Α ύιά ύπήρχανε σ^ά χρόνια 
τοΰ Ησίοδου, τώρα δέν ύπάρχουν ούτε «πυκτά» οΰτε «αύτόγυα» άλέτρια. Ή  
ζωή έχει άναδιπλωθή κΓ έχει γυρίσει πίσω χιλιάδες χρόνια. Μά κι’ άν ά
κόμα ξεχερσωθή ό τόπος καί σπαρθή, γιά νά καρπίση χρειάζεται νά περάση 
καιρός, και οί άνάγκες δέν περιμένουν.

’Έ τσ ι βρέθηκαν τά ρόγγια. Μέ τή φωτιά τά δέντρα φεύγουν γρήγορα 
και δίχως κόπο. Καί ή γης σπέρνεται στά πεταχτά, δίχως δργωμα, δίχως νά 
φύγουν άπό τή μέση οί καμένοι κορμοί, πάνω στις άποκουρές καί στις στά
χτες. Καί ή σίκαλη, τό στάρι τοΰ βουνίσιου άγρότη, πετάει κάτι ψηλόκορμες 
καλαμιές πού μπορείς νά θερίζεις όρθιος και μέ τό χαντζάρι — ποΰ νά βρεθή 
δρεπάνι.

Τί γίνετα ι δμως ώς πού νάρθη ό καιρός τής σοδειάς; Κάθε τόπος έχει, 
βλέπεις, τίς εύκολίες του. Ά λλοΰ έβγαζαν τή φλούδα άπό τις φτελιές, τήν 
καβούρδιζαν, τήν άλεθαν καί μέ τό άλεύρι αύτό ζύμωναν ψωμί πού τό ψήναν 
στό φοΰρνο. Ά λλοΰ έψηναν κι έτρωγαν τά βαλάνια τής όξυάς κι’ άλλοΰ τά 
βαλάνια άπό μερόδεντρο. ’Έ βγαζαν καπάκια άπό τά έλατα καί πιπίλιζαν τό 
χυμό, τρυγούσαν τ’ άγριομελίσια πού φώλιαζαν στις κουφάλες τών δέντρων. 
Τυχεροί είσαν άν ό τόπος είχε καρυδιές, καστανιές, μηλιές, άγραπιδιές κι 
άλλα τέτοια καρπσκλάρια. Ύ πήρχανε καί τ’ άγρίμια τοΰ λόγγου, λαγοί, περ
δίκια, άγριοκούνελα, άγριόγιδα. ζαρκάδια κι άλλα τέτοια. Μά πώς τά πιά
νεις; Λογής παγίδες καί δόκανα βγήκανε στή μέση, μά ξανάρθανε καί τά 
τόξα μέ τίς σαΐτες, πού τίς έφτασε ό Κολοκοτρώνης στά χρόνια τοΰ προπάπ
που του τοΰ Σεργίνη .

’Έ τσ ι άρχισε καί προχώρησε ή ζωή στήν Ά ργιθέα  άπό τά μέσα τοΰ δέ
κατου πέμπτου αίώνα. Μέσα στόν πιο έχθρικό περίγυρο, στήν πιο άφιλόξενη 
Φύση, μέσα σέ κάθε λογής δυσκολίες. Κι’ ώστόσο, δέ χρειάσθηκε ό άνθρω
πος περισσότερο άπό έναν αίώνα γιά νά φτάσει τήν εύημερία.

'Ο αιώνας άπό τά 1650 ίσαμε τά 1750 είναι ή άκμή τής Ά ργιθέας.
Μά ποιά άκμή, μάλιστα γεωργικής περιοχής, συνοδεύεται άπό άνάπαυση 

καί ά δ ε ια ...  Μιλάμε γιά άκμή γιατί ό πληθυσμός έχει αύξηθή, γιατί ό γ ε 
ωργός έχει βώδια νά ζέψει στό άλέτρι νά κάμει χωράφι, γιατί ύπάρχει κα
σμάς, τσεκούρι, χωράφι πραγματικό, οχι ρόγγι. Ά λ λά  ό μόχθος τοΰ γεωργοΰ 
δέν λγοστεύει μ’ αύτά καί ή σοδειά δέν παύει νά είναι κρεμάμενη στόν καιρό 
τής χρονιάς. Κι’ άκόμη γιατί τή σίκαλη τήν έχει άντικαταοτήσει, αν καί οχι



όλοτελώς, τό καλαμπόκι, και τό οικαλόψωμσ ή μπομπότα. Γι’ αύτή τήν εποχή 
μας μιλάει κάποιος ντόπιος πού έζησε τή ζωή πού μας ίοτορεΐ και ένιωσε 
τόν πόνο τών συγχωριανών του.

Είναι ό μήνας ό σποριάς και δλοι οί χωριανοί βρίσκονται στά χωράφια.

«Παντοΰ ακούονται καθαρές οί φωνές τών ζευγααάδων πού παραδίνουν τά 
καματερά τους, τά βελάσματα τών ζωντανών, κουδούνια, κυπριά, τσουκάνια, μιά 
βουκολική μουσική. "Ολα αύτά ανακατεμένα μέ τά χαρούμενα ξεφωνητά τών παι
διών, τά κλάματα άλλων, τις διάτες πού δίνονται άπό μεγάλες αποστάσεις, γιά τό 
σπόρο πού τελείωσε τοΰ μιανοϋ, γιά τό υνί πού έ'κρουσε σέ πέτρα καί έ'σπασε, τοΰ 
άλλου, τρίτου πού δέν τοΰ1 εφερε στήν ώρα ή γυναίκα του τό κολατσά, κι’ αλλα 
τέτοια. Άνθρωποι πιάνε κι’ έρχονται πέρα δώθε. Ζωή καί κίνηση πού θυμίζει μυρ- 
μηκοφωλιά. "Ολοι τους αγωνίζονται τον άγώνα τής ζωής σέ τοΰτο τό φτωχό τόπο 
πού τούς έ'τυχε νά βρεθοΰν. Μέ χίλια βάσανα καί μύριους κόπους πασκίζουν νά 
βγάλουν λίγο χώμα ανάμεσα στις πέτρες γιά νά σπείρουν τό λιγοστό καλαμπόκι γιά 
ν ’ «αλευρώσουν μΰλο» αν δ καιρός τής χρονιάς τό θέληση.

"Ολη. ή οικογένεια εΐναι στό χωράφι άπό τά χαράματα. Ό  πατέρας εχει τό 
αλέτρι, μά πολύ συχνά τό παρατάει γιά ν’ αρπάξει τόν κασμά νά βγάλη τήν πέτρα 
δπου σκάλωσε τό υνί, Τά σκαλώματα αυτά δίνουν τόν καιρό καί στά δύσμοιρα βώ- 
δια, νά πάρουν κι’ αυτά μιαν ανάσα. Ή  μητέρα θά πάρη τήν πέτρα πού έ'- 
βγαλε ό κασμάς νά τήν άπιθώσηι στόν τοίχο τοΰ χωραφιού πού στερεώνει τό λιγο
στό χώμα, κι’ έ'να άπό τά παιδιά, τό μεγαλύτερο ακολουθώντας τόν πατέρα ρίχνει 
σπειρί σπειρί τό καλαμπόκι σέ κανονικά διαστήματα μέσα στήν αυλακιά πού ά
νοιξε τό υνί. ’Έτσι τά σπειριά χώνουνται. βαθειά στή γή νά βροΰνε λίπα νά ριζώ
σουν καί ν ’ άσφαλιστοΰνε σύγκαιρα άπό τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ, μά καί νά γίνε
ται οικονομία στά σπειριά. "Ολοι οί άλλοι είναι απασχολημένοι στό καθάρισμα τοΰ 
χωραφιού άπό τίς πέτρες, πού λές καί φυτρώνουν κι’ αύτές κάθε χειμώνα καθώς 
τό χώμα παρασύρεται άπό τίς βροχές.

Ραγίζεται ή καρδιά τοΰ ανθρώπου νά βλέπει καί παιδάκια άκόμα, πού μόλις 
άρχισαν νά κάνουν τά πρώτα τους βήματα, νά πασκίζουν κι’ αύτά νά μιμηθοΰν 
τούς μεγάλους καί νά κυλήσουν τίς πέτρες. Μά καθώς πέφτουν χάμω, τά άκοϋς 
νά ξεσχίζουν τόν άέρα μέ τίς γοερές φωνοΰλες τους. ’Έτσι άρχίζει καί γ ι’ αύτά ή 
ζωή. Μαρτυρική άπ’ τήν αρχή. Τώρα τό κάνουν σάν παιχνίδι, εντελώς άσυναί- 
σθητα, άλλά πολύ γρήγορα θά γίνει ρουτίνα τής ζωής. . .»2.

Ά κμή δμως δέ σημαίνει άνάπαυση, δπως είπαμε. Σημαίνει ϊσίρς περισ
σότερος μόχθος, γιατί ή άκμή φέρνει τόν ύπερπληθυσμό καί ύπερπληθυσμός 
σημαίνει μεγαλύτερες άπαιτήσεις παραγωγής. Κι’ άλήθεια, τώρα έχουμε μιά 
ένταση τής παραγωγής, οχι μόνο γεωργία καί κτηνοτροφία, μά καί δασική 
παραγωγή και χειροτεχνία καί βιοτεχνία. Ή  γεωργική εκμετάλλευση ξαπλώ
νεται τώρα στις πλαγιές καί άνοίγονται χωράφια σέ άπίθανα ψηλώματα. Τά 
κοπάδια τών γιδιών πολλαπλασιάζονται, δίνει δμως τό παρόν καί ή μικρή 
προβατοτροφία. Τήν προβατοτροφία τή γέννησε ή άνάγκη τής ύφαντικής, όχι 
τόσο γιά άτομικές ανάγκες, δσο γιά εμπορικές άνάγκες. Τό μαλλί στάθηκε ή 
πρώτη ύλη γιά  τή βιοτεχνία τοΰ πανιοΰ πού πήρε μεγάλη έκταση, έφερε τό 
εμπόριο καί τό εμπόριο έφερε τή μεγάλη εύημερία. Στούς εργαστηριακούς 
άργαλειούς, έκάθησαν άντρες, οχι γυναίκες καί τό επάγγελμα τοΰ ύφαντή

Πλάτωνα.
2) Γεωργίου Στάθη, ιερέως καί δασκάλου της Στεφανιάδος «Ά πο τ ’ ’Ά γρα φ α » σ. 88.
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και άνυφαντή έδωσε τά άντίστοιχα επωνυμία πού διατηρούνται άκόμα στ’ 
’Ά γρα φ α  και στή Θεσσαλία.

’Έ ρ γα  τής εκατονταετίας τής άκμής είναι στήν Ά ργιθέα, οΐ δρόμοι και 
τά γεφύρια  της, πού πολλά σώζονται άκόμα, οί βρύσες και γενικά τό δίχτυ 
γιά  τήν ΰδρευση πού σώζεται κι’ αύτό και τέλος οΐ έκκλησιές, ένοριακές και 
μοναστηριακές και τά άναρίθμητα ξωκλήσια. Πλούσια Ιστορημένες άπό λα ϊ
κούς άγιογράφους, τέμπλα και θρόνοι καϊ προσκυνητάρια καϊ κορνίζες μέ 
θαυμάσια ξυλογλυπτική τής έποχής, άποτελούν σύγκαιρα καϊ ιστορικά μνη
μεία πού μας δίνουν και κάποιες χρονολογίες. Τις περιέσωσε ό Δημήτρης 
Λουκόπουλος τόν καιρό πού έλαογράφησε στά ’Ά γραφα .

Ό  ναός τής Παναγίας πού είναι τό καθολικό τής Μονής Σπηλιάς, έχει 
χρονολογία άνοικοδόμησης τό έτος 1736. Δυο φορητές εικόνες τοϋ τέμπλου 
έχουν χρονολογία 1736 και 1737. Τό τέμπλο τής εκκλησίας «έκαλλωπίσθη έν 
έτει 1779».

Φυσικά και τά σπίτια τών κατοίκων εϊταν μεγάλα, άνετα και μέ πολυ
τέλεια επιπλωμένα καϊ διακοσμημένα, γιατί παντοΰ στά χρόνια εκείνα συ
ναντάμε ένα μάταιο πόθο γιά  επίδειξη.

'Ό σον άφορά στά γράμματα και τήν παιδεία γενικά, μπορεί νά μήν καλ
λιεργήθηκαν στήν Ά ργιθέα, άλλά βρίσκουμε σ’ αύτή τήν έπίδραση πού ά
σκησε σ’ δλη τήν περιοχή τών Ά γράφω ν, ή Σ χολή  πού ίδρυσε στά 1650 ό 
Εύγένιος Γιαννούλης, ό Αίτωλός και πού εϊναι γνωστή μέ τόν τίτλο «Μου- 
σεϊον Ά γράφω ν» καϊ πού είχε τήν έδρα της στά Μ εγάλα Βραγγιανά. Είναι 
γνωστό πώς στή Σ χολή  αύτή δίδαξαν μεγάλοι τοΰ γένους διδάσκαλοι, δπως 
ό Σ έργιος Μακραΐος, ό Αναστάσιος Γόρδιος καϊ άλλοι. Σημάδια τής επίδρα
σης τής Σ χολής έχουμε πολλά στήν Ά ργιθέα, μ’ δλο πού τό γραπτό υλικό 
δσο ύπήρχε κατεσπαρμένο στά χωριά, μέ τις επιδρομές τών Τούρκων, τις 
θανατηφόρες επιδημίες, τήν Επανάσταση και τά κατοπινά κινήματα, καια- 
στράφηκε και εξαφανίστηκε.

ΥΠ ΕΡ Π ΛΗ ΘΥ Σ ΜΟ Σ  ΚΑΙ Μ Ε Τ Α ΝΑ Σ Τ Ε Υ Σ Η

Ή  οικονομική άνθιση πού παρατηρήθηκε στούς 16ο καϊ 17ο αιώνες και 
ό ύπερπληθυσμός, δέν είναι άποκλειστικό (ραινόμενο τής Ά ργιθέας. Στάθηκε 
γενικότερο φαινόμενο στις περιοχές τής ανατολικής, άλλά και τής δυτικής 
λεκάνης τής Μεσογείου. Και είναι αποτέλεσμα τής άνακάλυψης τών νέων 
χωρών πέρα άπό τούς ώκεανούς και τής ανάπτυξης τοΰ εμπορίου. Οι δυτι
κές χώρες βρήκαν στις χώρες κάτω άπό τήν οθωμανική κυριαρχία άνοιχτές 
άγορές κατανάλωσης τών προϊόντων πού είχαν γιά εξαγωγή, άλλά καϊ πη
γές άπό πρώτες ύλες γιά τή βιομηχανία τους πού άναπτυσσότανε γοργά.

’Έ τσ ι οί άσημοι καϊ άγνωστοι Ά ργιθεάτες άναπτύξανε εμπορικές σχέ
σεις μέ τό Εξωτερικό, γνώρισαν τό διεθνές εμπόριο, ταξίδευαν οχι μόνο στή 
Σμύρνη καί στήν Πόλη, μά και στήν «’Ό στρυα» (Αυστρία) άνοίγοντας εμ
πορικούς σταθμούς καί πλασσάρωντας τό πανί τους πού εΐταν περιζήτητο, 
δπως οχ άλλες κοινότητες τής Πίνδου, ή Συράκου και οί Καλλαρρύτες, πλαο- 
σάριζαν κατά τόν ίδιο τρόπο τά δικά τους βιοτεχνικά προϊόντα, τίς ναυτικές 
κάπες καί πρό παντός, σ’ δλα τά λιμάνια τής Μεσογείου. Τό διεθνές έμπόριο 
έφερε εδώ πάνω τόν πλοΰτο καί άνοιξε τό δρόμο στή μετανάστευση πρός τό 
Εξω τερικό καί τό Εσωτερικό.

Πρός τό Εξω τερικό έφευγαν oi εμπορευόμενοι πρός τό Εσωτερικό, οι 
φτωχότεροι άγρότες, γιατί ή άκμή έφερε τή διαφοροποίηση τών κατοίκων 
καί πλεόνασμα πληθυσμοΰ πού δέν μποροΰσε νά άπορροφηθή άπό τή ντόπια



βιοτεχνία. Και αύτό είναι τό τρωτό σημείο ολων τών άγροτικών κοινοτήτων 
πού άνθισαν ατό χώρο τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. 'Ό τα ν  έκάλυψαν τό 
βιοτικό τους χώρο, δέν μπόρεσαν νά  άναπτυχθοΰν πάρα πέρα, μεγαλώνον
τας τις βιοτεχνίες τους καί ξαπλώνοντας τό έμπόριό τους, γιατί αύτό δέν τό 
έπέτρεπε ή όθωμανική τιμαριωτική οικονομία πού βρίσκονταν στή βάση τής 
εθνικής οικονομίας. Έ δώ  ερχόταν τώρα τό κοράνιο, πού διάταζε «ά π ο φ ε ύ- 
γ ε τ ε  κ ά θ ε  ν ε ω τ ε ρ ι σ μ ό » .  Δουλειά στόν άργαλειό, ναί. Αύτό δέ 
εϊτανε νεωτερισμός. Μ ηχανές δχι. Αύτό εϊτανε νεωτερισμός. Ή  βιοτεχνία εϊ- 
τανε καταδικασμένη σέ άσφυξία πού προσωρινά τή θεράπευε μέ τή μετανά
στευση τοΰ πλεονάσματος τοΰ πληθυσμοΰ, φυσικά τοΰ φτωχότερου, στό Ε σ ω 
τερικό. ’Έ τσ ι έχουμε τήν εποχή αύτή μιά κίνηση πληθυσμών άπό τά ορεινά 
πρός τόν κάμπο, τά εμπορικά κέντρα και τά λιμάνια.

«Πραγματικά, λέγει ό Βακαλόπουλος, μιά ευτυχής σύμπτωση συνετέλεσε, ώστε 
τό περίσσευμα τών ελληνικών, δσο καί τών άλλων βαλκανικών ορεινών πληθυσμών 
νά βρή διέξοδο (· · . )  στήν κίνηση εκείνη τοϋ εμπορίου κα'ι τών ταξιδιών, που αρ
χίζει νά παρατηρείται στήν Εγγύς ’Ανατολή καί γενικά σέ δλον τόν κόσμο, μετά 
τήν ανακάλυψη τών νέων χωρών ιδίως κατά τόν 16ο καί 17ο αίώνα» (ενθ’ άν. τόμ. 
Β ' σ. 336).

Κι’ ά λ λο ϋ :
«Οί ανάγκες τών αστικών κέντρων πού μεγαλώνουν εύνοοΰν τήν παλινδρομική 

κίνηση άπό τά ορεινά πρός τά πεδινά. Άπό τίς ά'γονες καί φτωχές ορεινές περιο
χές, πού δέν μπορούν νά διαθρέψουν παρά ενα περιορισμένο αριθμό γεωργοκτηνο- 
τροφικών καί βιοτεχνικών οικογενειών, ξεχύνεται ολοένα καί ζωηρότερα ενα ρεύμα 
πεινασμένων ή υποσιτισμένων καί απελπισμένων ανθρώπων πρός τά κοντινά καί 
χαμηλά κέντρα. . .» (αύτ. σ. 3581.

Α γραφιώ τες καί Βορειοηπειρώτες μεταναστεύουν κατά τή Θεσσαλία, τή 
Μακεδονία, άκόμα καί κατά τις βορειότερες χώρες τής Βαλκανικής, οί δικοί 
μας ΆργιΘεάτες δέν φαίνεται νά πήγαν πιο πέρα άπό τή Θεσσαλία και οί π ε
ρισσότεροι άπό αύτούς εγκατασταθήκανε μόνιμα στά ριζά τών Ά γράφω ν, πά
νω στό σύνορό τους μέ τό θεσσαλικό κάμπο καί κοντά στις διάφορες πολιτείες.

'Ό σοι έφυγαν πρός τό Εξωτερικό, ή τουλάχιστο πολλοί άπό αύτούς, πού 
δέν πήγαιναν στήν τύχη, άλλά σέ γνώριμα καταστήματα εμπορικά πού τά εί
χαν Ή πειρώ τες (Μ οσχοπολίτες) καί Μ ακεδόνες (Κοζανίτες) ένίσχυσαν τίς 
ελληνικές παροικίες καί εύνοούμενοι άπό τήν άσφάλεια, τήν ελευθερία εργα
σίας καί εμπορίου, παιδείας κλπ. έδημιούργησαν άνθηρή κατάσταση. ’Έ χτισαν 
έκκλησχές καί σχολεία, έβγαλαν εφημερίδες και περιοδικά, άνεχτίμητα ιστο
ρικά δοκουμέντα γιά σήμερα, πήραν στά χέρια τους ένα μεγάλο μέρος άπό τό 
εμπόριο τοϋ τόπου καί βοήθησαν μέ κάθε μέσο τήν κίνηση γιά  τήν άπελευ- 
θέρωση.

Ή  μετανάστευση καί ή άραίωση τοϋ πληθυσμοΰ, προσωρινά καί μερικά, 
βέβαια, άνακούφισε εκείνους πού έμειναν. Ά λλ ά  τήν κατάστασή τους ήρθε νά 
τήν επιδεινώσει ή διοίκηση τοϋ Ά λ ή  πασά. Τά προνόμια πού είχαν πετύχει οί 
Α γραφιώ τες άλλοιώθηκαν ή περιορίσθηκαν. Τό άρματολίκι τών Ά γράφω ν 
μόνο κατά τύπο περισώθηκε. Τή δημόσια «άσφάλεια» τήν πήραν στά χέρια 
τους έμπιστοι Τουρκαλβανοί πού άναλάβανε νά εισπράττουν καί τούς φόρους. 
Αύτά τά άποσπάσματα τοΰ Ά λ ή  εξοντώσανε στά Ά γραφιώ τικα βουνά τόν Κα- 
τσαντώνη. Τά μαρτύρια τοΰ κόσμου μέ τήν κατηγορία τής περίθαλψης κλε
φτών εϊτανε φοβερά. 'Ό ταν  έγινε ή φοβερή καταστροφή τών Σουλιοπών στό 
μοναστήρι τοΰ Σέλτσου, πού βρίσκεται άπέναντι στό χωριό Λιάσκοβο (Π ε



τρωτό) οί Ά ργιθεατες άποκρύψανε καί περιέθαλψαν λίγους Σουλιώτες πού 
ξέφυγαν τήν καταστροφή. Αύτό έδωσε άφορμή σέ τόσο τρομερή καταδίωξη 
τών κατοίκων πού ή θύμησή της ε ίχε  άπομείνει ίσαμε τά προπολεμικά χρό
νια. Καί ή φορολογία έγ ινε  τόσο βαρειά πού έφτασε ίσαμε τά εμβάσματα πού 
έκαναν οί ξενητεμένοι στούς δικούς τους. ’Έ τσ ι κάθε ίχνος άσφάλειας ζωής 
χάθηκε. Τηιή καί περιουσία βρισκότανε στά χέρια  τών Τουρκαλβανών τοΰ 
Ά λή . Ό  λόγος πού έκαμε τούς Ά ργιθεατες νά ρθοΰν καί νά κατοικήσουν 
πριν άπό δυο ή τρεις αιώνες τούτους τούς άγριους τόπους, έπαψε πιά νά υ
πάρχει. ’Έ τσ ι ή μετανάστευση έπήρε μορφή φ υγής καί ή άραίωση τοΰ πληθυ
σμοΰ έφτασε σέ τέτοιο σημείο, πού ό τόπος άρχισε πάλι νά λογγεύει καί νά 
ξαναγυρίζει ή παλιά πρωτόγονη κατάσταση.

Σ ’ αύτό τό σημείο, βρήκε τήν Ά ργιθέα  ή Επανάσταση.

Ο ΜΟΥΣΤΑΗΣ ΣΚΟΝΤΡΑ ΠΑΣΑΣ

Μ’ δλο πού τά ορεινά ’Ά γρα φ α  στάθηκαν σ’ δλο τό διάστημα τής τουρκο- 
σκλαβιάς μιά άνυπόταχτη περιοχή πού κράτησε τόν άμιχτο έλληνικό καί χρ ι
στιανικό της χαρακτήρα καί πού μέ συνθήκη πέτυχε νά μήν άφήσει τούρκικο 
άσκέρι νά πατήση τόν τόπο, μ’ δλο πού έγινε τό μεγάλο σχολείο τοΰ κλεφταρ- 
ματολισμοΰ κι’ έδωσε στήν Επανάσταση μεγάλες στρατιωτικές μορφές, ώστόσο 
μπορούμε νά  ποΰμε πώς δέν πήρε μέρος στήν Επανάσταση. Τά κινήματα τοΰ 
Κώστα Βελή καί τοΰ Σταμάτη Γάτσου, αδύναμα καί τοπικού χαρακτήρα, στά 
1821, καταπνιγήκανε μόλις εκδηλωθήκανε. Στά  1822, κατά τήν υποχώρηση τοΰ 
Ό μ έρ  Βρυώνη καί τοΰ Κιουταχή, ύστερα άπό τή λύση τής πρώτης πολιορκίας 
τοΰ Μεσολογγίου, ή αντίσταση τοΰ Καραϊσκάκη στό Σοβολάκου, έγινε κατά 
κάποιο τρόπο, μέ τήν έγκριση τοΰ Χουρσίτ πασα καί σύμφωνα μέ τούς δρους 
τής συνθήκης νά μήν μπει τούρκικος στρατός στό ’Ά γραφα. (Συνθήκη μεταξύ 
Καραϊσκάκη καί Σούλτσα Κόρτσα πού ένεργοΰσε σάν άντπρόσωπος καί μέ 
εντολή τοϋ πασά τής Λάρισας). Καί ό Καραϊσκάκης έκτύπησε τούς Α λβ α 
νούς τοΰ ’Ισμαήλ πασά Πλιάσα καί τούς έκαμε μεγάλη φθορά, «γιατί φάνη
καν άχάριστοι άπέναντι στό σουλτάνο καί υποχωρούσαν ενοχλώντας πληθυ
σμούς πιστούς στό δοβλέτι» άντί νά μείνουν καί νά πολεμήσουν τούς επανα
στάτες στό Μεσολόγγι. ’Έ στειλε  μάλιστα στόν Χουρσίτ επιστολή μέ έντεκα 
τούρκικα κεφάλια άπό τούς πεσόντες στή μάχη, καί δπου έδόξαζε τό θ εό  
γιατί ή εύχή τοϋ βαοιλέως (τοϋ σουλτάνου) καί τοϋ βεζύρη (τοΰ Χουρσίτ) 
τόν έβοήθησαν νά έξοντώση τούς ληστές «οί όποιοι διαλύσαντες τόν στρα
τόν ήθέλησαν νά είσέλθουν είς τάς επαρχίας καί νά πατήσουν τάς μεταξύ 
ήμών συνθήκας καί νά γυμνώσουν καί αιχμαλωτίσουν τόν λαόν».

’Έ τσ ι ξεγλύστρησε ό Καραϊσκάκης τότε, μά δέν μποροϋσε τό παιχνίδι 
νά βαστάξει καί στό παιχνίδτ αύτό έδωσε τέλος ό πασάς τής Σκόδρας Μου- 
σταφάς, χαϊδευτικά Μουσταής.

"Υστερα άπό τίς άποτυχίες τοΰ Ό μ έρ  Βρυώνη καί τοΰ Κιουταχή στή Δυ
τική Ε λλάδα , ή Πύλη διάταξε τό Μουσταή πασα τής Σκόδρας νά συγκεν- 
τρώση στρατό καί νά ξεκινήσει ενάντια τής Δυτικής Ε λλά δα ς πού ή Πύλη 
τής έδινε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Πραγματικά, ό Μουσταής έφτασε στά Τρίκαλα κατά μήνα ’Ιούλιο 1823 
μέ στρατό πού άνέβαινε σέ δεκατρείς, ή κατά άλλες πληροφορίες, σέ είκοσι 
χιλ ιάδες Τουρκαλβανούς τής βόρειας Α λβανίας πού είχαν φήμη τών καλύ
τερων πολεμιστών. Ά πό  τά Τρίκαλα σκόπευε ό πασας νά βαδίσει ενάντια 
τής Δυτικής Ε λλά δα ς άφοΰ πρώτα ξεκαθάριζε τή νόθο κατάσταση πού επι
κρατούσε στά ’Ά γραφ α  καί στόν Άσπροπόταμο.



Τό άρματολίκι τών Ά γράφω ν είχε ό Καραϊσκάκης και τό αρματολίκι τοϋ 
Άσπροπόταμου ό Νικόλας Στουρνάρης. Οί δυο αυτοί αρματολοί δ ιαφέντευ
αν τίς επαρχίες ιούς στό όνομα τοϋ σουλτάνου καί λογαριαζόντουσαν πιστοί 
υπήκοοι, άλλά καί μέ ειδικές συνθήκες δέν έπιτρέπανε νά πατήσει τούς τό
πους των οΰτε ελληνικός οΰτε τούρκικος στρατός. Αύτή τήν ούδετερότητα 
άπέναντι στούς Τούρκους καί άπέναντι στήν Επανάσταση, θέλησε, σάν πρώ
τη πράξη του, νά διάλυση σ Μουσταής. ’Έ στειλε, λοιπόν, επιστολή στούς 
οπλαρχηγούς δπου τούς έγ ρ α φ ε :

«. . .'Ό ποιος θέλει νά είναι μέ μένα πρέπει νά είναι πλησίον μου. "Οποιος δέν 
θέλει ας καρτερεί τόν πόλεμόν μου. Δεκαπέντε ημέρας σάς δίδω καιρόν νά σκε- 
φθήτε».

Οΰτε ό Στουρνάρης οΰτε ό Καραϊσκάκης δήλωσαν υποταγή. Μήν έχον
τας δμως δυνάμεις νά προστατέψουν τόν πληθυσμό τόν ειδοποίησαν νά τρα- 
βηχθή σέ άσφαλέστερα μέρη. Και ό μέν Καραϊσκάκης έγκατέλειψε τά ’Ά 
γραφα έξ αίτιας τής άρρώστειας του πού είχε έπιδεινωθή καί κατέ6ηκε στόν 
ΙΙρουσσό δπου κρεββατώθηκε. Ό  Στουρνάρης πέρασε στό Βάλτο μαζί μέ 
δλο τόν πληθυσμό τοϋ Άσπροπόταμου ΰστερα άπό σαρανταπέντε μέρες πο
ρεία. Γιατί ολος εκείνος ό λαός πορευότανε κουβαλώντας τό (5ιός του καί 
προωθώντας τά κοπάδια του καί βραδυπορώντας στούς στενούς δρόμους καί 
μάλιστα στις διάβες.

Ο τούρκικος στρατός μπήκε στά ’Ά γρα φ α  καί πέρασε άπό τά οχυρά Πα
λούκια δπου λογάριαζε ό Καραϊσκάκης νά κρατήση άμυνα καί μή βρίσκον
τας άντίσταση έφτασε στήν Τατάρνα άπό δπου πέρασε πρός τή Βούλπη καί 
έφθασε στό Καρπενήσι. Στό διάβα του δέν άφησε χωριό πιύ νά μήν τό κόψη. 
Καί στήν Ά ργιθέα φυσικά δέν έκαμε εξαίρεση.

'Ό μω ς ό Μουσταής κράτησε τό λόγο του, δταν έγραφε στήν επιστολή 
πρός τόν Καραϊσκάκη δτι δέ θέλει νά χύση αίμα άθώων καί δτι ό περισσότε
ρος στρατός του άποτελεϊται άπό χριστιανούς. ’Ά φ ησε, λοιπόν άρείραχτες 
τίς έκκλησιές, τά μοναστήρια, τίς βρύσες καί τά γιοφύρια, νά μπορέσουν οί 
λαοί δταν θά τούς ησύχαζε νά ξαναγυρίσουν στόν τόπο τους. Σωστά έβλεπε 
πώς ένας τέτοιος τόπος, δλο βράχια, γκρεμοί καί σάρες, μιά καί καταστρεφό- 
τανε δέν έπρόκειτο πιά νά άνορθωθή.
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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ

Τό πρόβλημα τών σχέσεων μεταξύ τής Φιλικής Εταιρίας κα'ι τών Ρουμά
νων είναι ενα παλαιόν θέμα, τόσον παλαιόν δσον σχεδόν καί αύτό τοΰτο τό κί
νημα τής Φιλικής Εταιρίας. Είναι περίπου εις καί ήμισυ αίώνος δπου πολλά 
γράφονται επ’ αύτοΰ τοΰ θέματος. Διαφορετικοί απόψεις έξεφράσθησαν άλλά εύ- 
ρίσκοντο σχεδόν πάντοτε ύπό τήν εξουσίαν τοϋ πάθους καί έξεκίνων άπό προκα
ταλήψεις. Τό γεγονός είναι εύνόητον: διά τούς Ρουμάνους κυρίως τό γεγονός τοΰ 
θανάτου τοΰ Θεοδώρου Βλαδιμηρέσκου ύπό τάς γνωστάς συνθήκας επηρέασε βα- 
σικώς κρίσεις αξίας. ί

Ή  στάσις τής ρουμανικής ιστοριογραφίας δσον αφορά είς τήν Εταιρίαν έ- 
γνώρισε περισσοτέρας φάσεις· κατ’ άρχάς καθωρίζετο άπό τάς συνεπείας τάς ό
ποιας συνεπάγει άναπόφευκτα ό πόλεμος, άπό τόν θάνατον τοΰ Θ. Βλαδιμηρέσκου 
καί άπό τό δτι πολλά έγγραφα αναγκαία διά μίαν σωστήν έκτίμησιν τοΰ προβλή
ματος, έ'λειπον τά έγγραφα ταΰτα ένεφανίσθησαν έν συνεχεία, μέ τήν πάροδον τοΰ 
χρόνου καί κυρίως κατά τάς τρεις τελευταίας δεκαετίας. Ά πό αυτήν τήν αρχικήν 
φάσιν κατά τήν οποίαν ήμφεσβήτουν κάθε σύνδεσμον μεταξύ τής Εταιρίας καί 
τοΰ ρουμανικού1 ’Επαναστατικού κινήματος, μεταξύ τοΰ ’Αλεξάνδρου 'Τψηλάντη 
καί τοΰ Θεοδώρου Βλαδιμηρέσκου πέρασαν κατά τό 1945 είς τήν έκ διαμέτρου αν
τίθετον, σύμφωνα μέ τήν οποίαν δ Θεόδ. Βλαδιμηρέσκου ήτο πράκτωρ τής Ε τα ι
ρίας: ό ρόλος του —  τοιοΰτος ώς τόν εΐχεν αντιμετωπίσει ή προηγουμένη ρουμα
νική Ιστοριογραφία ■—> ύπήρξεν «ενας μΰθος» καί ή κίνησίς του, κατά τήν αρχι
κήν της φάσιν δέν ήτο παρά ενας «αντιπερισπασμός δημιουργηθείς είς τήν Ό λ- 
τενίαν διά νά έπισύρη τήν προσοχήν τών Τούρκων είς αύτό τό σημεΐον καί νά διευ- 
κολύνη τήν διάβασιν τοΰ Δουνάβεως είς τόν 'Τψηλάντην». Σήμερον δπου ό χρό
νος κατεύνασε τά πάθη καί προσφέρει μαζύ μέ τά νεωστί άναφανέντα δοκουμέντα, 
τήν άπαραίτητον αντικειμενικότητα —  είναι δυνατόν νά άποκαταστήσωμεν τήν α
λήθειαν νά εΐπωμεν τά πράγματα δπως συνέβησαν, «χωρίς μίσος καί χωρίς προ- 
κατάληψιν». Είμαι ευτυχής διότι δύναμαι νά τό πράξα» έδώ, είς τήν καρδίαν τής 
'Ελλάδος, πλησίον τοΰ ιερού λόφου άπ’ δπου έκπορεύθη τό επιστημονικόν πνεΰμα, 
ή μεγίστη ταύτη συντεταγμένη τοΰ «HOMO SAPIENS».

Η Υ Π Ο ΣΤΗ ΡΙΞΙΣ Η Π ΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ 

Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΦΙΛΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ

"Ενα ερώτημα τίθεται κατ’ άρχάς: πώς άντιμετώπισαν οί σύγχρονοι αύτής 
Ρουμάνοι τήν «'Εταιρίαν»; Ποιά ύπήρξεν ή στάσις των δσον αφορά είς αύτό τό



κίνημα άπελευθερώσεως τών λαών τών ύποτεταγμένων εις τήν οθωμανικήν κυριαρ
χίαν; Ή  άπάντησις είναι θετική καί κατηγορηματική; 01 Ρουμάνοι ένηγκαλίσθη- 
σαν τήν ύπόθεσιν τής Φιλικής Εταιρίας και τής παρέσχον τήν ύποστήριξίν των. 
Δίδοντες ταύτην τήν βεβαίωσιν δέν εχομεν ύπ’ δψιν μας μίαν μικρήν ομάδα οπαδών, 
περιωρισμένην είς μίαν μόνον κοινωνικήν κατηγορίαν καί περιλαμβάνουσα μίαν 
απλήν ήθικήν συναίνεσιν άλλά άναφερόμεθα εις ολόκληρον τήν κοινωνικήν ιεραρ
χίαν, αρχίζοντας άπό τόν ηγεμόνα, τούς μεγάλους βογιάρους καί τόν άνώτερον κλή- 
ρον, συνεχίζοντας μέ τοΰς μέσους καί μικρούς βογιάρους, άπό τούς κληρικούς καί 
μοναχούς, άπό τήν αστικήν τάξιν, διά νά καταλήξη είς τούς χωρικούς. Άπό υλι
κήν άποψιν, ή ύποστήριξις ή δοθεΐσα άπό τούς Ρουμάνους έ'λαβε ποικίλας μορφάς: 
άπετελέσθη άπό στρατιώτας, εξοπλισμόν, χρήματα, παντός είδους εφόδια. Μένει 
λοιπόν νά άποδείξωμεν αύτάς τάς δύο διαπιστώσεις.

Θά πρέπη; νά εΐπωμεν κατ’ άρχάς δτι ή κίνησις τής Φιλικής 'Εταιρίας εΰρεν 
είς τάς Ρουμανικάς Ηγεμονίας πρόσφορον έδαφος. Ή  οθωμανική καταπίεσις όλο- 
εν ραρυτέρα καί δυσκολωτέρα είχεν προκαλέσει ήδη άπό τής εποχής τών ρωσσο - 
τουρκο - αυστριακών πολέμων τοΰ τέλους τοΰ 17ου αίώνος καί τών άρχών τοΰ 18ου 
μίαν ϊσχυράν άντίδρασιν ή όποια έξεδηλώθη διά τής συστάσεως ενός άντιοθωμα- 
νικοϋ κόμματος ικανού1 νά άναλάβη ακόμη καί φανεράς ενόπλους ένεργείας: ΐδε τήν 
περίπτωσιν τοΰ βοϊβόδα Δημητρίου CANTEM IR εις τήν Μολδαβίαν τό 1711, καί 
είς τήν Βλαχίαν τήν περίπτωσιν τών δύο μεγάλων βογιάρων Κωνσταντίνου ΒΑ- 
LACEANO καί Θωμά Καντακουζηνοΰ, κατά τήν εποχήν τοΰ Κωνσταντίνου BHAN- 
(ΌΥΕΑΝΤΤ (1688— 1714)· δυνάμεθα ν ’ άναφέρωμεν επίσης καί τήν καθαρώς 
άντιοθωμανικήν στάσιν τοΰ μητροπολίτου Ούγγαρο - Βλαχίας ’Ανθίμου IVIKE- 
ΑΝΟ, θύματος τών πεποιθήσεών του κατά τό 1716. Άλλ’ ήτο πολύ ενωρίς διά τήν 
επιτυχίαν τοιούτων ενεργειών. Ή  άντιοθωμανική κίνησις ήρχισεν έκ νέου μέ τήν 
αφορμήν τοΰ νέου ρωσσο - τουρκικού πολέμου τοϋ 1768— 1774, οπότε έξεδηλώθη- 
σαν κατηγορηματικές άπαιτήσεις επανόδου είς τήν αυτονομίαν τοϋ 15ου αίώνος. 
Σχεδόν 131 (εκατόν τριάκοντα έν) παρόμοια υπομνήματα συνετάχθησαν κατά τό 
διάστημα τών ετών μεταξύ 1769 καί 1821. Δέν θά πρέπη έξ άλλου νά λησμονώμεν 
δτι τά προηγούμενα τής 'Εταιρίας είναι συνδεδεμένα ,μέ τάς Ρουμανικάς χώρας. 'Ο 
πρώτος δ όποιος έσκέφθη μίαν τοιαύτην εταιρίαν ήτο — κατά τόν PR0K ESC1 ί
- OSTEN, τόν ιστορικόν τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 —  ό βοϊβόδας τής Μολδα
βίας Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δ όποιος κατέφυγε είς τήν Ρωσσίαν τό 1787. 
II αρ’ δλα ταΰτα ή πραγματοποίησις αύτής τής ιδέας, είς μίαν πρώτην μο*ρφήν, 
ύπό τήν επωνυμίαν «'Εταιρία τών φίλων» οφείλεται είς τόν περίφημον Ρήγα Βε- 
λεστινλή, δ δποΐος έσπούδασε εις τήν πριγκηπική ’Ακαδημία τοΰ Βουκουρεστίου, 
ήτο είς τήν υπηρεσίαν τών βοϊβοδών Νικολάου Μαυρογένη καί Μιχαήλ Σούτζου, 
κατείχε ν αξιώματα είς τάς Ρουμανικάς χώρας καί δ όποιος έκτος άπό τόν μεγάλον 
χάρτην τής Βαλκανικής χερσονήσου, πλήρους άπό σημειώσεις άφορουσών είς τήν 
ελληνικήν άρχα,ιότητα, έδημοσίευσεν ένα τής Βλαχίας καί έτερον τής Μολδαβίας. 
Εις αυτήν την τελευταιαν εδημοσιεύθη τό 1814 ή συλλογή του τών ελληνικών δη
μοτικών τραγουδιών, ή όποια είχε μίαν μεγάλην άπήχησιν μεταξύ τών συμπατριω
τών του. Η  βασική καί τελική ιδέα τοΰ Ρήγα ήτο νά προκαλέση μίαν μεγάλην α
πελευθερωτικήν κινησιν ολων τών λαών τών ύποτεταγμένων εις τήν οθωμανικήν κυ
ριαρχίαν, δθεν όχι μόνον τών 'Ελλήνων, άλλά καί τών Ρουμάνων, τών Σέοβων, τών 
Βουλγάρων καί τών ’Αλβανών. Οΰτω δταν τό 1814 διά τής πρωτοβουλίας τριών 
Ελλήνων εμπόρων τής Όδησσοϋ ίδρύθη ή Φιλική 'Εταιρία —  κατά βάθος ή επω
νυμία έχει τήν αυτήν σημασίαν μέ τήν προη,γηθεϊσαν εταιρίαν τοΰ Ρήγα —  ή ατμό-



σφαίρα ήτο ήδη προετοιμασμένη εις τάς ηγεμονίας καί τά πνεύματα εύνοϊκώς προ
κατειλημμένα.

Είς τοΰτο συνετέλεσεν επίσης ή εύρέως διαδεδομένη γνώμη δτι ή καινούργια 
'Εταιρία έ'χαιρε τής πλήρους ύποστηρίξεως τών ’Τψηλών κύκλων τής Ρωσσίας. 
Πράγματι, ό κόμης Καποδίστριας, πρωθυπουργός τοΰ Τσάρου είχεν αναδιοργα
νώσει είς τήν Βιέννην, τό 1814 μίαν άλλην ελληνικήν εταιρίαν, μορφωτικού χα- 
ρακτήρος, τήν Εταιρίαν τών φιλομούσων, καί ή μέν νέα κοινωνία τής ’Οδησσού, 
είχεν εκδηλώσει, οχι μόνον μίαν τελείαν κατανόησιν, πρός τήν κίνησιν ταύτην άλλά 
παρέσχεν επίσης ενεργόν ύποστήριξίν, τόσον άμεσον όσον καί διά τών ύποτελών 
οργάνων της μεταξύ τών όποιων οί Ρώσσοι πρόξενοι τοΰ Βουκουρεστίου καί τοΰ 
Ίασίου. Ό  ίδιος δέν μπόρεσε νά άναλάβη ένεργώς τήν διοίκησιν, λόγω τής επι
σήμου θέσεως τήν οποίαν κατείχε, άλλά ώθησε τόν ’Αλέξανδρον 'Τψηλάντην, τόν 
υίόν τοΰ παλαιού βοϊβόδα τής Βλαχίας Κωνσταντίνου 'Τψηλάντου (1802— 1806) 
καί υπασπιστήν τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου Α ' νά άναλάβη ταύτην, βεβαιώνοντας 
τοΰτον διά τήν πλήρη συμπαράστασίν του. Ό  ίδιος ό Τσάρος έδείχθη ευμενής εϊς 
τήν επιθυμίαν άπελευθερώσεως τών Ελλήνων ή Τσαρίνα επίσης ύπεστήριξε τήν 
ύπόθεσιν. Πώς έδύναντο ύπό τοιαύτας συνθήκας είς τήν Νοτιο - άνατολικήν Ευ
ρώπην, δπου δλοι σχεδόν οί πρόξενοι ήσαν μέλη τής Φιλικής 'Εταιρίας νά μήν είναι 
δλοι πεπεισμένοι δτι όπισθεν τής Φιλικής 'Εταιρίας εύρίσκετο ή πανίσχυρος Ρωσ- 
σία. Έτοιμος νά έπέμβη μέ τόν πρώτον πυροβολισμόν; Διά μίαν ακόμη φορά άπε- 
δεικνύετο ή όρθότης τής παλαιάς ρουμανικής παροιμίας: «Ό  άνθρωπος πιστεύει 
εύκολα αύτό τό όποιον επιθυμεί».

ΙΤοίοι ήσαν οί οπαδοί τής Φιλικής Εταιρίας είς τάς Ηγεμονίας εις τάς άρ
χάς τοΰ 1821; Είς τήν Μολδαβίαν, ό ίδιος ό ήγεμών Μιχαήλ Σοΰτζος καί ό μητρο- 
πολτίης VENIAM IN COSTAK1. Και εάν ό πρώτος ήτο ελληνικής καταγωγής, άν 
καί έξ οίκογενείας ή όποία κατά τήν διάρκειαν τών τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών 
έδωσε πολλούς βοΐβόδες είς τάς Ηγεμονίας, ό δεύτερος ήτο Ρουμάνος αότόχθων, 
εμψυχωμένος άπό τήν ιδέαν τοΰ νά άπελευθερώση τήν χώρα του άπό τήν όθωμανι 
κήν κυριαρχίαν. Ό  Μιχαήλ Σοΰτζος έγινε μέλος τής Φιλικής Εταιρίας κατά τό 
τέλος τοΰ 1820 καί είχεν μετά τοΰ 'Τψηλάντου1 μίαν συνεχή μυστικήν άλληλογρα- 
φίαν, πριν άπό τήν είσοδον τούτου εις τήν Μολδαβίαν. Είχεν καταστρώσει λεπτο
μερές σχέδιον διά τήν έπιστράτευσιν στρατιωτών κάτω άπό τό προσωπείον μιάς 
όργανώσεο^ς χωροφυλακής· είχεν οργανώσει επίσης τήν κεκαλυμμένην άπόκτησιν 
εφοδίων: χίλια πεντακόσια ζώα καί χωριστά χίλια πεντακόσια κιλά εγχώρια —  δη
λαδή 360.000 οκάδες — σιτηρά, είχεν προκαταβάλλει δέ χρήματα: χίλια χρυσά 
δουκάτα σύν 13.000 λέϊ διά τάς προαναφερθείσας προμήθειας, σύν 150.000 λέϊ τά 
όποια είχε θέσει είς τήν διάθεσιν τοΰ 'Τψηλάντου. Τό παράδειγμα τοΰ ήγεμόνος 
καί τοΰ μητροπολίτου ήκολούθησεν ό επίσκοπος GHEORASIM DE DOMAN, τό 
μεγαλύτερον μέρος τών μεγάλων άξιωματούχων τοΰ συμβουλίου, ό διοικητής τής 
φρουράς τοΰ ήγεμόνος μέ δλον τό ύπό τήν διοίκησιν του σώμα, τό προσωπικόν τής 
αύλής τοΰ ήγεμόνος, τέλος πολλοί μοναχοί: δλοι αυτοί έξεδηλώθησαν εύμενώς πρός 
τήν Φιλικήν Εταιρίαν. 'Ό ταν  δ Άλέξ. 'Ύψηλάντης, φορών τήν στολήν Ρώσσου 
άξιωματικοΰ διέβη τό Προύθον κοντά είς τό SCU LEN I, τό απόγευμα τής 6ης 
Μαρτίου (νέου ήμερολογίου). έσυνοδεύετο μόνο άπό είκοσι περίπου πρόσωπα, με
ταξύ τών οποίων καί οί αδελφοί τοι> Γεώργιος καί Νικόλαος καί ό γαμβρός του Γε
ώργιος Καντακουζηνός - Ντελεάνου, αξιωματικός είς τόν ρωσσικόν στρατόν. Μό
λις έ'φθασαν είς τό Ίάσιον - δπου κατά τά λεγόμενα ενός φλογερού Φιλικοΰ τοΰ 
Αθανασίου Ξοδύλου, έγένοντο δεκτοί άπό τό βοϊβόδα καί τούς άξιωματούχους του 
«μέ τήν πλέον ζωηράν χαράν και ενθουσιασμόν» — ήρχισαν νά παρουσιάζωνται



έθελονταί, Τόν πυρήνα τοΰ στρατεύματος άπετέλουν 250 ’Αλβανοί τής φρουράς, 
εις τούς όποιους προσετέθησαν α̂ ς κληρωτοί νεαροί "Ελληνες καί ’Αλβανοί, άλλά 
επίσης καί Ρουμάνοι άπό τό Ί  όσιον. Έ ν συνεχεία άφίχθησαν αμάδες νεαρών Ε λ
λήνων έκ τής ’Οδησσού καί άλλων πόλεων τής ρωσσικής αύτοκρατορίας. Κατόπιν 
μιας είδοποιήσεως τοιχοκολληθείσης εις τάς οδούς τοΰ Ίασίου υπό τών τοπικών «ε
φόρων» τής Εταιρίας, ή οποία άνεκοΐνοι δτι προσελάμβανον μισθοφόρους, άρκετοί 
νεαροί Ίασσιώται προσετέθησαν εις τούς άλλους, εις τρόπον ώστε κατά τό τέλος τής 
έβδομάδος, εως τάς 13 Μαρτίου (νέου ημερολογίου) όταν ό 'Τψηλάντης ήρχισε νά 
όδεύη πρός τήν Βλαχίαν, διέθεται ενα στοότευμα δύο χιλιάδων περίπου άνδοών.

Π αρ’ όλα ταΰτα επρεπε νά εξοπλίσουν καί νά εφοδιάσουν αύτά τά στρατιω
τικά σώματα· έχρειάζοντο λοιπόν κατά πρώτον λόγον μεγάλα χρηματικά ποσά. Οί 
πλούσιοι Μολδαβοί επραξαν δ,τι άνεμένετο άπό αύτούς. Ό  βογιάρος IORDAKE 
ROZNOV ANU, κάτοχος μιάς τεραστίας κτηματικής περιουσίας, εδωσε 10.000 
ολλανδικά δουκάτα, δηλαδή 10.000 χρυσά νομίσματα, ποσόν ίσον πρός 320.000 λέϊ, 
καθώς επίσης καί 300 ίππους μετά τών ιπποσκευών των. 'Ο μητροπολίτης V E N I
AMIN COSTAKI προσέφερεν επίσης 10.000 λέϊ καθώς καί τέσσαρας ώραίους 
ίππους, μεταγωγικούς διά τόν 'Τψηλάντην προσωπικώς, τέλος έξώπλισε καί έφω- 
δίασεν έξόδοις του ενα εθελοντήν. Οί άξιωματοΰχοι τοΰ συμβουλίου τοΰ ήγεμόνος 
καθώς καί άλλοι άξιωματοΰχοι οί όποιοι δέν ήσαν μέλη τοΰ συμβουλίου τούτου συν- 
εισέφερον επίσης χρήματα, δπλα, ίππους καί προμήθειας. Οίίτω, είς τό Ίάσιον καί 
μόνον συνεκεντρώθησαν είς όλιγώτερον άπό μία εβδομάδα τρία εκατομμύρια λέϊ.

Εις τάς διορεάς προσετέθησαν οί επιτάξεις: Ό  τραπεζίτης A ND REI ΡΑ- 
VLT ύπεχρεώθη νά καταβάλλη ενα σημαντικόν ποσόν: σύμφωνα μέ μερικάς πη- 
γάς, 200.000 λέϊ σύμφωνα μέ άλλας, πιθανόν ύπερβάλλουσας, 600.000 λέϊ ό πρώ
τος αριθμός μάς φαίνεται αληθοφανέστερος. ’Επέταξαν έν συνεχεία είς τάς γειτο
νικός περιοχάς —  πόλεις καί χωριά —  ίππους, ζώα, προμήθειας, φορβήν καί κυ
ρίως δπλα. Είς τά καταστήματα τοΰ Ίασίου έπέταξαν ύφασμα μέ τό όποιον κατε- 
σκεύασαν οί ράπται τής μολδαβικής πρωτευούσης (Εβραίοι ώς επί τό πλεΐστον) 
τάς στολάς τών στρατιωτών. Οί σιδηρουργοί, μέ τήν σειράν των, κατεσκεύασαν 
λόγχας. Καθώς βλέπομεν τό στράτευμα τών δύο χιλιάδων άνδρών μέ τό όποιον ό 
'Τψηλάντης έπορεύθη πρός τό Βουκουρέστιον έσχηματίσθη, έξωπλίσθη, καί έφω- 
διάσθη είς τήν Μολδαβίαν, είς τό Ίάσιον καί διά τής μεγάλης συνεισφοράς τών 
Μολδαβών.

Έν σχέσει μέ τόν σχηματισμόν τοΰ στρατεύματος τοΰ 'Τψηλάντου θά πρέπη 
νά άποκαλυφθή τό άκόλουθον γεγονός: έκτος τών εθελοντών τών προερχομένων ά
πό τάς πόλεις, συμπεριελάμβανεν επίσης έθελοντάς προερχομένους άπό τά χωριά τής 
Μολδαβίας. Εις μίαν φορολογικήν άπογραφήν τοΰ 1822 άφορώσαν είς τήν περιο
χήν τής PU T N A  εύρίσκομεν είς τά δελτία άπογραφής μερικών άγροτών τήν μνεί
αν: «άνεχώρησεν ώς εθελοντής» πράγμα τό όποιον σημαίνει δτι οί έν λόγω είχον 
καταταχθή ώς έθελονταί είς τό στράτευμα τοΰ 'Τψηλάντου. Θά πρέπη νά προσθέ- 
σωμεν δτι τό κίνημα τής Φιλικής Εταιρίας προεκάλεσε μεγάλην άναταραχήν ιιε- 
ταξύ τών χωρικών τής Μολδαβίας.

"Οσον άφορά δέ είς τούς έθελοντάς έκ τών πόλεων άναφέρομεν τήν περίπτω- 
σιν τοΰ ’Αλβανοΰ STOIA N IN G E άπό τό Ίάσιον, άρχηγόν «μερικών εθελοντών 
τούς οποίους είχε στρατολογήσει».

Είς τήν Βλαχίαν διαπιστώνομεν μίαν άνάλογον κατάστασιν πραγμάτων. Καί 
6 μέν βοϊβόδας Αλέξανδρος Σοΰτζος, ύπερήλιξ, βαρέως άσθενής καί φοβιτσιάρης 
δέν έξεδηλώθη μέ κανένα τρόπον (δέν ίίά είχεν άλλωστε καιρόν νά τό πράξη, διότι 
άπέθανεν προτού νά ξεσπάση τό κίνημα) άντιθέτως δμως οί μεγάλοι Ρουμάνοι άξιω-



ματοΰχοι G R IG O RE BRANCOVEANU, G R IG O RE GHIGA καί BA R BU  
VACARESCO, μέλη τοΰ εξαμελούς συμβουλίου τοΰ οχηματισθέντος ύπό τοΰ έτοι- 
μοθανάτου ήγεμόνος διά τήν διαχείρισή τών δημοσίων υποθέσεων, ήσαν καί οί 
τρεις επιφανή μέλη τής Φιλικής 'Εταιρίας. Ό  B A R B U  VACARESCO ήτο τό
σον πεπεισμένος καί τόσον ενθουσιώδης ώστε δταν παρετήρησε είς τόν D IM ITR IE  
M ACEDONSKI μίαν κάποιαν έπιφύλαξιν, κάποιον δισταγμόν, τοΰ εγραψε, είς 
τάς 2 Φεβρουάριου 1821, δτι κάθε υπεκφυγή έκ μέρους του «θά ;θετεν εις κίνδυ
νον τήν ζωήν τόσον τήν ίδικήν του δσον καί τής οΐκογενείας του»· συγχρόνως τοΰ1 
παρέδωσεν τό ποσόν τών δ ι α κ ο σ ί ω ν  π ε ν τ ή κ ο ν τ ά  χ ι λ ι ά δ ω ν  
λ έ ϊ, τό ύποσχεθέν μέσω τοΰ «SLUGER» Θεοδώρου Βλαδιμηρέσκου, ποσόν διά 
τό όποιον τούτο τό γράμμα είχε θέσιν ύποχρεώσεως. 'Όσον αφόρα είς τόν GRT- 
GORE BRANCOVEANO είχεν προσχωρήσει εις τήν Φιλικήν Εταιρίαν τόν 
’Οκτώβριον τοΰ 1820 —  πριν1 άπό τάς 29 τοΰ μηνός —  δπως προκύπτει άπό μίαν ε
πιστολήν τοΰ «CAMINAR» BIM BASA SAVA. Ό  μεγάλος «VORNIC» SCAR- 
LAT G RA D ISTEA N Ο καί ό μεγάλος «VORMIC» ALECO F IL IP E S C O  ήσαν 
έξ άλλου οπαδοί μιας ενόπλου έξεγέρσεως «διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος άπό τόν 
ζυγόν τών τυράννων». Μία σύγχρονος πηγή αναφέρει δτι δταν ό 'Τψηλάντης ε- 
φθασεν εις τάς πύλας τοΰ Βουκοι>ρεστίου, είς τήν COLENTTNA, έδέχθη τήν έ- 
πίσκεψιν τοΰ μητροπολίτου Διονυσίου καί τών μεγάλων άξιωματούχων τών βογιά- 
ρων «VACARESCO, Βΐηλαρα, Μάνου —  συγγενοΰς του —  καί άλλων». Μεταξύ 
αύτών τών άλλων, κατά τόν D IM IT R IE  M ACEDONSKI εύρίσκετο ό ALECO 
F IL IP E S C O , ό «VORNIC» BALEANO καί ό «VORN 1C» SLATINEANO.

Ό  «SLUGER» Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκος, όλτένιος άπό τόν νομόν τοΰ G O R J, 
ύ όποιος είχεν λάβει μίαν καλήν στρατιωτικήν έκπαίδευσιν, είχεν καί ό ίδιος προσ
χωρήσει εϊς τήν Φιλικήν Εταιρίαν. Αί σχέσεις μεταξύ τοΰ Βλαδιμηρέσκου καί τής 
Φιλικής 'Εταιρίας πιστοποιούμενοι ύπό ντοκουμέντων κατά τό τέλος τοΰ έτους 1820, 
κατέληξαν είς τήν γεμάτην έμφασιν προσχώρησιν τούτου διά ορκωμοσίας επί τοΰ 
Σταυρού καί τοΰ Εύαγγελίου. Είς ταύτην παρέστησαν εκτός τοΰ πρώτου άφ!’ ενός 
καί οί δύο στρατιωτικοί αρχηγοί τής Φιλικής 'Εταιρίας Γιωργάκης ’Ολύμπιος και 
Ιωάννης Φαρμάκης άφ’ ετέρου. Αύτά τά τρία πρόσωπα άνέλαβον νά άγωνισθοΰν 

μέ άλληλεγγύην, χρησιμοποιοΰντες πρός τοΰτο δλα τά δυνατά μέσα διά νά άποτινά- 
ξουν «τόν ζυγόν τών βαρβάρων καταπιεστών». Τήν 13)25 Ίανουαρίου 1821, με
ρικές μέρες πριν άπό τήν άναχώρησίν του άπό τό Βουκουρέστιον διά τήν Όλτε- 
νίαν, δπου θά ανέπτυσσε τήν δρασιν του, ό Βλαδιμηρέσκος έλάμβανε έναντι άπο- 
δείξεως τό σημαντικόν ποσόν τών 20.000 ταλλήρων «άπό τόν κύριον άδελφόν μου 
PA V EL MACEDONSKI» επιφανές μέλος τής Φιλικής Εταιρίας. Τήν μεθεπομέ- 
νην, 15)27 ’Ιαλ'ουαρίου οί τρεις προαναφερθέντες άξιωματοΰχοι παρέδωσαν1 εϊς 
τόν Βλαδιμηρέσκον έν επίσημον πιστοποιητικόν συνταχθέν διά τών ακολούθων δ- 
ρων: «’Επειδή πρόκειται διά τό γενικόν όφελος τοΰ χριστιανικού λαού μας καί τής 
πατρίδος μας, διά τοΰτο δλοι εμείς, ώς καλοί καί πιστοί χριστιανοί άφοσιωμένοιΐ εϊς 
τήν χώραν μας, σάς έξελέξαμε αξιότιμε κύριε «SLUGER» Θεόδωρε, διά νά ξεση
κώσετε τόν λαόν εις τά δπλα καί νά ένεργήσητε δπως σας εχει παραγγελθή καί ε
μείς οί κάτωθι ύπογεγραμμέοτ, έκ τής πλευράς μας όρκιζόμεθα. . . νά βοηθήσωμεν 
εϊς δλα διά παντός μέσου καί νά ένεργήσωμεν δπου δει καί δπως όφείλομεν διά τό 
δημόσιον οφελος». Τήν έπομένην, τήν 16)28 Ίανουαρίου έ'δωσαν εις τόν Βλαδι- 
μηρέσκον ώς υπασπιστήν τόν Δημήτρην M ACEDONSKI, Ρώσσον υπήκοον, πα
λαιόν άξιωματικόν εϊς τόν στρατόν τοΰ Τσάρου άδελφοΰ1 τοΰ PAVEL, ό όποιος 
τοΰ είχε παραδώσει τά χρήματα. Τέλος δύο ημέρας άργότερον εϊς τάς 18)30 Ία- 
νουαρίου —  τήν έπομέ\α]ν νύκτα άπέθανεν ό ’Αλέξανδρος Σοΰτζος —  δ Βλαδιμη-



ρέσκος άνεχώρησε διά τό Βουκουρέστιον μέ μίαν συνοδείαν 40 ’Αλβανών Ιππέων 
παραχωρηθείσαν ύπό τών Γεωργάκη ’Ολύμπιου καί τοϋ BIM BASA SAYA, τών 
στρατιωτικών διοικητών τής Φιλικής 'Εταιρίας είς τήν Βλαχίαν. Ή  διακήρυξις τήν 
οποίαν έπρεπε νά άναγνώση δ Βλαδιμηρέσκος είς τό PA D ES —  ή πρώτη του δια- 
κήρυξις —1 συνετάχθη εις Βουκουρέστιον πριν άπό τήν άνα,χώρησίν του διά τήν 
Όλτενίαν, έν συμφωνία μέ τούς Βλάχους βογιάρους μέλη τής Φιλικής 'Εταιρίας 
και ζώντος έ'τι τοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτζου.

Προκύπτει έκ τών άνωτέρω δτι ή προετοιμασία τοΰ1 κινήματος τοΰ1 Βλαδιμη- 
ρέσκου έγένετο εις Βουκουρέστιον, είς τήν πρωτετ'ιουσαν, έκ συμφώνου μετά τής 
Φιλικής 'Εταιρίας. Ο'ι Ρουμάνοι τόσον οι τής Βλαχίας, δσον και οι τής Μολδαβίας 
άπετέλουν ενα σημαντικόν παράγοντα είς τήν άναληφθείσαν δράσιν, μέ τήν ύπο- 
στή,ριξιν τής Ρωσσίας, διά τήν άπελευθέρωσιν δλων τών χριστιανών τών ΰποτετα- 
γμένων είς τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν. Διότι δπως άναφέρωμεν άνωτέρω δ Άλέξ. 
'Τψηλάντης άφηνε νά έννοηθή παντοΰ δτι θά τόν ήκολούθουν ρωσσικαί στρατιω
τικοί δυνάμεις. Ή  ΰποστήριξις ή παρασχεθείσα εις τούς Φιλικούς ύπό τοΰ γενικού 
προξένου τής Ρωσσίας εις Βουκουρέστιον, τοΰ Ρ ΙΝ Ι  καθώς κα'ι ή στρατολογία Φι
λικών στρατιωτών και τά χρήματα τά συγκεντρωθέντα εις τάς περιοχάς τής Ρωσ- 
σικής αύτοκρατορίας διά τήν Φιλικήν Εταιρίαν καί ιδιαιτέρως είς τάς πόλεις παρά 
τήν Μαύρην Θάλασσαν -Η  πρωτίστους είς τήν ’Οδησσόν —  ένίσχυαν ταύτην τήν πε- 
ποίθησιν. "ΙΙτο φυσικόν ό Θ. Βλαδιμηρέσκος νά ήτο τής αύτής γνώμης, καθ’ δσον 
μάλιστα είχεν λάβει μέρος εϊς τόν ρωσσοτοι>ρκικδν πόλεμον τοΰ 1806—1812 ώς δι
οικητής ενός σώματος αρματολών κα'ι ε!χε λάβει τόν βαθμόν τοΰ «ΡΟ- 
R01ITCHTK» (ΰπολοχαγοΰ), τό παράσημον τοΰ 'Αγίου Βλαδίμηρου, έ'να δακτυ
λίδι δεμένον μέ πολύτιμον λίθον καί μάλιστα τήν ιδιότητα τοΰ ύπαγομένου εις τήν 
ρωσσικήν δικαιοδοσίαν προσώπου. ( ’Ιδιότητα τήν οποίαν είχε ζητήσει διά νά έξα- 
σφαλισθή από τήν έκδίκησιν τών Τούρκων, έναντίον τών οποίων είχε πολεμήσει).

Κατόπιν τής έκκλήσεως τοΰ Θ. Βλαδιμηρέσκου τήν οποίαν άπηύθυνε προς 
τούς αρματολούς —  οί όποιοι τόν έγνώριζον καλώς έψ’ δσον ύπήρξεν ενας έκ τών 
παλαιών άρχηγών των —  κατώρθο>σε νά συγκέντρωση περί αυτόν περί τούς 8.000 
άνδρας έκ τών οποίων οί Π.000 ήσαν πεζοί καί 2.000 Ιππείς: ’Αλλά έκτος άπό αυ
τούς οί οποίοι ήκολούθουν τόν Βλαδιμηρέσκον ύπήρχον καί τά σώματα τά εύρισκο- 
μενα ύπό τάς διαταγάς τών Φιλικών στρατιωτικών άρχηγών — τών Γεωργάκη. ’Ο
λύμπιου, Ίωάννου Φαρμάκη, BIM BASA SAYA καί PA V EL MACEDONSKI. 
Πολλοί νέοι έκ Βουκουρεστίου εΐχον καταταχθή καί Έλληνες καί Ρουμάνοι. 'Ο 
σημαντικός αριθμός τών φιλικώς διακειμένων πρός τούς Φιλικούς εϊς τό Βουκου- 
ρέστιον προκύπτει επίσης άπό τά αντίποινα τά οποία έπέβαλλον οι Τοΰρκοι μετά 
τήν είσοδόν των είς τήν πρωτεύουσαν τής Βλαχίας, αντίποινα σκληρά τά όποια εΐ
χον πολυάριθμα θύματα δπως αναφέρει μέ πολλάς λεπτομερείας εϊς τό χρονικόν του 
ό ψάλτης τής έκκλησίας B A TISTE IOAN DOBRESCO· «εϊς τάς 21 Μαΐου
—  γράφει οΰτος —  11 πρόσωπα άνεσκολοπίσθησαν είς τό άκρότατον σημεϊον τής 
λεωφόρου τοΰ ’Εξωτερικού ’Εμπορίου»- εϊς τάς 24 Μαΐου «έφόνευσαν 2 πρόσωπα, 
τό ενα είς τό SOUCHE, τό έτερον είς τό B E T L IC »  (κατοικία τών Τούρκων ά
ξιωματούχων κατά τήν άφιξίν των είς Βουκουρέστιον)· είς τάς 29 ’Ιουνίου «έφό
νευσαν 12 χριστιανούς εϊς δλα τά σταυροδρόμια τής άγοράς»· εις τάς 13 Ιουλίου 
«έφόνευσαν ακόμη 7 έπαναστάτας είς τά σταυροδρόμια»· εϊς τάς 18 ’Ιουλίου «έφό
νευσαν ακόμη 4 χριστιανούς καταγγελθέντας ύφ’ ενός νεοπλούτου»· εϊς τάς 21 Ι 
ουλίου «έκρέμασαν «κόμη ενα χριστιανόν έμπροσθεν τοΰ καταστήματος τοΰ ΝΑ- 
STASE COTARUL, εϊς τό σταυροδρόμι»· εις τάς 4 Αύγούστου «έφόνευσαν1 ακό
μη 3 έπαναστάτας εϊς τήν αγοράν»· είς τήν COLENTTNA, είς τήν κατοικίαν τοΰ
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G RIG O RE GHICA «ενα πηγάδι. . · έφοδιασμένον μέ 12 κουβάδες διά τό πότισμα 
τών λουλουδιών εύρέθη γεμάτο μέ πτώματα».

'Ό πω ς εις τήν Μολδαβίαν, οΰτω κα'ι εις τήν Ούγγροβλαχίαν ό μητροπολίτης 
Διονύσιος Αούπου ήτο οπαδός τής Φιλικής Εταιρίας. 'Ομοίως και ό Ίλαρίων, ε
πίσκοπος τοΰ ARGES, ό όποιος συνεδέετο επίσης διά φιλίας μέ τόν Θ. Βλαδιμηρέ- 
σκον. Τό παράδειγμα τούτων τών δύο αρχιερέων ήκολούθησαν ηγούμενοι, κληρικοί 
κα'ι μοναχοί. "Οσον άφορα εις τούς πρώτους, ενα επίσημον έγγραφον τής 19 Σε- 
πτεμβρίοτ' 1821 καταδεικνύει δτι τινές έξ αύτών συνεμάχησαν μέ τούς Φιλικούς καί 
άνεχώρησαν μετ’ αυτών, έγκαταλείποντες τά μοναστήρια των χωρίς κανένα διά νά 
φροντίση δι’ αυτά. "Οσον δέ διά τούς μοναχούς, θά αναφέρω δτι ή συμπεριφορά 
ενός έκ τών μελών τής οικογενείας μου, τοϋ μοναχού C A LIN IC  GIURESCTJ, τοΰ 
έστοίχισε τήν ζωήν, διότι έφονεύθη υπό τών Τούρκων.

Έ να  μέγα μέρος έκ τών εμπόρων τών πόλεων — ιδιαιτέρως ο! τοΰ Βουκουρε- 
στίου κα'ι τοΰ Κιραϊόβα μεταξύ τών οποίων εΰρ.ίσκοντο έκτος τών Ρουμάνων και 
πολυάριθμοι "Ελληνες, ’Αλβανοί και Σλάβοι τοΰ νότου ■—- ύπεστήριξαν χρηματικώς 
τό κίνημα. "Οταν ό ’Τψηλάντης προερχόμενος έκ τής Μολδαβίας, εφθασεν εις τήν 
COLENTINA, πλησίον τοΰ Βουκουρεστίου, έζήτησε άπό τους κατοίκους τοΰ Βου- 
κουρεστίου δύο εκατομμύρια λέϊ διά τήν συντήρησιν τοΰ στρατεύματος του. Πρός 
συμπλήρωσιν τοΰ ποσοΰ τούτου τά μοναστήρια ώφειλον νά πληρώσουν εντός είκοσι 
τεσσάρων ώρών 100.000 πιάστρα, ή λέϊ, και ή Εβραϊκή παροικία 5.000. Είς έκ 
τών σημαντικωτέρων εμπόρων τής Κραϊόβας, ό HAGI —  EN U S είχε χρηματικά; 
σχέσεις τόσον μετά τοΰ Βλαδιμηρέσκου, εϊς τόν όποιον έδάνεισεν εϊς τάς 8 Μαρτίου 
1821, 5.000 τάλληρα, δσον και μετά τοΰ Γεωργάκη ’Ολύμπιου, ό όποιος προαισθαν
θείς τό τέλος του, τόν παρεκάλεσε νά παραδώση εις τήν σύζυγον κα'ι τά παιδιά του
- — ώς νά προήρχοντο έκ μέρους του, άλλά εϊς τήν πραγματικότητα τά χρήματα άνή- 
κον είς τόν Γεωργάκην —  τό ποσόν τών 350.000 γροσίων —  ή λέϊ διά νά μήν 
μείνουν «στήν ψάθα».

Τά χωριά έπίσης παρεΐχον έθελοντάς: δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τήν περίπτω- 
σιν μιας όμάδος τεσσάρων άνδρών έλθόντων άπό τήν περιοχήν τοΰ BIZATJ καί 
μιας άλλης όμάδος έξ άνδρών, έκ τής ϊδίας περιοχής έπιμαρτυρούμενοι εϊς άναζή- 
τησιν ίππων, δπλων και χρημάτων άναφέρομεν έπίσης τήν περίπτωσιν κάποιου Δη- 
μητρίου υίοΰ τοΰ Βασιλείου, έκ τοΰ χωρίου ( Ί RLOGANT ίνομός V IL C E A ).

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑ ΙΡΙΑ Σ Ε ΙΣ  ΤΑΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ

Π α ρ ’ δλα ταΰτα τό κίνημα τό όποιον ήρχισεν μέ τόσην μεγάλην ορμήν είς τήν 
Μολδαβίαν καθώς και εϊς τήν Βλαχίαν δέν είχε τά άναμενάμενα άιιεσα άποτελέ 
σματα· άντιθέτως έτελείωσε μέ μίαν τραγικήν καταστροφήν. Ποιό ήτο τό κύριον 
αίτιον αύτοΰ τοΰ γεγονότος; Κατά τήν γνώμην μας: ή τ σ α ρ ι κ ή  ά π ο κ ή -
ρ it ξ ι ς. "Οπως κατεδείξαμεν ό 'Τψηλάντης συνεκρότησεν δλον τό σχέδιον δρά- 
σεώς του μέ τήν ελπίδα δτι τό στράτευμά του θά τό άκολουθοΰσε ρωσσικόν στρά
τευμα, άσυγκρίτως πολί'αριθμότερον, καλλίτερον έξοπλισμένον και καλλίτερον έ- 
φοδιασμένον, και δτι τό πράγμα θά κατέληγε αναπόφευκτα εις ένα ρωσσο - τουρ
κικόν πόλεμον. Πρέπει νά άναγνωρίσωμεν δτι ή στάσις τών Ρώσσων επισήμων, άπό 
τόν Έλληνα Καποδίστριαν μέχρι τών Ρώσσων προξένων εις τό Βουκουρέστιον 
και εϊ: τό Ίάσιον, τούς Ρ ΙΝ Ι και P IS A N I, χωρίς νά όμιλήσωμεν διά δλην γενι
κώς τήν ατμόσφαιραν, δικαιολογούσε μίαν τοιαύτην ελπίδα. Άλλά ό Τσάρος ’Α
λέξανδρος Α ' υπόχρεος εϊς τήν συνθήκην τής Ίερδς Συμμαχίας και αναγκασμέ
νος νά σταθή αλληλέγγυος πρός τήν καταστολήν τών επαναστατικών κινημάτων
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παρ’ δλον δτι προηγουμένως είχε δειχθή ευνοϊκός προς τήν Φιλικήν Εταιρίαν. Δ ι’ 
αυτό παριστάμεθα εις μίαν δ ι π λ ή ν  ά π ο κ ή ρ υ ξ ι ν .  Κατ’ άρχάς άφο- 
ρώσα εις τόν Θεόδωρον Βλαδιμηρέσκον. Άπό τό LATBACH  (L JU B IA N A ) δ
που ακριβώς έλάμβανε χώραν μία συγκέντρωσις τών μοναρχών τής Ίεράς Συμμα- 
χίας, ό κόμης Καποδίστριας άπέστειλε εις τάς 23 Φεβρουάριου ) 7 Μαρτίου είς 
τόν γενικόν πρόξενον εις Βουκουρέστιον, τόν Ρ ΙΝ Ι, εν έγγραφον διά τοΰ οποίου 
τοΰ έγνωστοποίει δτι «ό ΰπολοχαγος Βλαδιμηρέσκος καθαιρεΐται έκ τής ιδιότητάς 
του ώς ιππότης ενός ρωσσικής τιμητικής διακρίσεως (παρασήμου)» κα'ι δτι δέν 
κατέχει πλέον και δέν δύναται νά κατέχη κανέν δικαίωμα προστασίας υπό τής Αυ
τής Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος». Κατόπιν δσον άφορά είς τόν 'Τψηλάντην, έν 
επίσημον ανακοινωθέν δηιιοσιευ&έν είς τάς 17)29 Μαρτίου εις τό OESTER- 
REICH ISH ER BEOBACHTER, τήν επίσημον εφημερίδα τοΰ M ETTERNICH, 
άνήγγελε δτι δ αρχηγός τής Φιλικής Εταιρίας «θά άποκλεισθή άπό τήν υπηρεσίαν 
τής Ρωσσίας» και δτι «θά τόν έπληροφόρουν δτι ή Α.Μ. ό ιχύτοκράτωρ άποδοκιμά- 
ζει κατηγορηματικώς τήν έπιχείρησίν του και δτι δέν θά έ'πρεπε νά άναμείνη δτι 
θά έλάμβανε ουδέποτε βοήθειαν άπό τήν Ρωσσίαν».

Αΰται αί δύο αποκηρύξεις άντεπροσώπευον μίαν αληθή καταστροφήν διά τό 
επαναστατικόν κίνημα. Έ κ τοΰ γεγονότος τούτου ή ύποστήριξις εις τήν οποίαν εΐ- 
χον βασισθή τόσον δ Τψηλάντης δσον και ό Βλαδιμηρέσκος κατέρρεε. Ή  αϊσθησις 
τήν οποίαν προεκάλεσε αυτή ή κατάστασις δέν άργησε νά φανή. Ό  «ΒΑΝ» (κυ
βερνήτης) G R IG O RE BJRANCOVEANU —  είς έκ τών τριών μεγάλων άξιωμα- 
τούχων οί όποιοι εϊχον υπογράψει τήν πιστοποίησιν τής 15)27 Ίανουαρίου —  ε- 
φυγε άπό τό Βουκουρέστιον εις τάς 28 Φεβρουάριου ) 12 Μαρτίου διά τά κτήματά 
του εις τήν M OGOSOAIA καί έκεΐθεν διά τό BRASO V. Ό  πρόξενος τής Ρωσ
σίας, Ρ ΙΝ Ι  καί δ τής Αυστρίας FLEISCH H A K L, συνοδευόμενοι υπό τών πλέον 
επιφανών βογιάοων, τούς G R IG O RE καί IORDAKE F IL IP E S C O , ALEXAN- 
DRU GHICA, CO N STA N TIN  SAMURCAS, NICOLAE MAVRO κτλ., άνε- 
χώρησαν έπίσης έκ Βουκουρεστίου εϊς τάς 16)28 Μαρτίου διά τό BRA SO V . Ό  
Θεόδ. Βλαδιμηρέσκος άντιλαμβανόμενος τήν κατάστασιν τήν δημιουργηθεΤσαν άπό 
τήν άρνησιν τής Ρωσσίας νά υποστήριξή τήν Φιλικήν 'Εταιρίαν, ήρχισε νά ενεργή 
τότε διά τά ίδια αύτοΰ συμφέροντα.

Βεβαίως ή διπλή τραγωδία τής Βλαχίας και τής Μολδαβίας δέν είχεν ώς μό
νον αίτιον τήν ρωσσικήν άποσκίρτησιν. Θά πρέπη νά άναφέρωμεν έπίσης τήν κα
κήν όργάνωσιν τοΰ στρατεύματος τοΰ 'Τψηλάντου, τήν σκληράν καί βιαίαν Ιδιο
συγκρασίαν τοΰ Θεοδ. Βλαδιμηρέσκου. Ή  βασική δμως αιτία παραμένει ή άποκή- 
ρυξις.

Μετά τόν G O LESTI μία μερίς αρματολών διεσκορπίσθησαν καί έπέστρεψαν 
είς τά; οικίας τους. ’Άλλοι παρ’ δλα ταΰτα συνέχισαν τήν δοάσιν ύπό τήν άμεσον 
διοίκησιν τοΰ D IM ITR IE  M ACEDONSKI καί τοϋ HAGI PRO D A N  καί ύπό 
τήν άνωτάτην αρχήν τοΰ 'Τψηλάντου. 'Ως πρός αύτό θά πρέπη νά άναφέρωμεν δτι 
πριν άπό τήν κυρίαν μάχην τήν τοΰ Δραγατσανίου, δύο άλλες μάχες έ'λαβον έπίσης 
χώραν: Ή  μία εϊς τάς 25 Μαΐου εις τήν πόλιν τής SLATINA, δπου ή έμπροσθο- 
φυλακή τοϋ σώματος τών αρματολών, διοικουμένου ύπό τοΰ λοχαγοΰ STMION 
M EHEDIΝ TEA NO καί ύπό τοϋ λοχαγοΰ IO V A N C IU  BJTOLEAN O , άπέκρουσε 
τους Τούρκους κα'ι τούς ήνάγκασε νά ύποχωρήσουν ή έτέρα είς τάς 28 καί 2!) 
Μαΐου, πρός βορράν τοϋ Δραγατσανίου. Τήν πρώτην ημέραν εϊς τάς 28 Μαΐου, 
μία όμάς άπό 300 αρματολούς προφυλαγμένοι έντός τών αμπελώνων εϊς τά βορειο - 
δυτικά τής πόλεως απέκρουσε περισσοτέρας έπιθέσεις τών Τούρκων, οί όποιοι είχον 
όχυρωθή είς τό μοναστήριον τοΰ Δραγατσανίου. Τήν δρυτέραν ήμέραν τό κύριον
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σώμα τών αρματολών έπετέθη· κατ’ άρχάς οΰτοι ύπερίσχυσαν κα'ι περιεκύκλωσαν καί 
έπολιόρκησαν τό προαναφερθέν μοναστήριον άλλά ακολούθως, τό απόγευμα τής ι
δίας ημέρας άφοΰ έξήντλησαν τά πολεμοφόδιά των καί μή έχοντες τό βαρύ πυροβο
λικόν τό όποιον ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος είχε κρατήσει είς τό P IT E S T I, ύπεχώρη- 
σαν είς μίαν τοποίίεσίαν εύρισκομένην μεταξύ τοϋ Δραγατσανίου καί τοϋ RIM N I- 
C U L VILCEA.

Ή  κυρίως μάχη: ή τοϋ Δραγατσανίου ελαβε χώραν είς τάς 7)19 ’Ιουνίου 1821. 
’Εχάθη ένεκα δύο κυρίως λόγων: κατ’ άρχάς επειδή εις έκ τών διοικητών ό Καρα- 
βίας έπετέθη πολύ ενωρίς, αντίθετα πρός καταστρωθέν σχέδιον μάχης· κατά δεύτε
ρον λόγον διότι κατά τήν κρίσιμον1 στιγμήν όπου δ ιερός λόχος, ίσχυρώς προσβαλλό
μενος ύπό τών Τούρκων, διέτρεχε τόν μεγαλύτερον κίνδυνον τά εφεδρικά σώματα 
ύπό τήν άμεσον1 διαταγήν τοΰ 'Τψηλάντου, αντί νά έπέμβουν, ύπεχώρησαν άτάκτως 
είς τό RIM NIC. Οϋτω δ ιερός λόχος άπεδεκατίσθη σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, άλλά 
άφοΰ έπολέμησε γενναίως, σώζων τοιουτοτρόπως τήν τιμήν τοΰ στρατεύματος. Οί 
Τοΰρκοι δέν κατεδίωξαν τόν 'Τψηλάντην χάρις είς τό γεγονός δτι ό Γεωργάκης 
’Ολύμπιος μετά τών ’Αλβανών1 του καί δ Όλτένιος IO N  OARCA μετά τών άρμα- 
τολών του εκανον άντεπίΌεσιν κατά τών Τούρκων καί τούς συνεκράτησαν είς τάς 
θέσεις των.

Αί αλλαι μάχαι αί όποϊαι διεξήχθησαν άπό τάς ύπό τάς ύπολοίπους στρατιω
τικός ομάδας τής 'Εταιρίας —  ή τοΰ Σκουλενίου έπι τοΰ Προύθου καί ή τής μονής 
τοΰ Σέκου δπου έσκοτώθη ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος —  δέν ήσαν επιτυχέστεροι. Οϋ
τω έτελείωσε ή πρώτη φάσις τοΰ άγώνος διά τήν άπελευθέρωσιν. Άλλ’ δ άγών έσυ- 
νεχίσθη μέ μεγάλας θυσίας είς τήν 'Ελλάδα καί έμελλε νά καταλήξηι μετά άπό με
ρικά χρόνια είς τήν σύστασιν τοΰ νεοελληνικού· κράτους. 'Ο χώρος τής έπικρατείας 
τούτου έμελλε νά αϋξηθή ολίγον κατ’ ολίγον διά νά φθάση είς τήν μεγίστην έκτα- 
σίν του κατά τό τέλος τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Εϊς τήν μνήμην τής θυσίας εκείνων οί όποιοι έπεσαν κατά τήν διάρκειαν τών 
μαχών τοΰ ’Ιουνίου 1821 καί κυρίως τής ηρωικής θυσίας τοϋ ίεροϋ λόχου καί έπίσης 
τών Ρουμάνων, οί όποιοι ήγωνίσθησαν καί επεσαν, δ μεγάλος Ρουμάνος ποιητής 
G R IG O RE ALEXANDRESCO συνέθεσε τήν ώδή του «Τά μνήματα τοΰ Δραγα
τσανίου» ύμνος δόξης αφιερωμένος είς τήν πλήρη ιδανικών νεολαίαν ή δποία έ'χυσε 
τό αίμα της διά τήν άπελευθέρωσιν οχι μόνον τής 'Κλάδος άλλά έπίσης καί τών 
άλλων χωρών τών ύποδούλων είς τήν ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν. Αϋτη ή ώδή εύρί- 
σκεται είς τήν ποιητικήν συλλογήν, τήν δημοσιευ-ιίεΐσαν είς τό Βουκοιιρέστιον τό 1847.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

Στούς αγίους τόπους κάποτε πήγα νά προσκυνήσω 
Μ εγαλειώδη Θύμιση τών περασμένων χρόνων 
Καί στάθηκα στήν πλούσια σέ τάφους τήν κοιλάδα 
Εκεί πού τόσοι μαχητές άπό τήν δοξασμένη Ε λλά δα  
Υψώσανε πρώτοι αύτοί κραυγή τής Λευτεριάς.

Η μέρα έσβυνε άργά’ ή φύση κουρασμένη 
Ησύχαζε. Βαθειά σιγή βασίλευε, άγέρι δέν φυσούσε 
Ούτε ψυχή. Μονάχος μου άνάμεσα στόν κοηαισμένο κόσμο' 
Μόνον ψηλά στόν ούρανό έλάμπανε τ’ άστέρια 
Καντήλια αναμμένα επάνω άπό τούς τάφους.



I

Και μόνον πέρα άπ’ τις πλαγιές
Σ ά ν  ν ’ άκουγα έναν ήχο, μιά μακρινή βουή
Σάν τοΰ νεροΰ κελάρισμα τις δχθες του πού πνίγει
Ε ’ίτε σάν τ’ άγρια κύματα τοΰ μανιασμένου πλήθους
Τό γένος σάν γλυτώ νει άπ’ τήν βαρεία σκλαβιά.

Τά μάτια μου καρφώθηκαν στής λύτρωσης τό σήμα 
Πού μοναχό ύψώνεται στού στεναγμού τόν τόπο 
Τής θλίψης προστασία, τοΰ πόνου ή έλπίδα 
Τό λάβαρο τής μάχης, τό σύμβολο τής νίκης 
Μ’ αύτό πού ό Κωνσταντίνος συνέτριψε βαρβάρους

Κι’ ό νοΰς μου έτρεξε σ’ αύτούς πού ό ’ίσκιος τούς σκεπάζει 
Σ τήν σύγχρονη 'Ελλάδα πού έπλασαν αύτοι 
Καλόδεκτη στούς ούρανούς θυσία τών μαρτύρων 
Σ άν τό φυτό, τό αίμα τους άπό τήν γή βλασταίνει 
Γρήγορα — άργά, κάποια φορά, θά δώση τόν καρπό του.

Και σάν τούς πρώτους ιερείς, μέ τό σταυρό στό χέρι 
Στούς στίβους στ’ άμφιθέατρα άντίστασι όρθώσαν 
Τ ήν πίστη τήν αιώνια τής Ρώμης άνυψώσαν 
Και νίκησαν τήν δύναμη, τά είδωλα σαρώσαν 
Πού λάτρευαν και δόξαζαν μέσα στό Καπιτώλιο.

’Έ τσ ι τό αίμα αύτών πού εδώ έγίνανε θυσία,
Έ γέννη σε τής λευτεριάς τούς ξακουστούς σωτήρες 
Κι’ ό Παρνασσός κι’ ό ’Ό λυμ πος περήφανα θωροϋσαν 
Τούς στόλους τών βαρβάρων σάν είδαν σαρωμένους 
Και οί φλόγες τους στά σύννεφα ψηλά νά άνεβαίνουν.

Ε ϊν’ άξιοι τής ξακουστής κ ι’ άρχαίας κείνης δόξας 
Μ εγάλοι είναι σάν τήν σκλαβιά κατ’ άπ’ τόν γαλανό ούρανό της 
Σ ά ν  τόν άγώνα καί τήν νίκη τής άμορφης Ε λλά δα ς 
Μπότσαρης και Μιαούλης, γιγάντιες μορφές 
Προβάλλουν σάν ημίθεοι ήρωες τοϋ Ό μήρου.

Ώ ,  άν τή ζωή σου τήν τόσο θαυμασμένη 
Δέν έκοβαν οί μοίρες σάν έτρεξες βοηθός 
Στό έθνος πού βογγοϋσε· θέ νάβλεπες τήν μέρα 
Στούς ούρανούς γραμμένη, ταξιδευτή άγέροχε,
Σύμβολο άπελπισίας, γιά  πάντα δοξασμένη.

Μιά νέα έποποιΐα καί ποίημα λαμπρό 
Χριστιανική Ιλιάδα θά μάγευε τή γή,
Σ άλπ ιγγα  Αναστάσεως άπ’ τής ψ υχής τά βάθη 
Τήν στάχτη τών αιώνων ήθελες άνασκαλέψη 
Τό χέρι σου τήν λύρα σάν ήθελε χαϊδέψη.

Τούς δοξασμένους "Ε λληνες τό χώμα μας σκεπάζει 
Τόν θάνατόν τους θώρησε μέ πόνο ό στρατός μας



Κι’ άδελφοούνη και στοργή τούς έδειξε περίσσια 
Ό  Χάρος σάν τούς άρπαξε στοΰ ποταμού τις όχθες.

Και μήν πιστέψτε, ώ σκιές, στύν μακρυνό σας κόσμο 
Πώς στούς άγώνες στάθηκε ξένος τοϋτος ό τόπος,
Χριστιανικές στρατιές, γενναίοι σταυροφόροι 
Έ δώ  συναντηθήκανε, μαζί άδελφωμένοι 
Μέ άρχηγό τόν Ούνυαντ, τόν Μάτχας Κορβίν.

Κι’ δσο τό μίσος τής σκλαβιάς, ή άγάπη τής πατρίδας 
Σ τις διάφορες τίς γλώσσες θά λέγοντάι άρετές 
'Ό σο τή μάχη τών Θερμοπυλών οί 'Έ λλη νες γιορτάζουν 
Σ άν δοξασμένη μέρα, άξέχαστη, μεγάλη,
Κι’ δσο τόν ’Ό λ τ  τόν ποταμό βουνά θά άγκαλιάζουν.

Σ είς  πάντα θέ νά ζήτε. Τήν Λευτεριά
Σ έ  σας ή Ε λλά δα  τήν χρωστάει
Γιατί τό σήμα της έσεΐς πρώτοι τόχετε δώσει
Σ έ  χρόνους πονεμένους, σέ χρόνια τυραννίας
Ή  θύμισή σας πίστη κι’ έλπίδα θά ξυπνάη.

Ό  G R IG O R E ALEX A Ν DRESCU ,
(Ρουμάνος ρομαντικός ποιητής τοΰ 19ου αίώνος καί μέγας φιλέλλην, συνεκινή-θη άπό 
τήν ήρωϊκή μάχη τοΰ Δραγατσανίου και εγραψε τό ώς οίνο;» ποίημα, τό 1847).
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
( ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ Α Ν ΑΔ ΡΟ Μ Η  

ΣΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΚΑΙ Tf IN ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ )

α'
Μέ τή μικρή μου τούτη εργασία δέν κάνω Ιστορία. Παραθέτω απλώς γεγονότα καϊ π α 

ρατηρήσεις μου πάνω σ ’ αύτά. Γεγονότα, πού ή επίσημη ιστορία ή τά  άποσιωπά τελείως 
ή τά  προσπερνάει μ’ αδιαφορία.

Αύτά τά  γεγονότα, γ ιά  νά τά  συνδέσω, αναγκάζομαι ν’ ακολουθήσω τή χρονολογική 
σειρά τους κι’ έτσι ή έργασία μου παίρνει σχήμα ιστορίας, ένώ οΰτε τήν αρχιτεκτονική μιας 
ιστορικής μελέτης διαθέτει, οΰτε τά  καθιερωμένα καλούπια ακολουθεί. Κατά κανόνα, άνα- 
ψερόμενος σέ γεγονζτα, άφήνω τόν αναγνώστη νά σκεφθή καί νά κρίνει.

Θέλοντας νά γράψω γ ιά  τή μάχη τής "Αρτας, ανατρέχω μερικούς αιώνες πριν και 
φτάνω στό Δεσποτάτο. Καί τοΰτο, γ ιατί έτσι νομίζω πώ ς φωτίζεται καλλίτερα τό κύριο 
θέμα μου καί έξηγεΤται κάπως τό φαινόμενο τής γ ιά  αιώνες άνυπότακτης κλεφτουριάς τής 
Η πείρου καί τής Αιτωλοακαρνανίας, τών περιοχών δηλαδή δπου έζησε κυρίως τό Δε
σποτάτο.

Ή  μάχη τής "Αρτας, πού είναι ό τελικός στόχος τούτης τής έργασίας, δέν έχει έπιση- 
μανθεΐ και δέν έχει αξιολογηθεί άπό τούς Ιστορικούς, μέ τά  ίδια μέτρα, δπως άλλα γεγο 
νότα. Νομίζω πώς οΐ διαστάσεις της σάν ιστορικού γεγονότος είναι μεγαλύτερες άπό αύτές 
πού τής έδωσε ή ιστορία. Ά λλά  ή αξιολόγηση αύτής τής μάχης δέν είναι έργο δικό μου.

« Ή  σκύλλα μας εφαγε »
Σ τις 13 ’Απριλίου 1204 μ.Χ., οί σταυροφόροι φράγκοι και βενετσιάνοι, πέ- 

τυχαν τόν κύριο σκοπό της «εγκληματικής και πειρατικής εκστρατείας πού 
λέγετα ι τέταρτη σταυροφορία»1: «Έπήρασι τήν έξακσυσμένη Κωνσταντινού
πολη»2.

Οί βυζαντινοί έθρήνησαν σέ δλους τούς ήχους τήν κατάληψη τής Πόλης, 
ιδιαίτερα ό Χωνιάτης και ό Μεσσαρίτης, πού ήταν αύτόπτες μάρτυρες τής κα
ταστροφής και τής λεηλασίας. Ά λ λ ά  κι’ έξω άπό τό Βυζάντιο, στις χώ ρες πού 
διατηρούσαν φ ιλικές σχέσεις μ’ αύτό, ή πτώση τής Βασιλεύουσας προκάλεσε 
έκπληξη καί συγκίνηση. Τό χρονικό τοΰ Novgorod διέσωσε πολύτιμες λεπτο- 
μερειες άπό τις τραγικές στιγμές πού πέρασε ή Πόλη3. Α ντίθετα, στούς σταυ
ροφόρους ήταν έκδηλη ή χαρά. Ο σταυροφόρος ιστορικός Villehardouin, μέ 
ικανοποίηση έγραψε πώς «άπό τήν έποχή τής δημιουργίας τοϋ κόσμου, ποτέ, 
σε καμμια πολη, δεν κατακτήθηκαν τόσα λάφυρα»1. Κι’ ένώ άλλοι θρηνοϋσαν, 
κι άλλοι χαίρονταν ό πατριάρχης Ιω άννης Καματερός, ούτε θρήνησε, ούτε 
χάρηκε, οΰτε ένοιωσε τά σημάδια τών καιρών. Μισαλλόδοξος, στενόμυαλος



καί αμετανόητος, έκφραστής μιας στείρας νοοτροπίας πού επί αιώνες σαρά- 
κωνε τό Βυζάντιο, βγήκε στούς δρόμους καί τήν ώρα πού τό άμόρφωτο πλήθος
— ίσως μέ τήν προτροπή του — κομμάτιαζε ενα άρχαϊο άγαλμα τής θεας "Α
θήνας, αύτός βροντοφώνησε: «Αύτή ή σκύλλα μας έφαγε»5.

Ή  « P artitio  R om aniae »

Οί «ευσεβείς λησταί τής Δύοεως»6 μετά τήν κυρίευοη τής Πόλης, προχώ
ρησαν γιά τήν εκπλήρωση τοϋ δευτέρου σκοποϋ τω ν: Νά μοιράσουν τή βυζαν
τινή αυτοκρατορία καί νά πάρει ό καθένας «στό μερίδι του χώραις καί βιλαέτια 
περίσσα»7. Αύτή τή διανομή τήν είχαν κι’ δλας προσχεδιάσει άπό τόν Μάρτη 
τοϋ 1204 (partitio Rom aniae)8. Ά λλ ά  οί φιλόδοξοι κληρονόμοι τοϋ Βυζαντίου, 
δέν πέτυχαν νά βάλουν στό χέρι δλη τήν κληρονομιά. Μέ τήν πτώση τής 
Πόλης «οί επαρχίες τοϋ Βυζαντίου χάσανε τόν μοναδικό δεσμό πού τίς ένωνε 
σέ μιά ένότητα»0 καί άναπτύχθηκαν κεντρόφυγες δυνάμεις, πού είχαν σάν 
άποτέλεσμα νά δημιουργηθοϋν νησίδες άντιστάσεως, μέσα στή φραγκική πλημ
μυρίδα. Τρεις ήταν οί σπουδαιότερες: Ή  περιοχή τής Νίκαιας, ή περιοχή τής 
Η πείρου, ή περιοχή τής Τραπεζούντας.

'Η "Ηπειρος, σύμφωνα μέ τή συνθήκη τής διανομής τής «Ρωμανίας», έ
πρεπε νά περιέλθει στούς βενεισ ιάνους10. Οί θαυμάσιοι δμως αύτοί έμποροι, 
δέν πρόλαβαν νά τήν καταλάβουν, γιατί ένας τολμηρός άρχοντας, ό Μ ιχαήλ 
’Ά γγελ ο ς, έσπευσε οτήν ’Ή πειρο, άνακήρυξε τόν έαυτό του Δεσπότη καί 
ώργάνωσε εκεί μιά άντιστασιακή δύναμη κατά τών φράγκων πού έμεινε στήν 
ίοτορία μέ τό δνομα Δεσποτάτο τής Η πείρου.

Τό Δεσποτάτο
Τό Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου περιέλαβε περιοχές μέ σχεδόν αμιγή ελλη

νικό πληθυσμό, στόν όποιο δέν κυριαρχούσαν οί παρηκμασμένες βυζαντινές 
άντιλήψεις κΓ ό όποιος δέν βαρύνονταν άπό τό πλήθος τών αμαρτιών τοϋ Βυ
ζαντίου. Ή  ατμόσφαιρα μέσα στήν όποία γεννήθηκε καί διαμορφώθηκε τό Δε- 
οποτατο ήταν άναμφισβήτητα υγιέστερη άπό τήν άτμόσφαιρα τής Νίκαιας.

’Έ τσι, στις άρχές τοϋ Ι Γ ' αίώνα, κάτω άπό τή δυναστεία τών Α γγέλω ν, 
τό Δεσποτάτο δημιούργησε μιά δύναμη νεανική καί σφριγηλή, πού χάρις σ' 
αύτή σώθηκε ό «έλλαδικός» έλληνισμός άπό τούς φράγκους καί τούς βουλ- 
γάρους11, οί όποιοι τόν άπειλοϋσαν μέ έξαφανισμό.

Σ τήν επιτυχία τοϋ Δεσποτάτου καί στή διατήρησή του, παρ’ δλες τίς κα- 
κοτυχίες καί τίς ισχυρές δυνάμεις πού τό πολέμησαν, συνέβαλαν άποφασι- 
στικά οί άγρότες. Σ τήν ’Ή πειρο δέν δημιουργήθηκαν φεουδάρχες καί φ υ 
σικά οΰτε δουλοπάροικοι. Οί άγρότες παρέμειναν μικροϊδιοκτήτες καί ελεύ 
θεροι12 καί γ ι’ αύτό στρατεύονταν πρόθυμα. Καί συγκρίνοντας τή θέση τους μέ 
τή θέση τών άγροτών άλλων περιοχών τής τέως βυζαντινής αύτοκρατορίας, 
τήν ευρισκαν καλλίτερη. Γι’ αύτό καί ήταν άφοσιωμένοι στούς Α γγέλους. 
Α ξίζει νά σημεκ«θεϊ, πώς οί ’Ά γγελ ο ι άνταποδίδοντας αύτή τήν άφοσίωση, 
αναγνώριζαν κάποιο ρόλο στό λαϊκό παράγοντα. Γιά πρώτη φορά, στό Δεσπο
τάτο τής ’Ηπείρου, μνημονεύεται ό λαϊκός παράγοντας σέ επίσημο έγγραφο. 
Έ νώ  στή Νίκαια ό βασιλιάς είναι «έλέω θεοϋ», στό Δεσποτάτο ή άνακήρυξη 
τοϋ βασιλιά γίνεται «έπισκοπικαΐς όμολογίαις καί λοιπών ιερέων μοναχών καί 
στρατιωτών έπχκρίσεσι καί πάντων τών χριστιανών»13.

Κι’ άλήθεια, οί Δεσπότες τής Η πείρου  στηρίζονταν στό λαό καί ήταν α
γαπητοί άπό τό λαό. Στά άτυχήματά τους ό λαός τούς παραστέκονταν, δταν
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έπεφταν τούς ξανασήκωνε, προοφέροντάς τους στρατιωτικές κι’ ηθικές δυνά
μεις. Γιά τούς κατοίκους τοΰ Δεσποτάτου, ό ιδρυτής του Μ ιχαήλ 'Ά γγελος, 
δέν ήταν ό Δεσπότης, άλλά ενα πρόσωπο οίκεϊο, ό Κυρ - Μ ιχάλης, κι’ έτσι, 
μ’ αύτό τό όνομα τόν διέσωσαν πολλά κείμενα, έλληνικά και ξένα14.

Ή  εκκλησία τοΰ Δεσποτάτου άνεξαρτοποιήθηκε άπό τό πατριαρχείο τής 
Ν ίκαιας15. Και οί θρησκευτικοί ηγέτες του άναδείχθηκαν σύγχρονα εθνικοί 
καί πνευματικοί ηγέτες τών κατοίκων τής Δυσμοκρατορίας16. Ενώ «στό Βυ
ζάντιο τό πνεΰμα φορούσε ράσα»17, στό Δεσποτάτο τά ράσα σκόρπιζαν έντονη 
πνευματική άκτινοβολία.

Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές, τό Δεσποτάτο πολύ γρήγορα έγ ινε  ένα δυ
νατό, ομοιογενές καί προοδευτικό — γιά τήν εποχή του — κράτος.

Α ξίζει νά σημειώσουμε τόν άντάξιο πρός τίς περιστάσεις ρόλο τής έκ 
κλησίας τοΰ Δεσποτάτου. Οί ιεράρχες της κι’ ιδιαίτερα ό ’Ιω άννης Άπόκαυ- 
κος, μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ά ρ τη ς , ό Δημήτριος Χωματιανός, αρχιεπί
σκοπος ’Αχρίδας καί ό Γεώργιος Βαρδάνης, μητροπολίτης Κερκύρας, είναι οί 
ήγέτες τοΰ πατριωτικού τμήματος τοϋ ορθόδοξου ελληνικού κλήρου18. Οί ή- 
γέτες τοΰ δυσμικοΰ κλήρου μιλούν γιά «πατρίδα, γένος, ομοφύλους»19, ένώ ό 
πατριάρχης στή Νίκαια μιλάει άκόμα γιά δικαιώματα τοΰ πατριαρχείου καί γιά 
«ρωμαϊκή πατριαρχία». Οί ιεράρχες τοΰ Δεσποτάτου ζητοΰν τή σύμπραξη τοΰ 
άνατολικοΰ κράτους τής Νίκαιας κατά τών Φράγκων20, ένώ ή Νίκαια ζητάει 
τήν ύποταγή στήν έξουσία της δλων τών «ρωμαίων». Δέν άργησαν οί διαφο
ρές αύτές νά γεννήσουν τό μίσος τών άνατολικών τής Νίκαιας κατά τών δυ
τικών τοΰ Δεσποτάτου. Τό «ίδιάζον μίσος τών έν Βυζαντίω τραφέντων, κατά 
τών κατοίκων τής Ε λλάδος, τών έλλαδικών καλουμένων, δπερ ύπέθαλπε καί 
ή εκκλησία τής Νίκαιας»21 άναπτύχθηκε τόσο, ώστε καί ιστορικοί τής αξίας 
τοΰ Άκροπολίτη, τοϋ Χωνιάτη καί τοϋ Γρήγορα, νά ξεπέσουν σέ βρισιές κατά 
τών κατοίκων τοϋ Δεσποτάτου.

Οί τέχνες καί τά γράμμα :α άνθισαν στό Δεσποτάτο, σέ σχέση μέ τήν προ
ηγούμενη κατάσταση. Χτίστηκαν ναοί καί διακοσμήθηκαν μέ θαυμάσια ψ ηφ ι
δωτά καί άξιόλογες άγιογραφίες. Στά γράμματα παρατηρήθηκαν τάσεις ού- 
μανιστικές — άς μοΰ έπιτραπεϊ νά χαρακτηρίσω αύτόν τόν ούμανισμο σάν 
προδρομικό —, γεγονός πού δέν σημειώνεται στις άλλες περιοχές τοΰ άλλοτε 
βυζαντινοΰ κράτους. Ό  Ε. Chernousov22 συσχετίζει τόν ’Ιωάννη Άπόκαυκο 
μέ τούς μεταγενέστερους ίταλούς ούμανιστές. Καί ό A. Vasiliev συμπεραίνει: 
Ή  πολιτιστική άνάπτυξη τής ’Ηπείρου στόν Ι Γ ' αίώνα, πρέπει νά χάσει τήν 
άποκλειστικά τοπική της σημασία καί νά πάρει τή θέση της μέσα στήν ιστο
ρία τοϋ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού τοϋ Ι Γ ' αίώνα23.

Τό Δεσποτάτο δέν στάθηκε τυχερό. "Υστερα άπό τό λαμπρό του ξεκίνημα, 
παρουσιάστηκαν πολλές άντιξοότητες, πού τό άνάγκαοαν νά περιοριστεί σέ 
δευτερεύοντα ρόλο. Λαθεμένοι χειρισμοί, άδικαιολόγητες φιλοδοξίες καί πάμ- 
πολλοι εχθροί, τό ώδήγησαν σέ κατατμήσεις καί σέ άπώλειες εδαφών24. Σ ιγά
- σιγά τό Δεσποτάτο έπεσε σέ χέρια ξένων. Οί Ό ρσίνες, οί Σέρβοι, οί Α λβα 
νοί οί Τόκκοι25, πέρασαν σάν κυρίαρχοι στήν ’Ή πειρο.

Ά λλ ά  σ’ δλη αύτή τήν περίοδο, ό πληθυσμός τής Ηπείρου καί τών γύρω 
περιοχών δέν έπαψε νά μάχεται γιά τή διάσωση τοΰ έθνισμοΰ του καί διατη- 
ροϋσε ζωντανή τήν παράδοση τών ενόπλων τμημάτων πού δημιούργησε τό 
Δεσποτάτο. Ά ργότερα, χάρις σ’ αύτή τήν παράδοση, θά ξεπηδήσουν οί κλέ
φτες κι’ άρματολοί, δπως σωστά σημειώνει ό Ά δ. Άδαμαντίου.

Τό Δεσποτάτο πρέπει νά έπισημανθεϊ οάν «ό καλός σπορέας» πού έσπειρε 
τό σπόρο τής νεοελληνικής εθνικής συνείδησης, σάν ή πρώτη άπόπειρα δημι
ουργίας έλληνικοΰ κράτους. Οί φράγκοι τό αναγνωρίζουν σά «Δεσποτάτο τής



Ε λλάδας»26. Σ τήν Κωνσταντινούπολη — πού οί δυνάμεις της Νίκαιας τήν ά- 
νακατέλαβαν τό 1261 — θά χρειαστεί νά περάσουν δυο αιώνες άκόμα γιά  νά 
συνειδητοποιηθεί ή νέα  πραγματικότητα. Μονάχα στις παραμονές τής άλωσης 
άπό τούς τούρκους, ό Γεμιστός πρώτα καί ό Παλαιολόγος υστέρα, θά μιλήσουν 
γιά  «ελληνες» κι’ όχι γιά  «ρωμαίους».

Ή ιστορία δέν έδωσε άκόμα τήν πρέπουσα θέση στό Δεσποτάτο. Παρασυρ
μένη άπό τούς ιστορικούς τής Νίκαιας κι’ άπό τό γεγονός δτι οί δυνάμεις τής 
Νίκαιας ελευθέρωσαν τήν Κωνσταντινούπολη, άδίκησε τό Δεσποτάτο. Μονάχα 
άπό τή δημοσίευση τών επιστολών τοϋ Άπόκαυκου άπό τόν V. Vasilievsky καί 
δώθε, άρχισε ή ιστορία νά βλέπει κάπως δικαιότερα τό Δεσποτάτο27.

‘Έρχονται οί Τοΰρκοι
«Στήν ιστορία ή μετάνοια δέν είναι ίκανή νά κερδίσει μιά χαμένη εύκαι- 

ρία και χίλια  χρόνια δέν εξαγοράζουν μιας ώρας άπερισκεψία»28. Ό  Μ ιχαήλ 
Παλαιολόγος, αύτοκράτορας τής Νίκαιας, έκανε τήν άπερισκεψία νά περάσει 
μέ τά πλοία του τούς τούρκους άπό τή Μ. Ά σία στήν Ε λλάδα , σά συμμάχους 
του κατά τοϋ Δεσποτάτου29.

Μέ τό πέρασμα τών χρόνων οί τοϋρκοι δυνάμωσαν, έγιναν οί φοβερό
τεροι εχθροί τοϋ Βυζαντίου καί δέν άργησαν, μιά κι’ ό δρόμος τούς ήταν γνώ 
ριμος, νά περάσουν στήν Ε λλά δα  γιά δικό τους πιά λογαριασμό. Μέσα σέ λ ί
γες  δεκαετίες κατέλαβαν τή Θράκη, τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία. ’Έ φτασαν 
στά Γιάννινα και μπήκαν μέσα, ύστερα άπ’ τόν «ορισμό» τοϋ Σ ινάν - Πασΰ, 
στις 9 ’Οκτωβρίου 193030. Ό  τότε Δεσπότης τής ’Ηπείρου Κάρολος Β ' Τόκκος, 
περιωρίστηκε στήν ’Ά ρ τα  καί τήν Πρέβεζα.

Φαίνεται πώς οί τοϋρκοι έκαναν προσπάθειες νά πάρουν καί τήν Ά ρ τα , 
άλλ’ άποκρουονταν άπό τίς δυνάμεις τοϋ Δεσποτάτου. Μιά τέτοια άποτυχη- 
μένη προσπάθεια μας διέσωσε ό Κυριάκός ό έξ Αγκώνος, πού τό 1436 βρισκό
ταν στήν ’Ά ρ τα 31. Τό 1448 δμως πέθανε ό Κάρολος Β ' καί ή χήρα του μέ τόν 
άνήλικο γιό του Λεονάρδο Γ ' δέν μπόρεσαν νά κρατήσουν τήν κατάσταση32. 
’Ί σ ω ς  στό μεταξύ οί τοϋρκοι έπιασαν καί τά στενά τής Πρέβεζας κ ι’ έτσι οί 
άρτινοί ζήτησαν νά συνθηκολογήσουν. Οί Τόκκοι άπέσυραν τά λιγοστά στρα- 
τεύματά τους καί τά λάβαρά τους καί τράβηξαν γιά τά νησιά τοϋ Ίον ίου . Οί 
τοϋρκοι έ'στησαν τά μπαϊράκια τους στό φρούριο τής ’Ά ρτας. Ή τ α ν  ή 24 Μαρ
τίου 1449, ήμερα Δευτέρα33.

Οί τοϋρκοι ήρθαν στήν ’Ά ρτα  άπό τή θάλασσα. Αύτό βγαίνει άπό τό δτι 
επικεφαλής τους ήταν ό άρχιναύαρχος Φαΐκ - Πασας. Καί βέβαια ένας άρχι- 
ναύαρχος δέν θά έρχόταν άπό τά βουνά, άπό τά Γιάννινα, δπως λαθεμένα πι
στεύει ό Π. Φουρίκης, τοποθετώντας τήν κατάληψη τής Π ρέβεζας σέ χρόνο 
μεταγενέστερο άπό τό 144934.

Τή συνθήκη ύποταγής τής ’Ά ρτας τήν πήγε γιά  έπικύρωσι στή Θεσσαλο
νίκη, στόν άντιπρόσωπο τοϋ σουλτάνου, ό άρτινός Δημ. Χαϊκάλης. Αύτός π έ
τυχε νά δοθοϋν στούς άρτινούς μερικά προνόμια, πού θάκαναν τή ζωή τους 
κάπως ύποφερτή : Νά πληρώνουν τό πολύ δέκα δράμια άσήμι γιά  κεφαλιά
τικο φόρο, ποσό χαμηλό σχετικά μέ τό φόρο άλλων πόλεων. Νά θρησκεύων- 
ται ελεύθερα. Νά κάνουν μέ πομπή τήν έκφορά τών νεκρών. Νά κυνηγούν έ- 
λεύθερα μέ λαγωνικά σκυλιά. Νά φοροϋν σπιρούνια δταν Ιππεύουν. Νά ντύ- 
νωνται «πανδήμως» τίς άποκριές. Νά κάνουν τίς γιορτές και τούς γάμους των 
μέ κάθε έλευθερία35.

Ό  κατακτητής τής ’Ά ρτας άρχιναύαρχος Φαΐκ, άγάπησε τήν πόλη πού 
κατέκτησε. ’Έ χτισ ε  σέ μιά ειδυλλιακή θέση, στις δχθες τοϋ ’Ά ραχθου, ένα



Ή  μάχη τής ’Ά ρτα ς, δττως τήν ζωγράφισε ό Π. Ζωγράφος, μέ ύττόδειξη τοϋ Μακρυγΐάννή. 
Δ ιακρίνεται ή "Άρτα, τό γεφύρι, τό Μαράτι, τό Πέτα καί δλα τά  σημεϊα δττου έγιναν 

οί συγκρούσεις έξω καί μέσα στήν πόλη.



μεγαλόπρεπο τζαμί, πού τό στόλισε μέ μάρμαρα άπό τήν Παρηγορήτισσα τής 
"Αρτας και άπό τή Νικόπολη36. Γύρω άπό τό τζαμί έφτιαξε κτιριακές εγκατα
στάσεις και έκανε έκεϊ ένα Ίμ α ρ έτ  — εύαγές ίδρυμα δηλαδή. Έ κ ε ϊ μόνασε 
κι’ ό ’ίδιος σάν ιμάμης κι’ έκεϊ πέθανε και τάφηκε37.

Τό χτίσιμο τοΰ τζαμιοΰ συμβόλιζε τή μονιμότητα τής τούρκικης κατάκτη- 
σης. Γιά τούς άρτινούς, οί σκοτεινοί αιώνες τής σκλαβιάς άρχισαν.

Τέσσερα χρόνια άργότερα, θ’ άλωθή άπό τούς τούρκους κι’ ή Κωνστανιι- 
νούπολη. Ή  ημέρα τής πτώσης της «είναι μιά μεγάλη ημερομηνία στήν ιστο
ρία»38, θά σημειώσει ό Παντίτ Νεχροΰ. Καί ό Stefan Zweig θά συμπληρώσει: 
« Ό  κρότος πού έκανε τό γκρέμισμα τοΰ σταυροΰ άπό τό μεγάλο θόλο τής 
"Αγια - Σοφίας, άντήχησε σ’ δλη τήν εκκλησία, ξεπέρασε τούς τοίχους της 
κι’ άπλώθηκε πέρα μακριά. Ή  Δύση άνατρίχιασε»39.

Ή  αντίσταση τών σκλάβων
Ή  έλπίδα είναι τό μεγάλο δώρο τοΰ θεοΰ  πρός τόν άνθρωπο. Οί "Ελλη

νες, στά τετρακόσια χρόνια τής σκλαβιάς τους, ποτέ δέν έπαψαν νά έλπίζουν 
πώς οί ομόθρησκοι τής Δύσης θά έλθουν νά τούς έλευθερώσουν, μέ μιά με
γάλη στρατιά ή μιά μεγάλη άρμάδα. Ά ρκοΰσε νά φανοΰν λίγα  καράβια, γιά 
νά  τά πολλαπλασιάσει ή φαντασία τών σκλάβων καί νά τά κάνει στόλο άκα
ταμάχητο. Κι’ άμέσως, ό κατά τόν Σολωμό «πάντα εύκολοπίστευτος καί πάντα 
προδομένος» λαός, άρπαζε τά δπλα καί χτύπαγε τούς τούρκους, πιστεύοντας 
πώς έφτασε ή ώρα τής λευτεριάς.

Λίγοι, πολύ λίγοι "Ε λληνες κατάφεραν φεύγοντας τή σκλαβιά, νά φτά
σουν στήν Εύρώπη. "Ενας άπ’ αύτούς είναι κι’ ό άρτινός Μ ιχαήλ Τριβώλης, 
ό γνωστός Μάξιμος ό Γραικός, πού γύρω στά 1500 έφ υγε άπό τήν ’Ά ρτα , γιά  
νά γίνει άργότερα ό φωτιστής, ό σοφός και ό άγιος τών ρώσων καί νά  πάρει 
θέση στά εύρωπαϊκά γράμματα, δίπλα στόν Λούθηρο καί τόν Καλβίνο40. Στούς 
έπόμενους αιώνες θά φύγουν κι’ άλλοι. ’Απ’ αύτούς θά ξεχωρίσει ό μεγάλος 
Νικόλαος Σκουφάς.

’Από τά πρώτα χρόνια τής σκλαβιάς, οί "Ε λληνες διαβεβαίωναν τούς χρ ι
στιανούς τής Δύσης, πώς:

« . . .  τό νά ίδοΰσι τόν σταυρόν στήν ώραν προσκυνοΰσι,
'Ελλάδα, Πάτρα, ’Άγραφα, Βίελούχη, και Πρωτόλιο,
Αθήνα, Θήβα, Μέγαρα, Σάλωνα, τ ’ άλλα δλα,
Ά ρ τα  καί τά Γιάννινα, ολον τό Δεσποτάτον»41.

Ή  άλήθεια είναι πώς έγιναν πολλές προσπάθειες άπό τούς ομόθρησκους 
τής Εύρώπης. Ό  Πάπας, οί βενετσιάνοι, οί Ισπανοί, οί γάλλοι, οί γερμανοί, οί 
ρώσοι, ξεσήκωσαν τούς έλληνες πολλές φορές. Ά λ λ ά  κάθε ξεσηκωμό καί κάθε 
άποτυχία, πλήρωναν μέ τό αίμα τους οί έλληνες. Γιατί οί εύρωπαϊοι δέν έρ
χονταν ενωμένοι, άλλά ένεργοΰσαν καθένας γιά  λογαριασμό του. Καί, οχι 
σπάνια, άκολουθοΰσε κάποιος συμβιβασμός μέ τούς τούρκους. Οί έλληνες θυ
σιάζονταν καί ό ύποψήφιος «ελευθερωτής» έπαιρνε τ’ άνταλλάγματά του, ε 
δαφικά ή οικονομικά. Μονάχα στό τέλος τοΰ 18ου αίώνα, οί έλληνες τό χώ νε
ψαν πώς γιά νά έλευθερωθοΰν πρέπει νά στηριχτούν μονάχα στις δικές τους 
δυνάμεις.

Οί τοϋρκοι, ολιγάριθμοι καθώς ήταν, δέν θά μποροΰσαν νά κρατηθοΰν, άν 
δέν πετύχαιναν νά έξισλαμίσουν τούς κατακτημένους. Τό παιδομάζωμα αύτό



τό οκοπό είχε. Ά λλά  και μεγάλοι σέ ηλικία εξισλαμίζονταν, γιά  νά σώσουν 
τά άξιώματα και τίς περιουσίες τους. Σ τήν ’Αλβανία ό έξισλαμισμός ήταν σχε
δόν γενικός. Σ τά  βόρεια τών Γιαννίνων έξασλαμίστηκαν μερικοί. Σ τά  νότια 
δμως τών Γιαννίνων ή προσπάθεια έξισλαμισμοϋ άπότυχε42. "Ενας άπό τούς 
ήπειρώτες πού εξισλαμίστηκαν καί άνέβηκαν σέ μεγάλα άξιώματα, ήταν κι’ ό 
Ίμ πραή μ  ΓΙασδς, πού ό Μ ελέτιος τόν ονομάζει Άμβρακιώτη κι’ ό όποιος έ 
γ ινε  Μ έγας Βεζύρης στις άρχές τοΰ 16ου αίώνα13. Σ τήν περιοχή τής ’Ά ρτας 
ή άντίδραση στόν έξισλαμισμό ήταν έντονη. Οί γυναίκες μέ κανένα τρόπο δέν 
έστεργαν νά πέσουν σέ τούρκικα χέρ ια44.

«Μά τήν τρομάρα πού είδα ’γώ στοΰ Χρήστου τή γυναίκα!
Τοϋρκοι τήν παν άπ’ τά μαλλιά, νά παν νά τήν τουρκέψουν, 
κι’ δ Χρηστός τήν άγνάντευεν άπό ψηλή ραχούλα:

— Ποΰ πας, ψηλή, ποΰ πας, λυγνή, ποΰ πας καγκελοφρύδα;
— Στήν ’Ά ρτα πάω, Χρήστο μου, μέσ' στών Τούρκων τά χέρια, 

κι’ εγώ Τοΰρκα δέν γίνομαι, τζάμι νά προσκυνάω.
Κάλλιο νά ίδώ τό αίμα μου στιγμής νά κοκκινίσει 
παρά νά ιδώ τά μάτια μου Τούρκος νάν τά φιλήσει»45.

Ή  σκληράδα τών τούρκων, ή προσπάθειά τους νά εξισλαμίσουν τούς χρ ι
στιανούς, οί κάθε τόσο παρακινήσεις άπό τούς εύρωπαίους κι’ ή άγόπη γιά τήν 
ελευθερία, έκαναν τούς έλληνες νά παίρνουν τά βουνά. Σ τά  τετρακόσια χρό
νια τής σκλαβιάς, ή ’Ή πειρος, ή Αιτωλοακαρνανία καί ή Μάνη, πρωτοστα
τούν στούς άπελευθερωτικούς άγώνες. ’Ιδιαίτερα ή ’Ή πειρος έχε ι τίς πιο 
πολλές θυσίες.

Ό  ήπειρώτης Κορκόδειλος Κλαδας4Β επαναστατεί τήν Πελοπόννησο κι 
άργότερα (1481) τήν ’Ή πειρο. Στά 1494, οί ήπειρώτες ξεσηκώνονται, ελπ ί
ζοντας στή συνδρομή τών γάλλων καί σέ συνέχεια σφάζονται άπό τούς τούρ
κους χιλιάδες «ώς άναθέμενοι τάς έλπίδας των είς τάς νίκας τών γάλλω ν»17. 
Σ τά  1532 ό ναύαρχος Ά ντρέας Ντόρια φλογίζει τούς έλληνες, τούς εξεγείρει 
καί τέλος οί τοϋρκοι κάνουν νέες σφαγές48, ιδιαίτερα σκληρές στή Χιμάρα. 
Στά  1571, υστέρα άπό τήν ύπογραφή στή Ρώμη τής ιερής συμμαχίας άνάμεσα 
στόν Πάπα, τούς Ισπανούς καί τούς βενετσιάνους, οί έλληνες άναθαρροΰν καί 
ξαναπαίρνουν τά δπλα. Ή  νίκη τοΰ ένωμένου στόλου στή Ναύπακτο, δίνει 
φτερά στούς σκλάβους, πού ξεσκλαβώνουν μεγάλα κομμάτια τής έλληνικής 
γής. Ά λ λ ά  οί χριστιανοί σύμμαχοι δέν εκμεταλλεύονται τή νίκη τους καί τόν 
πανικό τών τούρκων. Οί τοϋρκοι θά εκδικηθούν τούς έλληνες πιο σκληρά 
άπό κάθε άλλη φορά40.

Στά 1585 οί ήπειρώτες άρματολοί Πούλιος Δράκος καί Μαλάμος. παρα
κινούμενοι άπό τή Βενετία, σηκώνουν τόν τόπο στ’ άρματα, κυριεύουν τήν 
’Ά ρ τα  καί προχωρούν γιά τά Γιάννινα μέ χιλιάδες ένοπλους. Γρήγορα δμως 
οί τοϋρκοι άντιδροΰν καί οί άντάρτες χάνονται στά βουνά50.

Στά 1588 ό Γεώργιος Ό ρσίνι, άπευθύνεται έλληνιστί στόν βασιλιά τής 
Γερμανίας Ροδόλφο Β ', ζητώντας βοήθεια γιά νά έλευθερωθεϊ ή Ε λλά δα  καί 
ν ’ άνακτήσει ή οίκογένειά του τήν ’Ή πειρο καί «Άμβρακίαν τήν ήμετέραν 
άρχαίαν πατρίδα»51. Ή  έκκληση αύτή δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα.

Σ τά  1603—6, οί ιππότες τής Μάλτας ξεσηκώνουν τούς ήπειρώτες. Τό κί
νημα δμως προδίδεται καί οί ήπειρώτες πληρώνουν άκριβά τήν έξέγεροή 
τους52.

Σ τά  χρόνια αύτά γινόταν καί ή προετοιμασία τής εκστρατείας τοϋ δούκα



ντε Νεβέρ, πού έλεγε πώς καταγόταν άπό τούς Παλαιολόγους. Στή συνωμο
σία ήταν ίσως μυημένος κι’ ό Διονύσιος ό Σκυλόσοφος, πού κατέλαβε τά Γιάν
νινα στά 161153, μέ τό έκ «γεωργών και βοσκών»54 στράτευμά του. Η άποτυχία 
τού Διονυσίου, δέν έμπόδισε νά συνεχιστεί ή κίνηση τοϋ ντε  Νεβέρ. Στά 1618 
μετέχουν στή συνωμοσία ό μητροπολίτης Ά ρ τη ς  και Ναύπακτού Γαβριήλ Βλά
σιος55, ό μητροπολίτης Ίω α νν ίνω ν  και άλλοι. Τελικά δέν έγ ινε  τίποτε τό α
ξιόλογο. Κυνηγήθηκαν δμως και τιμωρήθηκαν οχ έλληνες, ιδιαίτερα τής βο
ρειοδυτικής Ελλάδας.

Πέρασαν λίγα  χρόνια σχετικής ήρεμίας. Σ τά  βουνά δμως δέν έπαψαν νά

Ή  μάχη τής Λαγκάδας, δττως τήν ζωγράφισε ό Π. Ζωγράφος, μέ υπόδειξη τοΰ Μα- 
κρυγιάννη. Οί τοϋρκοι βγαίνουν άττό τήν "Άρτα καί -προχωρούν ττρός τό Κομπότι

κΓ από κεΐ στή Λαγκάδα.

ζοΰν, νά γυμνάζωνται και νά ελπίζουν, οί κλέφτες κι’ οί άρματολοί. Σ τά  168-3, 
οί άρματολοί ’Α γ έ λ η ς  Σουμήλας, άπό τά Γιάννινα, Πάνος Μ εϊντάνης, άπό 
τήν Κατούνα και τό Μικρό Χορμόπουλο, άπό τ’ ’Ά γραφ α , πού ενωμένοι χτυ 
πούσαν και τούς τούρκους καί τούς βενετσιάνους, κατέλαβαν τήν ’Ά ρτα , ε 
λευθέρωσαν τήν περιοχή της καί προχώρησαν στήν Ακαρνανία. ’Αλλά στή 
Βόνιτσα τούς έπιασαν «μ’ άπιστιά» οί βενετσιάνοι. Ό  λαός διέσωσε τά κατορ- 
θώματά το υ ς :

«. . .Είναι ό Σουμήλας πώρχεται, μαζύ μέ τό Μεϊντάνη, 
καί τό μικρό Χορμόπουλο, τό χιλιοπαινεμένο, 
ποΐναι καμάρι τών κλεφτών, καμάρι τών Άγράφων.
Φέρουν τά φλάμπουρα ανοιχτά μέ τό Σταυρό στή μέση, 
καί πολεμούν τή Βενετιά καί τήν Τουρκιά θερίζουν.
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Στήν Ά ρ τα  έκονέψανε κα'ι διώξανε τούς τούρκους, 
κι’ άπέκει πέρα πέρασαν, στή Βόνιτσα ρίχτηκαν.
Κι’ έκεϊ τούς πιάσαν μ’ απιστία οι σκύλοι οι Βενετσάνοι»50.

Τόν άλλο χρόνο (1684) οί τρεις άρματολοί βρίσκονται σύμμαχοι τών βε- 
νετσιάνων57, πού μ ’ επικεφαλής τόν Φραγκϊοκο Μοροζίνι πολεμούν τούς τούρ
κους (guerra miracolosa). Οί βενετσιάνοι μέ τή βοήθεια τών ήπειρωτών παίρ
νουν τήν Πρέβεζα καί τήν ’Ά ρ τα 58. Σ τήν  ’Ά ρ τα  θά μείνουν μέχρι τό καλο
καίρι τοΰ 1685.

Στά  1696 οί βενετσιάνοι ξαναπαίρνουν τήν ’Ά ρτα , έχοντας επικεφαλής 
τους τόν διαβόητο Λιμπεράκη Γερακάρη59. Ό  Γερακάρης συνηθισμένος στις 
άρπαγές, άπό τή μακροχρόνια ύπηρεσία του στούς τούρκους, έκανε μεγάλες 
συμφορές στήν ’Ά ρτα . Οί άρτινοί μέ έγγραφό τους στή Βενετία διαμαρτυρή- 
θηκαν έντονα γιά τή συμπεριφορά τοΰ καβαλλιέρ - Λιμπεράκη. Κι’ ένα παλιό 
τραγούδι διέσωσε τήν εικόνα τής καταστροφής:

« . . .Ή λ θ ε ν  ό Γκιόρτζης (Γκιαοΰρμπεης;) είς τήν Ά ρ τα ν  καί τήν έδιαγούμησε 
εκαψε κλησιαΐς μετζήτια καί τοϋ Σιάχμπεη τά σπίτια 
πήρε καί μιά τουρκοπούλα νά τήν κάμη ρωμνιοπούλα. . .»δ0.

Στά  μέοα περίπου τοΰ 18ου αίώνα, ό καπετάνιος Χρηστός Μ ηλιώνης, 
μπήκε στήν ’Ά ρτα  μέ τούς άντρες του καί φεύγοντας πήρε μαζύ του τόν 
τοΰρκο κατή καί μερικούς ά γά δ ες:

«. . .Κύριέ μου τί νά γένηκεν ό Χρηστός ό Μηλιώνης;
Πού ήταν κορώνα στά βουνά καί φλάμπουρο στους κάμπους; 
Φοβέρα μαύρη τής τουρκιάς, τής κλεφτουριας καμάρι, 
καί μέσα στούς αρματολούς αητός μέ δυο κεφάλια;

— Μάς είπαν δτι πέρασε καί μπήκε μες στήν Ά ρτα , 
πώς πήρε σκλάβο τόν κατή μέ τέσσερους αγάδες»61.

Τήν εποχή αύτή, γύρω άπό τήν ’Ά ρτα , στό Βάλτο, στά Τζουμέρκα, στ 
’Ά γραφ α , πληθαίνει ή κλεφτουριά, νοιώθει τή δύναμή της, φοβερίζει τούς 
τούρκους:

Κάτο> στοΰ Βάλτου τά χωριά 
Ξηρόμερο καί Ά γρα φ α  
γιε μ’ στά πέντε βιλαέτια 
φάτε πιέτε μωρ’ αδέρφια.
Έ κ’ είν’ οί κλέφτες οί πολλοί 
όλοι ντυμένοι στό φλουρί 
κάθονται καί τρων καί πίνουν 
καί τήν Ά ρ τα  φοβερίζουν.
II ιάνουν καί γράφουν μιά γραφή 
χέζουν τά γένια τοΰ κατή, 
γράφουνε καί στό Κομπότι, 
προοκυνοϋν καί τόν Δεσπότη.

-  -Μπρε Τούρκοι κάνετε καλά 
γατί σας καίμε τά χωριά.

aiMi....- .................



Γλήγορα τ' αρματολίκι, 
γιατ’ ερχόμαστε σά λύκοι62.

Ά π ’ αύτούς τος κλέφτες είναι κι’ οί Μπουκοβαλαϊοι, πού χτυπούν τούς 
τούρκους μέ μεγάλες επ ιτυ χ ίες :

« . . .  κι’ οί τοϋρκοι πέρα πέρασαν νά παν στή Βρεστενίτσα,
στή Βρεστενίτσα δέν στάθηκαν καί τράβηξαν στήν ’Άρτα.
Κι’ οί κλέφτες παν άπό κοντά, ό καπετάνιος Γιάννης, 
καί κάνουν τόν κατήφορο καί πάνε μες στό Πέτα.
Βλέπουν τούς τούρκους πώφευγαν, βλέπουν τούς άρβανίτες, 
πού πήγανε καί κλείστηκαν άνάμεσα στήν ’Άρτα»63.

Κι’ ά λ λ ο :
«. . .6 Μπουκοβάλας κίνησε, τή νύχτα, μέρα κάνει,

στόν Κόρακα ξεκάμπησε, στό Βάλτο πάει τό βράδυ. . .
. . .Τόν Μήτσο Χοϋσο καρτερεί, τρακόσιους τοϋ σκοτώνει 

καί τόν έπήρ’ άπ’ τό κοντό ώς οξου άπ’ τήν Ά ρτα».

Ά λ λ α  ή ’Ά ρ τα  δέν φοβερίζεται μονάχα άπ’ τούς κλέφτες τών Ά γράφω ν, 
τοϋ Βάλτου, τών Τζουμέρκων καί τοΰ Ραδο6ιζιοϋ. Στή Λάμαρη, πού μαζύ μέ 
τό Λοΰρο ύπάγονταν μέχρι τό 1796 στόν βοεβόδα τής ’Ά ρτας, άλλοι κλέφτες 
κι’ άρματολοί δροΰν κι’ απειλούν τούς τούρκους. Ό  Χοντρομάρας, ό Λάππας64, 
ό Νικολός Τζουβάρας65, ό Δήμος Διγόνης κι’ άλλοι.

Τήν ίδια εποχή ό Γιώτης Μπαρτζώκας, ένας καπετάνιος άπό τό Συρράκο
— δπως μας πληροφορεί ό Κώστας Κρυστάλλης66 — οργώνει τά Κατσανοχώ- 
ρια, τά Τζουμέρκα, τή Θεσσαλία, σκορπώντας τόν τρόμο στούς τούρκους.

Καί στά βορειοδυτικά τής ’Ά ρτας, στό Σούλι, ένας μικρός καί άνυπότα- 
χτος λαός, άμύνεται ολόκληρο τόν 18ο αίώνα κατά τών τούρκων καί τούς τα
πεινώ νει πολλές φορές.

’Έ τσι, δλος σχεδόν ό 18ος αιώνας κυλάει μέ τ’ άοτραπόβροντα τών κλε
φτών, τών άρματολών καί τών σουλιωτών. Ή  ’Ά ρ τα  είναι ολόγυρα σωσμένη 
άπό σώματα άγωνιστών. Τά Τζουμέρκα καί τ ’ ’Ά γρα φ α  γίνονται «παλληκα- 
ριών λημέρια»67. Αύτά τά παλληκάρια, πότε σάν κλέφτες, πότε σάν άρματο
λοί- πότε μονιασμένα, πότε χολωμένα μεταξύ τους, πότε άσυνείδητα, πότε εν
συνείδητα, κρατοΰν τό έ'Θνος σέ πολεμική ετοιμότητα κι’ έγρήγορση.

Καί φτάνει ή εποχή τοΰ Ά λή  - Πασα.
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Β'

Ή  εποχή τοϋ Ά λή
Γιά τόν Ά λ ή  - Πασα ή ιστορία δέν έβγαλε άκόμα τήν άμετάκλητη κρίση 

της. Ή  μορφή του, παράξενη κι’ άντιφατική, κρατάει άκόμα σέ ένδιαφέρον 
τούς ερευνητές και τούς συγκινεϊ. Πολλοί άπ’ αύτούς έγραφαν γιά τόν ’Αλή 
μέ μίσος, πολλοί μέ θαυμασμό. ’Ά λ λ ο ι τόν κατέταξαν στούς κακούργους, άλ
λοι τόν ύμνησαν καί τόν βάφτισαν «νέο Πύρρο», «πατέρα τών φτωχών»1 κλπ.

Σ ’ ένα σημείο ομως δλοι συμφωνούν: Πώς ό Ά λή ς, είτε μέ τή θέλησή 
του, ε’ίτε άθελά του, έγ ινε  ένας άπό τούς δυο κύριους παράγοντες πού συνέ
βαλαν στήν έπίσπευση τής έλληνικής έπανάοτασης. Ό  άλλος παράγοντας ή
ταν ή Φιλική Ε τα ιρ ία 2.

Ό  Ά λ ή ς έγ ινε  πασάς τών Γιαννίνων στά 1788. Στά  1796 πήρε μέ μίσθωση 
καί τό βοεβοδαλίκι τής ’Ά ρτας, πού ύπαγόταν κατ’ εύθεΐαν στή βασιλομήτορα 
(βαλιδέ - σουλτάνα). Σ ά  μισθωτή παρουσίασε κάποιον άνύπαρκτο Μουσταφά, 
ένώ πίσω άπό τό όνομα αύτό κρυβόταν ό ϊδιος ό Ά λή ς. ’Έ τσ ι ή περιοχή τής 
’Ά ρτας μέ τά μεγάλα άγροτικά έσοδά της καί μέ τά πλούσια ίβάρια της στις 
άκτές τοΰ Άμβρακικοΰ, έπεσε στά χέρια  τοϋ Ά λ ή 3.

'Ό ταν  ό Ά λή ς έγινε κυβερνήτης τής ’Ηπείρου, οί ραγιάδες προσδοκού
σαν τή σωτηρία τους άπό τούς Μόσκοβους. Ό  Ά λής, εξαίρετος διπλωμάτης 
καθώς ήταν, δέν άργησε νά έλθει σέ έπαφή μαζύ τους1. Μετά τήν κατάπνιξη 
τών κινημάτων τοΰ Λάμπρου Κατσώνη, Ό ρλώ φ  κλπ. οί ραγιάδες πικράθηκαν 
κι’ απογοητεύτηκαν άπ’ τούς ρώσους:

Κι’ οί Μόσκοβοι οί φίλοι μου 
ή μοναχή μου έλπίδα, 
καί τί καλό μοϋ κάμανε 
σάν ήρθαν στό Λεβάντε, 
νά αφανίσουν τά νησιά 
κα ί νά μέ παρατήσουν 
καί πάλι μέ τόν τύραννο 
νά κάμουν τήν αγάπη!
Έλπίδα άπό καμμιά μεριά 
νά λυτρωθώ δέν εχω, 
μας ήρθαν καί μας άναψαν



φωτιά απ’ ακρια σ’ άκρια 
κα'ι άφσαν νά τι'] σβύσουμε 
μέ γαΐμα κα'ι μέ δάκρυα*.

Ύ στερα άπ’ αύτές τις άποτυχίες τών ρώσων, οι ελπίδες τών έλλήνων 
στράφηκαν πρός τούς γάλλους, πού μέ τα συνθήματα τής επανάστασής τους 
γίνονται συμπαθείς σ’ ολους τούς ύπόδουλους λαούς. Ό  Κοραής ονειρεύεται 
μιά γαλλογραικική δημοκρατία «διά ν ’ άπολαύσουν οί Έλληνες τήν άληθινήν 
τών προπατόρων έλευθερίαν, άσυγκρίτως διάφορον τής ρωσικής ελευθερίας»6. 
Καί ό Περραιβός θά στιχουργήσει τό «’Εβίβα Μποναπάρτε».

Ό  Ά λ ή ς άρχίζει κι’ αύτός νά ερωτοτροπεί μέ τούς γάλλους. Οί ύπήκοοί 
του ξεθαρρεύουν. Σ τήν Πίνδο οί βλάχοι τραγουδούν τή Μασσαλιώτιδα. Ό  
πρόξενος τής Γαλλίας στήν ’Ά ρτα  μοιράζει τέσσερες χιλιάδες γαλλικά έθνό- 
σημα (κονκάρδες) στούς κατοίκους. Κι’ αύτοί τις φορούν καί κυκλοφορούν 
στό δρόμο μ’ αύτές7. Ό  Χατζή - Σ εχρέτης στήν «Άληπασιάδα» του θά γράψ ει:

«. . .Ή  ’Ά ρτα μέ τήν Πρέβεζα κι’ αυτ’ είναι στ’ άρματά τους 
. . .πολλοί ραγιάδες φόρεσαν κονκάρδα στό κεφάλι. . .».

Οί φ ιλ ίες δμως τού Ά λή  μέ τούς γάλλους δέν κρατούν πολύ. Μέ πό
λεμο τούς παίρνει τήν Πρέβεζα κι’ άκολουθεϊ ή φριχτή σφαγή τών Πρεβε- 
ζιάνων στή Σαλαώρα8.

Ό  Ά λής, άφοϋ ήσύχασε άπό τούς γάλλους τής Πρέβεζας, στράφηκε κατά 
τών Σουλιωτών. Στά 1803 κατάφερε νά τούς διώξει άπό τό Σοϋλι. Ό  χορός 
τοΰ Ζαλόγγου κι’ ή ήρωϊκή θυσία στό Σέλτσο9, είναι ό τραγικός επίλογος άγώ- 
νων πού κράτησαν £ναν αίώνα. Ό  Χατζή - Σ εχρέτης θά γράψ ει:

Μέσ’ τών Τσουμέρκων τά βουνά είν’ ενα μοναστήρι, 
μέ πεντακόσιους κλείστηκε νά γλίσει άπ’ τόν βεζύρη, · . .
Καί ό βεζύρης προβοδά άπό κοντά τ’ ασκέρι.
Ταχμίνι χίλιοι ποΰ ητουν μουχασερέ χαθήίκαν, 
στό μοναστήρι τά κελλιά άπό τό αίμα πνήκαν, 
σ’ άντρες, γυναίκες, σέ παιδιά τούς έβαλαν λεπίδι, 
άκόμα καί τόν Γούμενο τόν εφαγε τό φίδι.
Καί τά κελλιά χαλάστηκαν καί τά κονίσματά του.
Τοΰρθε τοΰ Κίτσου Μπότσαρη τέτοιας λογής γκιντέρι, 
τί δέν τ’ άπόμεινε ψυχή απ’ τό δικό του ασκέρι10.

Ά πό  τούς σουλιώτες δσοι γλίτωσαν κατέφυγαν στήν Πάργα καί τά Ί ό -  
νια νησιά.

Σ τά  ίδια περίπου χρόνια ό Ά λ ή ς θέλησε νά ξεκάνει καί τούς κλέφτες, 
κι’ δσους — άπό τούς προύχοντες ή τό λαό — έμεναν άπροσκύνητοι καί δέν 
γίνονταν όργανά του. Χτύπησε τόν περίφημο κλέφτη Γιωργοθώμο:

«. . .κι’ ό Γιωργοΰώμος τά στενά τοΰ1 Μακρυνόρου πιάνει.
Πέφτουν ντουφέκια σά βροχή, άχοΰν βουνά καί λόγγοι 
κι’ έβάστηξεν όλημερίς τό κλέφτικο ντουφέκι.
Οί τοϋρκοι πίσω γύρισαν καί παν κατά τήν Ά ρ τ α . . 
κι’ ό Γιώργος καμαρώνοντας έγύρισε στό Βάλτο»11.



Σ τά  1805, μέσα στή Μητρόπολη τής ’Ά ρτας, ξέκανε ό γιος τοΰ Ά λή , ό 
Βελής, τόν πρόκριτο τής Αιτωλοακαρνανίας Σουσμάνη και τόν γιό του. Ά φοΰ 
τούς κάλεσε μέ εντολή τοΰ Ά λή  και τούς ύποδέχτηκε στή Σαλαώρα μέ μου
σικές και τιμές (έπι τής υποδοχής ήταν ό πλοίαρχος τοΰ Ά λή , πού λεγόταν 
Ν τερμάν), τούς έφερε στήν ’Ά ρτα , τούς οδήγησε στή Μητρόπολη, κι’ έκεϊ, 
ένώ στό άπάνο) πάτωμα ό Βελής οργίαζε μέ τσιγγάνες και χόρευε γυμνός, στό 
ισόγειο άποκεφαλίζονταν οί δυο Σουσμάνηδες12.

Τόν ίδιο χρόνο, ό μητροπολίτης τής ’Ά ρτας ’Ιγνάτιος — ό κατόπιν Ούγ- 
γροβλαχίας — φοβούμενος τόν Ά λή , στόν όποιο τόν διέβαλαν, έφ υγε κρυφά 
άπό τήν ’Ά ρτα  γιά τή Λευκάδα, παίρνοντας μαζύ του τόν γραμματέα του Δημ. 
1. Μόστρα, τούς ύπηρέτες του καί τόν φιλελεύθερο γιατρό Νικ. Μαυρομάτη, 
πού ήταν καί γιατρός τοΰ Μουχτάρ, γιοϋ τοϋ Ά λή . Ό  Ά λ ή ς  ξέσπασε τήν ορ
γή του στήν οικογένεια τοΰ Μόστρα, φυλακίζοντας τόν πατέρα του καϊ τ’ ά- 
δέρφια του13.

Σ τά  άμέσως έπόμενα χρόνια, ό Ά λή ς άρχίζει ένα άγριο κυνηγητό τών 
κλεφτών. Βάζει μερικούς νά  σκοτώσουν τούς άλλους. Πληρώνει, φοβερίζει, 
τάζει. Μερικοί κλέφτες άμύνονται παλληκαρίσια, δπως ό Νικοτσάρας, ό Σ κυ
λοδήμος, ό Εύθ. Βλαχάβας11, ό Χρήστος Τσάρας Μπαλωμένος.

«. ■— Χρηστό μου, γιά δέν ερχεσαι, γιατί δέν προσκυνάτε;
— ’Εγώ δέν είμαι νιάνυφη, νά βγω νά προσκυνήσω.

’Εγώ είμ’ δ Χρήστος ξακουστός, ό Χρήστος Μπάλωμένος, 
μένα μέ ξέρ’ ό τόπος σου, μέ ξέρουν τά Τζουμέρκα.
Στήν Ά ρ τα  κάνο> πόλεμο, στήν ’Ά ρτα πολεμάα>. . .»ls.

Κι’ άπάνω άπ’ δλους τούς κλέφτες ό θρυλικός Κατσαντώνης. Ό  Βελή - 
Γκέκας, τό πρωτοπαλλήκαρο τοΰ Ά λή , σκοτώνεται άπό βόλι πού ρίχνει ό Κα- 
ραϊσκάκης, παλληκάρι τότε τοΰ Κατσαντώνη. Λίγο άργότερα ό Κατσαντώνης 
πέφτει άρρωστος καί πιάνεται άπ’ τούς στρατιώτες τοΰ Ά λή.

Μέ τό θάνατο τοΰ Κατσαντώνη ό Ά λή ς πιστεύει πώς ησύχασε μέ τήν 
κλέφτουριά. Προσκαλεϊ τούς σκόρπιους εδώ κι’ έκεϊ κλέφτες νά καταταγοΰν 
στόν στρατό του1®. ΟΙ αγγλοι — φίλοι του τότε — τόν άποτρέπουν, άλλ’ αυτός 
έχε ι τό δικό του σχέδιο. Καί μαζεύονται στά Γιάννινα πολλοί λεβέντες άπό
τήν ’Ή πειρο, τ’ ’Ά γραφα , τήν Στερεά. Ό  Άντροΰτσος, ό Καραϊσκάκης κι’ άλ
λοι πού θά δοξαστοΰν άργότερα, φοιτάνε στή στρατιωτική σχολή τοΰ Ά λή.

"Αν ύποπτεύεται κάποιον, βάζει άλλον νά τόν ξεκάνει, ’Έ τσ ι στά 1813 
σκοτώνει στήν ’Ά ρ τα  τόν ήρωα τοΰ Σέλτσου, τόγ Κίτσο Μπότσαρη17, πού 
μόλις είχε γυρίσει άπό τήν Κ έρκυρα:

«Τρία πουλάκια κάθονταν στής ’Ά ρτας τό γιοφύρι, 
τό'να τηράει στά Γιάννινα, τά'λλο κατά τό Σοΰλι, 
τό τρίτον τό καλλίτερον μοιρολογάει και λέει:
Ό  Μπότσαρης έκίνησε στά Γιάννινα νά πάει, 
γιά νά μαζώξει τάσπρα του όποΰχε δανεισμένα.
Κ ι’ άπό τήν Ά ρ τα ν  διάβηκεν κονάκι νά τοΰ κάμουν 
ΚΓ ευθύς κονάκι τώκαμαν στοΰ παπουτσή τοΰ Ρίζου.
Τρία τουφέκια τώρριξαν, τά τρί’ άράδα - άράδα.
Τονα τόν παίρνει στό πλευρό, τάλλο μέσα στά στήθη, 
τό τρίτο τό φαρμακερόν, τόν παίρνει μέσ’ στό στόμα.
Τό στόμα αίμα γιόμωσε καί κελαϊδεΐ καί λέγει:



— Καθήστε παλληκάρια μου καί σν βρε ψυχογιέ μου, 
τί τοΰτο δέν είναι γιά σάς· πάρτε μου τό κεφάλι 
νά μή τό πάρει ή τουρκιά, τό πάει τοϋ βεζύρη, 
τό ΐδοϋν οχτροί κα'ι χαίρονται, οι φίλοι και λυποϋνται»18.

Και ο’ άλλο δημοτικό τραγούδι, πού διέοωοε ό Passow, εξηγείται πώς ό 
φόνος έγινε κατά διαταγή τοϋ Ά λή  :

«. . ·ό Γυφτογώγος τό σκυλί αντάμα μέ τό Νοΰρη
σταλμέν’ άπ’ τόν Άλή - Πασά κι’ άπό τόν σελιχτάρη».

Ό  Ά λ ή ς δέν φρόντιζε μόνο νά οργανώσει δικό του στρατό άπό άλβανούς 
καί Έλληνες, ή νά ξεκάνει τούς κλέφτες γιά ναναι ήσυχος. Φρόντιζε νά έχει 
καί αφθονα χρήματα στό ταμείο του. Μ ηχανεύονταν ολους τούς τρόπους γιά  
ν ’ αύξήσει τά έσοδά του. Σύμφω να μέ τό νόμο του, αύτούς πού πέθαιναν ά
κληροι ή χωρίς στενούς συγγενείς, τούς κληρονομούσε αύτός. 'Ό τα ν  λοιπόν 
έπεσε πανούκλα στήν ’Ά ρτα  στά 1815—16 — πολλοί λένε  δτι τήν μετάδωσε 
ό ίδιος μοιράζοντας μολυσμένα ροϋχα στούς φτωχούς — καί πέθαναν oi μισοί 
κάτοικοι τής πόλης, ό Ά λής, εκτός άπό τίς κληρονομιές πού πήρε έκανε καί 
κάτι ά λ λ ο : ’Έ φ ερ ε  άπό τήν περιοχή τής Κασσιώπης 4.000 άνθρώπους καί 
τούς έγκατέστησε στά άδεια σπίτια, γιά νά παίρνει αύτός τό νοίκι, άφοϋ τά 
σπίτια είχαν γ ίνει δικά του.

—Μασαλά! ■— είπε ό τοϋρκος κεχαγιάς στόν γάλλο πρόξενο Ούγκό Που- 
κεβίλ, — οί δρόμοι γιόμισαν πάλι, είναι σά νά μή πέρασε άπό δώ ή πανούκλα19.

Ό  Ά λ ή ς έπαιρνε άπό τήν παραγοιγή τά 4/1020. 'Ό λ α  τά χωριά τά είχε 
τσιφλίκια, εκτός άπό δυό, στήν περιοχή τής ’Ά ρτας. Τό ένα ήταν τό Καμ- 
πότι, στό όποιο άντιδροΰσε ό Γεροστάθης. Γι’ αύτό κι’ ό Ά λ ή ς έβαλε καί 
σκότωσαν τόν Γεροστάθη κι’ ύστερα έκανε τό Κομπότι τσιφλίκι τοϋ γιοϋ του 
Μουκτάρ21.

Κατά τόν Leake ό Ά λή ς είσέπραττε άπό τήν πεδιάδα τής ’Ά ρτα ς 1.400 
πουγγιά, άπό πρόσοδο. ’Έ π α ιρνε  καί 290 βαλάντια άπό τά μή άνήκοντα σ’ 
αύτόν κτήματα. ’Έ π α ιρνε  καί 16.000 γρόσια άπό τόν φόρο τοϋ κρασιοϋ. ’Έ 
παιρνε καί πολλά βαλάντια άπό τούς νοικιαστές. ’Έ β γα ζε  κι’ άπό τό κου- 
μέρκι, δηλαδή τό δημ. τέλος τών είδών πού έμπαιναν στήν πόλη, κι’ άπό τά 
διερχόμενα ζώα, περίπου 16.000 γρόσια. ’Ά λ λ ε ς  13.000 γρόσια έπαιρνε άπ’ 
τή βοστίνα. Συνολικά ύπολογίζει ό Leake δτι ό Ά λ ή ς έπαιρνε άπ’ τήν επαρ
χία  τής ’Ά ρτας 60.000 λίρες στερλίνες άπ’ τίς προσόδους του. ’Ά λ λ ε ς  35. 
000 γρόσια ύπολογίζει τό χαράτσι. Καί άλλες 100.000 γρόσια τή συνεισφορά 
γιά τις τοπικές δαπάνες. Χώρια οί άναγκαστικές εισφορές καί τά αναγκα
στικά δάνεια, πού δέν πληρώνονταν ποτέ. Π ολλές φορές, μέ τήν παραμικρή 
άφορμή, άφαιροϋσε ολόκληρες περιουσίες, δπως τοϋ Νικολοϋ Βρετοϋ στήν 
’Ά ρ τ α 22.

’Έ τσι, ή περιοχή τής ’Ά ρτας, άν κι’ είχε έρημωθεϊ μέ τά όρλωφικά, 
λίγο - λίγο ξανάγινε άποδοτική. Ό  Pouqueville θεωρεί τά ροδάκινα τής ’Ά ρ 
τας τά καλλίτερα τής Εύρώπης καί θαυμάζει τόν τρόπο μέ τόν όποιο ρυθμί
ζονταν ή διανομή τών νερώ ν23.

Τά όργανα τοϋ Ά λ ή  δμως, πολλές φορές — δπως συνήθως τά όργανα 
τών τυραννικών καί απολυταρχικών καθεστώτων — τό παράκαναν καί δέν 
άφηναν τίποτε γιά τούς ύπηκόους. 'Έ να ς τέτοιος ήταν κι’ ό βοεβόδας τής 
’Ά ρτας στά χρόνια τής πανούκλας, κάποιος πού λεγόταν Αθανάσιος Ά ρ 



τας, γιος ενός άγροφύλακα Ά ντρέα  Μ παμπαγκόλου21. Αύτός στάθηκε τόσο 
σκληρός κι’ άσπλαχνος, ώστε οί άρτινοί μαθαίνοντας πώς περνάει ό Ά λ ή ς 
άπ’ τούς Κομτζιάδες (σημερινό ’Αμμότοπο), άνέβηκαν δλοι ώς έκεϊ γιά  νά 
τόν προσκυνήσουν καί νά παραπονεθοϋν. Κι’ αλήθεια, ό Ά λ ή ς διέταξε καί 
συνελήφθη ό ’Ά ρτας, καθώς κι’ οί συνεργάτες του I. Μ παγιάκας, γραμμα
τέας του, ό είσπράκτοράς του Ζαφείρης κι’ ό φίλος του έβραϊος Μ ιχαήλ 
Μπέσος. Στή θέση τοΰ ’Ά ρ τα  ό Ά λή ς διώρισε τόν Χασάν Μπελούσκη, μέ 
βοηθό τόν οπλαρχηγό Γώγο Μπακόλα. Οί άρτινοί στιχούργησαν γιά  τήν 
περίπτω ση:

« . . .  Τήν Ά ρ τα ν  τήν έχάλασεν ή έρημη πανούκλα 
κι’ οί άρτινοί δέν άφησαν τά παλαιά κονσούλτα.
’Άρχισαν γιά νά ρίξουνε τά χρέγια μέ χατήρι.
Οί άρτινοί τοιμάστηκαν νά πάγουν στό βεζύρη, 
παπ’ Άναστάσης έμπροστά κι’ ό Νικολό Κονόμος,
Γεωργούλης καί ό Τσουκαλάς, αυτοί θά βάλουν νόμους.
Στόν κύρ - Θανάση πήγανε πολλοί νοικοκυραΐοι 
οιτσά γιά νά τώ κάμωσι νά κρίνη γιά τά χρέη.
Κι’ ό κύρ - Θανάσης τσ’ ελεγε: 4—Τί θέλετε μπροστά μου
εγώ μούλκια αγόρασα νά ζήσουν τά παιδιά μου25 κλπ.».

'Έ να ς καί μοναδικός ήταν ό Θανάσης ’Ά ρτας. Οί άλλοι άρχοντες ήταν 
ολοι πατριώτες καί φιλάνθρωποι. Οί Καρυστινοί, οί Βλαχούτσηδες, οί Κρο- 
κιδαΐοι, οί Λιδωρικαίοι, οί Γεροστάθηδες, οί Βαρζέληδες κλπ. Οί πιο πολλοί 
τους μυήθηκαν νρήγορα καί στή Φιλική Εταιρία , γιατί άπό τήν ’Ά ρ τα  προ
έρχονταν κι’ ό ιδρυτής της, ό Νικόλαος Σκουφάς.

Ό  Σκουφάς κι’ή Φιλική
Σ τήν ’Ά ρτα  άνήκει ή τιμή πώς άπό τά χώματά της βγήκε ό μεγάλος 

Νικόλαος Σκουφάς, αύτός πού μέ τό λαγαρό μυαλό του καί τήν άδάμαστη 
θέλησή του, έβαλε τίς θεωρητικές καί ρομαντικές έπαναστατικές τάσεις τών 
έλλήνων στό δρόμο τής δράσης. 'Έ νω σε τούς Έλληνες μέ άλυτο δεσμό καί 
τούς εκανε νά πιστέψουν πώς μπορούν καί μόνοι τους νά πετύχουν αύτό πού
μάταια περίμεναν άπό τή φιλανθρωπία τών εύρωπαίων ήνεπόνων26. Αύτό τό
ϊδισ θά τονίσει άργότερα κι’ ό Ύ ψηλάντης στήν άπό 8.10.1820 προκήρυ
ξή το υ :

«Είς δλων τάς καρδίας είναι ριζωμένη ή ματαία εκείνη πρόληψις, δτι 
ποτέ μόνοι μας δέν ήμποροϋμεν νά έλεχιθεροοθώμεν. . . "ψευδής είναι ή πρόλη- 
ψις αύτη».

Τό ίδιο δίδαγμα Θά κάνει κι’ ό λόρδος Β ύρω ν:

«. . .άπ’ τούς άπιστους φράγκους λευτεριά μή ζητάτε!
Έκεϊ ζοϋν ηγεμόνες πού πουλούν κι’ άγοράζουν.
Μέ δικό σας ντουφέκι καί σπαθί πολεμάτε!».

Γιά τούς ολιγόπιστους, ό Σκουφάς επλασε ενα άγιο ψέμα: Πώς πίσω 
άπό τήν Αόρατη Ά ρ χή  τής Φιλικής Ε τα ιρ ίας κρύβονταν μιά μεγάλη δύ
ναμη.



Ό  Σκουφάς, χωριατόπαιδο άπό τό Κομπότι τής ’Ά ρτα ς 'ίδρυσε μέ τόν 
Τσακάλωφ και τόν Ξάνθο τή Φιλική και ξεκίνησε νά πραγματοποιήσει εκείνο 
πού οί «σοφοί» κι’ οί «μεγάλοι» τοΰ έθνους τόβλεπαν οάν άδύνατο.

'Ο κόμης Καποδίστριας άποκάλεσε τότε τούς φιλικούς «ελεεινούς έμπο- 
ροϋπαλλήλους καταστραφέντας λόγω τής κακής των διαγωγής και άφαιροΰν- 
τας τό χρήμα τών άφελών, έν όνόματι μιας πατρίδος ήν δέν έχουν» και συμ
βούλεψε τούς έλληνες «νά ζήσουν ύφ ’ ας κυβερνήσεις εύρίσκονται, μέχρις 
ού ή θεία Πρόνοια άποφασίση άλλως»27. Ό  ’Ιγνάτιος Ο ύγγροβλαχίας (πρώην 
’Ά ρ τη ς) είπε κι’ αύτός — άργότερα — τόν πικρό του λόγο, πώς οι φιλικοί 
ήταν «ημιμαθείς τυχοδιώκται»28. Κι’ άκόμα άργότερα, ό Μαύροκορδάτος κι’ οί 
φίλοι του, υπέδειξαν στό έθνος νά ξεχάσει τούς φιλικούς. Μερικοί Ιστορικοί 
προσπάθησαν ν’ άποσιωπήσουν κατά τό δυνατό τόν Σκουφά και τήν Φιλική 
( Τρικούπης, Π.Π. Γερμανός κ λ π .). Ά λ λά  ή άλήθεια είναι άδύνατο νά  κρυφτεί 
γιά πολύ. Σήμερα, κι’ αύτοί άκόμα πού παίρνουν άρνητική θέση άπέναντι στή 
Φιλική, χωρίς νά τό θέλουν ομολογούν τόν τεράστιο ρόλο της. Ό  καθηγη
τής Βακαλόπουλος παραδέχεται πώς «ή Φιλική ε ίχε  άμεσώτερη και άποτελε- 
σματικώτερη έπίδραση στις μεγάλες μάζες τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, γιατί ύπο- 
σχόταν άμεση και ολοκληρωτική τήν άνάσταση τοΰ Γένους καϊ γιατί είχε τή 
γοητεία τοΰ μυστηρίου»29. Ό  σκωπτικός Γιάννης Σκαρίμπας, καταλήγει πώς «ή 
Φιλική στάθηκε μιά οργάνωση άπό τις πατριωτικώτερες τοΰ κόσμου και πολλά, 
πάρα πολλά, τής χρωστάει ή έθνανάσταση»30.

Οί πολλοί δμως δέχονται πώς ή Φιλική ήταν ό κύριος παράγοντας πού 
οδήγησε τό έθνος στήν έλευθερία και πώς ό Σκουφάς ήταν ό άδιαφιλονίκη- 
τος άρχηγός της.

Ό  Φιλήμων, ό Άναγνωστόπουλος, ό Γούδας, ό Φωτιάδης, σημειώνουν 
πώς ό Σκουφάς ήταν «ό πρώτος συλλαβών τήν ίδέαν». Ό  Γερβϊνος χαρακτη
ρίζει τόν Σκουφα «θεμελιωτή τής Φιλικής Εταιρίας». Ό  Κόκκινος βεβαιώνει 
πώς «ό Σκουφάς έχε ι τήν ύπέρ τούς τύπους άρχηγίαν μεταξύ τών άλλων» καϊ 
πώς «μέ τόν θάνατον τοΰ Σκουφα έλειψ ε εκείνος πού ένεσάρκωνε τήν ίδέαν. 
ό έμψυχωτής τοΰ δλου έργου, αύτός πού άπετέλει τόν ένωτικόν κρίκον, ό έ- 
φελκύων τόν σεβασμόν καϊ τήν έμπιστοσύνην δλων. ’Έ λ ε ιψ εν  ό άρχηγός». 
Ό  Ν. Πατσέλης δέχεται πώς «μεταξύ τών τριών έδέσποζεν ή μορφή τοΰ 
Σκουφα, ό όποιος κατείχε τήν πρώτην θέσιν είς τήν άπρόσωπον άρχήν τής 
όργανώσεως». Ό  Λαμπρινός τονίζει πώς ξεχώριζε «ή έπιβλητική μορφή τοΰ 
Σκουφα, πρώτου μέσα στούς πρώτους, πού ό βαρύς όγκος τής εργασίας του 
άποσκεπάζει τούς ρόλους καϊ τή δράση τών άλλων, πού έσκαψε καϊ έρριξε 
τά θεμέλια γερά κι’ άσάλευτα». Καϊ συνεχίζει: «Υ πάρχει ένα ομαδικό έργο: 
ή Φιλική, κι’ ένα πρόσωπο, ό Σκουφάς. Ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο μπορεί νά 
σταθοΰν χωριστά. Τά δυο μαζύ άνοιξαν τις σελίδες τοΰ ελεύθερου εθνικού 
βίου». Ό  Φάνης Μ ιχαλόπουλος χαρακτηρίζει άγράμματους έκείνους πού εί
παν τόν Σκουφα άγράμματο. Ό  Βουρνάς παρατηρεί πώς «τό οργανωτικό σχή
μα τής Φιλικής τό επεξεργάστηκε ό δαιμόνιος Σκουφάς, πού ήταν ιδιοφυής 
πολιτικός και έξοχος οργανωτής». Ό  Περάνθης θαυμάζει τό «πικρό μεγα
λείο» τοΰ Σκουφα. Ό  Μ ελάς σημειώνει πώς «τό έθνος γνώρισε πολλούς ή- 
ρωες. Μά πιο συγκινητικό μυσταγωγό σέ υψηλότερο άγώνα, ϊσως ποτέ». Καϊ ό 
Κ. Παπαρρηγόπουλος άποφαίνεται πώς τό έργο τοΰ Σκουφα καϊ τής Φιλικής 
ήταν «σωτήριον διά τό έθνος».

Ά λλ ά  εκείνος πού έδωσε στόν Σκουφα καϊ στό έργο του τϊς πραγματικές 
τους διαστάσεις, ήταν ό Τάκης Κανδηλώρος. Μέ βάση τά έγγραφα καϊ τά απο
μνημονεύματα πού διασώθηκαν, άνεβάζει τόν Σκουφα στή θέση πού τοΰ ται
ριάζει, στή θέση ενός Μ εγάλου: «Εύτυχή τά έθνη πού έχουν νά έπιδείξουν



ενα Σκουφαν. Ή  Βουλγαρία έζησε πεντακόσια χρόνια ύπό τούς τούρκους, χω 
ρίς νά κινηθή, ήλευθερώθη δέ πολλά έτη μετά τήν Ελλάδα, διά ξένων λογ
χών, τών ρωσικών. Ή  'Ελλάς έξέθρεψεν ενα ταπεινόν έμπορον Σκουφαν, 
δστις εϊς τό πείσμα τών εύρωπαίων και τοΰ τσάρου και τής ρωσικής άντιδρά- 
σεως, πολεμούμενος και περιφρονούμενος ύπό πολλών συγχρόνων του, τής 
Μοίρας σχεδόν άποπαϊδι, έθεσε τάς βάσεις πανελληνίου προσπαθείας, δι" ής 
ή μέν ελευθερία τοΰ έθνους έπαγιώθη, ή δέ 'Ιερ ά  Συμμαχία τών σκληρών ή- 
γ’εμόνων τής Εύρώπης έγινε ράκος»31.

Ό  Άλής Φερμανλής 
καί σύμμαχος τών Ελλήνων

Ό  Ά λή ς πληροφορήθηκε άρκετά γρήγορα πώς οί έλληνες οργανώνονται 
άπό κάποια μυστική έταιρία. ’Ί σ ω ς  πίστεψε κ ι’ αύτός τή διάδοση, πώς πίσω 
άπό τήν Αόρατη Ά ρ χή  τής Φιλικής κρύβεται ή Ρωσία. Και επειδή ή φιλοδο
ξία του τόν οδηγούσε σέ σύγκρουση μέ τό σουλτάνο, ήθελε νάχει τήν ύπο- 
στήριξη τών ρώσων και τών έλλήνων. ’Έ τσ ι άφηνε σχεδόν ελεύθερη τή δράση 
τής Φιλικής στήν ’Ή πειρο  και δέν τοΰ κακοφαινόταν άν μάθαινε πώς έμπι
στοι συνεργάτες του γινόταν μέλη της. Τό έργο τής Φιλικής γινόταν άκώλυτα 
στήν έπικράτειά του και ή αύλή του ήταν ένα μεγάλο φυτώριο φ ιλικών32.

'Ό ταν  τό δίχτυ τής Φιλικής πλέχτηκε καλά γύρω άπό τόν Ά λή , δέν ήταν 
δύσκολο οί συνεργάτες του πού ήταν και φιλικοί νά τόν ώθήσουν στήν έπιθυ- 
μητή σύγκρουση μέ τόν σουλτάνο. Ή  Πύλη τόν ύποπτεύθηκε κ ι’ άρχισε νά 
δείχνει άγριες διαθέσεις απέναντι του. 'Ό λ ες  οί εξηγήσεις στάθηκε ευτυχώς 
άδύνατο νά τήν μεταπείσουν και μέ Χάτι - Σ ερ ιφ  τοΰ σουλτάνου ό Ά λ ή ς κη
ρύχτηκε φερμανλής (άποστάτης). ’Έ τσ ι ό Ά λ ή ς θέλοντας μή θέλοντας, δέν 
είχε άλλο άποκούμπι άπό τούς έλληνες. ’Ά ρχισ ε  νά τούς ύπόσχεταχ σύν
ταγμα33, νά λέει πώς θά γ ίνει ό ηγέτης τής ελληνικής επανάστασης και πα
τέρας τών έλλήνω ν34 καί νά επιδιώκει τή συμμαχία τών σουλιωτών.

Σ υγκάλεσε στά Γιάννινα μέγα διβάνιο, στό όποιο πήραν μέρος και έλλη
νες, άνάμεσα στούς οποίους κι’ ό μητροπολίτης τής ’Ά ρτα ς Πορφύριος. Έ κ ε ϊ 
δήλω σε:

« ...Χ αίρομαι γιά τήν εμπιστοσύνη που έ'δειξα στό γένος σας. 'Η  αν
δρεία του μέ βεβαιώνει τήν νίκην. Είς ολίγον καιρόν -θ’ άναστήσωμεν τό βα
σιλέων τών ρωμαίων, διώχνοντας τήν άπιστον γενεάν τών τούρκων πέραν τής 
Πόλεως»35.

Ά λλά  ένώ ό Ά λ ή ς προσπαθοΰσε ν ’ άποσπάσει τή συμπάθεια καί τήν βοή
θεια τών έλλήνων, ή Πύλη κίνησε έναντίον του τίς δυνάμεις της άπό τρία 
σημεία. Ά πό  τήν Αλβανία, άπό τή Θεσσαλία μέσω Πίνδου, άπό τό νότο. Ά πό  
τό νότο έρχόταν ό Π εχλιβάν Μπαμπά Πασάς, βούλγαρος στήν καταγωγή.

Σ τήν ’Ά ρτα  διοικητής ήταν ό φίλος τοΰ Ά λή , ό Νταλίπ - Πρεμέτης. 'Ό 
ταν πληροφορήθηκε πώς ό Π εχλιβάν προχωρούσε στήν Αίτοίλοακαρνανία, ό 
Νταλίπ - Πρεμέτης έσπευσε νά συνδιαλλαγεϊ μαζύ του και νά ύποσχεθεϊ δτι 
θά τοϋ παραδώσει τήν ’Ά ρτα. Ό  Ά λή ς οργίστηκε σάν τδμαθε κι’ έστειλε κατά 
τού άπιστου φίλου του τόν Έ λμάζ Ά γά  Μέτσιον μέ 3.000 άλβανούς. Τό φρού
ριο τής ’Ά ρτας παραδόθηκε κι’ ό Έ λμάζ έστειλε τό κεφάλι τοΰ Νταλίπ - Πρε- 
μέτη στόν Ά λή . Ό  Τσουκαλάς στήν «Άληπασιάδα» του διέσωσε τό γεγ ο ν ό ς :

«. . .άπό τήν Ά ρ τα ν  τοΰλθε μιά είδηση κακή, 
τό γύρισε ό Νταλίπης κι’ έκλείσ&ηκεν εκεί,



’Απάνω: Τό εσωτερικό του σπ ιτιού  τοΰ Π. Κομπότη στό όποιο κλείστηκαν πολλοί τοϋρκοι. 
Κάτω: Ή  πύλη τού φρουρίου τής "Αρτας δπου έγινε τό έπεισόδιο του Μεχμέτ Κλεισούρα.
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σήκωσε μπαϊράκια κι’ έ'βαλε ζαϊρέν. . .
Σκοτώνουν τόν Νταλίπην μέ τήν τερατουριά, 
άνοιξαν είς τό κάστρον κι’ έκαναν λιμουριά»38.

"Ομως ό Π εχλιβάν φτάνει ταχύτατα στό ’Άκτιο. Π ερνάει στήν Πρέβεζα, 
δπου ό γιος τοΰ Ά λή , ό Βελής, κλείνεται στό κάστρο. Ό  Π εχλιβάν προχωρεί 
στόν Καντζά. Κι’ ένώ ό Π εχλιβάν φτάνει στή γέφυρα τής ’Ά ρτα ς καταστρέ- 
φοντας καί λεηλατώντας τά χωριά τοΰ κάμπου, τμήμα τοΰ στρατοϋ του προχω
ρεί άπό τό Μακρυνόρος, καταστρέφει τό Κομπότι καί φτάνει στήν ’Ά ρ τα 37. Ύ 
στερα άπό μικρή άντίσταση οΐ ύπερασπιστές τής ’Ά ρτας άλβανοί κι’ ό Ό δυσ- 
σέας Άντροΰτσος έφυγαν γιά τά Γιάννινα. Ό  Π εχλιβάν μπήκε στήν ’Ά ρτα , 
άλλά δέν πρόλαβε νά κάνει καταστροφές, γιατί έλαβε διαταγή άπό τόν σερα- 
σκέρη (άρχιστράτηγο) τοΰ σουλτάνου ’Ισμαήλ Πασόμπεη νά μή χρονοτριβή
σει, άλλά νά πιάσει τά Π έντε Πηγάδια38. 'Ο Π εχλιβάν έξετέλεσε τή διαταγή, 
άλλά φθάνοντας στά Γιάννινα δέν άργησε νά έρθει σέ προστριβές μέ τόν ’Ισ 
μαήλ. Πέθανε ξαφνικά κι’ ό θάνατός του άποδόθηκε στόν ’Ισμαήλ, πού μέ όρ
γανά  του φαίνεται τόν δηλητηρίασε.

Ό  Ά λ ή ς άρχισε νά στενεύεται στό κάστρο τών Γιαννίνων κι’ οι προτάσεις 
του πρός τούς σουλιώτες — πού γύρισαν άπό τήν Κέρκυρα κι’ ήταν μέ τό 
σουλτανικό στράτευμα — γίνονται πιο δελεαστικές. Τούς τάζει τό Σοΰλι, τά 
φρούριά του, τούς τάζει χρήματα. Οί σουλιώτες, παρακινούμενοι άπό τούς φ ι
λικούς, πού τούς ένδιαφέρει νά κρατηθεί κάμποσο ό Ά λή ς, δέχονται τούς δρους 
του. Στόν αντιπρόσωπο τών σουλιωτών ό Ά λ ή ς είπε:

«Μόνον στους εαυτούς σας νά στηρίζεστε. Πρώσσοι, ’Άγγλοι, Αυστρια
κοί, πάντες ανεξαιρέτως θά γίνουν εχθροί σας, άμα μάθουν ό'τι ζητείτε ν ’ ά- 
ποτελέσετε πάλιν ενα λαόν. ’Έχετε πάντοτε ΰπ’ ό'ψιν τήν επίσημον ταύτην α
λήθειαν»39.

Ό  Ά λή ς κι’ οί σουλιώτες άνταλλάσουν ομήρους40 καί τόν Δεκέμβριο τοϋ
1820 ύπογράφεται41 ή συνθήκη Ά λή  καί σουλιωτών καί οί σουλιώτες άποχω- 
ροϋν άμέσως άπό τό σουλτανικό στρατόπεδο. Νά τό κείμενο τής συμμαχίας:

«Ήμεις οί υπογεγραμμένοι άγαδοαλβανοί καί καπετανέοι σουλιώται όρκωνό- 
μεθα ό καθείς εις τήν πίστιν του νά βαστάξωμεν τό παρόν γράμμα στερεόν, βέβαιον 
καί άμετάτρεπτον. Και δτι επειδή ό αφέντης μας Άλή - Πασάς πολιορκεϊται στενά 
άπό τόν ’Ισμαήλ καί λοιπούς πασάδες, νά είμαστε αδέλφια, ενα κορμί καί μιά ψυχή 
καί νά χΰσωμεν τό αίμα μας διά τό σελαμέτι αύτοΰ τοϋ άφεντός. Καί αν κανένας άπό 
εμάς τούς τούρκους γίνη άπιστος καί άρνηθή τόν δρκον, νά είναι δξω άπό τό ντίν - 
ισλάμ καί ν’ άποθάνη όβρηός. Εί δέ καί άπό εμάς τούς ρωμαίους κανένας, νά είναι 
αρνητής τοϋ Χριστού».

Τήν ’ίδια εποχή ό Ύ ψηλάντης έγραφε στόν Κολοκοτρώνη :

«Νά πασχίσετε παντοιοτρόπως εις τό νά φυλάττητε μίαν συμμαχίαν μετά τοϋ 
Άλή Πασά. . . νά τόν έχετε πάντοτε εις τό χέρι σας μέ δλα του τά πλούτη»42.

Τό γράμμα αύτό τοϋ Ύψηλάντη άποδίδει τήν χαραγμένη άπό τήν Φιλική 
Ε τα ιρ ία  γραμμή γιά «μερική» μόνο ενίσχυση τοϋ Ά λ ή  (άρθρο Ε ' τοϋ Γενικοϋ 
Σ χεδίου τής Φιλικής) καί άποδεικνύει πώς δλα γινόταν μέ μελέτη καί περί-



σκέψη κι’ δχι μέ προχειρότητα.
Οί σουλιώτες, μετά τή συνθήκη, ρίχτηκαν στούς σουλτανικούς σέ πολλά 

σημεία και τούς έφεραν σέ δύσκολη θέση. Ό  σελικτάρης Δράμαλης, άνεβαί- 
νοντας άπό τήν "Αρτα γιά τά Γιάννινα μέ τρόφιμα κλπ., παθαίνει πανωλεθρία 
στά Π έντε Πηγάδια άπό τόν Μάρκο Μπότσαρη. Πιάνονται πολλοί αιχμάλωτοι 
και έφόδια. ’Ανάμεσα στούς αιχμαλώτους ήταν και δυο νομομαθείς, δυο μπέη
δες, ένας κατής κι’ άλλοι. Σ τήν δημοπρασία πού άκολούθησε γιά τά λάφυρα, 
οί νομομαθείς δόθηκαν σ’ ένα τσιγγάνο άντί ένός γαϊδουριού, οί μπέηδες άντι 
μιας όκας καπνού κι’ ό κατής άφέθηκε ελεύθερος, γιατί δέν βρέθηκε πλειο
δότης43.

Ό  σουλτάνος βλέποντας πώς ή πολιορκία τοϋ ’Αλή τραβάει σέ μάκρος, 
αντικατέστησε τον σερασκέρη ’Ισμαήλ Πασόμπεη, άφήνοντάς του τόν τίτλο τοϋ 
πασα τοϋ Δελβίνου καί τών Γιαννίνων. Νέος άρχιστράτηγος διορίστηκε ό Χουρ- 
οίτ Πασας, διοικητής τής Πελοποννήσου.

Οί σουλιώτες τόν Γενάρη τοϋ 1821 ζήτησαν άπό τόν Ά λ ή  καί τό φρούριο 
τής Κιάφας, πού δέν τό είχε παραδώσει. Τούς άπαντα :

«'Τπηρετήσατέ με μέχρι τοΰ Μαρτίου. Τότε ό σουλτάνος σέ τόσες θά 
έμπέσει αμηχανίες, ώστε θά κατορθώσουμε νά τοΰ1 επιβάλουμε τό νόμο μας. . . 
καί τότε θά παραστήτε είς τήν εκφορά τοΰ οθωμανικού κράτους»44.

Είναι φανερό πώς ό Ά λ ή ς γνώριζε δτι ή Φιλική προετοίμαζε τήν επανά
σταση. ’Ίσ ω ς  νά γνώριζε κι’ δλας δτι ορίστηκε άπό τήν ήγεσία τής Φιλικής ή 
25η Μαρτίου σάν ημέρα τής επίσημης κήρυξής της45.

Ό  Χουρσίτ δμως μέ τίς δυνάμεις πού φέρνει μέσω Θεσσαλίας, πλησιάζει 
στήν ’Ή πειρο, γιά νά ένωθεϊ μέ τά σουλτανικά στρατεύματα πού πολιορκούν 
τόν Ά λή . Ό  Ά λή ς, σέ μιά άπεγνωσμένη προσπάθεια στέλνει άνθρώπους του 
παντοΰ νά ξεσηκώσουν τούς παλιούς φίλους του. Οί σουλιώτες καταλαμβάνουν 
τόν Καντζά, κοντά στήν ’Ά ρτα  καί κόβουν τήν έπικοινωνία τής Πρέβεζας μέ 
τά Γιάννινα. Ό  μητροπολίτης τής ’Ά ρτας Πορφύριος, πιεζόμενος άπό τούς 
τούρκους άναγκάστηκε ν ’ άφορίσει τούς σουλιώτες. Κι’ οχι μονάχα αύτό, άλλά 
κάλεσε τούς έλληνες νά έξοπλισθοϋν κατά «τών άφορισθέντων, τών έχθρών 
τοϋ θεοϋ , τών άνταρτών κατά τής εξουσίας τοΰ νομίμου διαδόχου τών χαλι- 
φών». Κι’ επειδή οί έλληνες δείχτηκαν «άναίσθητοι» στις έκκλήσεις του. μά
ζεψε 500—600 έργάτες, άπ’ αύτούς πού έρχονταν κάθε χρόνο καί καλλιεργού
σαν τά χτήματα τής περιοχής τής ’Ά ρτα ς (καταγόμενους άπό τό Μ εγανήσι 
τών Καλαμών), τούς έξώπλισε, τούς έδωσε μεροκάματα μιας εβδομάδας καί 
μπαίνοντας επικεφαλής, βάδισε νά καταλάβει τόν Καντζά. Ή  πρωτότυπη αύτή 
στρατιά στό δρόμο έψ ελνε λιτανείες καί καταριόταν τούς σουλιώτες. Ά λ λ ά  μέ 
τούς πρώτους πυροβολισμούς τράπηκαν δλοι σέ φυγή «σάν καρακάξες», ό δέ 
Πορφύριος κατέφυγε στόν τοΰρκο Μπεκίρ Τζογαδόρο. Οί σουλιώτες τοΰ έγρα
ψαν, πώς άν άλλη φορά τόν βροΰν μπροστά τους χωρίς νά κρατάει εύαγγέλιο, 
θά τόν κρεμάσουν. Ό  Πορφύριος σέ λίγο χάνει τήν εμπιστοσύνη τών τούρκων 
καϊ εξορίζεται στό 'Ά γιο  ’Ό ρος, άπ’ τό όποϊο θά φύγει, μέ τήν έκρηξη τής ε
πανάστασης, καί θα πάει στήν Αιτωλοακαρνανία κοντά στούς μαχόμενους έλ
ληνες46.

Άκολούθησε μιά μικρή περίοδος άνακωχής καί διάπραγματεύσεων μεταξύ 
τών σουλιωτών καί τών τούρκων, καθώς καί μεταξύ Ά λ ή  καί Χουρσίτ, πού είχε 
φτάσει πιά μπροστά στά Γιάννινα. Οί διαπραγματεύσεις δμως άπότυχαν, οί σου
λιώτες παρέλαβαν άπό τόν Ά λή  τήν Κιάφα καί ό άγώνας ξαναρχίζει τόν Μάρ



τη τοΰ 1821 πιο σκληρός.
Στό μεταξύ τά έπαναστατικά γεγονότα στήν Ε λλά δα  εξελίσσονται μέ γορ

γό ρυθμό. Μετά τήν Πελοπόννησο, τήν ’Αράχωβα, τήν ’Άμφισσα, έπαναστατεΐ 
ή Αιτωλοακαρνανία κι’ ή φωτιά ζυγώ νει πρός τήν ’Ά ρτα.

Ό  Χουρσίτ στέλνει στήν Σ τερεά  τόν ’Ισμαήλ Πλιάσα νά πνίξει τήν επα
νάσταση. 'Ο Πλιάσας φτάνει στήν ’Ά ρ τα  26 Μαΐου, προχωρεί πρός τό Μακρυ- 
νόρος, άλλά στήν Κούλια, λίγοι 'Έ λλ η νες μέ τόν Ί σ κ ο , τόν γυρίζουν πίσω, 
πείθοντάς τον πώς δλοι οί 'Έ λλη νες πήραν τά δπλα και έπιασαν τά χωριά και 
τις πόλεις. Ό  Καραϊσκάκης κ ι’ ό Γ ιάννης Κουτελίδας παρενοχλοΰν στό Κομ- 
πότι τις δυνάμεις τοΰ Πλιάσα, τραυματίζεται ό Καραϊσκάκης καθώς περιγελά 
τούς τούρκους. Μή μπορώντας ό Πλιάσας νά τά βγάλει μόνος του πέρα, ζήτησε 
άπό τόν Χουρσίτ ενισχύσεις. Και τοΰ στέλνει ό Χουρσίτ τούς Χασάνμπεη Βρι- 
ώνη, τόν Μπεκίρ Τζογαδόρο και τόν Σοΰλτζε Κόρτζα, μ’ έφτά χιλιάδες άνδρες. 
Ά φοΰ έφτασαν στό Κομπότι, προχώρησαν στή Λαγκάδα «όπούναι ενα στένωμα 
δλο κοντόρεικον και άγριόβατα τυλιμένον»47. Τήν θέση τήν κρατούσαν ογδόν
τα ένας επαναστάτες, μέ επικεφαλής τόν Γώγο Μπακόλα, τόν ’Ίσ κο , τόν Βαλ- 
τινό, τόν Καραγιαννόπουλο και τόν Σουλεϋμάν Βαρνίζη. Μ’ δλα τά γερούσια 
πούκαναν οί τοϋρκοι, δέν κατάφεραν νά περάσουν. Οί έλληνες τούς κυνήγη
σαν μέχρι τό Κομπότι. Γι’ αύτή τή νίκη «λαμπρύνεται καί δοξάζεται ό μακαρί
της Γώγος. Χάριτες τοΰ χρωστάγει ή πατρίς· ώς λιοντάρι πολεμοΰσε και ώς 
φιλόσοφος ώδηγοΰσε. Καί άνάστησε τήν πατρίδα εκείνη τήν ήμέρα», θά σημειώ
σει ό Μ ακρυγιάννης. Γιατί αν διάβαιναν οί τοϋρκοι, θά ελευθέρωναν δλους 
τούς πολιορκημένους τούρκους τής Αιτωλοακαρνανίας, πού μετά τήν ήττα τών 
ομοφύλων τους στήν Λαγκάδα, άπογοητεύθηκαν καί παραδόθηκαν. Ή  μάχη τής 
Λαγκάδας έγ ινε  στις 18 Ιο υ ν ίο υ  1821, κατά τόν Μ ακρυγιάννη.

Σ τις  28 καί 29 ’Ιουνίου οί τοϋρκοι άνέβηκαν στό Πέτα. Οί λιγοστοί έλλη
νες είχαν άπώλειες κι’ ύποχώρησαν.

Μετά τήν ήττα τους στή Λαγκάδα. οί τοϋρκοι αγρίεψαν μέσα στήν Ά ρ τα . 
'Ο Χασάν, διοικητής τής ’Ά ρτας, γιά νά μή φανεί στόν Χουρσίτ τό μέγεθος 
τής ήττας, έσφαξε άοπλους πολίτες κι’ έστειλε τά κεφάλια τους στόν σερα- 
σκέρη δήθεν γιά κεφάλια τών εχθρώ νls. Οί περισσότερες εκτελέσεις γίνονταν 
στήν πλατεία τοΰ Μονοπωλειοΰ, άπό δήμιο εδραίο. Α πάνω  στή γέφυρα  τής 
’Ά ρτας στήνονταν κεφάλια κομμένα, ένώ στό δρόμο βρίσκονταν άνθρωποι πα- 
λουκωμένοι49. Οί τοϋρκοι τήν ήττα τους στή Λαγκάδα τήν απέδωσαν στό Κι
σμέτ (πεπρω μένο).

Στό τέλος Ιο υ ν ίο υ  οί Δημ. Κουτελίδας, Μήτρος Γώγος, Γ ιάννης Ράγκος, 
Ί σ κ ο ς , Λεπενιώτης, τράδηξαν κατά τά Τσουμέρκα, ένώ ό Βαρνακιώτης πολι
ορκούσε τήν ’Ά ρτα. Σ τήν Ά γ ν α ν τα  ύψώθηκε ή σημαία τοΰ Σταυροΰ. Τήν ίδια 
εποχή ό Γώγος πήγε στήν Πλάκα καί τήν πήρε άπό τούς τούρκους.

Ο Χουρσίτ, φοβούμενος δτι οί κινήσεις τών έλλήνων άπέβλεπαν στόν 
άποκλεισμό του άπό τή Θεσσαλία, έστειλε στρατό στούς Καλαρρύτες καί Σ υρ- 
ράκο καί Πλάκα, περίπου όχτώ χιλιάδες. Ό  Γώγος, ό ’Ίσ κος, ό Βαρνακιώτης, 
ό Κουτελίδας, τούς νίκησαν στήν Πλάκα. 'Ύστερα άπό λ ίγες μέρες ό Χουρσίτ 
ξαναστέλνει νέες δυνάμεις. Ο Γώγος τότε κάλεσε σ’ ενίσχυση τόν Μάρκο Μπό
τσαρη. Καί μαζύ ρίχτηκαν στούς τούρκους καί τούς «καταφάνισαν στόν σκο
τωμόν». Πιάστηκε ζωντανός κι’ ό οπλαρχηγός Κ. Πουλής, συνεργάτης τών 
τούρκων50.

Τήν ίδια εποχή οί τοϋρκοι νικήθηκαν στά Σχωρέτσαινα (σημερινό Κα
ταρράκτη) καί ’Ά γναντα . ’Έ τσ ι οί δυνάμεις τοΰ Χουρσίτ κλείστηκαν στό Συρ- 
ράκο καί στις Καλαρρύτες. ’Αλλά οχ κάτοικοι έμπασαν τούς επαναστάτες στά



δυο αύτά χωριά. Ό  Γιάννης Ράγκος έπι δέκα μέρες χτύπαγε τούς τούρκους, 
πού είχαν κεφαλή τους τόν Ίμπραήμ  Πρεμέτην. Τελικά οί τοϋρκοι δέχτηκαν 
νά φύγουν, παίρνοντας ομήρους γιά σιγουριά δτι δέν θά χτυπηθούν. Ά λλά  
φεύγοντας συνάντησαν 2.000 άντρες, πού έρχονταν σ’ ενίσχυσή τους. Τότε έ 
σφαξαν τούς ομήρους καί γύρισαν στούς Καλαρρύτες καί Συρράκο. Οί έπα- 
ναστάτες κι’ οί κάτοικοι — μαζύ κι’ ό Ίω . Κωλέττης — έφυγαν πρός τ’ ’Ά γ ρ α 
φα καί τόν Βάλτο51, παίρνοντας μαζύ τους δ,τι μπορούσαν. Τά δυο χωριά κά
ηκαν, κατ’ άλλους άπό τούς έπαναστάτες, κατ’ άλλους άπό τούς τούρκους. Τό 
δημοτικό τραγούδι λ έ ε ι :

«— Παιδιά μή καίτε τά χωριά, μή καίτε τά βακούφια, 
οί βλάχοι τό μετάνοιωσαν καί πίσω -θά γυρίσουν.

— Τί λες, τί λες, παληάρβανε, τί λές Ίμέρ Κουμπάρε, 
πάνε οΐ βλάχοι έφυγαν, πάνε κατά τό Βάλτο 
κι’ δταν θ ’ αλλάξει ό καιρός, φτιάνουν καινούργια σπίτια 
φτιάνουν καινούργιες εκκλησίες, καινούργια μοναστήρια»52.

Οί τοϋρκοι άπό τούς Καλαρρύτες χτύπησαν πάλι τήν Πλάκα, άλλ’ άπό- 
τυχαν. Στό Ματσούκι δμως καί τούς Μελισσουργούς είχαν έπ ιτυχ ίες53.

Ά ργότερα στόν Σταυρό τών Τζουμέρκων, ό Γώγος, ό Μ παλωμένος, ό 
Ράγκος κι' ό Κατσικογιάννης, νίκησαν τούς τούρκους κι’ έβγαλαν τά «δανει
κά» γιά τίς ήττες στούς Μελισσουργούς καί στό Ματσούκι. Ε κ είνη  τήν ή- 
μέρα στό Σταυρό καί «ό χειρότερος Έλληνας έκαμε τό χρέος του, δμως προ- 
τηπέται καί δοξάζεται ό Γώγος ό άθάνατος, δέν στοχάζονταν θάνατον αύτός 
ό άγαθός πατριώτης, θ έ , συχώρεσε τήν ψυχή του, καί σύ, πατρίδα, νά τόν 
μακαρίζης δσο είσαι πατρίδα έλεύτερη», γράφει ό Μ ακρυγιάννης. Κι’ ό λαός 
θά τόν τραγουδήσει:

«Π ο ιός είν’ αυτός ποΰ πολεμάει καί βροντερά χουγιάζει;
Γώγος Μπακόλας πολεμάει μέ χίλιους πεντακόσιους 

•—Λεβέντες Ραδοβιζινοί, πετρίτες τοΰ Τσουμέρκου,
παστρέψτε τά ντουφέκια σας, τροχίστε τά σπαθιά σας, 
τί έπλάκωσε ή Αρβανιτιά γιά νά μας θολοθρέψουν»5-1.

Σ τις άρχές Σεπτεμβρίου οί τοϋρκοι πάνε νά πιάσουν τό Πέτα. Ό  δε
σπότης δμως τής 'Ά ρτας ΆνΘηιος είχε ειδοποιήσει κρυφά τούς έλληνες άπό 
την προηγούμενη μέρα κι’ έτσι οί έπαναοτάτες βρέθηκαν έτοιμοι. Οί τοϋρκοι 
είχαν άρχηγούς τόν Χασάνπασα, τόν Ισμαήλ Πλιάσα, τόν Σμαήλπασα Γιαν- 
νιώτη, τόν Χασάνμιπεη Βριώνη, τόν Σεφτήπασα, τόν Γιακόβη, τόν Μαξούταγα, 
τόν Σοϋλτζε Κόρτζα. Τών έλλήνω ν — τριακόσιων πενήντα — άρχηγοί ήταν ό 
Γώγος, ό Σταμούλης Μαλεοιάδας, ό Δημοτσέλιος, ό Φώτος Σκαλτσογιάννης. 
Μ’ δλες τίς επιθέσεις τους οι τοϋρκοι δέν μπόρεσαν νά νικήσουν, κι' δταν οί 
έλληνες έκαναν αντεπίθεση, τούς κυνήγησαν μέχρι τό ποτάμι55.

Μετά τή μάχη τοϋ Πέτα, έγινε σύναξη τών προκρίτων τών χωριών τής 
’Ά ρτας καί καθορίστηκε ό τρόπος μέ τόν οποίο θά μαζεύονταν τρόφιμα κι’ αλ- 
λα εφόδια για τους μαχόμενους, άλλά καί γιά τόν λαό. Διορίστηκαν έντιμοι 
άνθρωποι γι αυτη τη δουλεία. Οί πιο πλούσιοι θά βοηθούσαν τούς φτωχότε
ρους. «Τηράτε πόσην άρμονίαν είχαμε, πόσην ομόνοια κι’ αδελφοσύνη» θά 
θυμηθεί άργότερα ό Μ ακρυγιάννης56.

Τίς ίδιες αυτές μέρες στό Πέτα έγιναν δυό σημαντικά γεγο νό τα : Φιλιώ
θηκαν ό Γώγος Μπακόλας κι’ ό Μάρκος Μπότσαρης, πού ήταν εχθροί άπό



τότε πού ό πρώτος σκότωσε τόν πατέρα τού δεύτερου. ’Αγκαλιάστηκαν, φ ιλή
θηκαν, έκαναν δρκους. Τό δεύτερο σημαντικό γεγονός ήταν ή ύπογραφή συν
θήκης μεταξύ έλλήνων οπλαρχηγών και άλβανών. Νά τό κείμενό τ η ς :57

«Ήμεΐς οί, υπογεγραμμένοι δίδομεν τό γράμμα μας τών προεστών καί τών κα- 
πεταναρέων όπου είναι είς τό σιάρτι όπου εχομεν κάμει αναμεταξύ μας τοϋρκοι καί 
ρωμαίοι, ό'που έγίναμεν ενα σώμα καί έδεθήκαμε καί χωρισμό δέν εχομεν ό ενας άπό 
τόν άλλον. Καί εχομεν νά τζαλιστήσωμεν μέ όλες μας τίς δυνάμεις χωρίς χιλέ καί 
χωρίς κουσούρι διά νά έβγάλωμεν είς σελαμέτι τόν Βεζύρ Άλή Πασά έφέντη μας 
καί τόν εαυτό μας. Καί όποιος άνθρωπος μεγάλος ή μικρός ή τοΰρκος ή ρωμιός η- 
θελεν γγίξει ή πολεμήσει κανέναν άπό μάς, νά εϊμεθα όλοι είς τήν βοήθειάν του ή
μεΐς όπου έβουλώσαμε καί υπογράψαμε. Καί άνίσως κάποιος άπό ημάς ήθελε γυ
ρίσει καί φανεί ενάντιος, νά εϊμεθα όλοι επάνω του καί νά τόν χαλούμε καί νά τόν 
κυνηγούμε ν. Καί έβγαίνοντας ό Άλή Πασάς είς σελαμέτι άνίσως θελήσει νά γγίξει 
κανέναν άπό ήμάς ή τοϋρκον ή ρωμιόν, νά μή τό δεχθώμεν καί νά εΐμεθα όλοι τοΰρ- 
κοι καί ρωμαίοι βοηθοί εκείνου όπου ήθελεν γγιχθή άπό μέρος τοϋ Άλή Πασά. 
Καί ακόμη ε’ις τό έξής όποιος ήθελε νά μάς γένει σύντροφος ή τοΰρκος ή ρωμιός, 
τόν εχωμεν καί αυτόν μέσα είς τήν ιδίαν συντροφιάν. Προσέτι καί όσα κεφαλο
χώρια μεγάλα καί μικρά είχε παρμένα διά τσιφλίκια ό Βεζύρ Άλή Πασάς μέ βίαν 
καί χωρίς άσπρα, αύτά λοιπόν εις τό έξής μένουν παντί ελεύθερα καί κεφαλοχώρια 
καθώς ήταν έξ άρχής καί νά δίνουν μόνον τήν βασιλικήν δεκατίαν όσα έδεκατίζον- 
ταν καί όσα έδιδαν κέσμι, πάλιν νά δίδουν κέσμι. Καί άλλο τίποτας δέν έχουν νά 
δίνουν οί χριστιανοί. Αύτό είναι τό σιάρτι μας, αύτή είναι ή συνθήκη μας καί ά
νίσως παραλλάξωμεν άπό τά άνωθεν συμφωνημένα μας, νά εϊμεθα έ'ξω άπό τήν 
πίστιν μας, άπό τό σιαφέτ τοϋ Μουχαμέτ - Άλή - άβρέντι μποσκεντί κιαφίρ καί 
γίνεται τό παρόν μας καί δίδεται είς χειρας τών προεστών καί καπιταναρέων καί 
επίλοιπων χριστιανών» 1821, σεπτεμβρίου 1, Πέτα "Αρτας, Ά γ ο  Μουχουρδά- 
ρης, Ταχίρ Ά μπάζης, Τζίνκο Χαμέτςης, Μήτσιος ΜιΘάνης, Τζέλιος τοϋ Μου- 
σταφά Χήτης παρασταθείς, έγώ Τζακος τοϋ Τεληιιρτζάνη άπό Βιροκασμιρο- 
λους τους σύντροφος, Πάγιας τούς νουρέ Πεγιάτος κερί, Μίτσο Τζότζας Κι- 
λιπούρης, Ν. Ζιώτης, Νότης Μπότσαρης, Νάσος Φωτομάρας, Κίτσος Μάτζας, 
Νάσος Καραπάνος, Κίτσος Νούσιας, Νάσιο Τζαμαραζέρτης.

Ή  συνθήκη αύτή ήταν μέσα στά σχέδια τών έλλήνων, νά κρατοϋν τούς 
ιουρκαλβανούς διχασμένους, γιά νά στεριώσει ή επανάσταση. Κι' ό Ά λ ή ς άπό 
άνάγκη δεχόταν αύτή τή σύμπραξη. «Μιλήσαμε καί κάμαμεν σέρτια, ν ’ άγω· 
νιστούμε νά βγόλωμε τόν Άλήπασα. Αύτά μιλήσαμε μέ τούς τούρκους. Καί 
μέ τούς ελληνες μυστικώς τούς είπαμε διά τήν λευτεριά τής πατρίδας», γρά
φει ό Μ ακρυγιάννης.

Τήν συμμαχία αύτή τήν ήθελαν κι’ οί 'Έ λ λη νες τόσο πολύ, ώστε καί 
ποίημα άφιερώθηκε σ’ αύτή, πού τό βρίσκομε στή χειρόγραφη εφημερίδα «Αί- 
τω λική»:

«Αγάδες τής Άλβανιτιάς, τού λιούμ Τεπελένας 
καί σείς άπό τά άντικρυς χωρία τής Δερβένας 
ή φήμη σάς ώνάμασε πύργους εμπιστοσύνης, 
γνήσια τέκνα τής τιμής καί τής δικαιοσύνης.

’Έχει τοΰ Διάκου ή ψυχή έκδικητάς γενναίους 
πολλούς αγάδες φοβερούς καί 'Έλληνας ρωμαλέους.
Λοιπόν άκοϋτε στρατηγοί, τοϋρκοι καί ρωμαίοι,
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σάς προσκαλει νά τρέξετε, πεζοί, καβαλλαρέοι

και δταν τελειώσετε τήν πράξιν τών Γιαννίνων 
ένθυμηθήτε δλοι σας τον ήρωα εκείνον»58.

Αύτή τήν εποχή δλες οί ελπίδες τοΰ Ά λή  στηρίζονταν στούς Έλληνες, 
ύστερα μάλιστα άπό τήν προδοσία τοΰ Ό μ έρ  Βρυώνη καί λοιπών φ ίλων τοΰ 
Ά λή . Ό  γιος τοΰ Ά λή  Σ αλίλ  Πασας, σ’ ένα τραγούδι πού τοΰ άποδίδουν, 
βάζει τόν Ά λή  νά λ έε ι:

«. . .εγώ στό βιό δέν πείθομαι, δέν πείθομαι στ’ ασκέρι, 
έλπίδα μου μόν’ στέκεται τών χριστιανών τό χέρι.
Αυτοί αντρείοι, τολμηροί, πιστοί και ρωμαλέοι, 
γιατ'ι μ’ εμέ δειχτήκανε πάντα χοσμικιαρέοι.
Κ ι’ ακόμα χάλια πολεμούν στ’ ’Ά γραφα κα'ι στόν Βάλτο, 
π’ αν ενωθούνε πέονουνε κα'ι κάστρα μέ οισάλτο.
Π ρέπει λοιπόν νά δώσουμε συγχώρεση μεγάλη
κι’ ελευθερίά μαζύ μ’ αυτήν, ώς έκαναν οι Γάλλοι. . ·»59.

Ή ρ θ ε  δμως ένα γεγονός νά σκιάσει τις σχέσεις τών έλληνοαλβανών συμ
μάχων. Οί βαλτινοί, παραβιάζοντας τά συμφωνημένα, έπνιξαν στό ρέμα τοΰ 
Ά ν ν ιν ο υ , κοντά στό Κομπότι, πολλούς άρβανίτες φίλους τοΰ Ά λή . "Ενας πού 
γλίτωσε έφερε τό δυσάρεστο νέο στούς άλλους άλβανούς. Μέ διάφορες δι
καιολογίες και δρκους, κατάφερναν οί έλληνες νά διατηρηθή ή συμμαχία.

Μιά επιχείρηση τών έλλήνων στό Νιοχώρι τής ’Ά ρτα ς έληξε μέ μικρή 
επιτυχία. Κι’ άλλη μιά πρός τά Π έντε Πηγάδια άπέδωσε λάφυρα κι’ αιχμα
λώτους, άλλά τό φρούριο έμεινε στά χέρια τών τούρκων.

Σ τήν Εύρώπη οί επιτυχίες τών έλλήνω ν έφταναν εξογκωμένες. Καλά 
καλά δέν είχε άρχίσει ή έπίθεοη κατά τής ’Ά ρτας και ό Percy Shelley δημοσί
ευε τήν 1.11.21 τό δράμα του «Ελλάς», στό όποιο έλ εγε :

«. . .ή Αθήνα, ή Θήβα, ή ’Ά ρτα 
μέ τό γιουρούσι έπάρθηκαν».

Ή  ’Άρτα προετοιμάζεται
Ή  συμβολή τής ’Ά ρτας καί τής περιοχής της στήν προετοιμασία τής ε

πανάστασης είναι σημαντική. Ά πό  τήν ’Ά ρτα  ξεκίνησε ό ιδρυτής καί πρώτος 
άρχηγός τής Φιλικής Εταιρίας. Ά λλ ά  καί πολλοί άλλοι έξέχοντες φιλικοί 
είχαν πατρίδα τους τήν Ά ρ τ α : Ό  Άσηιιάκης Κροκίδας60, ό Έ παμ. Λουριώ- 
της, ό Χριστόδ. Λουριώτης, ό ’Ιω άννης X. Αναστασίου, ό Αθανάσιος Γ. Ά ρ- 
τινός, ό Γεώργιος Μόστρας, ό ’Ιω άννης Στρεζέσκος, ό Κ. Γεροστάθης κι’ άλ
λοι, πού τά όνόματά τους διέσωσε ό Φιλήμων στόν γνωστό κατάλογο τών φ ι
λικών. ’Ί σ ω ς  καμμιά άλλη πόλη δέν έβγαλε τόσους κορυφαίους φιλικούς, 
δσους ή ’Ά ρτα.

Έ κτος δμως άπ’ αύτούς τούς φιλικούς πού δροΰσαν στό έξωτερικό, και 
μέσα στήν ’Ά ρτα  δροΰσε μιά τολμηρή οργάνωση φιλικών. Ό  Μ ακρυγιάννης 
διέσωσε μερικά στοιχεία άπό τή δράση της.

Έ π ι κεφαλής τών φιλικών τής ’Ά ρτα ς ήταν ένας ιερέας, πρώτα σακελ- 
λάριος κι’ ύστερα οικονόμος. 'Υποστηρίζεται πώς ήταν ό ιερέας ’Ιω άννης Γε-



ωργ. Μόστρας, πατέρας τοΰ γραμματέα της Μητρόπολης Δημ. Μόστρα, πού 
δραπέτευσε μαζύ μέ τόν ’Ιγνάτιο τό 180561. Ό  Μ ακρυγιάννης, χωρίς νά μάς 
λέει τδνομά του, μάς πληροφορεί πώς ε ίχε  «τέσσερα σερνικά παιδιά» και τό 
ένα σπούδαζε στήν Εύρώπη κι’ ήταν «φίλος κι’ άγαπημένος τοΰ Καποδί- 
στρια». 'Ο Σπ. Ά ραβαντινός μάς δίνει τήν πληροφορία πώς μετά τήν δραπέ
τευση τοΰ Δημ. Μόστρα, συνελήφθησαν ό πατέρας του Ίω ά ν . Μόστρας και 
τά τρία αδέρφια τοϋ Δημητρίου κΓ ελευθερώθηκαν τό 1818, μέ επέμβαση τσΰ 
Καποδίστρια. Ά πό τή σύμπτωση λοιπόν τών στοιχείων, βγήκε ή άποψη δτι ό 
παπα - Γιάννης Μόστρας ήταν ό φιλικός πού γράφει ό Μ ακρυγιάννης62.

Ό  ιερέας λοιπόν, ό Μ ακρυγιάννης, ό Σκαρμίτζος (πού άργότερα σκοτώ-

Τά έρείπ ια  τής Κούλιας τής Μητρόπολης, όπως έχουν σήμερα. ’Α π’ αυτοί) οί τοϋρκοι χτυ
πούσαν τους έλληνες που πολεμούσαν στήν 'Ο δηγήτρια.

θηκε στις γύρω άπό τήν ’Ά ρτα  μ άχες), ό Γ. Κοράκης κι’ άλλοι, ήταν ένας δυ
ναμικός κύκλος φιλικών. Ή τα ν  μυημένος κι’ ό Γώγος Μπακόλας.

Αύτοι μάζευαν δπλα, μπαρούτι, μολύβι, στουρνάρια, τάκρυβαν σέ κρυψώ
νες κι’ ύστερα άρμάτωναν μ’ αύτά οποίον ήθελε «νά βγει στά βουνά» ή οποίον 
έπειθαν αύτοι και ένίσχυαν έτσι τις ένοπλες ομάδες γύρω άπό τήν πόλη. Μά
ζευαν και τρόφιμα και άλλα έφόδια καϊ τάστελναν κι’ αύτά. Φαίνεται δμως 
πώς κι’ δλοι οί άρτινοί έμποροι και νοικοκυραΐοι μάζευαν έφόδια και τάστελ
ναν. Αύτό τό πληροφορούμαστε άπό τήν «Άληπασιάδα» τοΰ Τσουκαλά:

« . . . κ ι ’ ό Νότης στέλνει γράμμα στήν Ά ρ τα  μιά φορά 
νά στείλουν τά ρεχέμια, τους γράφει φανερά, 
ρακί, κρασί νά στείλουν τζαροΰχια καί κηριά 
κι’ αν ίσως δέν τά στείλουν θά κάμουν λιμουριά».



'Έ να ς άλλος ο η μαντικός φιλικός μέσα στήν ’Ά ρ τα  ήταν ό Θανάσης Λι- 
δωρίκης63, άφεντικό τοΰ Μ ακρυγιάννη καϊ σφραγιδοφύλακας τοΰ Ά λ ή  Πασά, 
πολύ πλούσιος, πού είχε παντρευτεί τή θυγατέρα τοΰ προύχοντα Ντέμου κι’ 
είχε τό αρχοντικό του στόν αϊ - Μηνα. Ό  Λιδωρίκης, μόλις άρχισε ό πόλεμος 
σουλτάνου καϊ Ά λή , βρήκε μιά εύκαιρία κι’ ήρθε στήν ’Ά ρτα  δπου είχε τήν 
οίκογένειά του. ’Έ κ ανε  τό σπίτι του «συνεντευκτήριο» των επαναστατών κι’ 
είχε επικοινωνία μέ τόν Γώγο Μπακόλα.

'Ό ταν  άρχισαν οί πρώτες επαναστατικές ενέργειες στήν Πελοπόννησο, 
οί φιλικοί τής ’Ά ρτας έστειλαν στήν Πάτρα τόν Μ ακρυγιάννη, τάχα σάν πρα
ματευτή, γιά νά μάθει τί γίνεται. Γυρίζοντας έφερε τά νέα πού δλοι περίμε- 
ναν. Σ έ  λ ίγες μέρες δμως τόν πιάνουν οί τοϋρκοι, μαζύ μέ τόν Θανάση Αι- 
δωρίκη.

Ό  Μ ακρυγιάννης κάνοντας τόν άρρωστο καϊ «λαδώνοντας» τούς φύλα- 
κές του. κατώρθωσε νά τό σκάσει καϊ νά κρυς>τεϊ στό σπίτι ενός άλβανοΰ 
προύχοντα, τοΰ Σμαήλμπεη Κόνιτζα.

Τότε έγινε καί μιά σύναξη τών τουρκαλβανών τής ’Ά ρτας πού άνησυ- 
χοΰσαν άπ’ τήν εξέλιξη τών γεγονότων. Σ ’ αύτή τή σύναξη μίλησε ό Κόνι- 
τζας καϊ μέ λίγα λόγια άνάλυσε τά αίτια τής ελληνικής επανάστασης:

«— Πασσάδες καί μπέηδες. Θά χαθούμε, Μ  χαθούμε! δτι ετούτος δ πό
λεμος δέν είναι μήτε μέ τδ Μόσκοβο, μήτε μέ τόν Εγγλέζο, μήτε μέ τον Φοαν- 
τζέζο. Άδικήσαμεν τόν ραγιά καί άπό πλούτη καί άπό τιμή καί τόν αφανί
σαμε· καί μαύρισαν τά μάτια του καί μας σήκωσε ντουφέκι».

Ό  ίδιος ό Κόνιτζας έπεισε τούς συναγμένους νά ένδιαφερθοΰν νά λευτε
ρωθεί ή γυναίκα τοϋ Λιδωρίκη, πού τήν φυλάκισε μέ κακούς σκοπούς ό Χα
σάν, διοικητής τής Ά ο τα ς . Καϊ τό πέτυχαν. Ή  Αιδοφίκαινα άσφαλίστηκε στό 
άγγλικό κονσουλάτο.

Ά πό  δλα τά παραπάνω βγαίνει πώς μέσα στήν ’Ά ρτα , άν κι5 ήταν χιλ ιά 
δες οί τοϋρκοι ένοπλοι, δούλευε έντονα ή Φιλική, ένώ γύρω στά βουνά οί ο
πλαρχηγοί τών Τσουμέρκων καί τοΰ Ραδοβιζιοΰ, ό Γώγος Μ πακόλας64, ό Κα- 
ραϊσκάκης65, οί Κουτελιδαϊοι06, οί Καστανάδες, ό Τραγουδάρας, ό Μαλεσιά- 
δας κι’ άλλοι, έδιναν τό παρόν στό εθνικό προσκλητήριο.

Ε ντελώ ς άβασάνιστα ό Α. Κουτσαλέξης έγραψε πώς οί άρτινοί δέν επα
ναστάτησαν, δπως έκαναν οί γιαννιώτες στις Καλαρρύτες67. Οί άρτινοί δέν 
μπορούσαν νά επαναστατήσουν, άφοϋ μέσα στήν πόλη τους ήταν χιλιάδες οί 
τοϋρκοι στρατιώτες, δπως δέν έπανεστάτησαν κι’ οί γιαννιώτες μέσα στά Γιάν
νινα. Οί πρόσφυγες γιαννιώτες δμως έκαμαν τό χρέος τους. Κι’ οί άρτινοί, δ
ταν μπήκαν στήν πόλη τους οί έλληνες, έκαναν κι’ αύτοι τό χρέος τους. Τούς 
βοήθησαν μ’ δλα τά μέσα, κι’ δταν έφυγαν, τούς άκολούθησαν οί άρτινοί μέ 
τις οίκογένειές τους. Αύτοι οί πρόσφυγες άρτινοί, πρόσφεραν άργότερα πολύ
τιμες ύπηρεσίες στόν άγώνα.

Η ’Ά ρτα  χρωστάει εύγνωμοσύνη στό Μ ακρυγιάννη, πού έσωσε στή μνή
μη τοΰ έθνους δλα δσα γίνονταν μές τήν πόλη στή δύσκολη καϊ τραγική αύτή 
περίοδο. Καί γιά κάτι άκόμα: Γιατί ή γλώσσα τών «Απομνημονευμάτων» του 
είναι ή γλώσσα πού μιλιόταν τότε στήν ’Ά ρτα. Αύτόν τόν Μ ακρυγιάννη, πού 
τόν ύμνησε στή Σουηδική Ακαδημία ό Σ εφέρης, πού ό Βενέζης τόν άποκα- 
λε ΐ «ρίζα τοΰ τόπου μας» κι’ ό Δάλλας «προκλασικό» τής λογοτεχνίας μας, δί
καια οί άρτινοί πρόσφυγες τόν έξέλεξαν πληρεξούσιό τους.
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14) 'Υποστηρίζεται ή άποψη πώς δ Ιγ νά τ ιο ς  υποκίνησε τόν Βλαχάβα σέ επανάσταση (Έ λ 
λην. Νομαρχία, έ’κδ. 1957, σ. 331). Γιά τόν Βλαχάβα κοίταξε: Σάθα «Τουρκοκρατουμέ- 
νη Ελλάς». Ά θ . 1962, σ. 588— 604, Fauriel, δ.π., σ. 149—152, Paissow, δ.π., σ. 87—8, 
Δημ. Πετρόπουλου «Έλλην. Δημοτ. Τραγούδια», Ά θ . 1958, σ. 201, Χρ. Χρηστοβασί
λη, ο.π., σ. 289, Δημ. Σάρρου « '0  λόρδος Βύρων στήν ’Ήπειρο», Ά θ . 1935, σ. 12. 
Στόν Βλαχάβα άφιέρωσε ενα άπό τά ωραιότερα ποιήματά του δ Ά ριστ. Βαλαωρίτης.

15) Ά γ .  Θέρου «Τά τραγούδια τών Ελλήνων», Ά θ . 1952, σ. 65—6, Γιάννη Άποστολάκη 
«Τό κλέφτικο τραγούδι», Ά θ . 19501, σ. 132, Πανδώρα, Δ ', 647.

16) F . Pouqueville, δ.π., Α ', σ. 165.
17) Ό  Γερβίνος θεωρεί τους Μποτσαραίους — πλήν τοϋ Μάρκου — προδότες καί γράφει 

δτι δ Κίτσος Μπότσαρης «ελαβε τά επίχειρα τής κακίας του» ίδ.π., σ. 62). Ό  Π . Ά -



ραβαντινός στή «Χρονογραφία» του (Α ' 313) αμφιβάλλει αν 6 Γώγος σκότισε τόν 
Μπότσαρη μ’ εντολή τοϋ Ά λή. Κοίταξε καί Σπ. Ά ραβαντινό, ο.η., σ. 244, Σπ, Μελά, 
ο.π., σ. 310.

18) Fauriel, ό'.π., σ. 311, Passow, ο.π., σ. 157— 8.
19) Γιά τήν πανώλη στήν "Αρτα κοίταξε : Νικ. Άλίβερτη « 'ί ΐ  πανώλης τοϋ 1816— 7 στήν

“Αρτα» στό  περιο'δ. «Σκουφάς», τ. Γ ',  σ. 310, F . Pouqueville, ο.π., Α ', σ. 287, Π . 
Άραβαντινοϋ «Χρονογραφία», ο.π., Α ',  σ. 321, Ν. ΙΙατσέλη « Ή  οίκον. πολιτική και 
ό πλοϋτος τοϋ Ά λή  Πασά», Ά 0 . 1936, σ. 8 καί 12, Ίω α ν. Φραγκούλα « Ίσ τ. Ά ρτινά  
σημειώματα», Θεσ. 1962, α. 15, Σπ. Μελα, ο.π., σ. 215.

2 0 )  Σπ. Άραβαντινοϋ, ο.π,, σ. 50i9 , Ν. Πατσέλη, ο.π., σ. 8, L e a k e  « T ra v e ls  in  N o r th e r n

G reece» , 1835, τ. Α ', σ. 407 καί Δ ',  σ. 230.
21) Σπ. Άραβαντινοϋ, ο.π., σ. 353, Σπ. Μελά, ο.π., σ. 207, Α. Γούδα «Βίοι. Παράλληλοι»,

τ. Ε ',  σ. 2.
22) Σπ. Άραβαντινοϋ, ο.π., σ. 50'9, Σπ. Μελά, ο.π., σ. 213.
23) F . Pouqueville «Ταξίδι στήν Ελλάδα», τ. 4, σ. 230— 5, Δ. Ζωγράφου «Ίσ τ. Έ λλ. Γε

ωργίας» Ά θ . 1921, σ. 38, 102, 105.
24) Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τόν Ά θ . ’Ά ρτα  στό «Δοκίμιον περί ’Άρτης» τοϋ Σερ.

Ξενόπουλου, εκδ. 1962, σ. 12, σηιμ. η '.  Έ πίσης στόν Σπ. Μελδ, δ.π., σ. 317.
25) Σερ. Ξενόπουλου, ο.π., σ. 12, σημ. η '.
26) Mendelson — Bartholdy, δ.π., σ. 46.
27) I. Καποδίστρια «Αυτοβιογραφία», Ά θ . 1968, σ. 131.
28) Γ. Λάϊου «Ά νέκδ. επιστολές καί έγγραφα τοϋ 1821», Ά θ . 1958, σ. 251.
29) Ά π . Βακαλόπουλου «Τά έλλ, στρατεύματα τοϋ 1821», Θεσ. 1970, σ. 6.
30) Γιάννη Σκαρίμπα «Τό 21 καί ή αλήθεια», Ά θ . 1971, σ. 81.
31) ’Αν. Γούδα, δ.π., τ. Ε ',  σ. 2·1, Δ. Φωτιάδη «Καραϊσκάκης», Ά θ . 1962, σ. 73, Γερβίνου,

ό'.π., Α ',  σ. 128, Διον. Κόκκινου «Ίστ. Έ λλ. Έ παν.» εκδ. 1957, τ. Α ', σ. 132— 3, Ν.
Πατσέλη «Ή π. Μελέται» Β ',  α. 79, Γ. Λαμπρινοϋ «Μορφές τοϋ Είκοσιένα», Ά θ . 1945,
σ. 18 καί 30, Μιχ. Περάνθη «Τό 21», Ά θ . 1971, σ. 81 καί 91, Σπ. Μελά «Οί Φιλικοί», 
Ά θ . 1960, σ. 19, Τ. Βουρνα «Ίστ. Έλλ. Έπαν.», εκδ. Δρακόπουλου, σ. 67, Κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλου «Ίσ τ. Έ λλ. "Έθνους», εκδ. 1955, τ. Ε ',  σ. 526, Τάκη Κανδηλώρου «Φιλι
κή Ε ταιρία», Ά θ . 1926, σ. 200—1.

32) F . Pouqueville, ο.π., Β ',  σ. 21, Σπ. Άραβαντινοϋ, ο.π., σ. ια ',  Βασ. Δημάρατου «Ή  
’Ήπίειρος έπι Τουρκοκρατίας», τχ . ’Ήπειρος, τ. 1952, σ. 79.

33) Mendelson — Bartholdy, ο.π., σ. 43.
34) I. Φιλή,μονος «Ίσ τ. Δοκίμιον», Ά θ . 1861, τ. 4, σ. 291.
35) F . Pouqueville, δ.π., Β '. ,  σ. 21—#0.
36) Σπ. Άραβαντινοϋ, ο.π., σ. 289, Τάκη Λάππα «Άπομνημ. Ά θ . Λιδωρίκη», Ίω α ν . 1955, 

σ. 7, Ή πειρ. Χρον. τ. Θ ', σ. 5— 72, στχ. 430—457, Σπ. Μελά, ό'.π., σ. 390, 397.
37) Ά ν . Γούιδα, ο.π. Ε ',  σ. 7.
38) F . Pouqueville, ο.π., Β ',  σ. 53 επ., Σπ. Μελα, ό'.π., σ. 402.
39) F . Pouqueville, δ.π., Β ',  σ. 92.
40) Σπ. Ά ρ α β α ν τ ιν ο ϋ , ο.π., α. 306.
41) Διον. Κόκκινου, ο.π., τ. Β ',  σ. 360, Σπ. Άραβαντινοϋ, ο.π., σ. 312, Σπυρ. Τρικούπη 

«Ίσ τ. Έ λλ. Έπαν.» 1888, τ. Α ', σ. 134, Mendelson — Bartholdy, ο.π,, σ. 43, Β. Δη
μάρατου, δ.π., σ. 80, Λ. Κουτσονίκα «Γεν. Ί σ τ . Έ λλ. Έπαν.», 1863, σ. 83, Γ. Λάϊου, 
δ.π., σ. 251.

42) Διον. Κόκκινου, δ.π., τ. Β ',  σ. 360·— 1, Δ. Φωτιάδη, δ.π., σ. 81.
43) F . Pouqueville, δ.π., Β ',  σ. 109.
44) F . Pouqueville, δ.π., Β ',  σ. 137.
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•15) Σπυρ. Τρικούπη, δ.π., Α ', σ.  21.
46) F . Pouqueville, ο.π., Β ',  σ. 148. Κατά τόν Σερ. Ξενόπουλο (ο.π., σ. 110), δ Π ορφύ

ριος εφυγε άπό τήν ’Ά ρτα  τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1820. Φαίνεται πιθανόν οτι εμεινε στην 
“Αρτα μέχρι τόν Φεβρουάριο τοϋ 1821, δπως βγαίνει άπό πληροφορία τής έφημερίδος 
«Αίτωλική», άρ'.1 φ. 2.

47) Γ ιά  τή μάχη τής Λ αγκάδας: Μακρυγιάννη «’Απομνημονεύματα», εκδ. 1957, σ. 34, Γερ
βίνου, δ.π., τ. Α ', σ. 258, Δ. Κόκκινου, δ.π., Β ',  σ. 324— 8, Π . Π . Γερμανού «’Απο
μνημονεύματα», εκδ. Τσουκαλά, τ. 3, σ. 115, Μ. Οικονόμου «Ίσ τ. Έ λλ. Π αλιγγενεσί
ας», εκδ. 1873, ο. 228, Σπ. Άραβαντινοϋ, δ.π., σ. 320, Σπ. Τρικούπη, δ.π., Α ', σ. 213, 
Κ. Παπαρρηγοπούλου, δ.π., Ε ',  σ. 582, Λ. Κουτσονίκα, δ.π,, σ. 156— 7, I. Φιλήμονος, 
δ.π., τ. Γ ',  Ικδ. 1861, σ. 347— 50.

48) I I . Άραβαντινοϋ «Χρονογραφία», Α ', σ. 353, F . Pouqueville, δ.π. τ. Γ ',  σ. 47.
49) Α. Κουτσαλέξη «Διαφέροντα καί περίεργα ιστορήματα», εκδ. Τσουκαλά, τ. 7, σ. 240.
50) Ό  Κ. Πουλής διαδέχτηκε τους Κασταναίους στό αρματολίκι τοϋ Ραδοβιζιοϋ. Τό 1804 

έπεσε στή δυσμένεια τοΰ Ά λή  κι’ εχασε τό αρματολίκι, που τό πήρε ό Μπακόλας. 'Ο 
Χουρσίτ τόν έπανέφερε. Τελικά οί "Ελληνες τόν επιασαν καί τόν θανάτωσαν μέ μαρτύ
ρια. Ψήφο καταδικαστική εδωσε κι’ δ κουνιάδος του Ά-θ. Καστανάς. Τάφηκε στή Μονή 
Μελάτων. (Ά πομν. Μακρυγιάννη, σ. 36, σημ. I ' ,  Φιλήμονος, δ.π., τ. Γ ',  σ. 349, Με
λά, δ.π., σ. 185, Π . Π . Γερμανού δ.π., σ. 115 καί άλλοΰ). Γιά τή μάχη τής Π λάκας: 
Σπ. Τρικούπη, δ.π., τ. Α ', σ. 214, Κ. Παπαρρηγόποτ»λου, δ.π., Ε ',  σ. 582, I. Φιλή- 
μονος, δ.π., σ. 347.

51) Γιά τήν επανάσταση Καλαρρυτών —  Συρράκου: Γερβίνου, δ.π., σ. 2ξ>9, Λάϊου, δ.π., 
σ. 251, I I .  Άραβαντινοϋ «Χρονογραφία», Α ', 349— 51, Δ. Κόκκινου, δ.π., Β ',  σ. 329, 
Μ. Οικονόμου, δ.π., σ. 229, Λ. Κουτσονίκα, δ.π., Β ',  σ. 85, Σπ. Άραβαντινοϋ, δ.π., σ. 
318, Σπυρ. Τρικούπη, δ.π., Α ',  σ. 215, Κ. Π  απαρρηγόπουλου, δ.π., Ε ',  σ. 583, Α. Κου
τσαλέξη, δ.π., σ. 242— 5, Κασομούλη «Στρατιωτικά ’Ενθυμήματα», 1939, σ. 140, έφη
μερίς «Αίτωλική», άρ. φ. 1, Αΰγ. - Σεπτ. 1821.

52) I I .  Άραβαντινοϋ «Δημ. ’Ά σμ. ’Ηπείρου», α.  14, Δημ. Τρ. Ή π ., εκδ. Ίνσ τ . Ή π . Με
λετών, σ. 66, Κ. Κρυστάλλη «"Απαντα», εκδ. 1967, τ. Β ',  β. 157— 166.

53) Ά πομν. Μακρυγιάννη, δ.π., σ. 37.
54) Π . Άραβαντινοϋ «Δημ. Ά σ μ . Ηπείρου», σ. 70, Ά πομν. Μακρυγ., ο.π., σ. 38, «Νέα

Έφημερίς» 16-2-1888, Κασομούλη, δ.π., σ. 13, 221, 140, Φ. Κολοβοϋ στό περιοδικό 
«Σκουφάς», τ. Α ', σ. 381. Στόν Άραβαντινό «Δ.Α.Η.» υπάρχουν κι’ αλλα δυο τραγού
δια γιά τό Γώγο Μπακόλα.

55) Γερβίνου, δ.π., σ. 258, Μ. Οικονόμου, δ.π., σ. 228.
56) Άπομν. Μακρυγιάννη, δ.π., σ. 40.
57) Δ. Κόκκινου, δ.π., τ. Γ ',  σ. 468, Φυσεντζίδου «’Ανέκδοτοι έπιστολαι αγωνιστών», σ.

93, Δ. Φωτιάδη, δ.π., σ. 125.
58) Έ φημερίς «Αίτωλική», άρ. 7 τής 10-9-1821. Τό ποίημα άποτελεϊται άπό 120 στίχους καί

απευθύνεται στούς άλβανους Ά γ ο  Μουχουρδάρην, στρατάρχην, Ταχίρ Ά μπάζην, Μοΰρ- 
τον Τζάλην, Τζέγκο Λιάμτζη, Ά λή  ΙΙασαν κλπ. καί στους ελληνες Μάρκο Μπότσαρη, 
Νότη Μπότσαρη, Νάσο Φιοτομάρα, Γώκο Νικ. Μπακόλα, Ά νδρ . ’Ίσκο, Τσόγκα κλπ.

59) Fauriel, δ.π., σ. 312, Paissow, δ.π., σ. 167, Η . Δ. Τρ., σ. 67.
60) Γιά τόν Ά σημ. Κροκίδα: Γεν. Ά ρχ . Κράτους, φ. 190, Σπ. Μελα, δ.π., σ. 317, I I .  Ά -

ραβαντινοΰ «Λόγιοι Τουρκοκρατίας», ο. 95, Στέφ. Μπέττη στήν «Ή π. Εστία», τ. Κ ',
■σ. 317.

61) Μέγα Έγκυκλ. Βιογρ. Λεξικόν Βοβολίνη, 1958— 9, τ. Ε ',  σ. 184, Σπυρ. Άραβαντινοϋ, 
δ.π., σ. 411— 2, I I .  ΙΊαπασπύρου « Ή  ιστορική οικογένεια Μοστραίων» είς λεύκωμα 
^’Ηπειρωτικά», Α ', 1938, Σερ. Ξενόπουλου, δ.π., 1962, σ. 108.



62) Πρέπει νά διατυπωθούν επιφυλάξεις γιά  τήν άποψη αυτή. Γ ιατί υπάρχει έπιστολή τοϋ 
’Αναγνώστη Μόστρα (ΜΕΒΛ. Βοβολίνη, Ε ',  σ. 234) άπ’ τήν δποία προκύπτει οτι ό 
παπα Γιάννης Μόστρας ήταν εγκατεστημένος στήν Κέρκυρα πολλά χρόνια πρ'ιν άπό τό 
1821. Καί άλλα στοιχεία δέν συμφωνούν μέ τήν άποψη αύτή. Τήν ϊδια εποχή ζοΰσε 
στήν "Αρτα κάποιος ίερεύς ποΰ λεγόταν Χρήστος Σακελλάριος κι’ είχε γιο πού σπούδαζε 
στήν Εύρώπη κι’ έγινε καθηγητής στήν Ίόνιο  ’Ακαδημία, τον Κωνσταντίνο Χρ. Σακελ- 
λαριπουλο (Π . Άραβαντινοϋ, Λόγιοι τής Τουρκοκρατίας, Ίω α ν . 1960, σ. 191— 2, Βρε- 
τοϋ «Νεοελλ. Φιλολογία», Α ', σ. 242). Μήπως πρόκειται γ ι’ αύτούς κι’ οχι γ ιά  τους 
Μοστραίους;

63) Τ άκη  Λ ά π π α  « Ά π ο μ ν .  Ά θ α ν .  Λ ιδ ω ρ ίκ η » , Ί ω α ν .  1955, Κ . Π ε ν τ α γ ιώ τ η  « Π ρ ι ν  α νθ ίσ ει  
ή σού>6λα», Ά θ .  1960, σ. 243 σ. 300 , Ά ν .  Γ ο ύ δ α  « Β ίο ι Π α ρ ά λ λ η λ ο ι» , τ . Ζ ',  σ. 339—· 
353, Π η ν ε λ ό π η ς  Π α π α η λ ιο π ο ύ λ ο υ  —  Λ ιδ ω ρ ίκ η , « Σ ε λ ίδ ε ς  έκ  τή ς  Ισ το ρ ία ς  τ ο ϋ  β α σ ιλ έω ς  
’Ό θ ω ν ο ς » , Ά ψ .  1898. Π ρ έ π ε ι  νά  σ η μ ε ιω θ ε ί οτ ι ό  Θ α ν . Λ ιδ ω ρ ίκ η ς  ε ίν ’ α ύ τό ς  πού  δ ιέ 
σω σε τό χ ε ιρ ό γ ρ α φ ο  τή ς  « Ά λ η π α σ ιά δ α ς »  τοϋ  Χ α τ ζή  - Σ ε χ ρ έ τ η . Κ ο ίτ α ξ ε  κα ί « Ή π .  'Ε 
σ τία» , 1955, σ. 725.

04) 'Ο  Γώγος Μπακόλας πού δ Μακρυγιάννης τόν άποκαλεΐ «αθάνατο» καί πού δλοι οί ιστο
ρικοί δέχονται οτι στο στόμα των πολεμιστών ήταν ή φράση «οπου Γώγος καί νίκη», 
κατηγορήθηκε αργότερα, μετά τή μάχη τοϋ Π έτα, γιά προδότης, οπως κι’ ό Βαρνα- 
κιώτης. Γιά τον Βαρνακιώτη βρέθηκαν έγγραφα πού βεβαιώνουν οτι πήγε στούς τούρ- 
«ους μέ ύπόδειξη τοϋ Μαυροκορδάτου, γιά νά μαθαίνει τίς κινήσεις τους. Γ ιά  τόν Γώγο 
δέν βρέθηκε κάτι τέτοιο. Ά λλά  ό Μάνθος Οικονόμου (Ιστορ ία  τής Παλιγγενεσίας, 1873, 
σ. 328) τονίζει οτι ή περί προδοσίας φήμη είναι άποτέλεσμα τής ζηλοτυπίας τής όποιας 
αίτιος ήταν δ Μαυροκορδάτος, ό οποίος ήθελε νά ύποτάιξει ολους κλπ. Γιά τό Γώγο Μπα
κόλα κοίταξε καί «Άπομν. Μακρυγιάννη», ό'.π., σ. 62, σημ. 1. Γιά τόν Γ . Μπακόλα ε
τοιμάζει μελέτη δ κ. Γκόγκας, ύπ’ οψει τοϋ οποίου θέτω τό σχετικό μέ τό Γώγο κομ
μάτι τής επιστολής τοϋ Γ. Βράνη πρός τόν Άσημάκη Κροκίδα, αν φυσικά δέν τό έχει 
ύπ’ δψει. Ό  Γώγος Μπακόλας κατά τήν διάρκεια τής Μάχης τής ’Ά ρτα ς έμενε στό 
σπίτι τοϋ άρτινοϋ πλουσίου Θεοχάρηι, στή συνοικία τής άγια - Σόφιάς. Γ ιά  τόν Γώγο 
Μπακόλα, τόν Κουτελίδα καί τόν Καραϊσκάκη, κοίταξε Γρηγ. ί^άκου «Ιστορ ία  τής 
’ Αρτης» 1969, σ. 96 έπομ.

65) Γιά τόν Καραϊσκάκη, τόν Ά χιλλέα τής Ρωμιοσύνης (Φωτιάδης) σημειώνουμε μόνο τοϋ
το : "Οτι τοϋ αμφισβητήθηκε δ τόπος πού γεννήθηκε. "Ολοι δέχονται οτι ή μητέρα του 
ήταν άπό τή Σκουληκαριά τής ’Ά ρτα ς κι’ δ πατέρας του άγνωστος. Ά λ λ ά  γιά τό ποΰ 
γεννήθηκε δημιουργήθηκε, ζήτημα άπό τόν Γιάννη Βλαχογιάννη, δ όποιος ύπεστήριξε 
οτι γεννήθηκε στό Μαυρομάτι τής Καρδίτσης. Σά  βάση του δ Βλαχογιάννης παίρνει τόν 
Σουρμελή (Ιστορία  ’Αθηνών, εκδ. Β ',  σ. 213), τόνΠερραιβό καί μιά αφήγηση ενός 
συνταγματάρχη Σκίπη. Καί δ μέν Σουρμελής είναι γεμάτος φαντασίες —  οπως. δέχονται 
δ'λοι — κι’ ού'τε γνώρισε τόν Καραϊσκάκη — δ'πως παραδέχεται κι’ ό Βλαχογιάννης. Ό  
Περραιβός είναι Θεσσαλός κι’ ίσως μιά επισφαλή πληροφορία νά τήν Εγραψε σά βέ
βαιο γεγονός. Καί ό Σκίπης δέν μπορεί νά πή παραπάνω άπό τούς άλλους πού μάς έ
δωσαν, στοματικά κι’ αύτοί, στοιχεία, δ'τι γεννήθηκε στή Σκουληκαριά. Ά λλά  δ Βλα- 
χογιάννης μέ τό έργο του «Καραϊσκάκης» άποδεικνύει οτι δέν κάνει γιά Ιστορικός. Βρί
ζει κατά χυδαίο τρόπο οσους διαφωνούν μαζύ του (αδιάντροπους, τ1>εϋτες, παραμυθάδες 
κλπ. τούς ονομάζει). ’Ενώ αύτός δ «ιστορικός» πού κατεβαίνει σέ γυναικεία κουτσομπο
λιά (διαβάστε παρακαλώ τό έ'ργο του!), ξεχνάει νά γράψει οτι οτι ό γιός τοΰ Καραϊ- 
σκάκη, μπαίνοντας τό 1854 στό Ραδοβίζι τονίζει: «ερχόμενος είς τόν τόπον γεννήσεως 
τοϋ πατρός μου» κλπ. Ξεχνάει τί γράφηκε στόν πρώτο τάφο του στή Σαλαμίνα. Ξεχνάει 
οτι οί γραμματικοί τοϋ Κ. γράφουν γιά Σκουληκαριά κι’ οχι γιά Μαυρομάτι. Ξεχνάει 
τόν Pouquevillee, πού έζησε στήν 'Ελλάδα καί δίνει λεπτομέρειες γιά δλα τά ζητήματα



Ή  μάχη τής Αρτας
Μετά τή συνθήκη πού ύπσγράφηκε στό Πέτα στις άρχές Σεπτεμβρίου 

1821, άνάμεσα στούς έλληνες και στούς άλβανούς, τά πράματα ώρίμασαν γιά 
μιά σημαντικά πιά επιθετική ενέργεια  τών συμμάχων κατά τών τούρκων.

Σ έ  μιά σύσκεψη στο Βραχώρι, άποφασίοτηκε νά γίνει επίθεση κατά τής 
’Ά ρτας. Ά λλ ά  στο μεταξύ έπεσε στά χέρια τών τούρκων ένα άπό τά φρούρια 
τοϋ Ά λ ή  — ή Αιθαρίτσα — κι’ οί σουλιώτες μέ τούς άλβανούς άποφάσισαν νά 
έπιτεθοϋν κατά τοϋ στρατοπέδου τοϋ Χουρσίτ, πού πολιορκούσε τόν Ά λή . Ό  
Ά λ ή ς δμως, φοβούμενος μή γίνει υποχείριος στούς σουλιώτες, τούς άναχαί- 
τχσε μ’ ένα του γράμμα:

«Π ολυφίλητα τέκνα μου. Γ Ιρό μικροί* έπληροφορήθην δτι έρχονται τά 
παλληκάρια σας έναντίον τοΰ έχθροΰ μου Χουρσίτ. Π ροειδοποιώ  δτι στό 
φρούριό μου είμαι άπόρΟητος. Π ερ ιφ ρονώ  τόν άσίαιο (= ά π ό  τήν Ά σ ία )  
αυτόν πασά και μπορώ ν ’ άντισταθώ έπι πολλά χρόνια. Ή  μόνη έκδοΰλευσις 
ποΰ ζητάω άπό τήν ανδρεία σας, ε ίνα ι νά καθυποτάξετε τήν ’Ά ρ τ α  κα'ι νά 
πιάσετε ζωντανό τόν ’Ισμαήλ ΙΙα σ ό μ π εη 1, τόν αρχαίο μου δοΰλον, τόν λυσ- 
σαλέον εχθρόν τής οίζογενείας μου, τόν εργάτην τοΰ κακών κα ί δεινών συμ
φορών πού μαστίζουν τήν άτυχή χώραν μας, ποΰ τήν έρήμωσε μπροστά στά 
μάτια σας. Διπλασιάσατε τάς προσπαθείας σας πρός τοΰτο. Θά κόψετε τό κακό 
στήν ρίζα του, οί δέ θησαυροί μου θά είναι ανταμοιβή τών παλληκαριών σας, 
τών οποίων ή αντρεία κάθε μέρα άποκτα νέα εκτίμηση στά μάτια  μου. Ά λή ς» 2. 

"Υστερα άπ ’ αύτή τήν  έ π ιθ υ μ ία  τοϋ Ά λ ή ,  οί σ ύμμα χο ι άλβανοί, σουλχώ- 
τες καχ λ ο ιπ ο ί έλληνες, άποφάσισαν νά  στραφοϋν κατά τής ’Ά ρ τα ς .

Τήν ’Ά ρτα  τήν ύπεράσπιζαν πέντε χιλιάδες τοϋρκοι, ιππικό και πυροβο
λικό. Μερικοί καπετανέοι ήταν ύπέρ τής αναβολής τής επίθεσης. Οί σουλιώ
τες προτιμούσαν μιά επίθεση πρός τή Θεσπρωτία, γιατί — ύποστήρχζαν — οί 
σουλιώτες θέλουν θάλασσα, κι’ ή ’Ά ρτα  είναι στεριανοί3. Τελικά επικράτησε 
ή άποψη γιά τήν επίθεση στήν ’Ά ρ τα 1. Πρώτοι κινήθηκαν οΐ σουλιώτες. Π λη
σίασαν τό «δυτικοβόρειον» μέρος τής πόλης. Κάθε σώμα είχε  έπι κεφαλής τόν 
άρχηγό μιας φάρας.

Ή τα ν  έκεϊ ό Μάρκος Μπότσαρης μέ τριακόσιους δικούς του, ό Νότης 
Μπότσαρης, οΐ Τζαβελαΐοι, ό Δράκος, οί Ζερβαΐοι, ό Βέϊκος, ό Φωτομάρας, οΐ 
άλβανοί ’Ά γ ο  Βάσιαρης, Σουλεϊμάν Μέτος, Τοένκο Βελής, ό γιος τού Μοϋρτο 
Τζάλη κι’ άλλοι. Πρός τή Γραμμενίτσα ήταν ό Τσαρακλής, οΐ Κοντελιδηϊοι 
κι’ άλλοι.

Σ τις 14 Νοεμβρίου ό Μάρκος έπιασε τό Μαράτι, χωριό τής ’Ά ρτας, πού 
χωρίζεται άπ’ τήν ’Ά ρτα  μέ τόν ’Ά ραχθο ποταμό, κι’ ώχυρώθηκε στό έκεϊ 
τζαμί και στό χάνι. Μαζύ του ήταν κ ι’ ό Καραϊσκάκης μέ έξ συνοδούς του, πού 
είχε  πάει νά έπισκεφθεϊ τόν Μάρκο. Σ τήν Κούλια τοϋ Μαρατιοϋ ώχυρώθη- 
καν οί Λιόνε Παντούλης κι’ ό Γιωργάκης Μαλάμος.

Ή  θέση τοΰ Μαρατιοϋ είναι κατά τόν Pouqueville «περίκυκλος έκ καλα- 
μών τοΰ είδους δπερ καλείται calamus orientalis, πορτοκαλλεών, λεμονιών και 
ελαίων.

καί δ όποιος γράφει: γεννήθηκε εις Σκούλη τής Ιναουας. ’Ά λλοι πιο αρμόδιοι άσφαλιος 
0« απαντήσουν κάποτε στόν Βλαχογιάννη, ό όποιος μέ τό κ.νρος τοΰ ιστοριοδίφη παρε- 
συρε καί τούς ιστορικούς.

66) Γιά τούς Κουτελιδαίους κοίταξε: Χρ. Γκίζα στο περ. «Σκουφάς», τ. 3, σ. 9, Κ. Δια
μαντή στό περ. «Σκουφάς», τ. 1, σ. 276, 31 δ, 375.

67) Α. Κουτσαλέξη «Διαφ. καί περίεργα αφηγήματα», 1956, σ. 268.



Κατά τόν Μ ακρυγιάννη, ήταν τότε στήν ’Ά ρτα  περί τις 12.000 τοϋρκοι, 
ένώ ό Φιλήμων τούς ύπολογίζει σέ 4.000.

Σ τις 15 Νοεμβρίου οί τοϋρκοι «άπό βαθείας πρωίας ήρξαντο άδιακόπου 
χηλεβολισμοϋ» κατά τοϋ Μαρατιοϋ. Καί μετά τό μεσημέρι έξώρμηασν πρώτα 
κατά τών ΖερΡαίων, ύστερα κατά τών Τζαβελαίων καί τέλος κατά τών Μπο- 
τσαραίων. Οί ελληνες έπαθαν άρκετές ζημιές καί ό Μάρκος κλείστηκε στό 
τζαμί, άπ’ δπου άπέκρουσε τρεις έπιθέσεις τών τούρκων. Κατά τόν Κουτσο- 
νίκα οί τοϋρκοι πού έπετέθησαν στό Μαράτι ήταν 4.000, κι’ είχαν έπι κεφα
λής τόν Μ εχμέτ Δεσίτ Πασά Κιουταχή, τόν Ισ μ α ή λ  Πλιάσα, τόν Χασάν Κα- 
σάμπαση κι’ άλλους5.

Σ ’ αύτή τήν κρίσιμη γιά τούς σουλιώτες στιγμή φάνηκε πάνω στά ύψώ- 
ματα τοϋ Μαρατιοϋ ό Νότης Μπότσαρης μέ 300 δνδρες. Τότε βγήκε κ ι’ ό 
Μάρκος άπό τό τζαμί, κι’ ολοι μαζύ πήραν κυνηγητό τούς τούρκους. Οί τοϋρ- 
κοι άφησαν στό πεδίο τής μάχης 150 νεκρούς, πολλούς τραυματίας, κι’ ενα 
τηλεβόλο, άπ’ αύτά πού χειρίζονταν πυροβοληταί έκπαιδευμένοι στήν Κων
σταντινούπολη. Ό  Καραϊσκάκης, πού είχε  άκούσει, άλλά δέν είχε ίδεΐ άλ
λοτε τούς σουλιώτες νά πολεμοϋν, τούς θαύμασε κι’ ιδιαίτερα τόν Μάρκο, 
τόν όποιο χαρακτήρισε «άμίμητο».

Τό βράδυ τής ίδιας μέρας (15 Νοεμβρίου) οί Έλληνες πού ήταν στά υ
ψώματα τοϋ Πέτα, κινήθηκαν πρός τήν ’Ά ρτα. ’Έ χοντα ς επί κεφαλής τόν 
Γώγο Μπακόλα, τόν Βαρνακιώτη, τόν ’Ίσ κο , τόν Τσόγκα, τόν Βαλτινό, τόν 
Κατσχκογιάννη, τόν Βλαχόπουλο κι’ άλλους, προχώρησαν κι’ έπιασαν τόν άϊ - 
Λιά τής ’Ά ρτας, «πανουκέφαλα» στήν πόλη. Στά ΝΑ τής ’Ά ρτας, στό μονα- 
οτήρι τής Φανερωμένης καί στις Πόρτες (άνατολική είσοδος στήν ’Ά ρ τα ), 
ήταν ώχυρωμένοι οί τοϋρκοι τοΰ Σμαήλπασα Πλιάσα.

Στις 16 Νοεμβρίου στό εκκλησάκι τοΰ άϊ - Λιά τής ’Ά ρτας έ;γ ινε συνάν
τηση τών άπεσταλμένων τών σουλιωτών Φωτομάρα, Καραϊσκάκη καί Ά γ ο υ , 
μέ τό Γώγο Μπακόλα καί τούς άλλους άρχηγούς**. Κι’ έβαλαν τό σχέδιο γιά  
τήν τελική έπίθεση κατά τής ’Ά ρτας. Τρακόστοι σουλιώτες, θά περνούσαν τό 
ποτάμι καί άπό τό Μαράττ θάπιαναν στό βορειοδυτικό άκρο τής ’Ά ρτας τούς 
μύλους καί τό Μ ουχούσα, προάστειο τότε τής ’Ά ρτας, πού γινόταν ή έτήσια 
ζωοπανήγυρη7. Κι’ εκατό άπό τίς δυνάμεις πού ήταν στόν δϊ Λιά, θά κατέβαι
ναν βορειοδυτικά άπ’ τόν άϊ Λιά, νά πιάσουν τό μοναστήρι τής Οδηγήτριας 
καί τό έκκλησάκι τών άγίων ’Αποστόλων8. Α ρχηγο ί στούς τρακόσιους ορίστη
καν ό Μάρκος, ό Καραϊσκάκης, ό Βέϊκος, ό Δράκος, ό Κουτελίδας, ό Τσαρα- 
κλής καί τό παιδί τοϋ Μοϋρτο Τζάλιου. ’Αρχηγοί τών εκατό ορίστηκαν ό Φω- 
τομάρας κι’ ό Μ ακρυγιάννης.

Τήν ί'δια μέρα (16 Νοεμβρίου) πού στρώνονταν τό σχέδιο, ό Μάρκος μέ 
τούς σουλιώτες του έκαναν έφοδο πρός τήν γέφυρα τής ’Ά ρτας. Οί τοϋρκοι, 
παρ’ δτι είχαν καί κανόνια δυτικά άπό τή γέφυρα, πανικοβλήθησαν, τά έγκα- 
τέλειχμαν κι’ έτρεχαν νά σωθοϋν πρός τήν πόλη. Μερικοί άπό τούς σουλιώτες 
πέρασαν τή γέφυρα κι’ άνακατωμένοι μέ τούς τούρκους έφτασαν ώς τό Μου- 
χούστι. Ό  Μάρκος Μπότσαρης εκείνο τό βράδυ κοιμήθηκε στή γέφυρα κι’ είχε 
γιά προσκεφάλι του τή βάση ένός κανονιού, άπ' αύτά πού παράτησαν οΐ 
τοϋρκοι.

Σ τις 17 Νοεμβρίου τό σχέδιο μπήκε σ’ έφαρμογή. Οί τρακόσιοι σουλιώ
τες ώρμησαν άπό τό Μαράτι, πέρασαν τό ποτάμι, έφτασαν άπέναντι. Πεζικό 
καί καβαλαρία τών τούρκων τούς χτυπούσε. Ά λ λ ’ αύτοι ήταν «άιτοί στά πο
δάρια καί λιοντάρια είς τήν καρδιά. 'Έ να  τουφέκι ρίζαν στούς τούρκους καί 
βγάλανε αμέσως τά σπαθιά καί τούς άφάνισαν καί τούς έμπασαν μέσα στή



χώρα και είς τό σαράϊ9 και γύρα είς τις δυνατές τους θέσεις κι' έκεϊ τούς άφη
σαν και πιάσαν τά διορισμένα πόστα τους oi τρακόσιοι».

Σ ύγχρονα  άλλοι σουλιώτες πέρασαν σάν άστραπή τή γέφυρα και προχώ
ρησαν στό Μουχούστι, σέρνοντας μαζύ τους τά κυριευμένα τούρκικα κανό
νια και χτυπώντας μ’ αύτά τούς έχθρούς τους.

Και οί έκατό τοϋ αϊ - Λιά είχαν ν ’ άντιμετωπίσουν οχτακόσιους τούρκους. 
Οί τοϋρκοι ήταν στό μοναστήρι τής Ό δηγήτριας, στούς άγιους ’Αποστόλους 
και στήν Κούλια τής Μ ητρόπολης10 κι’ άπό κεΐ χτυπούσαν τούς έκατό. « Ά ν  
ήμαστε οί έκατό κιοτήδες κι’ ανάξιοι, οί τρακόσιοι μας φιλοτίμησαν». Ρίχτηκε 
τό πρώτο ντουφέκι, χτυπήθηκε ό πρώτος τοΰρκος, ύστερα άλλοι είκοσι, κι’ οί 
τοϋρκοι, μέ τήν όρμή τΰν έλλήνων, φοβήθηκαν, παράτησαν τήν Ό δηγήτρια  
και τάλλα άχυρά τους στό μέρος αύτό και τράβηξαν πρός τήν πόλη, στή δεύ-

Ή  "Α ρτα  κα'ι οί δρόμοι τη ς δπω ς ήταν τό  1821. 1. Φρούριο, 2 . Μ ητρόπολη, 3. Σ α ρ ά ϊ, 4. 
Π αρηγορήτισσα , 5. Σ π ίτ ι  Π. Κ ομ πότι, 6. Κούλια τή ς Μ ητρόπολης, 7. 'Ο δ η γ ή τρ ια , 8. "Α
γ ιο ς  Η λ ία ς, 9. Γέφυρα, 10. Φανερωμένη καί Π όρτες, 11. Μ αράτι. 12. ’Α γγλ ικ ό  Προξενείο.

τερη, άς ποΰμε, οχυρωματική γραμμή, πού ήταν ή Παρηγορήτισσα και τό Σα- 
ράϊ. Σ τήν Παρηγορήτισσα μάλιστα ό Πασόμπεης Γιαννιώτης είχε βάλει στά 
παράθυρά της κανονάκια.

Ά λλά  ούτε στή γραμμή αύτή κρατήθηκαν οί τοϋρκοι. Οί έλληνες τούς 
έβγαλαν άπ’ τήν Παρηγορήτισσα. ’Έ τσ ι τό ύψωμα αύτό κι’ δλος ό μαχαλάς 
τού βουνοϋ έ'πεσε στά χέρια  τών έλλήνων. Παράλληλα οί τρακόσιοι σουλιώ
τες έ'βγαλαν τούς τούρκους άπό τό σαράι καί τόκαψαν. Κατέλαβαν καί τό μισό 
παζάρι, πού λεγόταν «γύφτικα»11.

Νύχτωσε. Ή  διαταγή ήταν: «Τή θέση του νά φυλάξει ό καθείς όπού σας



«Η ΠΕΙΡΩ ΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ » ' 359,843

διορίσαμεν κι’ δσες πιάσετε τοΰ κεφαλιού σας νά τις άφήσετε». Ά λλά  πολλοί 
δέν πειθάρχησαν. Μπήκαν στήν πόλη, έφτασαν στο ρωμιοπάζαρο, έφτασαν 
στον άϊ - Δημήτρη κι’ άρπαζαν άπό τά σπίτια τών τούρκων άλογα κι’ άλλα 
πράματα και f,αναγύριζαν στά πόστα τους. Τότε οί άνώτεροι τούς παράγγει- 
λ α ν : «Άκοΰτε και σύρτε έκεϊ δπου σας διατάξαμεν ή γίνετε σείς κεφαλές νά 
όδηγάτε εμάς νά σας άκοΰμεν δ,τι μάς λέτε». Τότε οι άπείθαρχοι συμμορφώ
θηκαν και πήγαν στις θέσεις πού τούς είχαν ορίσει και κοιμήθηκαν. 'Έ να ς ά
πό τούς άπείθαρχους αύτούς ήταν κι’ ό Μ ακρυγιάννης, πού προχώρησε βα- 
θειά μές στήν πόλη, μιά κι’ ήξερε τά «σοκάκια».

Τό πρω ί τής άλλης μέρας οί άπείθαρχοι πήγαν στούς άνωτέρους νά πα- 
ραπονεθοΰν. Κι’ έκεϊνοι τούς άπάντησαν: «Γιατί χολιάσατε δτι σάς είπαμε νά 
πάτε στά πόστα σας; Νά σάς είποΰμε τήν αιτίαν: Έ μ εϊς είμαστε τόσες ημέρες 
νηστικοί κ ι’ άγρυπνοι. Τώρα ηυραμε φαγί, κρασί· και θά φάτε καλά καί θά 
πιήτε — καθώς τό κάμετε — καί θά μεθύσετε- κ ι’ άποσταμένοι, έρχονταν οί 
τοϋρκοι, σάς βρίσκαν σ’ αύτήνη τήν κατάσταση, σάς άφάνιζαν. Καί κοντά σ’ 
έσάς κιντυνεύαμεν κι’ εμείς, δτι είμαστε ολόγυρα τριγυρισμένοι άπό τούς 
τούρκους».

Τήν τελική επίθεση τήν έκανε ό Γώγος Μπακόλας στή Φανερωμένη καί 
τίς Πόρτες. Ά λλά  ό Χασάνπασας είχε εγκατασταθεί στό γαλλικό12 προξενείο 
(κονσουλάτο) , πού ήταν στό λόφο τής άγίας - θεοδώρας καί μποροΰσε άπό 
κεΐ νά ελέγχε ι τό άπέναντι βουνό, άπ’ τό οποίο κατέβαιναν οί έλληνες.

Κι’ ένώ ό Γώγος κατελάμβανε τή Φανερωμένη καί τίς Πόρτες, μπήκαν 
στή μάχη κι’ οί άλβανοί τοΰ Ταχίρ Άμπάζη. τοΰ Ά γ ο  Βάσιαρη, τοΰ Έ λμάζ- 
μπεη, κάπου δυο χιλιάδες, γιά νά υποστηρίξουν τούς συμμάχους τους έλλη
νες. Ό  Pouqueville θά σημειώσει: «Οί στρατιώται τοϋ Χριστού καί τοΰ Μωά
μεθ,, έπολέμουν ύπό τάς αύτάς σημαίας».

Κι’ ό Μάρκος Μπότσαρης ξεπερνάει τίς τούρκικες κανονιοοτοιχίες καί 
προχωρεί στήν κεντρική άγορά τής πόλης. Α πάνω  στή μάχη συναντά τόν 
Καραϊσκάκη πού έρχόταν άπό άλλο σημείο πολεμώντας. Οί δυο πολέμαρχοι, 
οί δυο ήρωες, ίσως οί άγνότεροι καί τολμηρότεροι τών ηρώων μας, πιάνουν ό 
ένας τό χέρ ι τοΰ άλλου καί χαιρετιούνται θερμά11.

Οί τοϋρκοι μαζεύονται στό εσωτερικό τής πόλης. Πολλοί μπέηδες καί ά- 
γάδες άλβανοί «βλέποντες» συμπολεμούντας μετά τών έλλήνων τούς ’Ά γ ο  
Μ ουχουρδάρην κ /π  ηύτομόλησαν καί έν λόγω τιμής παρεδόθησαν σύμμαχοι 
γενόμενοι καί ουτοι», γράφει ό Φιλήμων.

Στό σπίτι τοΰ Πάνου Κομπότη14, κλείστηκε ό Σούλτζε Κόρτζα. Ά λλ ά  οί 
έλληνες μέ τσεκούρια έσπασαν τήν πόρτα, κι’ ό Κόρτζε έφ υγε γιά  τό φρού
ριο. ’Ά λ λ η  εστία άντίστασης ήταν ή Ντογάνα (τελ ω νείο )15, άλλά κατελήφθη 
κι’ αύτή. ’Έ τσ ι πανικόβλητοι οί τοϋρκοι έτρεχαν νά προλάβουν νά μποϋν στό 
φρούριο.

Ά λ λ ’ αύτοι πού είναι στό κάστρο κλείνουν τίς πόρτες, γιά  ν ’ άναγκά- 
σουν τούς φυγάδες ν ’ άμυνθοΰν. Ό  Τσουκαλάς μάς διέσωσε τή σκηνή :

«. . .τήν Ά ρ τ α  περικλείουν κα ί τήν πολιορκούν 
τόν πόλεμον αρχίζουν, βασιλικούς νικοΰν.
Σμαήλπασας σάν είδε τό πώς ειταν στενά 
κ ι ’ αύτός ό π α σ ια Π λ ιά σ ια ς  βλέποντας τά δεινά, 
δίδουν φ ω τιά  στήν Ά ρ τ α  κα ί τρέχει ό καθείς 
στό κάστρο νά προφθάσουν μέσα νάμβοΰν ευθύς 
κα ί μέσα δέν τούς μβάζουν, τούς λέγουν νά σταθούν

_ —_-_-_-___.________ ,__



εις κλέπτας κα ι σουλιώτας διά ν ’ άντισταθονν.
Σμαήλπασας φωνάζει, κλαίει, παρακαλεΐ,
«άνοΐξτε μου τό κάστρο νά εμβω» όμιλεΐ.
Έτοΰτοι δέν τόν μβάζουν κα'ι τρέχει έν ταΰτώ 
πηγα ίν ’ εις τό χαμάμι κα'ι κλεϊται ε’ις αύτό».

Ό  Pouqueville, γράφει πώς τή φωτιά τήν έβαλε ό Μάρκος Μπότσαρης και 
τοΰτο γιατί οί άνδρες του άρχισαν νά σκορπάνε γιά νά λεηλατήσουν. "Οποιος 
κι’ αν τήν έβαλε δμως, δημιουργήθηκε άπ’ αύτήν μιά άληθινή κόλαση. Οί πυ
ροβολισμοί, οί κανονιές, οί φωνές τών μαχόμενων, οί ικεσίες τών τραυματι
σμένων, οί καπνοί κι’ οί φλόγες τής καιόμενης πόλης, έδιναν μιά τραγική ει
κόνα, μέσα στήν οποία τά γυναικόπαιδα ύπέφεραν πολύ. «Φρικώδη ήσαν, έν 
καιρφ νυκτός μάλιστα, τό άμοιβαϊον πΰρ τών δπλων, αί φλόγες τών οικιών, 
οί άλαλαγμοί έκατέρωθεν τών μερών, ή ταραχή καί οί κοπετοί τών τοσούτων 
οθωμανικών γυναικοπαιδών, προστρεχόντων είς τό φρούριον, δπου συνεκλεί- 
σθησαν καί ταΰτα καί τό πλείστον τής φρουράς επί τέλους, δλων μέχρι τών 
όκτακισχιλίων ψυχώ ν άριθμουμένων» γράφει ό Φιλήμων.

’Έ ξω  άπό τό φρούριο οί τοϋρκοι διατηρούσαν άκόμα τήν Μητρόπολη καί 
τόν κοντά σ’ αύτήν τούρκικο μαχαλά καί μερικά σπίτια μπροστά άπό τό κά
στρο. Σ τήν  Μητρόπολη ήταν κλεισμένος ό Χασάνπασας. Ό  ’Ισμαήλ Πασόμ- 
πεης ήταν στά πιο προχωρημένα πρός τόν αϊ - Μηνά σπίτια, έκεϊ πού τελείω 
νε τό τουρκοπάζαρο. Ό  ’Ισμαήλ Πλιάσας στήν έβραίϊκη συνοικία (στό γκέτ- 
το, δπως τό λέει ό Pouqueville). Καί ό κεχαγιας τού Χουρσίτ κρατοΰσε τό 
φρούριο.

Ά λ λ ά  τά έξω άπό τό φρούριο σημεία άντιστάσεως δέν άντέχουν. Οί έλ
ληνες, έπειδή στούς δρόμους τούς χτυπούσαν μέ τά δπλα άπό μακριά, τρυ- 
ποΰσαν τούς τοίχους τών σπιτιών, κι’ έτσι σπίτι τό σπίτι έδιωχναν τούς τούρ
κους μέ τά σπαθιά. Ό  ’Ισμαήλ Πλιάσας έφ υγε άπό τό γκέττο καί έπιαοε τά 
μπροστά άπό τό φρούριο σπίτια. Ό  Χασάν έφ υγε άπό τήν Μητρόπολη καί 
πήγε στό κάστρο.

Οί έλληνες ρίχτηκαν στήν άρπαγή. ’Έ βαλαν σκοπό νά πάρουν τά πρά
ματα (τρόφιμα κλπ.) πού ήταν δχι μονάχα στά τούρκκια σπίτια, άλλά καί στό 
άγγλικό κονσουλάτο16 καί στά κελλιά τής άγιά - Σωτήρος17. Γιά νά τό πετύ- 
χουν αύτό, σκοτώθηκαν πολλοί άπ’ αύτούς. « 'Ό ταν μπήκαμεν μέ πόλεμον 
οτήν ’Ά ρτα, δέν σκοτωθήκαμεν τίποτας, μικρά πράγματα- διά τό βιόν τοΰ κον- 
σουλάτου σκοτωθήκαμεν πλήθος, δτι τό εϊχαν ολόγυρα πιασμένο οί τοϋρκοι 
καί δλο σέ κρέας βαροΰσαν», γράφει ό Μ ακρυγιάννης. «Πολλοί χάθηκαν στά 
κρασιά», συνεχίζει. ’Ί σ ω ς  έπεφταν στά λεγάμενα βαένια ή μεθώντας άπό ιό 
κρασί γίνονταν εύκολος στόχος τών τούρκων.

'Ο Μ ακρυγιάννης, μπαίνοντας στήν ’Ά ρτα, ήθελε νά εκδικηθεί έναν 
πλούσιο άρτινό, τόν Παπαδόπουλο, πού τόν είχε  προδώσει στούς τούρκους. 
Δέν τόν βρήκε στό σπίτι του13, άλλά κρυμμένον στό άγγλικό κονσουλάτο, πού 
γειτόνευε μέ τό σπίτι τοΰ Παπαδόπουλου, κήπο μέ κήπο. Τόν έπιασε, άλλά 
δέν τόν σκότωσε. «"Οτι θέλησες εσύ νά κάμης σ’ εμένα μέ τήν βοήθεια τών 
τούρκων, μέ γλίτωσε ό θ ε ό ς - σ’ έχω τώρα είς τό χέρι γιά νά σ’ άφανίσω μ’ 
δλη σου τήν φαμελιάν. Δέν σοΰ τό κάνω».

Ά λλ ά  ένώ ό Μ ακρυγιάννης δέν πείραξε τόν Παπαδόπουλο, μιά «δούλα» 
του, πρόδωσε τήν κρυψώνα τοΰ άφεντικοΰ της Παπαδόπουλου στούς οπλαρ
χηγούς Βαλτινό, Κατσικογιάννη καί Γριβαίους. Καί ή κρυψώνα άδειασε. Ό  
Παπαδόπουλος κι’ ή οικογένεια του έμειναν «γυμνοί καί κλαϊγαν». Αύτός ό 
Παπαδόπουλος — γράφει ό Μ ακρυγιάννης — άκολούθησε τούς έλληνες δταν



έφυγαν άπό τήν ’Ά ρτα  κι’ έγινε ενας άπό τούς καλλίτερους πατριώτες.
Ό  Μ ακρυγιάννης πήγε στό σπίτι του19, πού τό είχε άγοράσει άπό έναν 

«δυστυχισμένον» άρχοντα, πήρε δ,τι ήταν μέσα στις κρυψώνες, πήρε και τό 
μπαρούτι καί τάστειλε στί)ν Ά για , κοντά στό Κομπότι. Πήρε καί τίς δυο οι
κογένειες, τοϋ Παπαδόπουλου καί τοϋ παλιοϋ άφεντικοϋ του τοϋ Λιδωρίκη 
καί τίς σιγούρεψε κι’ αύτές διώχνοντάς τες. Τή γυναίκα καί τά παιδιά τοϋ Λι- 
δωρίκη τοϋ τά παράδωσε στά χέρια  του. Καί είπε στόν Λιδωρίκη : «Δέν σοϋ 
χρωστώ άλλο τίποτες διά τό ψωμί όποΰφαγα τόσα χρόνια είς τό σπίτι σου». 
Τή φυγή τής οικογένειας Λιδωρίκη περιγράφει κι' ή Πηνελόπη Λιδωρίκη - 
Π απαηλιοπούλου: «Πεινώντες καί διψώντες, άλλά πλήρεις γενναιότητος, 
καρτερίας καί έλπίδων, διέβησαν πεζή τό έχθρικόν στρατόπεδον Φθάσαντες 
περί τά έξημερώματα έκτος τών βολών τοϋ έχθροϋ, δπου έδέησε νά άναπαυ- 
θώσιν ολίγον καί δπου ό Μ ακρυγιάννης, άφοσιωμένος θεράπων, ξεσχίσας τήν 
φουστανέλλα του περιέδεσε τούς πόδας τών γυναικών».

Ό  πόλεμος στήν ’Ά ρτα  κράτησε δεκάξι μέρες. Κι’ οί έλληνες λιγόστευ
αν. δχι άπό τά βόλια τοϋ έχθροϋ, άλλά γιατί καθένας πού έξασφάλιζε διάφορα 
λάφυρα άπ’ τούς έχθρούς ή άπ’ τό διαγούμισμα τών κατοίκων, πήγα ινε μα
κριά άπό τήν πόλη γιά νά τά εξασφαλίσει. «Καί εϊχαμεν μείνει πολλά ολίγοι, 
ώς τρεϊς χιλιάδες· δτι πήρε ό καθείς τό βιος τών άρτινών καί πήγε είς τόν 
τόπο του νά τόν σώσει», γράφει ό Μ ακρυγιάννης.

'Έ να  άλλο ομως γεγονός ήρθε νά δώσει τέρμα στή μάχη τής ’Ά ρτας, ένα 
γεγονός άναπάντεχο, πού οί συνέπειές του θά ήταν μακροχρόνιες καί σημαν
τικές : Ή  διάλυση τής έλληνοαλβανικής συμμαχίας.

Διάλυση τής συμμαχίας 
Τέλος τής μάχης

Έ νώ  οί πολιορκημένοι άπό τούς έλληνες τοϋρκοι πρότειναν συμβιβα
σμό20, γύρισε άπό τό Μ εσολόγγι ό Ταχίρ Ά μπάζης, ένας γνωστικός καί πολύ 
άξιος άλβανός. Τό ταξίδι τοϋ Ταχίρ ε ίχε  τάχα γιά σκοπό νά φροντίσει γιά 
πολεμοφόδια κλπ., άλλά στήν πραγματικότητα γιά  νά έλέγξει τίς πληροφο
ρίες δτι οί έλληνες δέν μάχονται γιά  τόν Ά λή , άλλά γιά δικό τους κράτος. 
Τίς πληροφορίες αύτές τίς έδιναν ό Χουρσίτ κι’ ό Ό μ έρ  Βρυώνης μέ τούς 
άνθρώπους τους. Καί στό ταξίδι του αύτό ό Ταχίρ είδε πράματα καί θάματα21. 
Τούρκισσες βαφτισμένες, τούρκους σκοτωμένους, τζαμιά γκρεμισμένα καί 
βρωμισμένα. Δέν έξεδήλωσε τήν άγανάκτησή του, άλλά «ύπουλος ών, ύπέ- 
κρυπτε τό πάθος είς τό φαινόμενον καί έπολιτεύετο τούς έλληνας, ώς δήθεν 
ευχαριστούμενος είς τά τοιαϋτα», θά γράψει ό Περραιβός. Γυρίζοντας δμως 
στήν ’Ά ρτα , τά διηγήθηκε δλα στούς συμπατριώτες του. Καί δλοι συμφώνη
σαν «νά μή χαθή ή τουρκιά καί ή πίστη τους διά έναν παλιόγερον, τόν Άλή».

’Έ στειλαν πρεσβεία μυστική στόν Χουρσίτ ζητώντας νά συγχωρεθοϋν. 
Τόν μόνο δρο πού έβαζαν, ήταν νά παυθεί ό ’Ισμαήλ Πασόμπεης «έν καιρώ». 
'Ό τα ν  έτυχαν τής συγγνώμης, γιά νά δείξουν τήν μεταμέλεια τους, τοϋ είπαν 
πώς πρέπει νά στείλει μιά δύναμη στρατοϋ, κι' αύτοι θά χτυπήσουν τούς έλ
ληνες, καθώς θδναι άνυποψίαστοι. Κι’ άν γινόταν αύτό — γράφει ό Μακρυ- 
γ’ίάννης — «τελείωνε ή ύπόθεση, χανόμαοτε» γιατί «έκεϊ στήν ’Ά ρτα  ήταν ό
λες οί κεφαλές τών έλλήνων».

Ή  δύναμη τών τούρκων πραγματικά έφτανε, έκαψε τό Λοϋρο καί τόν 
Καντζά καί προχώρησε. ’Ά λ λ ο ι τοϋρκοι προχωροϋσαν άπό τήν Πλάκα. Γιά 
ν ’ άποκρουστοϋν έφ υγε ό Μάρκος Μπότσαρης πρός τή Λάμαρη κι’ ό Γώγος



πρός τήν Πλάκα. Ό  Γώγος, πριν φύγει, αφηοε άρχηγούς στις μονάδες του τό 
γιό του και τόν Μ ακρυγιάννη. Τούς πήρε μάλιστα άπό τό Όβραιοπάζαρο πού 
φύλαγαν καί τούς πήγε στόν Έ λμάζ Μέτζο, πού ήταν στήν 'Οδηγήτρια καί 
τοΰ είπε νά τούς δίνουν φυσέκια κι’ δ,τι αλλο χρειαστοΰν. «θά τούς γανώσιο 
τή μύτη έκείνων τών γουρνομύτηδων» είπε ό Γώγος στόν Έλμάζ. Πικραμένα 
τοΰ άπάντησε ό Έ λμάζ πώς είναι «σκύλος, γενναίος καί προκομμένος».

Κι’ ένώ οί άλβανοί ήταν στά παζάρια μέ τούς τούρκους συνέβη άνάμεοά 
τους ένα σημαντικό έπεισόδιο. Ό  Κάρ - Ά λ ή  - Χάν, πού ήταν μέσα στό φρού
ριο, κάλεσε τόν άλβανό Μ εχμέτ Κλεισούρα στό φρούριο γιά νά τοΰ άνακοι- 
νώσει σπουδαίες ειδήσεις. Ό  Κλεισούρας πήγε μέ τριάντα άνδρες. Έμπο 
δίστηκε δμως ή είσοδός του. Τότε ό Κλεισούρας κι’ οί συνοδοί του σκότωσαν 
τούς φρουρούς καί προχώρησαν στό εσωτερικό τοΰ κάστρου. Μπροστά άπό τό 
κτίριο τής Διοικήσεως, τούς εμπόδισαν άλλοι φρουροί. Οί τσοχαντάρηδες τοΰ 
Κλεισούρα τούς σκότωσαν κι’ αυτούς καί μπήκαν μέσα. Βρήκαν τόν Κάρ - Ά 
λή νά κάθεται σ’ ένα άνάκλιντρο, μέσα στό σελαμλίκιο (αίθουσα ύποδοχής). 
Ό  Κλεισούρας ζήτησε έξηγήσεις άπό τόν Κοΰρδο Κάρ - Ά λή . Ε κείνος σ’ α
πάντηση τόν πυροβολεί καί τόν τραυματίζει. Οί συνοδοί τοΰ Κλεισούρα έξα- 
γριώνονται καί σκοτώνουν τόν Καραλή. Οί άλλοι τοϋρκοι πού ήταν στις ε
πάλξεις, κατεβάζουν τήν πόρτα τοΰ φρουρίου καί κλείνουν μέσα τόν Κλει
σούρα καί τούς συνοδούς του. Τούς σκοτώνουν, τούς κόβουν τά κεφάλια καί 
τά πετοΰν άπό ψηλά άπό τό κάστρο στό ποτάμι.

Οί άλβανοί πού ήταν έξω άπό τό φρούριο (δηλαδή οί σύμμαχοι μέχρι τό
τε τών έλλή νω ν) εξαγριώνονται. Φωνάζουν :

—θάνατος στούς ταγκαλάκηδες! εννοώντας τούς προερχομένους άπό τήν 
Άσία.

Ε νώ νοντα ι πάλι μέ τούς σουλιώτες κι’ όρμοΰν καί κυριεύουν τή Μητρόπο
λη, πού ήταν άκόμα στά χέρια τών τούρκων. Τή νύχτα  παίζουν όργανα οί άλ
βανοί κι’ οί σουλιώτες, εκδηλώνοντας τή χαρά τους γιά τή νίκη. Καί προκα- 
λοΰν τούς κλεισμένους στό φρούριο:

—θ ά  σας κόψουμε τά μουστάκια, θ ά  σας πουλήσωμε σάν κριάρια. Είστε 
λαγοί μέ σκυλίσια κεφάλια.

Στό μεταξύ οί έλληνες άρχισαν νά ύποπτεύωνται τούς άλβανούς. Καί 
τοΰτο γιατί δταν ό Μ ακρυγιάννης πήγε σιούς άλβανούς γιά  πολεμοφόδια, δέν 
τούδωσαν καί τοΰδωσε ό Καραϊσκάκης. Κι’ δταν ό Μ ακρυγιάννης ξαναπήγε, 
οί άλβανοί τοΰ είπαν: «Σάν δέν έχετε πολεμοφόδια, μήν πολεμάτε». Ό  Μα- 
κρυγιάννης τοπε αύτό στόν Καραϊσκάκη κι’ έκεϊνος τοΰ είπε: «Νάχουμε τό 
νοΰ μας, γιατί κάποιος μοΰ είπε πώς οί άρβανίτες θά μας χτυπήσουν». Αύτός 
ό κάποιος ήταν ένας Νικ. Λασπιας, πού δούλευε σάν γραμματικός στό τούρ
κικο στρατηγείο τοΰ Χουρσίτ. Τοΰ είπε άκόμα ό Καραϊσκάκης νά τραβήξει μέ 
τρόπο τούς άνθρώπους του άπό τήν πόλη πρός τό βουνό. Αύτό κι’ έκανε ό 
Μ ακρυγιάννης κι’ οί σουλιώτες.

’Εκείνη τή μέρα έφτασε κι’ ένα έγγραφο, σταλμένο άπό τούς τουρκαλ- 
βανούς:

«Σουλιώται! ημείς εως τής σήμερον εϊμεθα ύπηρέται τοΰ Ά λ ή  πασα κα ί 
σύμμαχοι ίδ ικο ί σας, στοχαζόμενοι πάντοτε νά έλευθερώσωμεν τόν Ά λ ή  Π α 
σα κα ι νά μείνωμεν πάλιν, ώς τά πρώτα, είς τά βασιλικά νεύματα, άλλ’ 
ήπατήθημεν διότι βλέπομε ν φανερά, δτι τόσον εσείς, δσον κ α ί οί λοιποί 
όμόπιστοί σας πολεμάτε διά τήν π ίστιν  κα ι ελευθερίαν σας κα ί είς τοϋτο φ α ί
νεται νά εχετε συμβοηθόν κα ί τόν Ά λ ή  Π ασ ά ν. Δ ιά  τοϋτο ήμείς σας λέ- 
γομεν δτι ημείς εΐμεθα άληθείς Μ ωαμετάνοι κα ί πιστοί ύπηρέται τοΰ κραται-



οτάτου βασιλέως μας. Ή  συμμαχία σας εις τό έξής οχι μόνον δέν μας ωφε
λεί, άλλά κα ι μας βλάπτει καιρίως, επειδή ό υπέρ πίστεως κα'ι ελευθερίας πό
λεμός σας είνα ι φανερός πόλεμος κατά τής ιδικής μας πίστεως κα ί βασιλείας. 
Π ώ ς  λοιπόν δυνάμεθα νά εϊμεθα σύμφωνοι, όπόταν τά συμφέροντα μας εί
ναι φύσει πολέμια, καθώς τό νερόν μέ τήν φω τιάν; Η μ ε ίς  ώς τόσον, επειδή 
έφάγαμε, κατά τήν κο ινήν παροιμίαν, ψ ω μί κ ι ’ αλάτι μαζί, κα ί εϊμεθα παλαιοί 
φίλοι, δέν έπεθυμοϋμεν οΰτε έκ μέρους μας νά σάς άκολουθήση καμμ ία  απι
στία, οΰτε έκ μέρους τών βασιλικών στρατευμάτων καμμία φθορά κα ί έπειτα 
νά τήν αποδώσετε σέ ημάς· άλλά σας συμβουλεύουμε ν’ αναχωρήσετε τήν ι
δ ίαν σ τ ιγμ ή ν  τουναντίον δέ, αν αΰριον εύρεθήτε αύτοΰ, θέλετε ϊδή πρώτους 
ημάς νά κινηθώμεν καταπάνω· σας κα ί τότε τό σφάλμα μένει Ιδικόν σας· ε
πειδή ήμεϊς έκάμαμεν, τό όποιον ίσως δέν έπρεπε νά κάμωμεν».

Στό μεταξύ τά βαοιλικά στρατεύματα εφθασαν στόν ’Ά ραχθο και στήν 
γέφυρα τής ’Ά ρτας καί προχωρούσαν γιά  νά ένωθοΰν μέ τούς κλεισμένους 
στό φρούριο τούρκους.

Ή  κραυγή «στά δπλα» καί ή σάλπιγγα τοΰ Καραϊσκάκη ήχοϋοαν δλη τή 
νύχτα  τής μέρας εκείνης. Χαράματα είναι δλοι έτοιμοι νά φύγουν. Ό  Μ. 
Μπότσαρης δείχνει τόν ούρανό και γιά  νά εμψυχώσει τούς άντρες του τούς 
λ έε ι: —«Ό  θ εό ς  μας βλέπει άδελφοί μου, εμπρός κατά τοΰ έχθροϋ». Καί 
κατευθύνεται πρός τή γέφυρα. Ά λλά  στήν ψηλή καμάρα είχαν φτάσει οί 
τοϋρκοι. Ευτυχώς οΰτε ό Ταχίρ Ά μπάζης, ούτε ό ’Ά γο ς  ήταν μέ τούς τούρ
κους, τηρώντας τά δοα έγραφαν στό γράμμα τους. Ό  Μ. Μπότσαρης μόλις 
διαπίστωσε οτι οί άκαρνανες μέ τά τμήματά τους άποσύρονταν κανονικά πρός 
τήν Κόπραινα άπό τό Γλυκόρριζο, μπήκε στά κτήματα πού ήταν άπέναντι άπό 
τό Μαράτι. Ε ίχε έκεϊ συγκεντρωμένη μιά μεγάλη άγέλη βουβαλιών. 'Ό σοι 
μπόρεσαν άπό τούς άντρες του, πού ήταν περίπου 1100, άνέβηκαν στά βουβά
λια καί μ’ αύτά προχώρησαν καί πέρασαν τό ποτάμι. Οί ύπόλοιποι πέρασαν 
κολυμπώντας. Βγαίνουν άπέναντι στό Μαράτι, δπου συγκρούονται μέ τό τουρ
κικό ιππικό. Τά βουβάλια άγριεμένα ρίχνονται μπροοτά καί προχωροΰν. Οί 
τοϋρκοι ύποχωροΰν. Καί οι σουλιώτες σκορπίζονται, μέ τόπο συναντήσεως τό 
Λοΰρο.

Οί άλλοι έλληνες έφυγαν άκολουθούμενοι άπό τούς κατοίκους τής ’Ά ρ 
τας. Ό  Μ ακρυγιάννης είχε έντολή νά σώοει μιά οικογένεια θεοχαράκη καί 
τήν έσωσε. Ό  Καραϊσκάκης έφυγε άπό τό μέρος τού Γλυκορρίζου. 'Έ να ς πο
λεμιστής, ό Γιάννης Σπάθής, άφοΰ κλείστηκε σ’ ένα σπίτι μέ δεκαπέντε άν
τρες, πολέμησε δλη τή μέρα καί ro βράδυ γλίτωσαν δλοι κι’ έφτασαν στό 
Κομπότι.

Πριν φύγουν οί έλληνες έκαναν μιά τελευταία ενέργεια. 'Ά ρπαξαν άπό 
τούς άλλοτε συμμάχους δλα τά πολεμοφόδια πού έφερε άπό τό Μ εσολόγγι ό 
Ταχίρ Ά μπάζης.

Στό χωριό Ά γιά , κοντά οτό Κομπότι, μαζεύτηκαν πολλοί φυγάδες άρτι- 
νοί, οί πιο σημαντικοί. Λίγους - λ ίγους ό Μ ακρυγιάννης τούς προώθησε στό 
Μακρυνόρος κι’ άπό κεϊ στήν έπαναστατημένη Ε λλάδα . Α νάμεσα σ’ αύτούς 
ήταν οί: Βραναϊοι, Κομποταϊοι, Παπαγιανναϊοι, Δαμιαναΐοι, Κολοκυθαϊοι, Κο- 
ρακαΐοι, Οίκονομαϊοι Χαβελαϊοι, Ν. Ράπτης, Μοστραϊοι, Σακελλαραϊοι, Με- 
λάται, Παπαδοπουλαϊοι, Ρίζηδες, Λεονταραϊοι, Κουτσουμπαϊοι. Μποραϊοι, Στα- 
μαϊοι, Βλαχουτσαϊοι, Κίτσοι, Γκινακαιοι, Τριανταφυλλαϊοι, Παπασταμαϊοι, Τσο
λιάδες, Καριτσιναϊοι, Λουριωταϊοι, ΓΙαπαβασιλαίοι, Τσαρακλαΐοι, Γωγαϊοι, Μα- 
λεσαδαϊοι κι’ άλλοι πολλοί.

Σ τή  διαδρομή μέσα άπ ότό Μακρυνόρος, οί άρτινοί ληστεύθηκαν άπό τούς



Γριβαίους. Τούς έβγαζαν τά ροΰχα, τά δαχτυλίδια, τά πάντα. Μιας γυναίκας, 
άπό τήν οικογένεια Βράνη, ήθελαν νά τής κόψουν τό δάχτυλο, επειδή δέν 
έβγαινε τό δαχτυλίδι. Είδε κι’ έπαθε ή γυναίκα νά τούς καταφέρει νά σπά
σουν τό δαχτυλίδι και νά γλυτώσει τό δάχτυλο. Οί λοιποί οπλαρχηγοί, προ
σπαθούσαν νά σώσουν τούς πρόσφυγες, άλλά μέσα στά δάση τοϋ Μακρυνό- 
ρους, τή νύχτα, ήταν άδύνατο νά προστατέψουν δλο αύτό τόν κόσμο πού έ 
φευγε.

Η στάση τοϋ Μ ακρυγιάννη στάθηκε άξιοπρόσεχτη. ’Ό χ ι  γιατί τό γράφει 
αύτός, άλλά γιατί τό άποδεικνύουν τά γεγονότα. Πρώτο, οτι πολλοί κατατά
χτηκαν στό τμήμα του και δεύτερο, δτι τόν εξέλεξαν πληρεξούσιό ους γιά  τις 
Ε θνικές ’Επαναστατικές Σ υνελεύσεις.

Ο Μ ακρυγιάννης γράφει γιά  τούς πρόσφυγες άρτινούς: «Άφοΰ γυμνώ 
θηκαν διά τήν έλευθερίαν, ό πατριωτισμός δέν τούς άφηνε». Και δταν ό Μα- 
κρυγιάννης άρρώστησε «οί καημένοι οί άρτινοί διακόνευαν καί πλέρωναν άν
θρωπον κι’ έρχονταν τόσες ημέρες δρόμον νά ίδοϋνε τί κάνω. Τόση εύγένειαν 
είχαν σ’ εμένα».

Τά βάσανα κι’ οί ταλαιπωρίες τών άρτινών περιγράφονται μέ μαΰρα χρώ 
ματα στά γράμματά τους, πού έστελναν σέ συγγενείς τους στις διάφορες 
πόλεις.

Νά μερικά άποσπάσματα:

«τή 14)| Ίανουαρίου 1822, Κατσΰνα.
. . .  μου γράφετε αν εΐμεσθεν εδώ ασφαλείς, ήμεϊς τό ήξεύρομεν. Καί εις 

τοϋτο ενας Κύριος τό ήξεύρει τήν άσφάλειαν εδώ. . . άπό Ά ρ τα ν  μας ζη
τούν νά πηγαίνωμεν, έτοϋτοι δέν μάς άφήνουν. Έκεϊ τά σπίτια μας καμένα 
. . .δτι χάνοντας τήν κατάστασίν μας, έχάσαμε καί τήν γνώσιν μας. 'Η  φα- 
μελιά μου βαρειά. Τά έξοδα μεγάλα. . . καί 6 θεός ϊλεως είς ημάς όποϋ ή τύ
χη δλον μας κατατρέχει. Καί μάς έρχονται οί θεϊκές πληγές ή μία κοντά τήν 
άλλην καί δοξάζω τόν Θεόν, όποΰ δλα ας πηγαίνουν, τήν ζωήν νά μάς φύ
λαξη καί τήν τιμήν όπού νά μήν ίδώ τήν χρυσήν καί τά παιδιά μου είς σκλα
βιάν, τά δέ αλλα δλα ύποφέρονται. . . δούλος σας καί αδελφός Γεώργιος 
Βίράνης».

Καί άλλο:

«24 Ίανουαρίου 1822. Κατούνα.

«. . .τόν Δημήτρην μου. . . μέ πρώτον καλόν ίνκόντρον θέλω σάς τόν 
στείλη, τό περισσότερον διά νά τόν παιδεύσετε νά γένη άνθρωπος, δτι χωρίς 
διδάσκαλον ενα χρόνον καί εγινε τζώρα. Μάς εύρηκαν καί τά βάσανα τά με
γάλα καί αί θλίψεις καί δέν εχομεν καί δρεξιν νά τού πέσωμεν άπό κατόπιν - · . 
βλέπω καί εδώ τήν ασυμφωνίαν καί ακαταστασίαν εις δλας τάς αναγκαίας 
καί ουσιώδεις υποθέσεις των δπου καί αύτά μάς έπαπειλοϋν διά τούς σκοπούς 
τών τουρκών ό'ποϋ νά μήν εχωμεν μίαν βεβαίαν άσφάλειαν τής ζωης μας· · · 
εχομεν καί τήν παντοτινήν υποψίαν τής ζωής μας. . . νά πηγαίνωμεν εις τήν 
’’Αρταν κατά τό παρόν είναι κινδυνώδες όποΰ καί έκεϊ οΰτε σπήτι μήτε κατά- 
στασιν έ'χομεν καί τέλος πάντων είς κάθε περίστασιν πρέπει νά περικουλάρω- 
μεν, και νά εϊμεθα εις κίνδυνον ζωής καί σκλαβιάς, δλα δεινά. . . είναι σχεδόν 
μήνας όποϋ έστείλαμεν εις Ά ρ τα ν  άνθρώπους καί δέν έγΰρισαν νά μάς φέ
ρουν καμμίαν άπόκρισιν καί φαίνεται όποϋ δέν τούς άφήνουν, όπού αύτό δέν



δίδει καλόν σημεϊον κα ί ό Θεός δπως γνωρίζη τό συμφεράτερον διά ημάς ας 
κ ά μ η . . .  'Ο  Θεοχάρης έμεσολάβησεν είς τόν καπετάν Γώγον κα ί τόν έπρο- 
(τζύνησεν κα ί τό προσκύνημά του δείχνει προσωρινόν κα ί ψεύτικον, ώς άκού- 
ομεν βιάζουν τόν Θεοχάρην νά πηγα ίνη τήν φαμελιάν του μέσα είς ’Ά ρτα ν, 
τ ί έχει νά άποκάμη δέν ήξεύρω- παντοΰ είς δλα τοΰτα τά μέρη ό κόσμος τε- 
ταραγμένος· κα ι εις τήν αρβανιτιάν δλην άνακατώματα πολλά. ■ . αύτό τό ά- 
νακάτωμα τής αρβανιτιάς ιυχς κάμνει κα ι στεκώμεθα ήσυχοι κατά τό παρόν 
άπό σουμπεχέδες, δτι αν δέν ήτον τοιοΰτον έ'πρεπε νά είχεν έκστροτεΰση διά 
τά εδώθε. . . Γεώργιος Βράνης».

Τά γράμματα αύτά προέρχονται άπό τά Γεν. Ά ρ χ . τοΰ Κράτους22, άπό 
τό φάκελλο Άσημ. Κροκίδα.

Αύτά γιά τούς επαναστάτες καί γιά  τούς άρτινούς πού τούς άκολούθησαν.
Καί μέσα στήν ’Ά ρ τα ; Μέσα στήν ’Ά ρτα  ύπήρχαν σωροί τά ^ρ είπ ια . 'Ό 

λες οι κεντρικές έκκλησιές κάηκαν23. Τά δύο τρίτα τών σπιτιών ήταν καμένα 
καί άπό πολλά έπεσαν τά τοίχια κι- έκλεισαν τούς δρόμους. Κι’ δσα ήταν γ ε 
ρά, ήταν μέ σπασμένες πόρτες, γιατί λεηλατήθηκαν.

Οί δερβίσηδες έψελναν τό «έκ θεοΰ  ή νίκη», στά τζαμιά πού τά πιο πολλά 
διασώθηκαν, γιατί ήταν μέσα καί γύρω στό φρούριο. Τό τούρκικο πλήθος κι’ 
οί στρατιώτες ξεχύθηκαν στούς δρόμους γιά νά συλλάβουν καί έκτελέσουν 
τούς έλληνες κατοίκους καί ίδίως τούς άρχοντες. Ά λλ ά  βρέθηκαν μπροστά σέ 
μιά έρημη πολιτεία. 'Ό λο ι είχαν φύγει. Καί ή άπογοήτευση τών τούρκων ή
ταν άπέραντη.

Τήν έπομένη ήμέρα έγινε ή καθαίρεση τοΰ ’Ισμαήλ Πασόμπεη, κατά τά 
συμφωνημένα μεταξύ τών άλβανών καί τοΰ Χουρσίτ. Τόν δρο αύτό τής συμφω
νίας οι τοϋρκοι τόν τήρησαν. Τοΰ άφαίρεσαν τίς ουρές21 καί τόν φυλάκισαν.

Ή ιστορία τήν αποσιώπησε
Ή  μάχη τής ’Ά ρτας βάρυνε πολύ στήν δλη εξέλιξη τοΰ έθνικοΰ μας ά

γώνα. ’Ά ρχισ ε  μέ καλούς οιωνούς, μέ μιά συμμαχία πού άν μποροΰσε νά δια
τηρηθεί, θά έδινε ταχύτερο τέλος στήν έπανάσταση. "Ισω ς λάθος χειρισμών 
πολιτικών, ώδήγησε στή διάλυση τής συμμαχίας καί στό χάσιμο — σέ τελευ
ταία φάση — τής μάχης τής ’Ά ρτας. Τής μάχης, ποΰ ή επίσημη ιστορία τήν 
αγνοεί, μή διαθέτοντας γ ι’ αύτήν παρά ελάχιστες γραμμές, χωρίς νά τήν ά- 
ξιολογεϊ.

Μετά τή μάχη τής ’Ά ρτας, ό άγώνας άπό επιθετικός έγινε άμυντικός. 
Δέν ύπήρχαν δυνάμεις γιά  μιά νέα ορμητική έπίθεση σάν αύτή πού έγ ινε  
στήν ’Ά ρτα.

Σ έ  λίγο  έπεφτε τό κεφάλι του Ά λ ή  Πασα. Ή  πτώση του άλάφρωσε τούς 
τούρκους λευτέρωσε τίς δυνάμεις των καί τίς έστελναν πιά γιά  νά παραβιά
σουν τή διάβαση τοΰ Μακρυνόρους.

Ό  Ά λή  Πασας, χωρίς βέβαια νά τό θέλει, βοήθησε τήν ελληνική έπανά
σταση. Δίκαια λοιπόν οί τοϋρκοι, έκεϊ πού έθαψαν τό κεφάλι του, έβαλαν τήν 
επιγραφή (γιαφτά) :

« ...απέδειξε  καί τήν μυστικήν συνωμοσίαν τήν όποιαν είχεν ό άνθρω
πος, ό άπιστος καί προδότης, μετά τών άποστησάντων ελλήναιν, άποστείλας 
μεγάλην ποσότητα χρημάτων είς Πελοπόννησον καί είς τούς Σουλιώτας, 
παρώρμησε δέ τούτους νά όπλισθοΰν κατά ιών τούρκων»25.



Και ό Mendelson - Bartholdy σωστά συμπέρανε: Σ τά  συντρίμμια τής αλ
βανικής τυραννίας άναστήθηκε νικηφόρος ή ελληνική ελευθερία.

Η μάχη τής ’Ά ρτας τελείωσε, ό άγώνας τοΰ έθνους δμως συνεχίστηκε. 
Και μετά τήν άνεξαρτησία, ή περιοχή τής ’Ά ρτας δέν έπαφε νά συγκλονίζε
ται κάθε τόσο άπό επαναστάσεις, μέχρι νά μπεί κι’ αύτή στήν ελεύθερη πα
τρίδα. Ό  σπόρος πού έσπειρε ό εθνικός στρατός τοΰ Δεσποτάτου, έδινε τούς 
καρπούς του σ’ δλους αύτούς τούς αίώνες, έβγαζε άσταμάτητα παλληκάρια και 
καπεταναίους, μέχρι νά γ ίνε ι «έλληνικό». Και βγάζει πάντα, δταν καταπα- 
τεϊται και στραγγαλίζεται ή έθνική άνεξαρτησία μας.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  :

1) Ό  ’Ισμαήλ Πασόμπεης, άλλοτε ύπό τις διαταγές τοϋ Ά λή , ήλθΐ σέ σύγκρουση μαζύ 
του. Κατέφυγε στον σουλτάνο καί έκανε δ,τι μπορούσε γιά νά τόν στρέψει έναντίον τοΰ 
Ά λή . 'Ο  Ά λή ς γιά -νά ήσυχάσει άπ.’ αυτόν, έστειλε τρεις άνθρώπους του στήν Πόλη 
νά δολοφονήσουν τόν Πασόμπεη. Ή  απόπειρα άπέτυχε καί οί δολοφόνοι ώμολόγησαν οτι 
στάλθηκαν άπό τόν Ά λή . Αύτό έξόργισε τόν σουλτάνο. Ακολούθησε ή κήρυξη τοΰ Ά 
λή σάν φερμανλή. Καί πρώτος άρχιστράτηγος τής κατά τοΰ Ά λή  εκστρατείας ορίστηκε 
6 Πασόμπεης. ’Επειδή όμως δέν μπόρεσε νά καταβάλη γρήγορα τόν Ά λή , δ σουλτάνος 
τδ-ν αντικατέστησε μέ τόν Χουρσίτ. Παρέμεινε ομως μέ τόν τίτλο τοΰ πασά τών Γιαν
νίνων. Ό  Χουρσίτ τον έ'στειλε στήν ’Ά ρτα , μέ διαταγή ν’ άναλάβη τή διοίκηση τών ε
κεί δυνάμεων καί νά έπιστρέψει στά Γιάννινα δ ώς τότε διοικητής Χασάν. Ό  Χασάν καί 
τδ τμήμα του διαλύθηκαν στους Κομτζιάδες καί μόλις κατάφερε νά σωθή γυρίζοντας 
στήν ’Ά ρτα . Ό  Πασόμπεης άπότυχε νά περάσει τδ Μακρυνόρος καί κλείστηκε κι’ αύ- 
τδς στήν ’Ά ρτα . ’Έτσι, ό'ταν άρχισε ή μάχη τής ’Ά ρτας, ήταν έκεϊ κι’ ό Πασόμπεης 
κι’ δ Χασάν. Ό  Πασόμπεης τελικά καθαιρέθηκε καί φυλακίστηκε.

2) F . Pouqueville, «Ίστορ. Έλλ. Έπαν.», Ά θ . 1800, τ. I” , σ. 190—1, Π . Άραβαντι- 
νοΰ «Χρονογραφία τής ’Ηπείρου», 1856, Α ', σ. 355— 6.

3) I. Φιλήμονος « Ίσ τ. Δοκίμιον Έ λλ. Έπαν.», 1861, τ. Δ ',  ο. 291—2, Χριστ. ΙΙερραιβοΰ 
«Πολεμ. Άπομν.», έ'κδ. Τσουκαλά, 1956, σ. 70.

4) Γιά τή μάχη τής Ά ρ τ α ς  έγινε επιλογή στοιχείων άπό: «Απομνημονεύματα» Μακρυγιάν- 
νη, έ'κδ. 1957, σ. 47— 63, F . Pouqueville, ό'.π., τ. Γ ',  σ. 190— 201, Λ. Κουτσονίκα «Γεν. 
'Ισ τ. Έ λλ. ΈπΙ/σειος», 1863, τ. Β ',  σ. 156— 170, Τάκη Λάππα «Απομνημονεύματα 
Ά θ . Λιδωρίκη», Ίω α ν. 1955, σ. 34— 35, Ί ω . Φιλήμονος « Ίσ τ. Δοκ. περί Έ λλ. Έπαν.», 
1861, τ. Δ ',  σ. 291— 300, Χριστοφ'. ΙΙερραιβοΰ «Άπομν. Πολεμικά», 1 956, σ. 70 επ., 
Σπυρ. Τρικούπη «Ίστ. Έ λλ. Έπαν.», τ. Β ',  σ. 88— 93.

5) Κατά τόν Pouqueville οί έπιτεθέντες στο Μαράτι τοϋρκοι ήταν. 800.
6) Ό  Φιλή μων γράφει πώς ή αποστολή έγινε πριν έρθουν οί έλληνες άπό τό Π έτα στόν 

άϊ - Λιά.
7) Ά πό  τό π,ροάστειο αύτδ ονομάστηκε κι’ ή ζωοπανήγυρη «Μουχούστι». Ά ν  καί ή θέση 

τοΰ πανηγυριού άλλαξε άπό τότε πολλές φορές, ομως τό ονομα τής πανήγυρης δέν 
άλλαξε. Οί ντόπιοι εξακολουθούν νά τή λένε «Μουχούστι».

8) Ή  Ό δηγήτρ ια  καί οί άγιοι Απόστολοι βρίσκονται στή δυτική πλαγιά τής ΙΙεράνθης, 
τοΰ βουνοΰ τής ’Ά ρτας. (Μ άγιοι Απόστολοι είναι ακριβώς πάνω άπό τδ σημερινό στά
διο καί αριστερά καθώς πάμε στήν I. Μ. Κάτω Π αναγιάς. Ή  Ό δηγήτρ ια  είναι βορει
ότερα άπδ τιιΰς άγιους Αποστόλους καί πλησιέστερα προς τήν “Αρτα.

9) Τδ σαράι ήταν νοτιοδυτικά τής Παρηγορήτισσας, κοντά στδ προαύλιο τοΰ σημερινού 
1ου Δημοτικού Σχολείου.
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10) Ή  Κούλια τής Μητρόπολης, ποΰ σώζονται και σήμερα τά  ερείπιά της, ήταν δυτικά τής 
'Οδηγήτριας. Ά λλά  ένώ ή 'Οδηγήτρια ήταν στήν πλαγιά τοΰ βουνοΰ, ή Κούλια ήταν 
μέσα στά χτήματα. Ά πό  τήν Κούλια οί τοϋρκοι χτυπούσαν τούς έλληνες πού κατέβαιναν 
άπό τόν άϊ - Λιά πρός τήν 'Οδηγήτρια. Λαθεμένα δ Βλαχογιάννης υποσημειώνει οτά 
«Απομνημονεύματα» πώς ή Κούλια ήταν στήν Μητρόπολη. "Ήταν σέ χτήμα (περιβόλι) 
τής Μητρόπολης πού καί σήμερα άκόμα λέγεται Δεσποτικό.

11) Τά γύφτικα άρχιζαν άπό τή σημερινή πλατεία Σκουφα καί έφταναν στό Μουχούστι.
12) Τό γαλλικό προξενείο (κονσουλάτο) ήταν στό μεγάλο κτίριο πού βρισκόταν δυτικά τοΰ 

ναοΰ τής άγίας Θεοδοιρας. Λέγεται πώς ήταν άλλοτε τό ανάκτορο τών Δεσποτών τής 
Ήπειροί'. Γκρεμίστηκε πριν λίγα χρόνια καί στή θέση του σήμερα είναι τό γυμνάσιο 
θηλέων.

13) F . Pouqueville, ο.π,, σ. 195.
14) 'Η  οίκία τοΰ ΙΙάνου Κομπότη σώζεται καί σήμερα, εκτός άπό τήν πρόσο\|>ή της. Είναι

τό μεγάλο κτίριο δίπλα στήν Ά γροτ. Τράπεζα. Σ ’ αύτό τό κτίριο ήταν επί Κατοχής Κα-
ραμπιναρία, ήταν ή Χωροφυλακή, πέρασαν Γερμανοί, αντάρτες κλπ. Μετά τό 1950 χρη
σιμοποιείται γιά ιδιωτικό γυμνάσιο καί φροντιστήριο.

15) Ή  θέση τής Ντογάνας δέν είναι εξακριβωμένη. ’Άλλοι, άπό τούς γερόντους, τήν τοπο
θετούσαν στό σημερινό κ ιν/φ ο  Ρέξ, άλλοι στήν κεντρική άγορά (οδός Σκουφα), έκεί πού 
είναι σήμερα οί οίκοδομές Παπακώστα καί Κατσούλα.

1G) Τό άγγλικό προξενείο ήταν στήν τότε οικοδομή Μπόρου καί σήμερα Κλινική Γαρουφα- 
λιά, απέναντι άπ’ τό ξενοδοχείο «Άμβρακία».

17) 'Η  άγιά - Σωτήρα δέν υπάρχει σήμερα. Ή τ α ν  κοντά στό άγγλικό προξενείο, άπέναντι 
άπό τήν ιδιοκτησία τοΰ στρατηγού Ζέρβα, στήν όδό Πριοβόλου, κι’ είχε γύρω κελλιά.

18) Τό σπίτι τοΰ Παπαδόπουλου ήταν μάλλον στόν σημερινό ανθώνα τής κεντρικής πλατείας.
19) Καμμιά σίγουρη πληροφορία μέχρι στιγμής δέν εχο) γιά τό ποΰ ήταν τό σπίτι τοϋ Μα-

κρυγιάννη. Κάποιος μοΰ είπε πώς ήταν δίπλα στόν αγιο - Κωνσταντίνο, έκεί πού είναι
σήμερα ή οικοδομή Έλευί). Κολιάτσου. Θά συνεχίσω τήν ερευνά.

20) I. Φιλήμονος, ο.π., σ. 291—2.
21) Γιά τις λεπτομέρειες τής άποστολής τοΰ Ταχίρ Ά μπάζη γράφουν ολες σχεδόν οί ιστο

ρίες.
22) Τά εΑεσε ύπ’ οψιν μου ο  συμπατριώτης ερευνητής κ. Κ ων/νος Διαμάντης, πρό Ιτών. 

Δέν γνωρίζω αν ώς σήμερα δημοσιεύτηκαν καί άλλοΰ. Ό  φάκελλος Ά σ . Κροκίδα εχει 
στά ΓΑΚ αριθμό 190.

23) Στό «Δοκίμιο περί Ά ρ τη ς»  τοΰ Σερ. Ξενόπουλου αναγράφονται λεπτομερώς οί εκκλησίες 
πού κάηκαν.

24) Οί τοϋρκοι πασάδες διακρίνονταν στόν βαθμό, άνάλογα μέ τίς ίππουρίδες πού έφεραν. 
Γιά τήν καθαίρεση κλπ.: Pouqueville, ο.π., σ. 201.

25) Δ. Ζώτου « Ή  δικαιοσύνη είς τό Κράτος τοΰ Ά λή  Πασά, 1938, σ. 147.
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Ή  ιστορική διερεύνησις γιά ν’ απόδειξη αν καί. σέ ποιά έ'κτασι, συμμετέσχε ή 
’Ήπειρος στόν κοσμοξάκουστο ’Αγώνα τοΰ ’Έθνους γιά τήν άπελευθέρωσί του, πε
ριλαμβάνει αύτήν αδιαίρετη στά φυσικά της σύνορα, πού τά προσδιορίζει ή εθνολο
γική της σύνθεσις. Ά ν  γίνεται διάκρισις καί αναφορά σέ Νότιο (ελεύθερη) και 
Βόρειο (αλύτρωτη), γίνεται μόνο καί μόνο γιά ν’ άποδειχθή ακριβώς δτι οΰτε ή Βό
ρειος υστέρησε σέ θυσία αίματος καί σέ προσπάθεια γ ι ά ν ά γ ί ν η τ ό Ρ ω μ α ί ΐ  κ ο 
α υ τ ό  π ο ύ  κ α ρ τ ε ρ ο ύ ν ε ,  δπως λέει ό ραψωδός τής Άληπασιάδος Χατζή Σε
χρέτης, πού ήξαιρε καλά τούς πόθους τών βορείων Ήπειρωτών.

Είναι άλλο ζήτημα, συναφές μέ τούς ανταγωνισμούς τών μεγάλων Δυνάμεων 
Ρωσίας, ’Αγγλίας καί Γαλλίας καί διότι ό νέος 'Ελληνισμός άπόκαμε, άπόστασε, υ
στέρα άπό πολυαίμακτες θυσίες εννέα ετών, πού' δέν έπραγματοποιήθηκε ή Μεγάλη 
Ιδέα νά συμπεριληφθοΰν δλοι οι άγωνιζόμενοι "Ελληνες σέ μιά ελευθερωμένη 'Ελ

λάδα..
’Έτσι τό δνειρο τοΰ Εΐύγεν. Βούλγαρη1, πού είσηγήθηικε πρώτος στά σχολεία 

τών Ίωαννίνων, πραγματοποιείται στις διαστάσεις τοΰ κουρασμένου ελληνισμού, στά 
δρια τοΰ Δομοκοΰ, επειτα στή Μελούνα καί τόν ’Άραχθο κ.ο.κ.

Πλήθος βορείων Ήπειρωτών, απελπισμένοι διότι τόσοι αγώνες πήγαν χα
μένοι γιά τήν ιδιαίτερη τους Πατρίδα, άλλοι άμνηστευμένοι επιστρέφουν στις 
προγονικές εστίες, άλλοι βρίσκουν κάποιον πόρον ζωής στή μικρή ελεύθερη Ελλά
δα, άλλοι πάλι παίρνουν τών όμματιών τους γιά τήν Ξενιτειά, δπως δ Εύαγγέλης 
Ζάππας κ,ά.

Άποτραβηγμένοι πολεμισταί αισθάνονται τήν ανάγκη νά θυμηθούν τό Ιστο
ρικό τραγούδι τους πού τό εφκιαξαν στού πολέμου τόν αχό ή στό ξετύλιγμα τών α
ναμνήσεων τους, σέ ώρες ειρηνικές στά πληρωμένα τους γεράματα. Καί τό τραγού
δι αύτό εξιστορεί τις τραγικές μέρες τών εγκλείστων στήν πολιορκημένα ’Αθήνα, ή 
τόν ολέθριο θέρο τών Ιερολοχιτών τοΰ Δραγατσανίου, δπου παντοΰ συμμετείχαν 
αΐ>τοί οί βόρειοι Ήπειρώται2

Α" Ή  Ήπειρος σαλπίζει πρώτη τήν Άνάστασι του Γένους
Άπό τό 1481 αρχίζουν κρούσεις κατά τού Τούρκου δυνάστου. Ό  βορειοηπει

ρ oj τι κής καταγωγής Κροκόδειλος Κλαδάς όρμάται άπό τή Μάνη καί συμπολεμεί μέ 
τόν ’Ιωάννη Καστριώτη έναντίον τών Τούρκων, έφθασαν στόν Αύλώνα κι άπό κεΐ

1) Φάνη Μιχαλοιτούλου, Μοσχόπολις, α'ι Ά ΐΙήναι της Τουρκοκρατίας. Έ ν  ’Λίΐήναις 1941
σελ. 18.

2) Ά λεξ . X. Μ α μ μ οπ ούλου , ’Ή π ε ιρ ο ς ,  τό μ . Β ' ’Α Ο ήναι 1964, σελ. 55— 56, 63— 64.



«Η Π Ε ΙΡ Ω ΤΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ » ' 369 853

κατεβαίνουν στή Χειμάρρα, σπείροντας τόν όλεθρο, έναντίον τών Τούρκων. Μέ τήν 
άπόβασι τοΰ Κλαδά έξηγέρθησαν οί ντόπιοι Χειμαρριώτες καί κατέλαβαν τό κά
στρο τής Χειμάρρας και τό Σωπότι3.

Στά 1486 ό Σουλτάνος γιά νά ύποτάξη τούς Χειμαρριώτες έ'στειλε μέ τόν τί
τλο τοΰ Σαντζάκμπεη: τόν έξομώτη Άριανίτη, τόν όποιον αύτοι έσκότωσαν καί ά'ρ- 
χισαν και πάλι τήν έξέγερσι. Ή  επαναστατική κίνησις εξαπλώνεται στις περιφέ
ρειες Δελβίνου, Α γίων Σαράντα και τήν εσωτερική ’Αλβανία καί κρατάει ώς τά 
1492. Ό  Σουλτάνος Βαγιαζήτ αναγκάζεται νά δεχθή τά προνόμια τής Χειμάρρας4.

Στά 1494 πάλι οί Χειμαρριώτες υποκινούνται άπό τόν Κάρολο 8ο τής Γαλλίας, 
πού είχε καταλάβει τή Νεάπολι τής ’Ιταλίας6.

Στά 1537 ό Σουλτάνος Σουλεϊμάν ό Νομοθέτης θέλησε νά πραγματοποιήσΐ] τό 
ονειρο τών προκατόχων του, νά διαπεραιωθή στήν Ιταλία  διά τής Έγνατίας οδού 
καί νά χτυπήση μέ τήν ευκαιρία τή μόνιμη φωλιά άντιστάσεως τών Άκροκεραυνίων, 
τή Χειμάρρα. Έξαπέστειλε έναντίον τους τόν έξομώτη συντοπίτη τους Ά γιάζ ΓΙα- 
σιά, πού ήξαιρε τά κρησφύγετά τους, γιά νά τούς βγάλη, μά πάλι «πέτυχε καί οί 
Χειμαρριώτες απέδειξαν πόσο ασθενής ήταν δ «Κανών» τοΰ Νομοθέτου, δτι «ό υιός 
τοΰ ραγιά, πρέπει νά είναι ραγιάς»6.

Στά 1566 οί Χειμαρριώται έξεγείρονται καί πολεμώντας στά Άκροκεραύνια 
τρέπουν είς φυγήν τόν Πιαλή Πασιά7.

Νέα έπανάστασι κάνουν οί Χειμαρριώται στά μέσα τοΰ 17ου αίώνος κατά τή 
διάρκεια τοΰ Κρητικού Πολέμου8.

Τό 1684 οί Χειμαρριώται ύποκινοΰνται σέ έπανάστασι άπό τόν Μοροζίνι, τρέ
πουν εις φυγήν τούς Τούρκους9.

Τό 1690 ή άνυπότακτη Χειμάρρα σηκώνει καί πάλι κεφάλι μέ τήν ύποκίνησι 
τού1 Μοτσενίγου10.

Τό 1767 οί Χειμαρριώται, κάνουν άνταρσία υποκινούμενοι άπό τόν μοναχό Στέ
φανο γιά νά φτάσωμε στά Όρλωφτκά τοΰ 177011, οπότε συναγείρονται άπ’ άκρου 
σ’ άκρον μέ τήν Νίβιτσα Μπούμπαρη καί τόν Ά ϊ - Βασίλην.

Τό πνεΰμα τής άντιστάσεως μεταφέρεται άπό τίς ακτές τής Χειμάρρας στό ε
σωτερικό τής ’Ηπείρου. Αυτόνομες κοινότητες, τό Χόρμοβο, ή Αέκλη, τό Κάτω Λάμ- 
ποβο (τοΰ Ζάππα) αντιστέκονται στόν Άλή Πασιά (1744— 1822), Τοΰρκο για 
Τοΰρκο, βοτ̂ Ό-οΌ-Λ' τόν Άχμέτ Κούρτ Πασιά τοΰ Βερατίου εναντίον τών σχεδίων 
έπικρατήισεως τοΰ Τεπελενιώτου12.

Μόνο τό Χόρμο-βο διέθετε πεντακόσια ντουφέκια μέ ά'ξιον αρχηγό τόν Καπετά
νιο Τσαούς Π ρίφτη13, πού τό δημοτικό τραγούδι τής περιοχής έθρήνησε τό θάνατό 
του επάνω στήν πυρά.

Ώ  Τσαούς, ώ αστέρι, ώ φώς!14.

3) Ιν. Σάθα, '] Γουρκοχρατουμενη Έλλιάς, Ά θή να ι 1962, σελ. 45, 112.
4) Historia e Shqiperise, I. Tirane, 1959, σελ. 318.

5— 6) Historia e Shqiperise, σελ. 321, 352.
7—$) Κ. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, σελ. 118—9.
9—11) Κ. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, σελ. 128, 9, 165, 201, 206—7, 310, 329,

391—2, 457—8, 491.
12) 'Ο ’Αλή Πασιδς κατήγετο άπό τό χωριό Μπετσίστι τής επαρχίας Τεπλενίου. Ά ρ α  

Μπετσιστινός άντι Τεπελενλής.
13) Σπ, Άραβαντινοϋ, 'Ιστορία Άλή ΓΙασια, τοΰ Τεπελενλή. Έ ν  Άθήναις 1895, σελ. 8.
14) Ά λ. X. Μαμμοποΰλου, ’Ήπειρος, τόμ. Β ' έν Άθήναις 1964, σελ. 17.
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'Η  έπίθεσις τών στρατευμάτων τοΰ ’Αλή Πασιά έγινε μέ μ π α μ π ε σ ι ά 15 τό 
1788 έναντίον τοΰ Χορμόβου, τό όποιον και κατέστρεψε κι έσκόρπισε τά γυναικόπαι
δα στή Σαλαώρα κα'ι τό Βουθρωτό κι άπό καπετανοχωρίτες τούς μετέβαλε σέ ζευ
γίτες.

Από τά πολλά μυθολογούμενα γύρω άπό τόν Άλή Πασια, τή μεγάλη αύτή φυ- 
σιογνωμία τοΰ Βαλκανικού χώρου τόν ΐ8ον καί 19ον αίώνα, είναι καί ό μύθος γιά 
τήν έκδίκησι πού έκαμε μέ τό μαρτυρικό θάνατο στόν ήρωϊκό αρχηγό τών Χορμο- 
βιτών, δτι τάχα ό Τσαούς Π ρίφτης είχε ερωτικές σχέσεις μέ τή μάνα τοΰ Άλή, τήν 
περίφημη Χάνκω18. Τέτοιες σχέσεις ούτε τοϋ τόπου τά έθιμα τίς σηκώναν, άλλ’ ού
τε ό λαός πλέκει τραγούδια ήρωϊκά σέ ανθρώπους στιγματισμένους μέ ατιμωτικές 
πράξεις. Ό  Χατζή Σεχρέτης δίνει καί πάλι τήν μόνη κι αληθινή έξήγησι λέγοντας 
γιά τούς Χορμοβίτες:

«Στή μέση, στήν Αρβανιτιά νά σηκωθούν γυρεύουν 
Στήν μέση στήν Αρβανιτιά κεφάλι νά σηκώσουν 
μηδέ χαράτσι τής Τουρκίας θαρρεύουν νά μή δώσουν 
γιατ’ έχουν χρόνους άπειρους, κανένα δέ σαϊτίζουν 
μηδέ σπαήν στήν πόρτα τους καθόλου δέ γνωρίζουν17.

Σπίθες από τή ςκοτιά τοΰ Χορμόβου θά συναντήσωμε στήν έπαναστατημένη 
Ελλάδα, Χορμοβίτες μεμονωμένους οπλαρχηγούς καί σώμα Χορμοβιτών.

Κ ε φ ά λ ι  σ ή κ ω σ α  ν κι άλλες δυο κοινότητες ηρωικές τοϋ Δελβίνου, ή Νί- 
βιτσα κι ό "Αϊ - Βασίλης. Κι αύτές κατά τό Χατζή Σεχρέτη:

Μηδέ χαράτσι θέλουνε στήν Πόλη νά πληρώσουν 
μηδέ τήν Πόλη ξαίρουνε, μηδέ καί τό Ντοβλέτι.

Τήν άνοιξι τοΰ 1798, Μεγάλη Εβδομάδα, συνεννοημένος ό Άλή ΠασιΛς μέ 
τό Γάλλο άρμοστή τής Κέρκυρας G E N T IL I, στέλλει τήν αρμάδα του κι αποβιβάζει 
δυνάμεις στό μικρό λιμανάκι Λούκοβο, απέναντι άπό τήν Κασσιώπη, κι ένώ ό κό
σμος ήταν στις ’Εκκλησίες, επιτίθεται, σφάζει, αιχμαλωτίζει καί πυρπολεί τή Νίβι- 
τσα καί τόν "Αϊ - Βασίλη ύστερα, άπό γενναία άντίστασι τών κατοίκων.

Τό αντιστασιακό τραγούδι τής περιοχής άναφέρεται στό Ιστορικό περιστατικό 
κι ανεβάζει τί) στρατό του σέ δώδεκα χιλιάδες πού κυκλώνουν τά δυο μεγαλοχώρια.

«Στά (χίλια) οκτακόσια18 
παραγγέλλει ή πόρνη, ό Μεμοΰσης19.

—  Άλή Πασιά! Σήκω κι έ'λα 
γιατί σήκωσε κεφάλι ό ραγιάς.

•— Προσκύνα ερημε "Αϊ - Βασίλη!
—  Δέν προσκυνάμε δσο βαστάμε.

Τί θαρρείς, Άλή Πασιά;

15) Μπαμπεσιά =  Π ά μπέσ’ =  χωρίς πιοτί, άπιστιά.
16) Χ ά ν κ ω ,  τό ορθόν καί οχι X ά μκ  ω. Δέν είναι κυριώνι>μο, αλλά τίτλος τιμής καί

σεβασμού ποΰ άπονέμεται σέ Μουσουλμανικές, Σεβαστή, Δέσποινα, Κυρά. (F ja io r  ι
gjuhes Shqipe. Tirane 1954, σελ. 163).

17) Ά λεξ . X. Μαμμοπούλου, Ή πειρος, τόμ. Β ' σελ. 15.
18) Ό  λαϊκός ποιητής αγαπά τή γενικότητα. Παραλείπει τή χιλιάδα καί στρογγυλεύει

αντί τοΰ όρθοΰ 1798.
19) Είναι άγνωστος ό πράκτωρ αύτός τοΰ Άλή, ποίι φιλοδωρεΐται άπό τονς ήρωας μέ τήν 

ύβρεολογία.



Μήπως είμαστε κοπέλλες άπ’ τήν ’Ά ρτα
κι αγόρια Άργυροκαστρίτικα20
γιά νά παίζης εσύ μαζί τους τίς νύχτες;»

’Άστρα κομμένα άπό τήν άντίστασι τής Νίβιτσας κα'ι τοϋ “Αϊ - Βασίλη θά 
συναντήσωμε σ’ δλη τήν έπαναστατημέ νη 'Ελλάδα άπό τ'ις παραδουνάβιες 'Ηγε
μονίες, δπου ό Αλέξανδρος 'Τψηλάντης εισέβαλε μέ τόν άναμμένο δαυλό στό μο
ναδικό του χέρι, ώς τήν Πελοπόννησο.

Σπίθες άπό τήν άσβηστη κι άσίγαστη φωτιά τής Χειμάρρας θά Ιδοΰμε στήν 
έπαναστατημένη 'Ελλάδα, καθ’ δλη τή διάρκεια τοϋ Άγώνος, δπου μέ προέξαρχο 
τόν Αρχηγό τους Σπΰρο Μίλιο πού καί μέ τήν πέννα και μέ τήν πάλα, στάθηκαν 
άπό τούς πρώτους στά πεδία τών συγκρούσεων καί ιστόρησαν μέ τά εργα τους 
τή χιλιάκριβη λευτεριά αύτοΰ τοΰ τόπου.

Καί έρχεται τό Σούλι. Άπό ζύμη τής Χειμάρρας καί άπό Νταγκλήδες τής 
Πρεμετής καί Φράσαρης κι άπό άλλα καρτεράψυχα στοιχεία πού είχαν ανοίξει 
λογαριασμούς μέ τήν επίσημη οθωμανική εξουσία, καί μέ τούς εντόπιους τυράν
νους, αγάδες καί μπέηδες, σχηματίζεται τό Σούλι, στά βράχια τοΰ βουνοΰ Κου- 
ρίλα, τ ’ άπρόσιτα καί τ’ άλλα Σουλιωτόβουνα πάνω άπό τόν Αχέροντα. Στό 
Σούλι έγινε ή φυσική επιλογή άπ’ δλες τίς φ ά ρ ε ς  δλων τών μερών τής ’Η 
πείρου, μέ τήν ευρύτερη γεωγραφική της έννοια, άπό ανυπότακτα στοιχεία πού 
δημιούργησαν μία δική τους κοινωνία ηρώων σμείγοντας τίς ρίζες τους καί θάμ
πωσαν ,μέ τά κατοπινά τους κατορθώματα τόν κόσμο. Στήν πρωτόγονη καί πρω
τότυπη αύτή Πολιτεία τοΰ1 Σουλίου, δέν υπήρχαν κοινωνικές διακρίσεις, παρά 
υπέρτατη κοινωνική διάκρισις ήταν ή παλληκαριά κι άξια καί οι κ ι ο τ ή δ ε ς  (οί 
δειλοί) στιγματίζονταν άπό τή γενική περιφρόνησι μή βρίσκοντας οΰτε γυναικεία 
κλίνη.

« Ο έμός κάλαμος, γράφει ό ΙΙουκεβίλ, θά άποκαλύψη εκείνους έκ τών πτω
χών ποιμένων, τούς οποίους ή 'Ελλάς θά κηρύξη εις τό μέλλον πρώτους αυτής 
ίλευθερωτάς»21.

Ά πό τό 1790, κυρίως, μέχρι τό 1803 έπολέμησαν οι Σουλιώται μέ τρόπο ά- 
παροδειγμάτιστο, κατά έχθροϋ πανισχύρου, άνεγνωρισαένου σέ διεθνή κλίμακα, 
κατά έχθροϋ τοϋ οποίου τή φιλία καί τή συμμαχία έπεζήτησαν ή ’Αγγλία, ή Γαλ
λία, ή Ρωσία, δταν τά έκάστοτε συμφέροντα τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, 
τής οποίας τήν κυριαρχία άμφισβήτησαν στόν στρατηγικό χώρο τής υποδουλω
μένης 'Ελλάδος. ’Επολέμησαν κατά τοϋ Άλή Πασιά, πού επί δεκαετηρίδες συ- 
νεχώλ’ευσε τά τότε γνωστά πασιαλίκια Ίωαννίνων, Δελβίνου, Βερατίου, Σκόδρας 
σέ μιά ήμιανεξάρτητη ήγεμονία άπό τή Σκόδρα μέχρι τή Ναύπακτο. Έπολέμησαν 
μόνοι, σχεδόν άβοήθητοι, χωρίς έλπίδα βοήθειας άπό κανέναν, άπομονωμένοι άπό 
τόν άλλο κόσμο τής Βαλκανικής, στά ορεινά τους κρησφύγετα, «κλεισμένοι δντες, 
δπως λέγει ό Περραιβός, είς τά βουνά καί σκορπισμένοι ένθεν κακεΐσε μή ήμεϊς εί- 
ξεύραμεν τί έγίνετο εις τόν κόσμον, μήτε ό κόσμος εΐξευρεν τί ήμεϊς έκάμνομεν»22. 
Έπολέμησαν πότε νικηταί και πότε ήττώμενοι, άλλά πάλ'τοτε μέ συνθήκας κατά έχ-

20) 'Υπαινιγμός στήν 11αιδερεσχία, πού ήταν διαδεδομένη μεταξύ τών ’Οθωμανών ’Α
γάδων τοΰ ’Αργυροκάστρου.

21) Histoire de la regeneration de la Grece, 1824, έλλ. μετάφρασις Ξ. Ζΰγουρα, τόμ. 
Α ' σελ. 101.

22) Χριστοφ. Περραιβοΰ, 'Ιστορία τοΰ Σουλίου καί τής ΙΊάργας. Έ ν Άθήναις 1857 (εκ- 
δοσις "Απαντα Χρ. Περραιβοΰ, Άθήναι 1956, σελ. .25).



Ορών δβκαπλασίων ίσης γενναιότατος μ’ αύτούς, μέ τά μαχητικώτερα κα'ι εμπειρό
τερα αλβανικά στρατεύματα, επί δσον χρόνον έκράτησε έπειτα ό Ά γω ν γιά τήν ελ
ληνική ανεξαρτησία. Έπολέμησαν έπι τέλους οΐ βόρειοι αυτοί Ήπειρώται καί εναν
τίον αύτής τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας καί έκήρυξαν τόν πόλεμο έναντίον της, 
δταν έλαβαν μόνοι, αποφασιστικοί, ανίδεοι τοΰ μεγάλου σκοπού τής Φιλικής Ε τα ι
ρείας, τήν ηρωική άπόψασι νά φύγουν στούς Βαρειάδες άπό τό στρατόπεδο τών 
Ιωαννίνων, τήν αξιομνημόνευτη ήμερα τής 6ης Δεκεμβρίου τοΰ 1820, δταν τό 

στρατόπεδον αύτό δέν τό διοικούσαν οι επτά πασιάδες άποτυχόντες πολιορκηταί τοΰ 
Άλή, άλλά δ πολυμήχανος καί έμπειρότατος Χουρσίτ Πασιάς.

Κατά δίκαιη Ιστορική κρίσι. ή ημέρα αύτή είναι καί ή αρχή τής 'Ελληνικής Έ 
παναστάσεως. "Οτι οί σκοποί τής Φιλικής Εταιρείας δέν ήταν γνωστοί στό Σούλι 
ή δτι αν ήταν γνωστοί δέν επηρέασαν τις αποφάσεις του, προκύπτει άπό τό Δ ' άρ- 
θρον ενός σχεδίου τής Φιλικής Εταιρείας, πού διασώζει ό Φιλήμων καί πού σ’ αύτό 
προτείνεται νά μεταβή είς τήν ’Ήπειρον ό X. Περραιβός «επειδή εις τήν ’Ήπειρον 
είναι έτι ανήκουστοι τοΰ Εύαγγελίου»23.

Καί μεταβαίνει ό Περραιβός καί γίνεται ό πολιτικός νοΰς, ό διπλωμάτης, ό πο
λεμικός συντάκτης, ό κήρυκας τοΰ Εύαγγελίου. Άλλά γιά τήν πανελλήνια αύτή άπό- 
φασι τών Σουλιωτών μαρτυρία προσφέρει καί δ Πουκεβίλ.

«’Έ ν τινι έν Σουλίω τή 6η Φεβρουάριου 1821 γενομένω συμβουλίω, γράφει, συ
νήλθαν καί άπεφάσισαν νά ύποτάξωσι τήν τυραννίαν είς τόν θρίαμβον τής ανεξαρ
τησίας. Άπεφάσισαν νά διασκορπισθώσι καί ύποκινήσωσι τά χωρία; τής Ελλάδος»"4.

Άλλά ήδη ή τύχη είχε κριθή. Ή  άνάστασις τής Ελλάδος είχε περάσει άπό τή 
γενική δοκιμή τοΰ πολέμου, ό όποιος είχε αποδείξει δτι δ Τοΰρκος δυνάστης δέν ή
ταν ανίκητος. Χειμάρρα, "Αϊ - Βασίλης, Νίβιτσα, Χόρμοβο, Λέκλη, Λάμποβο, Σού
λι, Πάργα, εστίες άντιστάσεως, προμαχώνες τής έλευθερίας μέ κοινό παρονομαστή 
τόν χριστιανισμό, τή γλώσσα, τά ήθη, τά έ'θιμα, συνείδησι κοινής καταγωγής. Τί άλ
λο παρά συνείδησι εθνική αποτελούν αύτά; Έπι αιώνες ή ηπειρωτική περιοχή μέ 
τήν συνεχή, τήν αδιάλειπτη άντίστασι εδειχνε τό δρόμο σ’ δλη τήν υπόδουλη Ελλά
δα. Τό Ζάλογγο, τό Κοΰγκι25, ή Μονή Σέλτσου, ό Πύργος τής Ρηνιάσσας ήταν σε
λαγίσματα γιά τό ελληνικό ξύπνημα.

Τό επισημαίνει ό βαθυστόχαστος Κοραής στό «'Υπόμνημα περί τής παρουσης 
καταστάσεως τής Ελλάδος», 1803, λέγοντας γιά τούς Σουλιώτες : «. . . διότι ή προ
θυμία καί ενέργεια μεθ' ής προμάχονται τής πατρίδος καί τής έλευθερίας τεράστιον 
έ'σχε ροπήν καί έπι τούς άλλους τών Έλλήνων»26.

Καί ό Κουτσονίκας τονίζει τή σημασία τοΰ Σουλιωτοηπειρωτικοΰ πολέμου, «...ή 
δέ πολεμικωτάτη Δυτική 'Ελλάς, ύπέρ τό δέον σκεφθεΐσα, έβράδυνε νά λάβη τά δπλα

23) Ίωάν. Φιλήμονος, Δοκίμιον 'Ιστορικόν περί τής έλλ. Έπαναστάσεως, τόμ. Α ' σελ. 49.
24) Histoire de la regeneration... τόμ. Α ' σελ. 139.

To Συμβούλιον συνήλθε ύπό τήν προεδρίαν τοΰ πολεμάρχου τοΰ Σουλίου Νοτη 
Μπότσαρη καί μετείχαν σ’ αυτό οχι μόνο Σουλιώτες, άλλά καί οί αρχηγοί τών εξισλα
μισμένων ’Αλβανών, 1) Ταχήρ Άμπάζης, 2) Ά γ . Βαστάρης, 3) Ζιλιφτάρ (Σιλιχτάρ)
4) Τ'σέγκο Μπέης, 5) Μοϋρτο Τσάλης, 6) Έλμάζ Μέτσο Μπόνος, 7) Σουλεϊμάν Μέτος,
8) Λιάζε Αιουλέχης, 9) Χασάν Μπελιοΰσης, 10) Ντέκο Σάλεσις, σύμμαχοι τών Σου
λιωτών άπό τίς 12 Αύγουστου 1820, ? ξ αι ά π ό  π ί σ τ ι, Ή  συμμαχία έκράτησε
μέχρι τίς 25 Νοεμβρίου 1821, μέχρι τήν πολιορκία τής ’Άρτας.

25) Κούγκι =  'Ιερό, 'Άγιο Βήμα. Fjalor κλπ. σελ. 250.
26) Δ. Θερειανοΰ, Άδαμ. Κοραής, Τεργέστη 1889, τόμ. Α ' σελ. 253.



κατά τής τυραννίας, ένώ ή αδελφή αύτώλ1 ’Ήπειρος έπάλαιεν ήρωΐκώς κατά τών 
εχθρών από τάς άρχάς τον Δεκεμβρίου τοΰ 1820»27.

Ά ν  δμως ή Σσυλιωτική μαρτυρία ήθελε θεωρηθή αμφισβητούμενης αξίας, έρ
χεται και άλλη έπικύρωσις άπό τόν Φιλήμονα. «ΕΓι .μή έμεσολάβει ό πόλεμος τών Σου- 
λιωτών, όλίγφ άπέβαινε βοηθητικός ύπέρ τής 'Ελλάδος δ κατά τοΰ Άλή ΓΙασσά 
κηρυχθείς παρά τοΰ Σουλτάνοι)»28.

Συμβολικός Χειμαρριωτών καί Σουλιωτών ό εναγκαλισμός στό Λιμάνι τοΰ Γλυ- 
κή. Οί πρώτοι έπέστρεφαν άπό τή Νεάπολι τής ’Ιταλίας, διότι δέν ήθέλησαν νά ε
νωθούν μέ τους Καρβονάρους. Οί δεύτεροι έπέιστρεφαν γιά τήν πατρίδα, άφοΰ γεύ
τηκαν τήν πίκρα καί τό φαρμάκι τής ξενιτειάς, «ξυλοφόροι» καί «-υδροφόροι» στά 
'Επτάνησα, γιά τήν πατρίδα ποΰ τούς ύποσχέθηκαν οί πολιορκηταί τοΰ άσπονδου εχ
θρού του Άλή πασιά, αν βοηθήσουν στόν έξολοθρεμό του.

Κι ύστερα άπό λίγο στήν Ά ρ τα . "Ολοι πια στόν άγώνα. "Ολα ήταν έτοιμα. 
’Ό χ ι δπλα καί πολεμοφόδια, άλλά ψυχική προπαραοκευή.

Ό  γνώστης τών ελληνικών πραγμάτων ΓΙουκεβίλ μάς μπάζει στό κλίμα τών 
παραμονών τής Έπαναστάσεως. «ΙΙαρανόησις άπλή, λογομαχία, κραυγή ήδύνατο νά 
προκαλέσωσιν έπανάστασιν χωρίς ούδείς νά γνωρίζη πότε καί πώς θά έξεδηλοΰτο 
αύτη καίτοι έκαστος ήτο βέβαιος δτι εγγύς έμελλε νά έκραγή. Ή  Ελλάς δλη καί αί 
νήσοι τοΰ Αρχιπελάγους περί ούδενός άλλου ώμίλουν ει μή περί ελευθερίας»29.

Ό  βαρύς κι άπλός σάν στύλος δωρικός Σπΰρος Μίλιος, ό Πολύμητις, ό Νέ- 
στορας τού Σουλίου Νότης Μπότσαρης, πού προξενούσε τρόμο στούς Αρβανίτες30, 
ό Μάρκος Μπότσαρης, πού τό περπάτημά του τό ελαφρό έμοιαζε μέ τήν πνοή Ζέφυ
ρου επάνω στά πράσινα τής άνοιξης σπαρτά, ό Λάμπρο Βέικος, ό Κίτσο Τζαβέλλας, 
ό Κώστας Χορμοβίτης δ Λαγουμιτζής31, πού 6 Κιουταχής έδινε χρυσάφι ίσα μέ τό 
βάρος του γιά νά τόν έχη. Ό  Άναστ. Άργυροκαστρίτης, ό άρχηγός τοΰ άτάκτου 
ίππικοΰ Πρεμετινός Χατζημιχάλης Νταλιάνης32 κι άλλοι κι άλλοι κινούν γιά τόν 
Άγώνα, νά πάρουν έκδίκησι, τήν ηδονή τών άρχαίων Θεών, τό προγονικό χ ά κ ι 33.

Β' Έλληνοαλβανικά — Ή  ειδική θέσις τής ’Ηπείρου στήν αρχή 
και κατά τή διάρκεια τής Έπαναστάσεως.
Ό  ηπειρωτικός χώρος άπό τήν Ά ρ τα  μέχρι τό Τεπελένι περιελάμβανε μειονό

τητες, ποΰ κατά τό διάστημα τών αιώνων άπό τόν 15ον κι έπειτα, είχαν άλλάξει τήν 
θρησκεία τών πατέρων τους, τούς Τσάμηδες, γύρω άπό τό Τεπελένι, τούς Λιάμπη- 
δες, καί πάνω άπό τό Τεπελένι τόν μεγάλο δγκο τής Τοσκαριάς καί Γκεγκαριάς, πού 
άλλοι είχαν έξισλαμισθή κι άλλοι έκκαθολικισθή.

27) Λάμπρου Κουτσονίκα, Γεν. 'Ιστορία τής Έλλην. Έπαναστάσεως, Ά θηνα ι 1956 οελ. 80.
28) Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον κλπ. τόμ. Α ' σελ. κγ' .
29) Histoire κλπ. τόμ. Β ' σελ. 87.
30) Γιά το Νότη Μπότσαρη ό Πουκεβίλ‘λέγει οτι «ή οχ̂ ις τοΰ γέροντος τούτου όμοιου πρός

τά έρείπια τής Ελλάδος κατέπλησσεν, οπως καί ή θέα τούτων, οί δέ έξισλαμισμένοι 
Άλβανοί νάτ |  ζέζ σί Νότη (Nate e zeze si Noti) =  μαύρη ή νύχτα σάν τό Νότη. Βλ.
Λεοντίου Κ., Τό Αλβανικόν ζήτημα, ΆΟήνησιν 1897, οελ. 24.

31) Λαγουμτζής = 'Τπονομοποιός· (κόστας Χορμόβας, υπογράφει).
32) Βλ. εκτενέστερα Ά λ . X. Μαμμοπούλου, ’Ήπειρος, τόμ. Β ' 1964, σελ. 65—71 δπου ά- 

νασκευάζονται τά περί τής έκ Δελβινακίου τοΰ Πωγωνίου καταγωγής αύτοΰ.
33) Χάκι =  δίκηο.



Ή τα ν  από τίς πολιτικώτερες τών αποφάσεων, ή άπόφασις τοΰ Μωάμεθ τοΰ 
Β ' νά έπωφεληθή τής διαιρέσεως κα'ι τοΰ μίσους μεταξύ τής Δυτικής καί ’Ορθοδό
ξου Ανατολικής ’Εκκλησίας καί λ'ά παραχώρηση στους ραγιάδες Ρούμ θρησκευτικά 
προνόμια, γιά νά συντηρήση αύτή τή διαίρεσι.

.Ο φίλος τής αλήθειας ιστορικός ZIN K EISEN  παρατηρεί ότι τό κατά τών 
Φράγκων μίσος τών υποδούλων Ελλήνων συνετέλεσε τά μέγιστα στήν έπέκτασι καί 
παγίωσι τής οθωμανικής κυριαρχίας διότι επί τέλους κατά τό βυζαντινόν παράγγελ
μα, «αίρετώτεροι οι Τοϋρκοι τών Φράγκων».

Οί Τοϋρκοι καταχτητές άφοΰ έπεσαν σάν χιονοστιβάδα στή Βαλκανική καί έ- 
δήμευσαν τά πάντα, άρχισαν νά παραχωρούν στους ραγιάδες τά δικά τους αγαθά 
μέ τό αντάλλαγμα τοΰ έξ ισλαμισμού. Έ τσ ι οί εξισλαμιζόμενοι απολάμβαναν περισ
σότερα αγαθά καί γινόταν αφεντικά τών ίδιων άδελφών τους.

Συμπαγείς μάζες ραγιάδων τέως χριστιανών διά τής έξομωσίας περνούσαν ά
πό τά "Τδατα τής Σιτυγός καί μετέβαιναν άπό τοΰ Ινός κόσμου είς τόν άλλον.

’Εξισλαμιζόμενοι άποκτοΰσαν «τά κάλλιστα τών άγαθών, δσα κατά τό οθωμα
νικόν δόγμα δύναται νά ποθήση ποτέ έν τφ κόσμο) τούτω ό άνθρωπος, περιουσίαν, 
γυναίκας, άξιώματα, τιμάς»34.

Θεληματικοί έξισλαμισμοί, αλλά καί αναγκαστικοί, εξαπλώνονται σάν πυρκαϊά 
στήν κεντρική καί απάνω ’Αλβανία καί δλο τό έλληνοβυζαντινό στοιχείο διαφορο
ποιείται. Μέ αφέλεια δσο καί δραματικότατα ό ίερεύς τοΰ χωρίου "Αρεζα τής Κορυ- 
τσάς, εΐπε μιά Κυριακή στούς μαζεμένους στό νάρθηκα τής εκκλησίας χωριανούς του, 
πού άπό Κυριακή σέ Κυριακή λιγόστευαν:

«’Αδελφοί μου, βλέπετε τριγύρω σας τί γίνεται είς τ’ άλλα χωριά. ’Εγώ δέν ήμ- 
πορώ τίποτε άλλο νά σάς είπώ παρά μόνο νά σας παρακαλέσω δλους, δπως εμένα μέ 
άφήσετε έλεύίίερον νά κάμω1 δπως κρίνω διά τόν εαυτόν μου, ώς καί διά τήν οικογέ
νειαν μου. Θά άφήσω τήν οικίαν μου καί τήν περιουσίαν μου, θά πάρω τήν οίκαγέ- 
νειάν μου καί θά φύγω. Ά ς  κάμη ό καθένας δπως κρίνη. "Οποιος θέλει ας μέ άκο- 
κουθήση...»35.

«Διά τοϋ έξισλαμισμοϋ, λέγει ό Μητροπολίτης Μαρτινιανός, έστερήθημεν τοι- 
ούτων καί τηλικούτων άδελφών ηρώων, οιτινες έρμόσαντες απαξ καί ταχθέντες στρα- 
τιώται τοΰ Μωαμεθανισμού, τοϋ ξένου πρός αύτούς κατά τε τήν θρησκείαν, τήν 
γλώσσαν, τήν καταγωγήν, τά ίδια έθιμα καί τόν εθνισμόν, δέν έπαυσαν μεταχειρι- 
ζόμενοι δλας τάς ιδίας σωματικός καί πνευματικάς δυνάμεις καί χρησιμοποιούμενοι 
ώς όργανα αύτοΰ, δπως κακοποιώσι τούς πρώην αδελφούς χριστιανούς καί ώς προ
ορισμόν τοΰ β ί οτι θέσωσι τό νά χύσωσι τό αίμα αύτών αφειδώς»30.

Ό  μεταδοτικός έξισλαμισμός προχωρούσε μέ βήματα πανούκλας. Τό Κουρβε- 
λέσι (Αιαμπουριά) εξισλαμίσθηκε τελευταία τέλος τοΰ 18ου αίώνος όμαδικώς, διότι 
ό Δεσπότης άπείλησε μέ άφορισμό, αν δέν νηστέψουν τή Μεγάλη Σαρακοστή, σέ ε
ποχή φριχτής σιτοδείας.

’Έτσι ή οθωμανική αύτοκρατορία άπέκτησε φίλιον ομόθρησκον πληθυσμόν στήν 
Βαλκανική, σέ μιά περιφέρεια τής οποίας οί κάτοικοι είχαν διακριθή γιά τήν ευψυ
χία καί τήν άνδρεία τους επί μισό αίώνα σέ αγώνες έναντίον της κάτω άπό τή ση
μαία καί τό δυνατό χέρι τοϋ Γεωργίου Καστριώτη —  Σκεντέρμπεη.

34) Μητροπολίτου Ξάνθης ’Ιωακείμ Μαρτινιανοΰ, Ή  Μοσχόπολις, Θεσσαλονίκη 1957, αελ. 9.
35) Π απά - Σπύρου Ζέγκου. Βιογραφία Πολυκάρπου τοΰ Δαρδαίου κ.λ.π. Σύντομος πε

ριγραφή τής Δάρδας. Έ ν  Ά θήναις 1927, σελ. 102.
36) ’Ιωακείμ Μαρτινιανοΰ, Μοσχόπολις, Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 16.



Ά π ’ εδώ καί πέρα οι αλβανικές αύτές φυλές έστάθηκαν ή ακένωτη δεξαμενή 
στρατολογίας γιά τδ Σουλτάνο σέ κάθε πολεμική περιπέτεια. (Συρία, Μαμελοΰκοι, 
Αίγυπτου, Μαυροβούνι, Ουγγαρία, Πεσβάνογλου, Ελληνική ΡΙιτανάστασι).

«'Η ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως θά έπαρουσιάζετο σκοτεινή αν δέν 
έκτιμηθή ή σημασία τοΰ Αλβανικού στοιχείου, ποΰ είχε έξαπλωθή στή στρατιωτική 
κοινωνία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», λέγει ό Φίνλεϋ37.

Γιά τά ανεξάντλητα αυτά στρατεύματα, οΰδέν άλλο είναι, έλεγε ό Μπαλτατζής 
( Βεζύρης τής Εύβοιας), εΐ μή Χριστιανοί περιτετμημένοι38. 01 Τουρκαλβανοί συν
δέθηκαν μέ τήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία σ ά ν  τ ά  ν ύ χ ι α  μέ  τ δ  κ ρ έ α ς 38.

Ό  Έκρέμ Βλιώρα στό βιβλίο του «Φύλλα Ημερολογίου άπό τό Βεράτιον καί το 
Τομάρι», γράφει δτι «ή Αλβανία έχει δώσει τριάντα εξ έκ τών ΐκανωτάτων Μεγά
λων Βεζυρών καί τελευταίως τόν Φερήτ Πασιάν, τόν πρώτον Μέγαν Βεζύρην τής 
Νέας Τουρκίας καί εκατόν αρχηγούς τοΰ Τάγματος τών Γενιτσάρων».

Πρόκειται περί αληθινής εξαγωγής άνδρών. Οί Άλβανοί, είτε μισθοφόροι, εί
τε στρατολογι[μένοι, στάθηκαν πιστοί στό Ντοβλέτι ώς τόν τελευταίο Βαλκανοτουρ
κικό πόλεμο, ό όποιος έξηνάγκασε τήν Τουρκία ν ’ άποχοιρήση σχεδόν άπό τά Βαλ
κάνια καί ή Αλβανία βρέθηκε απομονωμένη.

Συνειδητοί σύμμαχοι, όμόπιστοι πρός τούς Ασιανούς Τούρκους (τούς Χαλντού- 
πηδες, ντουντούκηδες, κανόφριδες, δπως τούς ελεγαν χλευαστικά), δέν άνέβλεψαν 
ούτε στά 1770— 1780, δταν μετά τήν αποτυχία τής Πελοποννησιακής Έπαναστά
σεως (Όρλωφικά) έστησαν μέ τά κεφάλια τοι>ς φρικτό τρόπαιο στήν Τριπολιτσά, 
θύματα τοΰ Χατζή Χασάν ΙΤασιά, υστέρα άπό ατιμωτικά ζορμπαλίκια μιας δεκα
ετίας έναντίον τών Πελοποννησίων. Σέ μπουγιουρντί τοΰ Χατζή Χασάν πρός τούς 
φυγάδες στά δρη Πελοποννησΐους γράφεται: σάς διορίζομεν νά σκοτώνετε χωρίς 
φόβον τούς ζορμπάδες (αρπαγές Άλβανούς). Είναι δικά σας δλα τά πράγματά των. 
Νά μάς φέρετε μόνο τά κεφάλια των καί σάς συγχωρούμε δσα έκάματε καί δέν έκά- 
ματε καπαέτια»10

Ούτε μετά τις έκατακόμβες πού έπεσαν στό χωνευτήριο τής Έλλην. Έπανα
στάσεως άνέβλεψαν, δταν τά πιό περήφανα κεφάλια τής Αρβανιτιάς έπεφταν μέ 
μπαμπεσιά στό σφαγείο τών Βιτωλίων (1830).

Συνειδητοί έπαγγελματίες πολεμιστές έλαβαν μέρος σάν πυροσβεστική δύναμις 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας έναντίον τοΰ άγωνιζομένου ελληνικού λαοΰ σ’ ό
λες τίς μάχες τοΰ Άγώνος ώστε στήν ουσία, μέ άντιμετώπους Άλβανούς, οί συγ
κρούσεις αύτές νά είναι έλληνοαλβανικές πλήν τής εκστρατείας τοΰ Ίμποαήμ στήν 
Π ελοπόννησο, καί στήν πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου, πού έγινε μέ Άραπάδες καί έν 
μέρει τής έκστρατείας τοΰ Δράμαλη, ποΰ έγινε μέ τά 2/3 τών δυνάμεων Ασιανούς 
καί τό 1/3 Τουρκαλβανούς41.

Άκόμα καί ώς πεζοναύτες (καλιοντζήδες) έχρησιμοποιήθηκαν οΐ Άλβανοί (3.

37) ΓεωΟΥ· Φίνλεϋ, 'Ιστορία τής Έλλην. Έπαναστάσεως, σελ. 36.
38) F. C. Η. Pouqueville, 'Ιστορία τής Έλλην. Έπαναστάσεως, τόμ. Β ' σελ. 95.
39) Ά λ. X. Μαμμοπούλου, Ό  μΰβος τής ’Αλβανικής συμβολής είς τήν ανεξαρτησίαν τής

Ελλάδος. Έ ν Άθήναις 1963, <ιελ. 25.
40) Ίωάν. Φιλήμονος, Δοκίμιον 'Ιστορικόν περ'ι τής Φιλικής 'Εταιρείας. Έ ν  Ναυ-

πλίοι 1834, σελ. 82 Καπαέτια =  πταίσματα.
41) Χριστοφ. Περραιβοΰ, 'Ιστορία τοϋ Σουλίου καί τής Πάργας σελ. 129.



000 ύπό τήν ηγεσία τοΰ ’Ισμαήλ Πασια Πλιάσα κα'ι Λιπανοΰς Σέβρανη), δταν δ 
οθωμανικός στόλος κατέστρεψε τά Ψαρά42 τήν 2α ’Ιουλίου 1824.

Τό άντιχριστιανικό και αντιελληνικό μίσος τών ’Αλβανών, τών ρ ω μ ι ο γ υ ρ ι 
σμ έ ν ω ν43 καί ρ ω μ ι ό  κ ο υ ν ά ρ ι σ τ ω ν 44 συνεχίστηκε και μετά τήν έπανάστασι.

Άνοικτίρμονες κι ώμοι κυρίως οί Τσάμηδες καί Λιάμπηδες, λιγώτερο οί Τό- 
σκηδες, φιλάνθρωποι οί Σκοδράνοι Γκέγκηδες καί συμπονετικοί πρός τά γυναικό
παιδα τοΰ Έλλην. Άγώνος. Αντιμέτωποι τών Έλλήνων στήν έπανάστασι τής Ή - 
πειροθεσσαλίας 1854, αντιμέτωποι στήν έξέγερσι τοΰ Λυκοΰρσι (Ά γ . Σαράντα) 
1878, ίδίως Τσάμηδες — οί Λιάμπηδες έκαψαν κι έπλιατσκολόγησαν —  έχθρικώτα- 
τοι στόν άτυχο πόλεμο τοΰ 1897, επωφελούμενοι τής πολιορκίας τοΰ Μπιζανίου 
(1912) έκαιγαν χωριά τής Θεσπρωτίας, ΓΙωγωνίου καί Ζαγορίου στά μετόπισθεν 
τοΰ Τουρκικοΰ στρατοϋ, στόν όποιον συμμετείχαν πάντοτε. Πλάι στά στίφη, τοΰ φα- 
σισμοΰ κατά τήν ιταλική επίθεσι κατά τής Ελλάδος (1940) χωρίς νά ύπάρχη πλέον 
καί ή δικαιολογία τής θρησκευτικής πίστεως!

Στήν άντιελληνική στάσι τους οί Άλβανοί (οί ’Αρβανίτες τοΰ δημοτικού τρα
γουδιού) ήταν απόλυτα συνεπείς. Ακόμη στά 1912 είναι έν συνειδήσει μέ τήν Τουρ
κία. Στις παραμονές τής έκρήξεως τοΰ έλληνοτουρκικοΰ πολέμου (5 ’Οκτωβρίου 
1912) ό πρώτος ήγέτης τής Νεώτερης Αλβανίας ’Ισμαήλ Κεμάλ άνεκοίνωνε σέ 
συνέντευξι: «Οί ’Αλβανοί αισθάνονται εαυτούς ’Οθωμανούς καί ή μόνη επιθυμία 
των είναι νά συμπράξουν διά τήν άνακαίνισιν καί τήν πρόοδον τής Τουρκίας»45.

Ό  Τζεβάτ Καλαντζής, διευθυντής τής αλβανικής «Δημοκρατίας» τοΰ Άργυ- 
ροκάστρου, έγραφε τό 1931 σέ στιγμή: έκρήξεως ειλικρίνειας:

«Δύο Τουρκαλβανοί κόβουν τήν κουβέντα τους επί τή εμφανίσει Χριστιανού 
Άλβανοΰ καθώς καί άντιστρόφως δύο Άλβανοί Χριστιανοί κόβουν τήν κουβέντα 
τους έπι τή έμφανίσει Τουρκαλβανοΰ. Διατί νά τό άποκρύψωμε; ’Εάν τά τουρκικά 
σύνορα ήταν κοντά, θά ήμεθα Τοϋρκοι τήν συνείδησι, καθώς οί Χριστιανοί άποίβλέ- 
πουν εις τήν Ελλάδα».

Μέ αύτά τά δεδομένα ας ανατρέξουμε καί πάλι στις παραμονές τής αξιομνημό
νευτης μεγάλης Έπαναστάσεως.

Ή  ’Ήπειρος εύρίσκεται γεμάτη, μέ στρατεύματα τουρκικά άπό τό θέρος τοΰ 
1820. Έπτά πασιάδες πολιορκούν τόν «Φερμανλή». Διάφορες πληροφορίες ανεβά
ζουν τά στρατεύματα αύτά σέ 30— 40— 50—60 χιλιάδες, ώς πού τόν ’Ιανουάριο τοΰ
1821 έ'ρχεται ό Χουρσίτ Πασιάς άπό τήν Πελοπόννησο καί ή θέσις τοΰ πολιορκημέ- 
νου Αλή γίνεται πιο επισφαλής.

Οί καιροσκόποι Αλβανοί οπλαρχηγοί, προβλέποντας τήν πτώσιν του, εύρίσκον- 
ται στό δίλημμα αν θά συνταχθοϋν μέ τά σουλτανικό στρατεύματα ή θά παραμείνουν 
πιστοί στήν συμμαχία μέ τούς Σουλιώτες. Οί διασπειρόμενες ειδήσεις δημιουργούν 
ατμόσφαιρα ευνοϊκή γιά τούς ραγιάδες.

«Ή  πρός ειδικήν άναγέννησιν πορεία αυτί), λέγει ό Πουκεβίλ, έγένετο έπαισθη-

42) Λάμπρου Κουτσονίκα, Γεν. 'Ιστορία τής Έλλην. Έπαναστάσεως, σελ. 189 καί Jurien 
de la Graviere. 'Ιστορία τοΰ ύπέρ Άνεξαρτησίας τών Έλλήνων Άγώνος. Έ ν Άΰή- 
ναις 1894, μετάφρασις Κων. Ράδου, σελ. 140.

43) Ρωμιογυρισμένοι =  Ρωμιοί άλλαξοπιστεμένοι.
44) Ρωμιοκουνάριστοι. =  Ρωμιοί κουναρισμένοι (στήν κούνια) μικροί κι’ ε'πειτα γυρισμένοι, 

άλλαξοπιστεμένοι. Καί οί δυο δροι γνωστοί στήν "Ηπειρο.
45) Νέος ’Ελεύθερος Τύπος τής Βιέννης. 27.8.1912.



τή άπό πολλού χρόνου ύπό τών Ήπειρωτών, οΰς ηχούσα λέγοντας δτι ό Άλής άφοϋ 
πρότερον άπηλευ-θέροισεν αυτούς τών βέηδων, άποθνήσκων εχρησίμευεν ώς ό πρό
δρομος τής προσεχούς αύτών άπελευθερώσεως, τήν όποιαν άπεκάλουν θρίαμβον τοΰ 
Χριστού»46.

Καμμία δύναμις δέν μπορούσε νά σταματήση τή φορά τών γεγονότων πλέον 
πρός τήν άνάστασι τοΰ Γένους. Τό έ'ργο τών Αποστόλων τής Φιλικής 'Εταιρείας 
απλώνονταν παντοΰ. "Ολοι ήταν έτοιμοι γιά τόν Ά γώνα:

«Ό  λάτρης τών Μουσών παρουσιαζόμενος κήρυξ τής μελλούσης παλιγγενεσί
ας. Ό  έμπορος παραιτούμενος τοϋ Κερδώου 'Ερμου και θύων τά χρήματά του εις 
τόν βωμόν τής Πατρίδος»47. "Ολες οί κοινωνικές τάξεις κατέχονταν άπό τό ρίγος 
τοϋ ενθουσιασμού, δέν άφησαν, έγραφε ό Ιάκωβος Ρίζος πρός τόν Άλ. 'Τψηλάντη, 
μήτε "ψωμά, μήτε μπακάλη, μήτε σιμιτζή δπου δέν κατέγραψαν (εις τήν Φιλικήν Ε 
ταιρείαν)48. «Ό  Άναστάσης49 μπίκπασης, έ'γραφεν ό Μιχ. Σοΰτσος πρός τόν ίδιον 
Τψηλάντην, έλθών ενταύθα χωρίς νά συμβουλευτή, τοΰς ’Εφόρους, ή μέ άλλον τινα, 

ήρχισε νά καταγράφη αναφανδόν καί όρκώνη άνεξετάστως Άρβανίτας50 τών εντο
πίων ’Αρχόντων»51.

«Τίς είναι αύτός ό Άναστάσης, δπου καταγράψει αναφανδόν ανθρώπους; Έ 
ρωτά ό Μητροπολίτης καί οί Ά ρχοντες τόν Ηγεμόνα Σοϋτσον»52.

IT ώς νά μαζευτή πια τό «μυστικό» τής Φιλικής Εταιρείας ύστερα άπό τέτοια 
διάδοσι. Και πώς ν’ άναβληθή κάθε κίνησις, κι αύτό ήί)ελε κανείς, άφοΰ κόσμος καί 
κοσμάκης ήταν πιά μπλεγμένος στά δίχτυα τής συνωμοσίας κατά τής «καθεστηκυΐας 
τάξεως»;

’Έτσι ό Ελληνικός Αγών γιά τήν άποτίναξι τού τουρκικοΰ ζυγοΰ κάτω1 άπό τήν 
πίεσι τών πραγμάτων κα'ι μέ τήν ουρανόπεμπτη ευκαιρία τής πολιορκίας τών Ίωαν- 
νίνων, πού είχε προσελκύσει καί τήν προσοχή και τίς διαθέσιμες δυνάμεις τής 'Υψη
λής Πύλης στήν Ευρωπαϊκή Τουρκία άρχιζε τόν Φεβρουάριο τοΰ 1821 μέ τόν Ά - 
λέξ. "Τψηλάντη στή Μολδοβλαχία.

Ό  Άλή Π ασιχΐς πρόσκομμα στούς σκοπούς τής Φιλικής Εταιρείας όχι μόνο 
ήταν κλεισμένος στό Κάστρο τών Ίωαννίνων, άλλά άπασχολοΰσε καί μεγάλο μέρος 
τής στρατιωτικής δυνάμεως τής Τουρκίας53.

Είπαμε κι δλας σέ τί φοβερή Φέσι ήταν ή ’Ήπειρος, άφ’ ενός μέν κατειλημμέ
νη άπό τουρκικά στρατεύματα, άφ’ έτέρου δέ σέ άμεση γειτονία μέ άλλογλώσσους 
καί άλλοΰρήσκους και Άλβανούς πληθυσμούς. Είναι ομόφωνες οί μαρτυρίες τών ά- 
πομνημονευματογράφων Αγωνιστών καί τών 'Ιστορικών τοΰ Άγώνος.

46) Histoire κλπ. τόμ. Α ' σελ. 158.
47) Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας, σελ. ιζ '.
48, 49, 50) Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον 'Ιστορικόν περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμ.

Α ’ σελ. 323, 326.
51) 'Ο ’Αναστάσιος Άργυροκαστρίτης ελαβε μέρος στις μάχες τών Π αραδουναβείων Η 

γεμονιών ύπο τον Άλέξ. 'Τψηλάντην, τόν όποιον ΐ',τοδέχτηζε στή Φωξάνη καί συνέ-
πραξε στήν οργάνωση τον Ίεροϋ Λόχου.

52) Άρβανίτας =  εννοεί ’Αλβανοφώνους Ήπειρώτες ή 7/ η Ελληνοφώνους Ήπειρώτες, 
τους οποίους συλλήβδην τοτε καί περιηγητές ξένοι, άλλά καί 'Έλληνες άποκαλοΰσαν 
γενικώς Άρβανίτας, ώς υπηκόους τοΰ Ά λή Πασια. Αντίθετη σκέψις οδηγεί
τοπο, διότι Τουρκαλβανών κατήχησις ήταν αδιανόητο νά γίνΠ· / ' ^ Γ ο Φ ί Κ / ^

53) Αθανασίου Ξοδίλου, Ή  Εταιρεία τών Φιλικών, έπιμέλ. Λ. I. Βρασοΰση καί
μαριανοϋ, Άθήναι 1964, σελ. 16. /



«. . . πνιμένος δλος αύτός ό τόπος, λέγει ό Μακρυγιάννης, από τά Γιάννινα, Ά ρ 
τα, Πρέβεζα, Σούλι, δλο αύτό τό καυκί πλήθος Τουρκιά, πασιάδες κι δλο νέοι κου
βαλιόνταν άπ’ ούλα τά μέρη τής Τουρκίας και τής Άοβανιτιάς έξ αίτιας τοϋ Άλή 
Π ασιιδ τήν πολιορκία»5,1.

Ή  κατάστασις επιδεινώθηκε μετά τή διάλυσι τής συμμαχίας τών Σουλιωτών καί 
Αλβανών, όπότε αξιόμαχα αλβανικά στρατεύματα ύπό τούς έμπειρους αρχηγούς Τα
χήρ Άμπάζη, Σίλιχτάρ Π όντα καί ’Ά γο  Βασιάρη προστίθενται στό στρατόπεδο 
τοΰ Χουρσίτ Πασιά. 01 Άλβανοί αρχηγοί έκαιροσίκόπησαν άπό τόν ’Ιανουάριο 
τοΰ 1821 μέχρι τό Νοέμβριο τοΰ ίδίου έτους, φοβούμενοι τήν έπικράτησι τής έπα
ναστάσεως, τήν έξοδο τής Ρωσίας σέ πόλεμο κατά τής Τουρκίας στό πλευρό τών 
Χριστιανών. Ή  εισβολή τοϋ 'Τψηλάντη, στή Μολδοβλαχία έπέδρασε στή διατήρησι 
τής συμμαχίας αύτής διότι γενικά έθεωρεϊτο δτι πίσω άπό τόν 'Τψηλάντη ήταν ή 
ένίσχυσις τής ρωσικής πολιτικής.

Τά κρυφομιλήματα τών Σουλιωτών μέ τήν ορθόδοξο Ρωσία καί Γαλλία άνη- 
συχοϋσαν τούς Μπέηδες καί Αγάδες τής Νοτίου Αλβανίας.

Ή  άποκήρυξις δμως τοΰ 'Τψηλάντη άπό τόν Τσάρο Αλέξανδρο καί ιδίως ή 
άποτυχία τών επαναστατών στό Γαλάζι, τό Δραγατσάνι, τό Σκου-φάνι καί τή Μονή 
Σέκου, δπου έθερίστηκαν τά ελληνικά νιάτα τών πα ρ α δου να β ίων Ηγεμονιών, δέν 
άφηνε πιά άμφιβολία σ’ αύτούς δτι οί ξεσηκωμένοι ραγιάδες ήταν μόνοι τους στόν 
Άγώνα. Διέορηξαν λοιπόν τή συμμαχία, δπως είχαν έγκαταλείψει καί τόν Άλΰ 
Π  ασιά, μέ τούς Σουλιώτες στήν πολιορκία τής Ά ρ τα ς  κι ετσι αύτή χάθηκε έξ αι
τίας αύτοΰ τοΰ περιστατικού. Ενώ διαρκοϋσε άκόμα ή πολιορκία, οί ’Αλβανοί έμή- 
νυσαν στούς Σουλιώτες: «. . .  βλέπομε ν φανερά δτι τόσον έσεΐς, δσον καί οί λοιποί 
όμόπιστοί σας πολεμάτε διά τήν πίστιν καί ελευθερίαν σας καί είς τοϋτο φαίνεται νά 
έχετε συμβοηθόν καί τόν Άλή Π ασιάν διά τοϋτο ήμεϊς σάς λέγομεν δτι ήμεϊς εϊμε- 
θα άληθεΐς Μωαμεθανοί καί πιστοί ύπηρέται τοϋ κραταιοτάτον βασιλέως μας· ή συμ
μαχία σας εις τό έξής οχι μόνο δέν μάς ωφελεί, άλλά και μάς βλάπτει καιρίως έπει- 
δή ό ύπέρ πίστεως καί έλευθερίας πόλεμός σας είναι φανερός πόλεμος κατά τής ϊδι- 
κής μας πίστεως καί βασιλείας. Π ώς λοιπόν δυνάμεθα νά εϊμεθα σύμφωνοι, όπόταν 
τά συμφέροντά μας είναι φύσει πολέμια, καθώς τό νερόν μέ τήν φωτιάν»83.

’Έτσι ό ’Ά γο Μουχουρντάρης καί ό Ταχήρ Άμπάζης πού όδηγοΰσαν τά εκλε
κτότερα αλβανικά στρατεύματα άπεχώρησαν άπό τήν πολιορκία τής Ά ρ τα ς διακρι
τικά κ’ ειρηνικά, πιστοί στή «μπέσα» πού είχαν δώσει στούς Σουλιώτες.

Ό  εξυπνότατος Ταχήρ Άμπάζης γιά νά δικαιολογήση τήν άποχώρηση άπό τή 
συμμαχία έπροφασΐσθηκε δτι είχαν άπελπισθή μέ τά δσα είδε κατά τήν προχώρησί 
του είς τό Βραχώρι καί τό Μεσολόγγι. Τίς εντυπώσεις αύτές μετέδωσε στόν ’Ά γο 
Μουχουρντάρ και οί δυό τους στούς πολιορκουμένους Τουρκαλβανούς τών Ίωαννίνων.

Ό  Τ α χ ή ρ  Ά μ π ά ζ η ς  στόν ’Ά γο Μουχουρντάρη: Είσαι Τοΰρκος;
Ά γ ο ς  Μ ο υ χ ο υ ρ ν τ ά ρ η ς :  Τί είν’ αύτό, πού μέ ρωτάς; Είμαι καί θά 

είμαι Τοΰρκος.
Τ α χ ή ρ  Ά  μ π ά ζ η  ς: Τότε εγώ σοΰ λέω δτι οί ραγιάδες έπήραν τ’ άρματα, 

οχι γιά τόν Άλή Πασιά, άλλά γιά νά κάνουν κεφάλι δικό τους καί γιά τήν πίστι 
τους πολεμούν, τή δική τους πίστι. Γιατί λοιπόν νά μένωμε στήν απάτη καί νά προ- 
δίνωμε τήν τιμή μας, τήν πίστι μας καί τό Σουλτάνο μας;

54) Στρατηγού Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα. (Γιάννη Βλαχογιάννη)' Έκδοσις Β '
Άθήναι 1947, σελ. 129.

55) Χρ. Περραιβοΰ, Ιστορία τοΰ Σουλίου καί τής Πάργας, σελ. 83.



Στούς Τουρκαλβανούς τοϋ Κάστρου τών Γιαννίνων είπε τά ϊδια πράγματα και 
δτι άπό τό Μακρυνόρος ώς τό Μεσολόγγι δέν η,ΰρε Τοΰρκο νά πάρη σελιάμι’6, ό'τι 
ηΰρε Τούρκισσες ξυπόλητες, ξεμπουμπούλωτες57 και ντροπιασμένες καί τό τζαμί, 
τό προσκύνημά μας, τό έχαναν κενέφι58 καί δπως τοΰ είπε ό Λιμάζης59 τά ίδια έκα
μαν οί Ρωμαίοι στους Τούρκους τής Τριπολιτσάς, στις γυναίκες, έως τά μικρά 
παιδιά60.

Η διάλυσι τής έλληνοαλβανικής συμμαχίας είναι κεφαλαιώδους σημασίας καί 
εΐχε τεραστία έπίδρασι στήν έξέλιξι τήν κατοπινή τοΰ Άγώνος. “Αν άπό ελληνικής 
πλευράς είχε γίνει ό κατάλληλος χειρισμός σύμφωνα μέ τις διακηρύξεις τοϋ' Ρήγα 
καί εΐχε κατανίκησή ό αλβανικός καροσκοπισμός καί ή καχυποψία, είναι βέβαιον 
σχεδόν δτι τό επαναστατικό έργο θά εΐχε συνταμευθή κατά πολύ καί οί θυσίες θά 
ήταν λιγώτερες. Ο προσεταιρισμός τοΰ άξ,ιολόγου αλβανικού παράγοντος θά εΐχε 
αλλάξει άπό τότε τήν διπλωματική εικόνα τής Βαλκανικής.

Χαρακτηριστικό είναι τό έ'γγραφο πού έ'στειλαν οί Σουλιώτες στις 16-2-1822 
πρός τήν ’Εθνική Βουλή:

« Ημείς κατά τό παρόν εϊμεθα περικύκλωμένοι άπό χιλιάδας Τουρκικών στρα
τευμάτων, οϊτινες καθ’ ημέραν μάς γράφουν φοβερίζοντες, ή νά συμβιβασθώμεν μ’ 
αύτούς, ή θά έλθουν κατ’ επάνω μας... τοΰς πολιτευόμενα καί τούς λέγομε ν πάντοτε 
τό αμήν. Τούς πολιτευόμεθα μέ τό σήμερον και αυριον, έπι σκοπώ. ’Εδώ ε’ις τάς 
γειτνιαζούσας μας επαρχίας, δηλ. εις τήν Αμφιλοχίαν, Θεσπρωτίαν, Χαονίαν, Μο- 
λοσσίαν61 καί λοιπά μέρη τής ’Ηπείρου, εύρίσκονται ύπέρ τάς είκοσι χιλιάδας ελλη
νικά δπλα62, τά όποια είναι άξιώτερα άπό τά ιδικά μας· αύτοι δέν προσμένουν αλλο 
διά νά λάβουν τά δπλα κατά τών τυράννων, εΐ μή λ'ά ΐδωσι δέκα ή δώδεκα εθνικά
πλοία εις τήν θάλασσαν και νά τοϊς δοθώσι καί πολεμοφόδια.................... καί έλπί-
ζομεν δτι μέ τήν δύναμιν τών οπλών νά ένώσωμεν μαζί μας καί τούς Τσάμηδες, Λι- 
άπηλες και Τόσκηδες καί οχι μέ τά όποια στέλλετε πρός αύτούς γράμματα' αύτά μά
λιστα τούς ερεθίζουν νά κινηθώσιν δσον τάχος έναντίον μας καί διά τοΰτο τά έσχί- 
σαμεν»63.

Τό σπουδαίο αύτό έγγραφο δείχνει πώς αντιμετώπιζαν οί ΣίοιΑιώτες τό πρό
βλημα, πού κάτι ήξαιραν βέβαια άπό τούς αγώνες τους επί χρόνια ολόκληρα, γιά τό 
αξιόμαχο τών πληθυσμών, γιά τή στρατηγική θέσι τοΰ θεάτρου αύτοΰ τοΰ πολέμου 
καί γιά τήν ψυχολογία τών ’Αλβανών πολεμιστών, πού τά προσκαλεστικά γράμματα 
δέν άσκοΰσαν καμμιά έπίδρασι παρά μόνο ή έπίδειξις δυνάμεως. Ά π ’ δ,τι γνωρίζο
με, πλήν τής άνεπαρκώς οργανωμένης καί κακώς εφοδιασμένης εκστρατείας τοϋ Κυ-

56) Σελιάμι =  χαιρετισμός.
57) Ξ^μπουμπούλωτες =  ακάλυπτες, χωρίς φερετζέ.
58) Κενέφι =  αφοδευτήριο.
59) Λιμάζης =  Ό  Έλμάς Μέτζο Μπόνος, ’Αρβανίτης οπλαρχηγός άπό κείνους πού έφυγαν

μέ συνθήκες άπό τήν Τριπολιτσά μέ έγγΰησι τοΰ Κολοκοτρώνη.
60) Άλ. X. Μαμμοποΰλου, Ό  μϋβος τής αλβανικής συμβολής κλπ., σελ. 27, 8, 9. Σπ. Ά - 

ραβαντινοΰ, 'Ιστορία Άλή Πασά Τεπελενλή, σελ. 592.
61) 'Ο λόγιος συντάκτης τής επιστολής μέ τά αρχαία αύτά ονόματα έκάλυπτε τίς περιοχές

Τσαμουργιάς, Δελβίνου, Χειμάρρας, Άργυροκάστρου ως τό Τεπελένι.
62) Στά 20 χιλ. ό'πλα οί Σουλιώτες περιελάμβαναν βέβαια καί τά αλβανικά δπλα.
63) Χρ. Περραιβοΰ, 'Ιστορία τοΰ Σουλίου καί τής Πάργας, σελ. 99.



ριακούλη. Μαυρομιχάλη στή Σπλάντζα περί τά μέσα ’Ιουνίου 1822, καμμιά προσο
χή δέν έδόθηκε στό σχέδιο καί τίς υποδείξεις τών Σουλιωτών64.

Ή  κεντρική Διοίκησις, άλλα σχεδίαζε. Έζητοΰσε μέ γράμμα, στέλλοντας σ’ 
αύτούς καί δύο αποδεικτικά σχεδιασμένα, νά πολιτογράψουν τούς ’Άρχοντας «τόν 
τε πρόεδρον κύριον Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον καί τόν Άρχιγραμματέα κύριον 
Θεόδ. Νέγρην»65 πολίτας τοΰ Σουλίου.

Π άει εδώ τό κοινώς λεγόμενο «ό κόσμος χάνονταν καί ή γρηά χτενίζονταν».
Δικαίως οί Σουλιώτες άπέρριψαν μέ δλη τήν ευγένεια τό αίτημα, λέγοντας δτι 

«ημείς εϊμεθα ζαλισμένοι από τάς περιστάσεις καί τήν Πατρίδα βεβαίαν δέν τήν 
εχομεν ακόμη, άλλά είναι ώς κάλαμος σαλευόμενος ύπό σφοδρών ανέμων»66.

Καί δμως ή άπόβασις τοΰ Κροκοδείλου Κλαδα στις θηλές τής Άδριατικής κά
τω άπό συνθήκες δυσχερέστερες επέτυχε.

Αντιπερισπασμούς στήν «πνιγμένη άπό Τουρκία» ’Ήπειρο ζητούσαν καί άλ
λοι καπεταναΐοι, δπως φαίνεται άπ’ δ,τι γράφει ό Στρατηγός Μακρυγιάννης.

«Τότε εμείς στενά πολιορκημένοι άπό τούς Τούρκους παντοΰ, καί δέν μαθαίνα
με καί τίποτας, εύρέθη εύλογον άπό τόν Οικονόμο τής ’Ά ρτας καί Γώγο (Μπακό
λα) καί Σκαρμίτζο νά στείλουν εμένα νά πάγω είς Πάτρα καί άπό κεΐ νά περάσω 
είς τήν Ανατολική Ελλάδα, ν ’ ανταμώσω πρώτα τόν Διάκο (Αθανάσιο) νά τόν ρω
τήσω διά τά τρέχοντα καί νά τοΰ είπώ νά βαρέσουνε σέ δλα αύτά τά μέρη καί νά 
πάγω νά μιλήσω καί μέ τόν Πανουργία καί άλλους καπεταναίους, νά βαρέσουνε αύ- 
τήνοι καί οί Πελοπαννήσιοι, νά τραβηχτή κάμποση Τουρκιά, νά βαρέσωμε καί μεϊς 
τότε»67.

Ά ν  ή έπιχείρη,σις τής Σπλάντζας, ή ή εκστρατεία τοΰ Πέτα (4 ’Ιουλίου 1821) 
έγίνοντο κατά τό πρώτο έ'τος τής Έπαναστάσεως, οπότε ήταν δεδομένη ή έλληνοαλ- 
βανική σύμπραξις, πιθανόν τά αποτελέσματα νά ήταν διαφορετικά.

’Έτσι ή Βόρεια Ελλάδα γενικά καί ή ’Ήπειρος πέρασαν άπό τό πΰρ καί τό 
σίδερο τοΰ Άγώνος χωρίς θεαματικές επιτεύξεις.

Θά μείνουν δμως στό ενεργητικό τής Ηπείρου και θά δικαιώσουν τίς στρατη
γικές αντιλήψεις τών Σουλιωτών περιφανείς νίκες τους στή μάχη τής Μπογόριτσας 
(18-4-1821), τήν πολιορκία καί αλωσι τών Λελόβων, τήν αλωσι τών Βαρειάδων, 
Τόσκεσι, στή μάχη τών Πέντε ΙΤηγαδίων (27-7-1821), τήν κατάληψι τών Δερβι- 
ζιάνων, δπου μαζί μέ τούς ’Αλβανούς συμμάχους εδρεψαν έναντίον τών βασιλικών 
στρατευμάτων.

Γιά λόγους αντιδιαστολής άς δούμε έπιτροχάδην τήν κατάστασι στήν Πελοπόν
νησο άπό στρατιωτικής άπόψεως κατά τό 1821 καί .1822, πού ή ’Ήπειρος ήταν όλό- 
τελα κάτω άπό τήν όμπρέλλα σουλτανικών στρατευμάτων.

Μόνιμες επίφοβες δυνάμεις στήν Πελοπόννησο ήταν οί Μπαρδουνιώτες Τουρ
καλβανοί τοΰ Ταϋγέτου, καί τοΰ Λεονταρίου καί οί, Λαλιώτες καί τής Γαστούνης 
Τουρκαλβανοί.

Έ γινε  ϊλεως ό Θεός καί μετά τήν εκρηξι τής Έπαναστάσεως οί διασκορπισμέ
νοι Τοϋρκοι τής Πελοποννήσου, ολίγοι έν σχέσει μέ τόν έχθρικό πληθυσμό πού 
τούς περιέβαλε, τρομαγμένοι μαζεύτηκαν στά φρούρια καί τήν καθέδρα τής διοι-

64) Ά λεξ . X. Μαμμοποΰλου, ’Ήπειρος καί Λακωνία. Ά πο τή Σπλάντζα εως τόν Αύτονο
μιακαν ’Αγώνα, 1914. Έ ν  Ά θήναις 1968, σελ. 13.

65, 66) Χρ. Περραιβοΰ, 'Ιστορία τοΰ Σουλίου καί τής Πάργας, σελ. 99.
67) Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, τόμ. Α ', σελ. 116.



κήσεως, τήν Τριπολιτσά. "Ετσι έ'χομε εστίες άντιστάσεως στο Κάστρο τών Πατρών, 
Άκροκόρινθο, Παλαμήδι τοΰ Ναυπλίου, Μεθώνη, Καρύταινα κ.λ.π.

«Π αρά τήν κεντρικήν θέσιν, λέγει ο Φιλήμων, καί τόν έκ συγκρίσεως πληθυ
σμόν της, ή Πελοπόννησος δέν έπεβαρύνετο ήδη, καθώς άλλοτε άπό δυνατά ξενικά 
στρατεύματα, ένώ ή Στερεά κατεθλίβετο διά τόν πόλεμον τών Ίωαννίνων»68.

Πίστευε έξ άλλου ή 'Τψηλή Πύλη δτι ό αναβρασμός στήν 'Ελλάδα ήταν έργο 
τοΰ αποστάτου Άλή και κατά συνέπειαν έπρεπε πρώτα νά χτυπήση τήν κεφαλή τής 
ανταρσίας. Τόν Φεβρουάριο τοΰ 1821 δ Χουρσίτ Πασιάς, μόλις διορίστηκε άρχηγός 
τής έκστρατείας κατά τοΰ Άλή, έμπασε 1.000 Τούρκους άπό τή Θεσσαλία στήν Π ε
λοπόννησο, δπου, σέ ασφαλή καθώς έ νόμιζε θέσι, άφησε καί τά χαρέμια του09.

’Έτσι κατά τήν πρώτη σύγκρουσι στή Χελωνοσπηλιά τών Καλαβρύτοιν ό πα
νικός κατέλαβε τους Τούρκους, ποΰ άποσύρθηκαν δπως είπαμε στά κάστρα70. Ο'ι 
Τοϋρκοι τών Καλαβρύτων κατέφυγαν στή Βοστίτσα (Αΐγιον) κι άπό κεΐ στά Σά
λωνα καί τήν Ναύπακτο71.

Μετά ένα μήνα ό Χουρσίτ, τόν Απρίλιο, έστειλε τόν Κεχαγιάμπεη στήν Π ε
λοπόννησο μέ αλβανική δύναμι 3.500 άνδρών, ώστε δλη ή έπι τών δπλων δύναμις, 
καθώς γράφει ό Κουτσονίκας, στήν Πελοπόννησο, άνέρχονταν σέ δώδεκα ή δεκα
τέσσερις χιλιάδες72.

Ό  Φιλήμων υπολογίζει τούς Τούρκους τής Πελοποννήσου μαζί μέ τήν αλβα
νική επικουρία Π  ελοπον νησιακά σέ 18.800 διασκορπισμένους, ένώ τά άρματα σέ 24. 
000 και 6.000 Μανιάτες73.

Γ" ’Ηπειρωτικός διαφωτισμός — Προπαρασκευή 
τής Έπαναστάσεως.
Άλλά ή Ελληνική Έπανάστασις δέν έξεπήδησε άπό τοΰ αυτομάτου. ΓΙροπα 

ρασκευή αιώνων μέ τήν καταλυτική έπίδρασι τών σχολείων έφερε τά πνεύματα τών 
υποδούλων κοντά στή, μεγάλη άπόφασι.

Ή  άναγνώρισις θρησκευτικών προνομία>ν στους Ρούμ, τούς ραγιάδες, ήταν 
ισχυρός λόγος συσπειρώσεώς τους γύρω· άπό τόν1 Ρούμ Πατρίκ καί τό Πατρίκ Χά
νε, τό Ρωμιό Πατριάρχη καί τό Πατριαρχείο. ’Έτσι γεννήθηκε ή άνάγκη διατη- 
ρήσεως τών μικρών σχολείων κοντά σέ έκκλησίες καί μοναστήρια, αυτές τίς ιερές 
εστίες θρησκευτικών παραδόσεων γιά τήν έκμάθησι τής εκκλησιαστικής γλώσσας 
πού ήταν αναγκαία, στό λειτουργικό της.

|]Α ν  τά σχολεία εύδοκιμοΰσι πολλαχοΰ τής Ελλάδος, έγραφε ό Καποδίστρια,ς 
στόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη λίγο πριν τήν άπελευθέρωσι, τοΰτο συμβαίνει διότι 
εύρίσκονται ύπό τήν αιγίδα τής Εκκλησίας και διά τοϋτο ή Πύλη σέβεται αύτά. 
"Οταν δμως ύποτεθή δτι τά καθιδρύματα ταΰτα δύνανται ν' άποβώσιν εστία ι έπα
ναστάσεως, ούδέν θ ’ άναχαιτίση τούς καταδιωγμούς».

Έ τσ ι, ύπό τήν αιγίδα τής έκκλησίας έλειτουργοΰσαν πολλά σχολεία τοΰ ύπο-

68) Ίω ά ν. Φιλήμονος, Δοκίμιον Φιλικής Εταιρείας σελ. 362.
69) Ίω ά ν. Φιλήμονος, Δοκίμιον Φιλικής Εταιρείας οελ. 328.
70) Χριστ. Περραιβοΰ1, 'Ιστορία Σουλίου καί Πάργας, σελ. 146.
71) Histoir, τόμ. Α '  σελ. 170—171.
72) Λάμπρου Κουτσονίκα, Γεν. 'Ιστορία κλπ. σελ. 43.
73) Ίωάν. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί τής Έλλ. Έπαναστάσεως, τόμ. Α ' σελ. 213.



δούλου Γένους, σχολεία τοϋ νάρθηκα και σχολεία, πού μέ τό χρόνο, χάρις σέ φημι
σμένους δασκάλους, έγιναν δνομαστά. ’Ίσως νά μή είναι κυριολεξία ό δρος κρυφό 
σχολειό, πού αντικειμενικά δέν ήταν δυνατό νά σταβή κάτι τέτοιο κάτω άπό τήν έπι- 
τήρησι τοϋ δυνάστου. Θά μπορούσαμε δμως νά μιλήσωμε και στις χειρότερες ακόμα 
καταδρομές τών ύποδούλων γιά απόκρυφα μαθήματα υψηλού εθνικού φρονηματι- 
σμοϋ, πού ήταν έ'ργο εμπνευσμένων διδασκάλων, γενόμενα σέ γνωστά δημοσίας έμ- 
φανίσεως σχολεία καί σέ ιδιαίτερα απόκρυφα διαμερίσματα τους, απόκεντρα καί ερ
μητικά κλεισμένα τών μοναστηριών, δπου ή καταφυγή έκεί ώρισμένες μέρες ήμπο- 
ρούσε νά δικαιολογηθή άπό τόν παγερό χειμώνα.

Εκατοντάδες σχολεΤα έ λειτούργησαν στήν υπόδουλη Ελλάδα. Ό  Παρανίκας 
στό «Σχεδίασμά» του άπαριθμεΐ διακόσια. Ό  Τρύφων Εύαγγελίδης στό έ'ργο του 
<Ή παιδεία έπι Τουρκοκρατίας» τά ανεβάζει σέ εξακόσια. Ή  άπογραφή είναι έλ- 
λειπέστατη, στήν πραγματικότητα υπερβαίνουν τά χίλια.

Μεγάλη ώθησι στή σύστασι σχολείοιν στήν ’Ήπειρο έ'δωκε ό Κοσμάς ό Αίτω- 
λός μέ τό φωτεινό του κήρυγμα.

Ή  φιλομουσία τών Ήπειρωτών μέ τό δίσκο τής έκκλησίας, μέ κληροδοτήματα, 
μέ εισφορές τών Κοινοτήτων διετήρησε άρκετά σχολεία πότε μέ αγράμματους ή ο
λιγογράμματους διδασκάλους καί πότε μέ διαπρεπείς μύστες τών Μουσών, πού έπέ- 
στρεφαν ύστερα άπό σκότος δουλείας αιώνων στήν κλεινή τους Πατρίδα74.

Ο LEAKE (1814) λέγει: «Δέν υπάρχει κοινότης έλληνική έ'χσυσα ευμάρειάν 
τινα νά μήν έχη τό ελληνικόν σχαλεΐον της».

Καθόσον αφορά στήν περιοχή τοϋ βορείου τμήματος τής Ηπείρου, πού είναι 
καί ό κορμός τοΰ θέματός μας, έλειτουργοϋσε στή Λυχνιάδα Λίμνη ή Μονή τού Ό 
σιου Ναούμ πιύ διατηρούσε σχολείο καί οικοτροφείο. Πολλά τά επαινετικά γ ι’ αυτό 
γράφει Κοσμάς ό Θεσπρωτός. Ακόμα όνομαστά σχολεία, πλήν τών μικρών κοινοτι
κών, είναι τό σχολεΐον τής Μονής Άρδενίτσας στή Μουζακιά, τής Μονής Ταξιαρ
χών στή Νίβανη τής Ζαγοριάς κ.ά'.

Άλλά εκείνο που έλάμπρυνε τήν ’Ήπειρο μέ τό φώς καί επηρέασε βαθύτερα 
καί τής «ΓΙεριοικίδος» τις φυλές, Άλβανούς, Βλάχους, ήταν τά όνομαστά σχολεία 
τής Μοσχοπόλεως καί μάλιστα ή Νέα Ακαδημία της. Είναι απροσμέτρητη ή έπί- 
δρασίς τους στή δημιουργία έθνικσϋ φρονηματισμοΰ καί στήν προπαρασκευή τοΰ 
Άγώνος τής άπολυτρώσεως.

Κοντά στούς πυρσούς τών Ίωαννίνων καί τοϋ Μετσόβου ακόμη, ή βορεινή Μο- 
σχόπολις στάθηκε σεβαστό κέντρο εμπορίου καί παιδείας.

«. . . κέντρον πάσης έξοχου πνευματικής κινήσεως κατά τήν δυσχείμερον εκείνην 
εποχήν έν τή Ιλλυρική Χερσονήσω καί πέραν αύτής έ'τι. ήν ή Μοσχόπολις, ένθα 
άμφιλαφώς ή ζωογόνος αύρα τών Έλληνίδων έπνεε σπουδών, καί ζείδωροι πνευμα
τικοί ακτίνες έξεπέμποντο πανταχού διασκορπίζουσαι τά ζοφερά τής δουλείας νέ
φη»75, λέγει ό Εύλόγιος Κουρίλας.

Ό  Κούμας παραδόξως αποσιωπά τόν άναγεννητικό ρόλο τής Μοσχοπόλεως, ά- 
ναφερόμενος μόνο στήν Πάτμο καί τά Γιάννινα.

Έκεϊ στήν Αθήνα τής Τουρκοκρατίας, τή δυστυχισμένη Μοσχάπολι, πού γιά 
τόν πλούτο της έ'γινε κάρφος στά μάτια τών περίοικων, πού προσπαθούσε νά φωτί

74) Άλεξ. X. Μαμμοπούλου, Σχολεία και διδάσκαλοι τοϋ αλυτρώτου Ελληνισμού, σελ. 10.
75) Ευλογιού Κουρίλα - Λαυριώτου, Ή  Μοσχόπολις κα'ι ή νεα ’Ακαδημία αυτής. ’Εν Ά· 

•βήναις 1935, σελ. 5.



ση, μέ τή σι>νδρομή τοϋ ’Αχριδών Ίωάσαφ καί τής φιλογενείας καί φιλομουσίας τών 
κατοίκων της ιδρύθηκε ή Νέα Ακαδημία (η 'Ελληνικόν Φροντιστήριον) καί έδίδα- 
ξαν διδάσκαλοι όνομαστοί. Ό  Θεόδωρος Καβαλλιώτης, Μοσχοπσλίτης μαθητής τοΰ 
Ευγενίου Βούλγαρη, ανθρωπιστής καί μεγαλοϊδεάτης, πρόδρομος τοΰ Κοσμά τοΰ Αί- 
τωλοΰ καί τοΰ Ρήγα, ό Καστοριανός Σεβαστός Λεοντιάδης, ό Ιερομόναχος Γρη- 
γόριος ό Κωνσταντινίδης, ο Δανιήλ Μοσχοπολίτης7".

Στή Μοσχόπολι Ιδρύθηκε τό τρίτο τυπογραφείο τής Ανατολής (τό πρώτο στήν 
Κωνσταντινούπολι 1627, τό δεύτερο στή Σμύρνη τό 1731), τέσσερα χρόνια μετά τό 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί κεΐ ακούστηκαν θαρραλέα εθνικά κηρύγματα καί τυ
πώθηκαν έντυπα σαφώς προτρεπτικά γιά τόν ξεσηκωμό, όπως οί «Ακολουθίες τών 
Νεομαρτύρων». Τό περίεργο αύτό βιβλίο περιελάμβανε ακολουθίες μαρτυρησάντων 
υπέρ πίστεως έπι Τουρκοκρατίας, δπως τοΰ ’Επισκόπου Φαναριού Σεραφείμ, πού 
καταδικάσθηκε σέ θάνατο άπό τούς Τούρκους γιά συμμετοχή στήν έπανάστασι Διο
νυσίου τοΰ Σκυλοσόφου (3 Δεκεμβρίου 10121. ΑΙνείται λοιπόν καί δοξάζεται ’Επί
σκοπος γιά άντιτουρκική άντίστασι. Έκεί τυπώνετα στά 1768, ενα χρόνο πριν κα
ταστροφή ή Μοσχόπολις, κι άλλο βιβλίο, «Ή  αλήθεια Κριτής», μέ διαφανείς υπαι
νιγμούς γιά τήν προκοπή τοΰ Γένους κάτω άπό συνθήκες φωτός καί έλευθερίας. 'Ο 
συγγραφέας του είναι γνώστης τών ελληνικών πραγμάτων καί άναφέρεται σέ πρού
χοντες καί άρχιερείς τής Πελοποννήσου77.

Στή Νέα ’Ακαδημία τής Μοσχοπόλεως διδάσκονται κοντά στ’ άλλα, αρχαία ελ
ληνική φιλοσοφία, Λογιστική, Μαθηματικά καί άλλα.

Τά βιβλία τοΰ τυπογραφείου της άλλα είναι στήν απλοελληνική διότι άποσκο- 
ποΰν στή διάδοσι τής έλληνικής δίαιτας, τοΰ ελληνικού τρόπου ζωής σέ άλλογλώσσους 
πληθυσμούς ’Αλβανούς Βλάχους καί διότι ή απλοελληνική ήταν ή γραφόμενη γλώσ
σα, ή γλώσσα τής αγοράς, τών καταστίχων, τής αλληλογραφίας, ή γλώσσα τών Ρούμ 
καί Ρούμ ήταν καί αυτοί έφ’ όσον ήταν Χριστιανοί. Άλλά παράλληλα καί στό Φρον
τιστήριο καί στις Μοσχοπολίτικες έκδόσεις έχρησιμοποιήθηκε καί ή αττική.

«Είναι τόση ή γνώση τής αρχαίας γλώσσας, λέγει ό Φάνης Μιχαλόπουλος, άπό 
τούς δασκάλους τής Ακαδημίας, ώστε είναι ζήτημα αν άλλοι 'Έλληνες έγραψαν μέ 
τόση γλαφνρότητα στήν αττική, όπως εκείνοι»78.

'Ό πω ς σ’ δλα τά άνώτερα σχολεία τοΰ υποδούλου Ελληνισμού Γιάννινα, Κυ
δωνιές, ΓΤάτμο, Μολδοβλαχίας, Αγίου ’Όρους, Πατριαρχεΐον Αλεξάνδρειάς, Πα- 
τριαρχείον 'Ιερουσαλήμ, Κωνσταντινουπόλεως, άλλά καί σέ μικρότερα, ώς έάν καί 
αύτά επαιρλ'αν καθοδήγησι άπό τό ίδιο έκπαιδευτικό πρόγραμμα, πλατειά καί θερμή 
ήταν ή έφεσις γιά τήν έκμάθησι τής αρχαίας γλώσσας και γενικά τής άρχαιογνω- 
σίας. Φαίνεται πώς ήταν ιστορική άναγκαιότης τό ’Έθνος νά γυρίση πίσω γιά νά 
πιαστή άπό τίς προγονικές ρίζες.

’Ή ταν άναγκαίο νά υποδειχθούν τά άρχαία προγονικά τρόπαια Σαλαμΐνες, Θερ
μοπύλες, αύτά τών όποιων κατά κόρον γίνεται χρήσις καί έπίκλησις οχι μόνο σέ 
προκηρύξεις, άλλά καί στήν άλληλογραφία τών Αγωνιστών τοΰ 21, σάν πρότυπα, 
γιά νά τά μιμηθοΰν οί 'Έλληνες παίρνοντας τ’ άρματα, γιά ν’ άποδείξουν δτι δέν

76) Φάνη Μιχαλοπούλου, Μοσχόπολις, αί ΆΟήναι τής Τουρκοκρατίας. Έ ν  Ά θήνα ις 1941, 
σελ. 18, 21.

77) Κ. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ΆΒήναι 1868, σελ. 465.
78) Φ. Μιχαλοπούλου, Μοσχόπολις, σελ. 26.
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είναι κατώτεροι, τών ενδόξων προγόνων τους κα'ι δτι ανάξια υποφέρουν κάτω άπό 
τό ζυγό βαρβάρου κατακτητοΰ79.

Άλλά στή Μοσχόπολι, κοντά στήν απλοελληνική, καλλιεργείται ή Ιδέα τής αύ- 
τοτελείας και τών βαλκανικών λαών. Τυπώνονται λεξικά έλληνοαλβανικά και έλλη- 
νοβλαχικά κα'ι λεξικά τετράγλωσσα. Κα'ι είναι ή Μοσχόπολις πού γεννιέται κα'ι θάλ
πεται ή ιδέα τής αλβανικής ανεξαρτησίας και τής αλβανικής Έθνότητος80 κα'ι συνε
πώς ή ίδέα τής κοινής όλων αύτών έξεγέρσεως κατά τοϋ Τούρκου δυνάστου, ή κεν
τρική ίδέα έπειτα τού Ρήγα Φεραίου.

«Γιάννινα καί επειτα ή Μοσχόπολις, λέγει ό Μιχαλόπουλος, είναι τό επαναστα
τικό κέντρο τής Τουρκοκρατίας άπό άποψι προγράμματος καί σκοπών. "Οταν μάλι
στα άναλογισθοϋμε πώς βρίσκονταν γεωγραφικώς στ'ις πρώτες προφυλακές τού Ε λ
ληνισμού κυκλωμένη καί περιζωσμένη από τόσες βάρβαρες κι απολίτιστες φυλές, τό
τε ή σημασία της παίρνει μιά ανώτατη θέσι»81.

Ή  ακτινοβολία τής Μοσχοπόλεως περνάει τά δρια τής Βαλκανικής.
«’Ιδιαιτέρως, λέγει ό Ιωακείμ Μαρτινιανός, δέον νά τονισθή περ'ι Μοσχοπό

λεως προκειμένου, δτι ή Κοινότης τής Βιέννης υπήρξε τό κέντρον κα'ι όρμητήριον 
τών άνά όλην τήν Αυστρίαν διεσπαρμένων Μοσχοπολιτών, τό κέντρον τοϋ πλου
τισμού, τό φυτώριον τής μορφώσεως, τής παιδείας και τοϋ πολιτισμού. Μέγισται δ’ 
είναι αί ύπηρεσίαι, ας παρέσχον έν τή εξελίξει τής Μοσχοπόλεως αί τοιαύται τών 
άνά τά πεδία καί τάς κοιλάδας τής Αυστρίας καί τής Ουγγαρίας άποδημούντων Μο- 
σχοπολιτών παροικίαι καί άξιαι λαμπροτέρας θέσεως έν τή ιστορία αύτής. Έ ν τφ 
μέσφ δέ τού κύκλου τοιούτων εύπαιδεύτων επιστημόνων, ρηξικελεύθων προδρόμων 
τού μιέλλοντος γένους πατριωτών, άνεφάνη αίφνης μίαν ήμέραν τοΰ 1797 ό πρώην 
διδάσκαλος τοΰ Θεσσαλικοΰ κισσοϋ (Ρήγας) δστις εΐχε παιδείαν δυναμένην νά φω
τίση καί λύραν δυναμένην νά έξάρη και καρδίαν δυναμένην νά πυρακτώση τάς ψυ- 
χάς τών άλλων υπέρ τής έλευθερίας».

Μπορούμε, νομίζω, χωρίς δισταγμό νά πούμε πώς τό κίτρινο κηρί τής Φιλικής 
Εταιρείας, αύτό πού κρατούσαν οί νεοφώτιστοι όρκιζόμενοι στό όνομα τής «αλήθει

ας» καί τής «δικαιοσύνης», αύτό τό κηρί, πού ήταν ό μοναδικός μάρτυρας κατηχητού 
κα'ι κατηχουμένου πήρε φώς καί άπό τό ολόλαμπρο τής Μοσχοπόλεως φώς, γιά νά 
φέρη ή Εταιρεία εϊς πέρας τό έ'ργο τής Έπαναστάσεως τών Έλλήνων, έ'ργο πί
στεως καί οχι έργο νοϋ καί λογικής.

Αφανείς καί άγνωστοι διδάσκαλοι τών Κοινοτικών Σχολείων περιέτρεχαν τήν 
Τουρκοκρατουμένην Ελλάδα καί σάν τό σαράκι έκούφωναν, ώς τό μεδούλι, τόν Τούρ
κο δυνάστη, ώσπου τόν αποτελείωσε τό καριοφίλι, πού βρόντησε στά 1821. Αλλά 
καί ίδιώται λόγιοι συνέβαλαν στό μεγάλο ξεσηκωμό. Κηρύττεται καί δικαίως δτι ή

79) Τής ροπής αυτής προς άρχαιολατρεία, σάν όδη,γό και πηγή έμπνεύσεως έ'χομε αποτέ
λεσμα, κοντά σ’ άλλα καί τον 'Ιερό Λόχο τοΰ Δραγατσανίου, κατά το πρότυπο τοϋ ' Ι 
ερόν Λόχου τοΰ Έπαμεινοινδα, οπου έντάχβηκαν νέοι 'Ιερολοχίτες εμπνευσμένοι άπό τή 
διδαοκαλία τή φλογερή τοΰ Δούκα, τοΰ Γενναδίου, τοΰ Βαρόαλάχου κλπ. άπ’ ολα τά 
μέρη τοΰ υποδούλου 'Ελληνισμού καί τοΰ παροικιακοΰ.

80) Σέ έγγραφο - εκκλησι πρός τόν Αΰτοκράτορα τής Ρωσσίας Αλέξανδρο, πού υπογρά
φουν «οί άρχηγοί τών οπλισμένων χριστιανικών Γραικικών δυνάμεων είς Δανίαν κιαι 
Μολδαυίαν» μεταξύ άλλων ’Ηπειρωτών υπογράφει καί ό Ναούμ Βεμιλχάρτζη, άπό τούς 
άναγεννητάς τής ’Αλβανίας, άργότερα. Βλ. Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής Έλλ. 
Έπαναστ. τόμ. Β ' σελ. 334.

81) Φ. Μιχαλοπούλου, Μοσχόπολις, σελ. 27.



Ελευθερία τής Ελλάδος ήλθεν «εξωθεν» και μάλιστα άπό τήν 'Οδησσό, τή γενέτει
ρα τής Φιλικής Εταιρείας. «Ή  τάξις τών ξενιτεμένων λογιωτάτων και εμπόρων, 
λέγει ό Κασομούλης, είναι ήτις πρώτη έτόλμησεν και έκί,νησεν τόν μοχλόν τής Έ 
παναστάσεως και έμβασεν και τους προεστούς και αρματολούς εις τά αίματα»82.

Ό  νεοελληνικός διαφωτισμός μέ ορμητήρια τή Μοσχόπολι, τά Γιάννινα, τό 
Βουκουρέστι, τό Ίάσιον κ. δ. δπου κα'ι κεϊ γαλουχήθηκε ή Ελευθερία τοϋ Γένους, 
προπαρεσκεύασε «τόν πλέον δίκαιον, τόν πλέον αμίαντον, τόν πλέον ιερόν, πού έτί- 
μησεν ψυλήν ανθρώπων, τόν ελληνικόν άγώνα»83.

«'Τπο'βολεύς καί άνάδοχος τοϋ εύπρεπεστάτου έργου τής έκδόσεως τών «Αίθιο- 
πικών τοϋ ’Ηλιοδώρου» ύπήρξεν δ άριστος τοϋ Κοραή φίλος Άλέξ. Βασιλείου, Έ λ 
λην τό γένος έξ Άργυροκάστρου τής ’Ηπείρου, θεραπεύων τόν Έμπολαϊον Έρμήν» 
και τάς Έλικωνιάδας Μούσας. Δέν ηύτΰχησε νά θησαυρίση χρήματα, έθησαύρισεν 
δμως αφθονον καί άδράν φιλογένειαν», λέγει δ Θερειανάς84.

Γιά τήν έκδοσι τής μεταφράσεως στά ελληνικά τοϋ «Π ερί εγκλημάτων και ποι
νών» τοϋ Βεκαρίου, ό Κοραής απευθύνεται στά 1796 στόν Άλ. Βασιλείου:

«. . . άν εχης τόν τρόπον νά καταβάλης τό ήμισυ τής ποσότητος ταύτης (γαλ. 
φράγκα 1900) γράφω εύθύς τόν Ζωσιμάν διά τό λοιπόν ήμισυ...».

Ό  Άλ. Βασιλείου ήταν αύτεπάγγελτος εκδότης καί γενικός πράκτωρ τών εκ
δόσεων τοϋ Κοραή ϊσα μέ τό τέλος τής ζωής του, 13-1-1818.

Δ' Συμμετοχή τών Βορειοηπειρωτών στόν ένοπλο άγώνα
Στό κεφάλαιο αύτό δέν θά έπιμείνωμε, διότι οί έρευνες γιά μιά πληρέστερη κα

ταγραφή συνεχίζονται καί κάθε τόσο άνασύρονται καινούργια ονόματα μέ τήν με
γάλη ή μικρή προσωπική τους δρασι στόν ένοπλο άγώνα. Ό  πατριδονυμικός προσ
διορισμός χάνεται στόν γενικό «Ήπειρώτης» ή Άργυροκαστρίτης, ή Χειμαρριώτης 
ή Χορμοβίτης. Ό  Ά γγελος ΙΙαπακώστας, ό άκαταπόνητος ερευνητής, κατέγραψε 
διακόσιους Βορειοηπειρώτας άγωνιστάς πρό ετών. Ή  προπαρασκευή τοΰ σημερινού 
θέματος έ'φερε στήν επιφάνεια άλλους δέκα - δεκαπέντε.

Άπό ελβετικά άρχεΤα εφέτος ήρθαν στή δημοσιότητα 158 ονόματα άγωνιστών 
τής Μολδοβλαχίας, έκ τών οποίων 25 είναι Ήπειρώται, έκ τών οποίων 6 Βορειοη- 
πειρώται85. Και εύλόγως ό αριθμός θά αυξάνεται, άφοϋ μόνο άπό τήν Περιφέρεια 
τής Κορυτσάς, έχομε πληροφορία δτι οί συμμετασχόντες στόν Άγώνα ύπερέβαινον 
τος πεντακοσίους.

Χάριν γεόσεως λοιπόν θά σας παρουσιάσο3 μερικά γνωστά ή άγνωστα πορτραΐ- 
τα καί μερικά εκθαμβωτικά περιστατικά.

ΓΙλεϊστοι Ήπειρώται ξενιτευμένοι βρίσκονταν στις παραδουνάβιες Η γεμο
νίες, άφοϋ Ηγεμόνες ’Ηπειρωτικής, ακριβέστερα Βορειοηπειρωτικής καταγωγής, 
Γκίκαι καί Σούτσοι ήγεμόνευαν στους θρόνους τής Μολδαυΐας καί Βλαχίας καί άδιά- 
λεπτο ήταν τό ρεύμα τού ξενιτεμού μέ τά καραβάνια τοϋ Ρόβα καί τού Σίνα.

Στά 1818 εμφανίζεται στό Κισνόβι ό Αναστάσιος Άργυροκαστρίτης Μανέν-

82) Ν. Κασομούλη, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά, 1940, τόμ. Β ' σελ. 626.
83) Γεωργ. Τερτσέτη - Θ. Κολοκοτρώνη, ’Απομνημονεύματα, ’Αθήναι 1953, ειοαγωγή Ν. 

Βέη σελ. στ'.
84) Δ. Θερειανοΰ, Ά δαμ . Κοραής, Τεργέστη 1889, τόμ. Α' σελ. 253.
85) Μακεδονική Ζωή, τείχος 64 (1971) σελ. 6·—8.



τζης διευθυνόμενος πρός Πετρούπολιν μ’ άλλους δυο συμπατριώτας του, λέγει ό Φι- 
λήμων30.

Στα 1821 (31 Ίανουαρίου) βρίσκεται στό Ίάσιον δπου οι οπλαρχηγοί γίνον
ται αδελφοποιτοί έτοιμοι για τή μεγάλη θυσία. Λίγο άργότερα τόν συναντοΰμε στή 
Φωξάνη, δπου συμπράττει στήν όργάνωσι τοΰ Ίεροΰ Λόχου.

"Οποιος διαβάζει τά ιστορικά τοΰ Άγώνος τής Μολδοβλαχίας, δπου ιιέσα στήν 
ανεμοζάλη καί τόν άνεμοστρόβιλο, ποΰ έφεραν τά κεραυνοφόρα άφοριστικά έ'γγρα- 
φα καί τοΰ Πατριάρχη Γρηγορίου τοΰ Ε ', και ή άποκήρυξι τοΰ 'Τψηλάντη άπό 
τον Τσάρο Αλέξανδρο, μέσα στό μακελλειό, ποΰ θερίστηκαν σάν τά στάχυα τά χνου
δάτα μάγουλα τών νεαρών Ιερολοχιτών άμώμητα σφάγια τοΰ άρχομένου Άγώνος, 
βλέπει νά λάμπη ό ηρωισμός τοΰ μπίμπαση Αναστασίου Άργυροκαστρίτη.

Ό  Σπ. Τρικούπης είναι κατηγορηματικός87.
«Μεγάλην, λέγει άντίστασιν έδειξε καί εν άλλο σώμα ελληνικόν υπό τόν Α να

στάσιον Άργυρο/αστρίτην (εϊς Νοτσέτον)».
Στήν ίδια Μολδοβλαχία, προτοΰ σαλέψη ή κυρίως 'Ελλάδα, στόν άπεγνωσμέ- 

νον άγώνα τοΰ άτυχου Άλ. 'Τψηλάντη, ανάμεσα σέ μή φίλιο πληθυσμό, ποΰ έμενε 
αναίσθητος στό επαναστατικό κήρυγμα, ποΰ σάν σέ κινηματογραφική ταινία μέσα 
σέ λίγους μήνες ολοκληρώθηκε μία ολόκληρη τραγωδία, ενας άλλος Βορειοηπειρώ
της ό Αθανάσιος Π ίπης ή Σπόρου άπό τό Βοΰνο τής Χειμάρρας, γράφει, μέ τούς 
συντρόφους του κλεισμένος στήν εκκλησία τοΰ Όλτενίου, μέσα στό Βουκουρέστι, 
σελίδες άντάξιες πρός τό Κοΰγκι τοΰ1 Σουλίου. Κυκλωμένος μέ δέκα τρεις συντρό
φους του από χιλιάδες Τούρκους γίνεται ολοκαύτωμα πολεμώντας τρία ήμερονύκτια, 
αυτός οί σύντροφοί του καί ό ναός τοΰ Όλτενίου88.

“Ας έλθωμε τώρα στήν έπαναστατημένη 'Ελλάδα. Θεαματική είναι ή έμφάνι- 
σις τών Χειμαρριωτών στό Λιγοβίστι τής Ακαρνανίας, στό στρατόπεδο πού είχε συ
στήσει ό Άλέξ. Μαυροκορδάτος, δπως ιιάς πεοιγοάφει ό ίατοός τοΰ Λόοδου Βύ
ρωνα M IL L IN G E N 89.

«Ημέρας τινας (τάς τελευταίας τοΰ Αύγούστου 1823) μετά τήν άφιξίν μας 
είς τί) χωρίον Λιγοβίστι ό Σπΰρο - Μίλιος ένεφανίσθη πρό τοΰ Μαυροκορδάτου με
τά διακοσίων Χειμαρριωτών, άνδρών, οί όποιοι είς δλον τό στρατόπεδον παρείχον 
τήν μάλλον πολεμοχαρή έμφάνισιν».

Άπό τότε κΓ έ'πειτα οί Χειμαρριώται ύπό τόν Σπΰρο - Μίλι ον άγωνιστήκαν 
στά πεδία τών ελληνικών μαχών μ' δλο τό ζήλο, τήν καρτερία καί τόν άδάμαστο 
ήρωϊσμό πού φέρνουν άπό τήν παράδοσί τους είτε έντεταγμένοι σέ άλλα σώματα, 
είτε ώς ανεξάρτητον σώμα Χειμαρριωτών στήν πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου, στή 
μάχη τής Αράχωβας, στό Κερατσίνι, στό Ν. Φάληρο, στή μάχη τοΰ Άναλάτου.

Ό  Σπΰρος Μίλιος μάς άφησε καί τά πολύτιμα άπομνημονεύματα τής πολιορ
κίας τοΰ Μεσολογγίου, δπου πλάϊ στήν άξια περιγραφή, βάζει καί τή στρατιωτική 
τέχνη καί κατάρτισι, πού είχε άπό τήν έκπαίδευσί του στή Νεάπολι τής Ιταλίας. 
Διέπρεψε έπειτα μέ ανώτατα αξιώματα πού κατέλαβε κατ’ έπανάληψιν γενόμενος

86) Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορίας Έλλ. Έπαναστάσεως, τόμ. Λ ' σελ. 19.
87) Σπ. Τρικούπη, 'Ιστορία τής Έλλ. Έπαναστάσεως. Έ ν Άθήναις 1879, τόμ. Α' οελ. 

123.
88) Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον 'Ιστορίας Έλλ. Έπαναστάσεως, τόμ. Β ' σελ. 204, 403.

Σπ. Τρικούπη, Ιστορία τής Έλλ. Έπαναστάσεως τόμ. Α ' σελ. 132.
■59) J. MILLINGEN, MEMOIRS OF THE AFFAIRS OF GREECE. L O N D O N . 1831, 

σελ. 208.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» '387 871

Τπουργός, και στή μεταπολίτευσι τοΰ 1843 και αργότερα. ’Ά ξιος πολεμιστής παν- 
ταχοϋ παρών σέ πολλές μάχες ό αδελφός του Ζάχος.

θορυβώδεις και. απαιτητικοί στις αξιώσεις τους και στήν επαρσί τους, δπως 
είναι οι Χειμαρριώται εδωκαν τροφή στήν πολιτική σάτιρα τής μετέπειτα πολιτι
κής ζωής ποΰ οί αντιπολιτευόμενοι δημοσιογράφοι δέν τούς χαρίστηκαν. ’Έτσι σκω- 
πτικά είπαν:

Σπΰρο Μίλιος μέ τό Πένα 
Ζάχο Μίλιος μέ τό Πάλα 
λευτερώσαν τό Ελλάδα 
και τό κάμανε Χειμάρρα!

δηλ. τά προκόψανε! κατά τήν έννοια τοΰ εύφυολόγου δημοσιογράφου.
Μένει δμως αδιαμφισβήτητη ή συμβολή τών Χειμαρριωτών στόν Άγώνα 

τοΰ ’21.
Σημαντική έξ ’ίσου εμφανίζεται ή συμβολή κα'ι τών Χορμοβιτών είτε μεμονω

μένων ατόμων, είτε ώς ανεξαρτήτου σώματος στή σκηνή τής άναγεννωμένης Ε λ
λάδος.

θρύλος έγινε ό Κωνσταντίνος Λαγουμιτζής άπό τή Αέκλη, πού είναι περισ
σότερο γνωστός ώς Χορμοβίτης διότι δέν έχομε σώμα Λεκλιωτών. Αποφασιστικός 
είναι ό ρόλος του ώς ύπονομοποιοΰ (λαγουμιτζή) και στήν πολιορκία τοΰ Μεσολογ
γίου, μετά τό Σωτηρόπουλο και στήν πολιορκία τής Άκροπόλεως τών Αθηνών.

Και ό Μακρυγιάννης και ί> Κασομούλης είναι αφειδώλευτοι στήν έξαρσι τής 
άνδρείας το\> και τής προσωπικής συμβολής του.

«Ό  αθάνατος περίφημος Κώστας Λαγουμιτζής, λέγει ό Μακρυγιάννης, γεν
ναίος καί τίμιος πατριώτης κα'ι μέ τήν τέχνην του κα'ι μέ τό ντουφέκι του ώς λιον
τάρι πολέμαγε διά τήν Πατρίδα. ’Ήμαστε μαζ'ι καί αγωνιζόμαστε ώς αδελφοί νύ
χτα καί ημέρα. Και δουλεύαμεν μέ τούς ανθρώπους, τούς αγαθούς Αθηναίους καί 
φκιάναμεν τά λαγούμια καί ήμαστε δλοι πάντα αγαπημένοι κι ενωμένοι. Είς τό 
Μισολόγγι και παντοΰ αύτός ό γενναίος άντρας ίΜματα έχει κάνει. Πατρίδα, τοΰ 
χρωστάς πολλά αύτηνοΰ τοΰ αγωνιστή. Θησαυρούς τοΰ δίνει ό Κιουτάγιας νά γυ- 
ρίση. Διά σένα, Πατρίδα, δλα τά καταφρονεί»90.

Ό  Κασομούλης ψέγει πικρά τόν ιστοριογράφο τών Αθηνών Δ. Σουρμελή 
πού γράφει δτι «τινές τοΰ Μεσολογγίου» έτυχαν καί στή φρουρά τής Άκροπόλεως 
καί ώμολογοΰσαν δτι μόνο τίς τελευταίες ημέρες τής πολιορκίας, πρό τής εξόδου 
ύπέφεραν άπό πείνα. «’Ό χ ι οί «τινές» σου, κύριε Σουρμελή, τοΰ λέγει, άλλά μόνον 
ενας έ'τυχεν έκ τής φρουράς τοΰ Μεσολογγίου μέσα εις τήν Άκρόπολιν ό Κώστας 
Χορμόβας καί αύτός κηρύττεται δτι έσωσε τό παν»91

’Άλλος Χορμοβίτης είναι ό Κώστας Χορμόβας, πού ξεκίνησε άπό πρωτοπαλ- 
λήκαρο τοΰ Σιαδήμα στό άρματολίκι τής Μεσημβρινής Ναυπακτίας καί έ'παιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στήν έπαναστατημένη Ελλάδα. Στό Μεσολόγγι ήταν στόν 
προμαχώνα Άνανίας επικεφαλής 150 άντρών μέ τό βαθμό τοΰ χιλίαρχου. Γενναί- 
ος πολεμιστής Ήπειρώτης λέγει ό Βλαχογιάννης.

Μετά τό θάνατο τοΰ Καραϊσκάκη, 22 Απριλίου 1827, αποτελεί μέλος τής Δι- 
οικούσης ’Επιτροπής τοΰ Σώματος Καραϊσκάκη μέ τόν Χατζή - Μιχάλη Νταλιά- 
νη, τόν Χριστόδουλο Χατζηπέτρο, τό Βάσο Μαυροβουνιώτη, τόν Ά ρ. Ρούκη.

’Άλλος άξιόλογος Χορμοβίτης είναι ό Κώστας Νάκος λόγιος καί δίπλωμά-

90) Στρατηγού Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα, τόμ. Λ ' σελ. 277—278.
91) Νικ. Κααομούλη, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά, 1!)40, τόμ. Β ' σελ. 578.



της, έμπιστος τοΰ Άλή ΙΤασιά καί γιά τοΰτο απεσταλμένος του στόν Καποδίστρια, 
τόν ’Ιωάννη Καρατζα, τόν Μητροπολίτη Οίιγγρο - Βλαχίας Ίνγάτιο, τόν Ρωσικό 
II  ρόξενο Ί .  Βαλασόπουλο, μέ επίσημες αποστολές, αφιέρωσε τόν εαυτό του στόν 
ελληνικό αγώνα. Ν ο ΰ ρ ι ν έ Μ a  α μ ε τ ι τ μ ό ς Έ  π ά σ ι α, είπε: 
Νά μή ξαναδώ τό πρόσωπο τοΰ Μωχαμέτη92.

"Ενα σύμπλεγμα, σύμφυρμα πατριωτισμού και παλληκαριας αποτελούν δλοι, 
Χορμοβίτες, Άργυροκαστρίτες, Λεκλιώτες, Νιβιτσιώτες, "Αϊ - Βασιλΐτες, Χειμαρ- 
ριώτες εκπρόσωποι τών Ιδιαιτέρων τόπων τής καταγωγής τους μέ κοινή γλώσσα, 
ήθη, έθιμα, θρησκεία καί κοινές παραδόσεις.

«Είχαμε τή Χρυσοσπηλιώτισσα πιασμένη, λέγει ό Μακρυγιάννης καί τό ριζό 
τοΰ Κάστρου (Άκροπόλεως) ειχαμεν ταμπούρια, καί πιάσαμεν έκεί.

Άφοΰ γιόμωσεν ή ’Εκκλη,σία, μέσα κι ώς άπάνου στάθηκαν δυο γενναία παλ- 
ληκάρια ό Μιχάλης Κουνέλης Αθηναίος καί δ Θωμάς Άργυροκαστρίτης ή Χορμο
βίτης, αυτήνοι οί δυο γενναίοι καί οί αθάνατοι καί βάλαν φωτιά καί πολέμησαν αν
τρεία καί σώθηκαν. Καί πήγε είς τόν αγέρα ή ’Εκκλησία καί οί Τοϋρκοι δλοι»93.

Πρωταγωνιστής ολκής στήν έπαναστατημένη 'Ελλάδα είναι καί ό Γεώργιος 
ή Γεωργάκης Βάγιας τής γνωστής οίκογενείας τής Λέκλης.

Μπαίνει στό Μεσολόγγι, αυτόκλητος στό βωμό τής θυσίας, μαζί μέ τόν Γεώρ
γιο Ινίτσο Κονταξή τόν αδερφό τής περίφημης Κυρά Βασιλικής άπό τήν ΓΙλησι- 
βίτσα τών Φιλιατών καί μέ σώμα τριακοσίων εκλεκτών Ήπειρωτών πιάνουν τόν 
προμαχώνα τής Αουνέττας (τοϋ Γουλιέλμου τής Ό ράγγης).

Ι'ρήγορα ό Γ. Βάγιας γίνεται φυσιογνωμία στό πολιορκημένο Μεσολόγγι, 
πολιτάρχης στή διανομή τών πολεμοφοδίων καί αξιαγάπητος. Αντιπρόσωπος τής 
φ ρ ο υ ρ ά ς  σέ διάφορες ομιλίες καί ψευτοδιαπραγματεύσεις μέ τούς πολιορκη- 
τάς Τούρκους. Γενναίος καί τίμιος είναι άπό τούς τυχερούς τής εξόδου, σώζεται 
καί εντάσσεται στό σώμα τοΰ Καραϊσκάκη, τού όποιου γίνεται καί ομοτράπεζος. 
Καί μόνο διότι εχει τήν εκτίμηση τοΰ Καραϊσκάκη ποΰ ήταν ανελέητος γιά τους 
κιοτήδες, τους δειλούς, είναι άρκετό νά φανή ή προσωπική του άξία.

Πρωταγωνιστεί στήν περίφημη μάχη τής Αράχοβας μέ τόν Καραϊσκάκη και 
φέρνει τά κεφάλια τοΰ Λιουστάμπεη Καφζέζη καί τοΰ1 Κεχαγιάμπεη στό Ναύπλιο. 
Ήπειρώτης σεμνός καί τίμιος, καταρτίζουν στό πολιορκημένο Μεσολόγγι μέ τό 
Σπΰρο - Μίλιο καί τόν Χριστόδ. Χατζηπέτρο Αδελφότητα.

Σκοπός της δ χ ι στήν πατροπαράδοτη ελληνική διχόνοια, δ χ ι Ρουιιελιώτες, 
Σουλιώτες, Π ελοπον νήσιοι, δ χ ι καταχρήσεις στά σιτηρέσια, άλλά αγάπη, ομόνοια, 
ίσότης τών 'Ελλήνων αξιωματικών τής φρουράς.

Στήν πολεμική του δράσι είναι δύσκολο νά τόν παρακολούθησης. Είναι παντοΰ 
μέ τό δπλο στό χέρι. Στή μά;χη τοΰ Φαλήρου πολέμησε μαζί μέ τόν Χατζημιχάλη 
Νταλιάνη. Ό  Βάγιας μέ τόν Κΐτσο Τζαβέλα συνόδεψαν ώς τή γολέτα τοΰ Κόχραν 
τόν πληγωμένο Καραϊσκάκη. Κι’ δ ετοιμοθάνατος Άρχηγός μέ τό Βάγια έστειλε 
στούς συντρόφους του χαιρετισμούς καί τούς παρήγγειλε νά βαστούν τίς θέσεις.

Βάγιας Λουκάς είναι ό ιατρός πού έλαβε μέρος στό ιατρικό συμβούλιο στις τε
λευταίες ώρες τοΰ Λόρδου Βύρωνα.

Βάγιας Μήτρος μέ άλλους οκτώ συντρόφους τή νύχτα τής 29ης πρός τήν 
30ήν Απριλίου 1825, αύτομολεΐ άπό τό εχθρικό στρατόπεδο τοΰ Ισμαήλ Πλιάσα 
καί μπαίνει στό Μεσολόγγι κι άπό πολιορκητής γίνεται πολιορκούμενος, έτοιμος νά

92) Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον 'Ιστορίας Έ λλ. Έπαναστ. Δ ' οελ. 162.
93) Στρατηγοί Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα, Α ' σελ. 278.



ύποστή δλη τήν τραγωδία τής πολιορκημένης πόλεως. Αμφιβάλλομε αν παρομοία 
σελίδα εύρίσκεται στήν Ιστορία τών ανθρώπινων πράξεων.

'Από τά χωριά τής Ρίζης τέλος, άπό τό Λάμποβο, είναι τό πρωτοπαλλήκαρο 
τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, ό Εύαγγέλης Ζάππας, ό κατόπι μεγάλος Ευεργέτης τής 'Ελ
λάδος. Ή  περιφέρεια τής Πρεμετής έκτος άπό τούς Δουκαίους, Στεφ·. Δούκα, Κων. 
Δούκα στρατοπεδάρχη τού Άλ. ’Τψηλάντη, Εύί). Δούκα, Άδαμ. Δούκα Άρεοπα- 
γίτην μέ τόν Νέγρη, Υπουργόν τοϋ Πολέμου και γερουσιαστήν έπι ’Όθωνος προσ- 
έφερε στόν Άγώνα δυο ατίμητα παλληκάρια, τόν Κων. Παλάσκα, ποΰ είχε τήν έκ- 
τίμησι τοΰ Καραϊσκάκη καί πληγώθηκε στή μάχη τοϋ Κερατσινίου94 καί τόν αρχη
γόν τοΰ άτακτου ιππικού Χατζημιχάλην Νταλιάνην άπό τό μικρό χωριό Δελβινακό- 
πουλο τής Πρεμετής καί οχι άπό τό Δελβινάκι τοΰ Πωγωνίου, δπως έ'χω άποδείξει 
μέ τή διασταύρωσι τών Ιστορικών μαρτυριών.

Ό  πολέμαρχος Χατζημιχάλης άφοΰ διεδραμάτισε τό ρόλο του στή Στερεά Ε λ
λάδα καί τήν Πελοπόννησο διεπεραιώθη τό 1828 στήν Κρήτη κι έπολέμησε μέ τό 
ηπειρωτικό σώμα, άπό 318 πολεμιστάς, στό Φραγκοκάστελλο καί έ'πεσαν δλοι μέχρι 
τοΰ τελευταίου καί τά κόκκαλά τους είναι ορόσημα στις εσχατιές τής Νότιας 'Ελ
λάδος, στήν αρμη τοΰ1 Λιβικοϋ πελάγους, γιά νά δείχνουν πόσο πανελλήνιο ήταν τό 
φρόνημα τών Ήπειρωτών καί πόσο έγκολπώθηκαν τό όνειρο τής άναγεννωμένης 
Ελλάδος.

Είδαμε διά μακρών τήν ειδική θέσι τής Ηπείρου στόν Άγώνα τοΰ ’21. Κα~ 
τακλυσμένη άπό άληπασαδικά στρατεύματα πρώτα κι έ'πειτα σουλτανικά, δέν προσε- 
φέρθη γιά θεαματικές μάχες καί όντας κοντά στήν Αλβανία δέν μπορούσε νά λάβη 
έλευθέραν συγκρότησι κράτους έ'στω καί προσωρινή δπως ή Ανατολική, Δυτική 
Στερεά Ελλάδα καί ή Πελοπόννησος.

"Ενα γράμμα τοΰ ’Ιγνατίου (πρώην ’Άρτης) Ούγγροβλαχίας τής 26 Δεκεμ
βρίου 182] άπό τήν ΙΙίζα πρός τούς ’Εφόρους τής Όδησσοΰ έ'χει σκέψεις ποΰ κά
νει ό πολιτικώτατος Ιγνάτιος γιά τά ηπειρωτικά πράγματα:

«Οί Ήπειρώται έστάθησαν βιασμένοι νά ένωθώσι μέ τόν Άλήν, διά νά λά- 
βωσι τοΰς οικείους τοΰ Άλή Τούρκους (σημ. συγγρ. δηλ. τούς Τουρκαλβανούς) μέ 
τό μέρος των, διά νά έ'χωσιν από αυτόν κάποιαν βοήθειαν, καί διότι τούς έσύμφερε 
νά μή χαλασθή καί μέ τά χρήματα καί μέσα του τούς κτυπήση έπειτα ό Χουρσίτ 
II  α σάς. ’Εκράτησαν διά πολύν καιρόν δύο εχθρούς είς άπραξίαν καί έφέρθησαν 
δπως τό ύπαγορεύει ή πλέον ορθή πολιτεία»95.

Ή  ’Ήπειρος άπό στρατιωτικής άπόψεως ήταν ή γραμμή τών πρόσω έναντι 
τών βορειοδυτικών δυνάμεων έξ Αλβανίας, δπως ή Μακεδονία ήταν ή γραμμή τών 
πρόσω γιά τίς έξ Ανατολών δυνάμεις τοΰ Σουλτάνου. Ή τα ν  άντικειμενικώς αδύ
νατο νά σκηνώση έπαναστατικό κίνημα, δπως καί έ'γινε. ’Έγιναν καί τά δυο διαμερί
σματα ολοκαυτώματα.

Συνοπτικά τό ρόλο τής Ηπείρου μας δίνει ενα πολύτιμο έγγραφο, πού απευ
θύνεται πρός τήν Γην Συνέλευσι τής Έπιδαύρου καί πού υπογράφεται άπό τούς Βο- 
ρειοηπειρώτας Λουκά Βάγια, Δημ. Αθανασίου, Λουκά Χορμόβα καί Κυριακούλη 
Πολύχρονη Άργυροκαστρίτη καί ζητεί τήν έκπροσώπησί της στή Συνέλευσι.

«’Επειδή ή ’Ήπειρος έχει τό δικαίωμα νά καταταχθή είς τόν χορόν τών ελευ
θέρων επαρχιών τής 'Ελλην. ’Επικρατέίας διά τάς πολλάς θυσίας, τάς όποιας έκαμε 
καί κάμνει υπέρ τοΰ ιερού τούτου· άγώνος........... ».

94) Χρ. Περραιβοΰ, 'Ιστορία τοϋ Σουλίου καί τής Π άργας, σελ. 246.
35) Π . Μ. Κοντογιάννη, Ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα είς τήν Έλλην. Έπανάστασιν, 

1927, σελ. 169.
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Τό Σούλι άρχισε τον Τερόν Άγώνα τέσσαρας μήνας προ τών άλλων μερών 
τής 'Ελλάδος, άποστατήσαν τό 1820 ετος, τόν Δεκέμβριον μήνα.

Οι ανίκητοι καί τουρκομάχοι έξ αρχής Σουλιώται, ήνωμένοι μέ Λακκιώτας, 
μέ Τζάμηδες, μέ Χορμοβίτας, μέ Ριζιώτας, μέ Χειμαρριώτας καί άλλους Ήπειρώ- 
τας κατετρόμαξαν τό στρατόπεδον τοΰ Χουρσίτη καί εμπόδισαν πολύν καιρόν τήν 
ορμήν τών εχθρών κατά τής δυτικής Ελλάδος. Τά Γραμμενοχώρια, χωρία τών Ί ω 
αννίνων δύο ώρας μακράν άπέχοντα αυτών, τά Κούρεντα καί άλλα, ή ’Άρτα, τά 
Τζουμέρκα, οί Καλλαρύται, τά Κατζανοχώρια, τό Ραδοβύζι καί μετά ταΰτα ή Γό- 
τιστα έμιμήθησαν τό παράδειγμά των. 01 Ζαγορίσιοι ύπό τήν οδηγίαν τοΰ' μακαρί
του Άλεξ. Νούτσου κατετάχθησαν εις τόν ιερόν τοΰτον άγώνα στρατοπεδεύσαντες 
είς Τζοντίλαν καί Δοβράν. Καί ούτως έ'γινεν ή ’Ήπειρος τό θέατρον τοΰ πολέμου 
καί τό προπύργιον τής Ελλάδος»96.

13 Απριλίου 1826

Νομίζω ότι έγινε φανερό τί πατριωτισμός καί ανιδιοτέλεια χαρακτηρίζει τή 
συμμετοχή τών Ήπειρωτών καί Βορείων 'Ελλήνων γενικά, στόν άγώνα πού επί τέ
λους δέν αγωνίζονταν ύπέρ βωμών καί εστιών, μέ τή στενή έ'ννοια, άφοΰ αύτά ήταν 
πιά λεία τών καταχτητών, άλλά πού προσδοκούσαν τήν άνάστασι τής δλης Ελλάδος 
γιά νά εΰρουν τήν εθνική τους άποκατάστασι καί πού ουδέ μιά στιγμή πέρασε άπό 
τό νοΰ τους, καθ' δλο τό διάστημα τοΰ δεκαετούς πολέμου, νά περιοριστούν στή 
συγκρότησι «αύθεντάτου», δπως κάποια στιγμή εσκέφθησαν οί νότιοι Έλληνες γιά 
«αύθεντάτο» τοΰ Μορέος, απελπισμένοι άπό τίς αντιξοότητες τής τύχης τοΰ πολέμου.

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΑΟΣ

96) Δ. Κοκκίνου, 'Ιστορία τής Έλλην. Έπαναστάοεως, τόμος 10ος σελ. 25.





Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ  I X :

Στό άρδρο « Η προετοιμασία  τοΰ 21 καί το ’Ηπειρωτικό δέον», παρακαλοΰμεν νά 
διορθωθούν τά  παρακάτω βασικά λάθη:

Σελίς 3 4 /5 1 8  αντί Βασίλειον Γ ' νά διαβαστή Μιχαήλ Γ '.
Σελίς 3 6 /5 2 0 : 1) Αντί άπό τον Εϋξεινο εως τό Πόντο νά δ ια β α σ τ ή ............ εως τό

Ίόνιο . 2) Ά ντι 1561 νά διαβαστή 1461. 3) Ά ντι άπό τήν κάραν τοΰ Πάπα νά διαβαστή 
τήν τιάραν του Πάπα.




