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όλα, ψωμί γιά όλα

διττλοζυμωμένο, εϋπεπτο, 
μέ ήμερομηνία 

φρεσκάδας.
Ψωμί μέ πολλές πρωτεΐνες 

καί λιγώτερο άμυλο. 
Πολύ θρεπτικό, έλάχιστα παχυντικό.

Ένισχυμένο μέ βιταμίνες C. 
Αλεύρι έκλεκτό, πρόσμιξη σταθερή. 

Ζυμώνεται διπλά, είναι εΰπεπτο. 
Παρασκευάζεται, ψήνεται, συσκευάζεται 

χωρίς νά τ'άγγίξη χέρι. 
Ό λα  τά ψωμιά Κρίς-Κρίς 

μέ ήμερομηνία φρεσκάδας.
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ  
Γενικού Γραμματέως 
‘Υπουργείου Γεωργίας

Πρόέκατόν—πενήνταέτών! . .Μία δράξ άνθρώπων 
άναλαμβάνουν άποκατάστασιν τής ιστορικής δι
καιοσύνης. Εγείρονται έναντίον πανισχύρου αυτο
κρατορίας. Δέν είναι τόσον τό τυφλόν πάθος τής 
έκδικήσεως, πού τούς κινεί. Είναι, κυρίως, τό πάθος 
τής έλευθερίας, πού φλογίζει τήν σκέψιν καί πτερώνει 
τήν καρδίαν. Καί είναι επίσης, ή συνείδησις ευθύνης 
άπέναντι τοϋ δικαιώματος των. Γύρω των «όλα τάσ- 
κιαζεν ή σκλαβιά». Καί αυτοί άνοργάνωτοι, χωρίς 
τακτικόν στρατόν, χωρίς έφόδια. ’Από τήν τέφραν 
όμως, τέφραν τεσσάρων αιώνων, άνεπήδα ή άπόφασις 
τής λυτρώσεως. Καί ή άπόφασις έκείνη άπέβαινεν 
έννοια καί πράξις άπόλυτος. Έγένετο έπιταγή καί 
πίστις θυσίας. Μετεποιεΐτο εις πνευματικόν γεγονός, 
εις ψυχικήν δόνησιν, εις άρτιον μέγεθος ιδεών. Καί 
έπερνοϋσεν από τόν ήρωϊσμόν εις τήν άγιωσύνην. 
Καί τότε έπήρχετο, αυτομάτως, ταπείνωσις τών πο
σοτήτων. Οί άριθμοί έχαναν τήν υπεροχήν των, τά 
όπλα έπαυαν νά είναι παντοδύναμα, αί μηχανορραφίαι 
τής Ευρωπαϊκής άπολυταρχίας καθίσταντο ματαιότης. 
Καί οί άθλοι τών Ελλήνων, άθλοι, πού έγίνοντο άλ
λοτε όρμητικά Δερβενάκια, άλλοτε υποβλητικά, εις 
τό μεγαλεΐον τοϋ ολοκαυτώματος των, Μεσολόγγια, 
άλλοτε συγκλονιστικός δαυλός Κανάρηδων, δέν κα- 
τέπλησαν, άπλώς. Έπειθαν, ότι αύτοί οί άπείθαρχοι, 
οί άσύντακτοι, οί όλίγοι άνθρωποι τοϋ πεπρωμένου, 
τελικώς, θά έκέρδιζαν. Διότι έγνώριζαν διατί έθυσιά- 
ζοντο. Ήξευραν, ότι έμάχοντο δι’ έκεΐνο, τό όποιον 
εις τήν γήν των, τό πρώτον έγεννήθη, δι’ έκεΐνο πού 
έλατρεύθη, ώς άξια άτίμητος: Διά τήν ’Ελευθερίαν. 
Καί μένει δόξα ή κατάκτησίς της .. .

’Εντός έκατόν—πενήντα έτών!. . 'Η Ελλάς έγινεν 
έλευθέρα, άλλ’ όχι καί άνεξάρτητος. ’Από τής πρώ
της στιγμής, ύπήχθη ύπό έπιρροάς. Καί ή αιτία εύ- 
ρίσκεται εις τό ότι έκρατήθη, πάντοτε, είς τήν περιο
χήν τής Εθνικής χίμαιρας ή άξιοποίησις τών δυνα
τοτήτων της. ’Απετίναζε τόν ζυγόν τών Τούρκων, 

^άλλ’ όχι καί τόν ζυγόν τής πενίας. Καί ένοχος, μέγας 
καί άνεξιλέωτος, ό φ α τ . ρ ι α σ μ ό ς .  Μέ έλαχίστας 
έξαιρέσεις—καί αύτάς βραχυτάτης χρονικής διάρκει
ας-—τό κόμμα δέν ήθέλησεν ή δέν κατώρθωσεν νά 
προσφέρη βάθρον άναπτύξεως. Προσέφερε μόνον όρ- 
μητήριον άναστατώσεων. ’Αναστατώσεων παντοει- 
δοϋς μορφής. Καί είς τήν δίνην των παρέδωσεν όλα 
τά ιερά τοϋ Άγώνος είς τήν δεινήν βλασφημίαν τής 
παραποιήσεως. Ήνοιξεν, άφρόνως, τάς όδούς, διά 
νά όλισθήσουν είς τήν έσκεμμένην παρεξήγησιν, είς 
τήν σύγχυσιν καί τήν παρωδίαν. Καί έφθασε νά γίνουν 
τά όσια έμπόρευμα δημοκοπίας. Καί έφθαοε νά γί
νουν αί διακηρύξεις χρέους καί τά συμβόλαια τιμής

σοφίσματα πεζοδρομιακής έξαργυρώσεως. Καί έφθα
σε νά ταύτισθή ή έλευθερία μέ τόν άναρχισμόν καί 
ή έπικλησίς της νά χρησιμεύη ώς ένάυσμα άδιστά- 
κτων έμπρησμών καί ή ίερότης της ώς ψευδομαρτυ
ρία κομματικών ιδιοτελειών. Καί έγινε τό πάθος τοϋ 
δρόμου άδίστακτος τυμβωρύχος καπηλευόμενος τήν ι
στορικήν μνήμην είς κάποιαν προμελετημένην έμπλο- 
κήν τραγικών άντιφάσεων καί πληθωρικής άσυναρ- 
τησίας, άποτέλεσμα τής όποιας ήτο ή Πατρίς νά 
άτενίζ,η άνίσχυρος καί άγωνιώσα, τήν δουλωσίν της 
είς τήν έρυθράν βίαν, άπό τήν λαβίδα τής όποιας ή 
Τσεχοσλοβακία χθές καί ή Πολωνία σήμερον άπέ- 
δειξαν πόσον άδύνατος είναι ή διαφυγή . . .

"Υστερα άπό έκατόν—πενήντα έτη! . Καί νά, ότι 
έπί τέλους, ή έλευθερία άποκαθίσταται είς τήν γνη
σιότητά της. Νά, ότι ή μεγάλη έσταυρωμένη άνακτα 
τήν άλήθειάν της. Νά, ότι άπαλλάσσεται άπό τά έπι- 
θέματα τοϋ ψεύδους. Γίνεται αύτό, τό όποιον οί πρω- 
ταθληταί τής έλευθερίας ήθέλησαν: Ε ύ θ ύ ν η  κ α ί  
σ υ ν ε ί δ η σ ι ς  δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς  καί ά λ λ ή
λο σ ε β α σ μ ό ς .  ’Ακούονται, τώρα, μερικοί κρω- 
γμοί. Είναι ή άπελπισία τών χρεωκόπων, πού δέν 
άντέχουν είς τό ήθικόν μονωτή ριον, είς τό όποιον 
τούς έτοποθέτησεν ό Λαός. "Ας τούς άφήσωμεν είς 
τάς οίκτράς συνδέσεις καί τάς οίκτροτέρας παρα
χαράξεις, τάς όποιας πειρώνται. Δέν περισσεύει χρό
νος ούτε δΓ οίκτον πρός αυτούς. ’Εξαντλείται όλος 
διά τήν άναδημιουργίαν. ’Αναδημιουργίαν οικονο
μικήν, πολιτικήν, κοινωνικήν. ’Αναδημιουργίαν 
άνεπηρέστον άπό ύποβολεΐα ξένων καί έγχωρίων 
ένεργουμένων ξένων έπιθυμιών. Καί άκριβώς αυτή ή 
νέα Ελλάς είναι ή μόνη, ήθικώς σύμμετρος μέ τό 
μεγαλεΐον έκείνης τής 'Ελλάδος, πού άνεγενήθη, ώς 
φοίνιξ άπό τήν τέφραν τεσσάρων αιώνων. "Ετσι ή 
επέτειος τοϋ θαύματος δέν έορτάζεται άπλώς, ώς 
ευκαιρία θαυμασμοϋ. Τιμάται ώς ευκαιρία διδαχής. 
Καί προσφέρονται άφθονα καί ουσιαστικά τά συμ
περάσματα. Έν πρώτοις, δηλαδή, τί σημαίνει άρετή 
καί αϊωνιότης Ελλήνων. Τί σημαίνει έ λ ε υ θ ε ρ ί α  
καί ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α .  Τί σημαίνει εύλάβεια τών 
αρχών, εν όνόματι τών όποιων έμυσταγωγήθη τό 1821. 
Ή  άλήθεια, τώρα, θεμελιώνει τήν Ελληνικήν συνέ
χειαν. Καί είναι ή άλήθεια αυτή τής πράξεως έκείνη, 
πού άποτελεΐτόν γνήσιον φόρον τιμής. Διά πρώτην 
φοράν, σήμερον οί θρυλικοί μας πρόγονοι ήμποροΰν 
νά είναι υπερήφανοι διά τούφ σκυταλοδρόμους, πού 
έχουν ριφθή είς τόν στίβον τοϋ εΰγενεστέρου ίστο- 
ρικοϋ άθλήματος . .

ΧΡ. ΜΙΧΑΛΟΣ
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Κ Α Τ Α

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ  

Τ Ο Υ  1821

Φ ρουρός Χ ω ροφ ύλαξ 
τοϋ  1 8  3 3

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Κ Α Ρ Υ Ω Τ Η
' Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο υ  ’Έ φ ιπ π ο ς  Χ ω ροφ ύλα ξ

• a - ν  ι - του 18  3 3Α ρ χ η γ ο ύ  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

Ό  αστυνομικός θεσμός είναι πανάρχαιος. Χάνεται 
είς τά βάθη των αιώνων. Ό πω ς τό κακόν, τό έγκλη
μα, ή αδικία, ένεφανίσθησαν άττό των πρώτων βη
μάτων τής άνθρωπότητος, οϋτω καί ή ιδέα τής 
διώξεως καί τοϋ κολασμού τοϋ άδικοπραγοΰντος 
καί αντικοινωνικούς ζώντος έγεννήθη άπό τής ιδίας 
έποχής.

Είς όλας τάς μορφάς τής κοινωνίας εύρίσκομεν τον 
άστυνομικόν θεσμόν. Διά τούτο ή άστυνομία υπήρ
ξε ν άνέκαθεν συνυφασμένη μέ τήν Πολιτείαν καί ή 
όργάνωσις καί ή άνάπτυξις ταύτης έξηρτώντο έκ 
τής όργανώσεως καί έξελίξεως τής Πολιτείας.

"Ενεκα τούτου ή άστυνομία δεν ελειψε άπό την 
ζωήν οΰδενός των άρχαίων λαών, όπως δεν λείπει 
καί άπό τήν ζωήν των σημερινών Κρατών.

Είναι μιά κοινωνική λειτουργία όπως είναι ή 
γλώσσα, τό εθιμον, τό δίκαιον καί ή θρησκεία καί 
άναπτύσσεται είς κάθε άνθρωπίνην κοινότητα, όπου 
ΰφίστανται κοινωνικά! ο'χέσεις, άφού καμμία κοινω
νία δεν μπορεί νά ύπάρξη εάν δέν επικρατή τάξις.

Συνεπώς δέν ήτο δυνατόν νά λείπη καί άπό τήν 
έπαναστατημένην 'Ελλάδα, όπως δεν ελειψε καί 
άπό τήν υπόδουλον Ελλάδα.

Κατά^τήν Τουρκοκρατίαν ή άστυνομική έξουσία 
ήσκεΐτο τό μέν ΰπό Τούρκων, τόδέ υπό Ελλήνων. 
Ή  διφυής αΰτη άστυνομική έξουσία έπεβλήθη έκ 
τών πραγμάτων καί έξυπηρέτει άμφοτέρας τάς 
Εθνότητας.

’Ανώτερο ν άστυνομικόν τουρκικόν όργανο ν είς 
έκάστην επαρχίαν ήτο ό τοϋρκος διοικητής όστις 
άπεκαλεϊτο Βοεβόδας. Οϋτος διά τήν άσκησιν τών 
καθηκόντων του διέθετε καί μικράν στρατιωτικήν 
δύναμιν ΰπό ένα Διοικητήν ταύτης άποκαλούμενον 
Καπού—Μπουλούμπαση. Καί ό τελευταίος οϋτος 
ήσκει κατά τάς διαταγάς τού Βοεβόδα αστυνομικό 
καθήκοντα. Ή  ισχνή αΰτη Τουρκική διοίκησις παρά

τό άνεπαρκές ταύτης κατώρθωνε νά έπιβάλλεται 
καί νά κατατυραννή τούς "Ελληνας, διότι όπισθεν 
ταύτης ΐστατο ή τεραστία ισχύς τής ’Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας.

Παραλλήλως προς τήν Τουρκικήν ταύτην άστυ- 
νομικήν διοίκησιν ύπήρχε καί ή ’Ελληνική διοίκησις, 
ή δημιουργηθεΐσα έκ τών παραχωρηθέντων υπό 
τού Σουλτάνου προνομίων, ήτις ήσκει καί αΰτη 
άστυνομικήν εξουσίαν.

Οί "Ελληνες άστυνομικοί άρχοντες ήσαν :
—Οΐ Δημογέροντες ή καί Γέροντες καλούμενοι, 

ή τουρκιστί «Κοτσαμπάσηδες». Οϋτοι άπετέλουν 
τά συμβούλια έκάστης Πόλεως ή Χωρίου καί προήρ- 
χοντο ή έξελέγοντο έκ τών έγκριτωτέρων Πολιτών. 
Οί Δημογέροντες λοιπόν ούτοι πλήν τών λοιπών 
καθηκόντων των ήσκουν καί άστυνομικά καθήκοντα.

Οί Δημογέροντες διά τήν άσκησιν τών καθηκόν
των των έχρησιμοποίουν τους άγροφύλακας, Πο
λιτοφύλακας καί Κλητήρας (Πρωτόγερους) «διά 
τά Θελήματα τού κοινού έν γένει καί διά νά εκφωνούν 
τό βράδυ όποιονδήποτε δι’ άγγαρείαν, είτε χάριν 
τού κοινού, είτε χάριν τής έξουσίας», άμειβομένους 
υπό τών κατοίκων.

Διά τήν άσφάλειαν τών επαρχιών έχρησιμο- 
ποιοϋντο ένοπλα Ελληνικά Τμήματα, οί Άρματωλοί, 
ό άρχηγός τών όποιων άπεκαλεϊτο «Καπετάνος».

Οί άρματωλοί ύπήγοντο ύπό τούς Δημογέροντας 
καί διωρίζοντο Οπό τής Τουρκικής Διοικήσεως τή 
προτάσειτών Προεστώτων. Οί Προεσ τώτες άπετέ
λουν έν είδος άνωτέρων αρχόντων, άσκούντων καί 
τούτων άστυνομικήν έξουσίαν. Ούτοι έξελέγοντο κατ’ 
έτος ύπό τών Δημογερόντων τής ’Επαρχίας τήσυμ- 
πράξει καί τής Τουρκικής Διοικήσεως διά τού Ά γά  
καί διέμενον είς τήν Πρωτεύουσαν τής ’Επαρχίας.

Οί άρματωλοί πολλάκις έπεβάλλοντο είς τήν 
Τουρκικήν Διοίκησιν ή καί ένίοτε εχρησιμοποιούντο
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ύπό τούτη5 έξ άνάγκης, ίνα άποφεύγωνται σΐ 
παρενοχλήσεις καί αί έπιθέσεις καί είναι γνωστή ή 
μεγάλη προσφορά τούτων είς τήν δλην ’Εθνικήν 
ύπόθεσιν. Ή Ανυπότακτος αύτη 'Ελληνική στρα
τιωτική δύναμις κατά τήν έναρξιν τής Έπαναστά- 
σεως άπετέλεσε τήν κυρίαν δύναμιν κρούσεως.

Οΰτω λοιπόν είχον τά αστυνομικά πράγματα τής 
υποδούλου 'Ελλάδος μέχρι τής Έπαναστάσεως τού 
1821.

Ά πό  των πρώτων βημάτων τής έπαναστάσεως 
τοΰ 1821 κατέστη έκδηλος ή άνάγκη όργανώσεως 
τής άγωνιζομένης διά τήν έλευθερίαν τής Χώρας, 
διότι ή έπανάστασις είς τήν Πελοπόννησον έδη- 
μιούργησε πολλά προβλήματα τά όποια μόνον 
διά τής δημιουργίας, κατά το ν ’Αμβρόσιον Φρατζήν, 
’Εθνικού Διοικητικού συστήματος ήδύναντο νά 
εΰρουν τήν λύσιν των.

’Ανεξαρτήτως τούτου ό αύτός 'Ιστορικός αναφέρει 
ότι ή δημιουργία «Διοικητικού Συστήματος» έμελ
λε νά παραλύση άκόμη καί τά «περί τού περιληστρι- 
κού χαρακτήρος τού πολέμου έξωτερικών τινων 
σακοφαντειών».

Οί συνελθόντες λοιπόν τήν 26 Μαΐου 1821, ήτοι 
μετά δίμηνον άπό τής κηρύξεως τής έπαναστάσεως, 
είς τήν ϊεράν Μονήν Καλτεζών, εκκλησιαστικοί, 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί αρχηγοί τής Πελοπον- 
νήσου, διά νά καθορίσουν τά τής διοικήσεως τής 
Πελοποννήσου, δι’ άποφάσεώς των ανέθεσαν είς 
τήν συσταθεϊσαν Πελοποννησιακήν Γερουσίαν σύν 
τοϊς άλλοις καί τήν εύθύνην τηρήσεως τής «κοινής 
εύταξίας καί c ρμονίας».

Είς τήν έν λόγερ άπόφασιν εύρίσκομεν τούς πρώ
τους σπόρους τού Αστυνομικού θεσμού τής νεωτέρας 
Ελλάδος, οΐ όποιοι μετ’ ού πολύ άπέδωκαν σπου- 
δαιοτάτους καρπούς, άφού καί Ύπουργεϊον ’Αστυ
νομίας ίδρύθη.

‘Η Γερουσία όμως αυτή, λόγω τής άντιδράσεως 
τού έχθρού, δέν ήδυνήθη νά έπιτύχη τί το άξιό- 
λογον.

’Ολίγον βραδύτερον, βελτιωθέντων κάπως των 
πραγμάτων, ώς έκ τής άφίξεως καί τού Πρίγκηπος 
'Υψηλάντου, άπεφασίσθη ή σύγκλησις νέας συνε- 
λεύσεως πρός τόν σκοπόν ρυθμίσεως των άπασχο- 
λούντων τήν έπανάστασιν προβλημάτων. Ούτως 
έλαβον χώραν δύο συνελεύσεις των προκρίτων έν 
’Αρκαδία. Ή πρώτη είς τήν Ζαράκοβαν τον Αύ
γουστον καί ή δευτέρα ολίγον βραδύτερον είς 
Βέρβαινα.

Κατά ταύτας τή προτάσει τού Πρίγκηπος Ύψη- 
λάντου έγένετο δεκτός ΰπό τής συνελεύσεως ό Γε
νικός οργανισμός τής Πελοποννήσου. Διά τού 
όργανισμού τούτου, είς έκάστην των 24 έπαρχιών 
τής Πελοποννήσου, καθιερώθη ό θεσμός των ’Εφό
ρων καί Ύποεφόρων, οΐτινες άνέλαβον τήν διαχεί- 
ρισιν των κοινών. Ό  πέμπτος των ’Εφόρων ύπε- 
χρεώθη «νά έπιστατή εις τήν εύταξίαν τής Πολι
τείας», βοηθούμενος ύπό των ύποεφόρων καί ένι- 
σχυόμενος ύπό των 50 ένοπλων, τούς οποίους εϊχεν 
είς τήν διάθεσίν της έκάστη Γενική ’Εφορία. Οί Ύποέ- 
φοροι εις τήν άσκησιν των καθηκόντων των ένι- 
σχύοντο ύπό 5—10 ένοπλων πολιτών.

Οί "Εφοροι ούτοι άπετέλουν τήν άνωτάτην βαθμί
δα τής διοικήσεως καί έλογοδότρυν μόνον ένώπιον 
τής Γερουσίας. Ούτοι ήσαν ύπεύθυνοτ δΓ όλα τά 
Απασχολούντο τήν Χώραν ζητήματα καί ήσκουν

συγχρόνως καί δικαστικά καθήκοντα «κατά τό 
καθήκον τής άνθρωπότητος, τους νόμους καί τά 
τοπικά έθιμα». Παραλλήλους πρός τήν Κρατικήν 
τροπον τινά Αστυνομίαν, ύπό τού ’Αρχιστρατήγου 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, γράφει είς τά Απομνημο
νεύματά του ό Φωτάκος, ύπασπιστής τού Γέρου 
τού Μωρία, ίδρύθη καί στρατιωτική ύπό τήν ση
μερινήν της έννοιαν Αστυνομία με όρμοδιότητα έπ! 
τών στρατιωτικών. Πρώτος στρατιωτικός άσ.τ 
νόμος διορίσθη ό Άνδρέας Παπαδιαμαντόπουλος εκ 
Δημητσάνης «νά στέκεται στό Χρυσοβίτσι ώς 
Αστυνόμος, νά παρατηρή καί νά έμποδίζη τήν 
φευγάλαν τών στρατιωτών άνευ τής άδειας του». 
Τοιούτους Αστυνόμους είχε διορίσει είς κάθε στρα- 
τόπεδον.

Μετά τήν πτώσιν τής Τριπόλεως έλήφθη άπόφα- 
σις συγκροτήσεως γενικωτέρας συνελεύσεως πρός 
δημιουργίαν ενός «τελειοτέρου συστήματος». Πρός 
τούτο 0‘υνεκεντρ ώθησαν οί αντιπρόσωποι τών 
έπαρχιών τής Πελοποννήσου καί τών Νήσων έν 
’Άργει τήν 1-12-1821 καί συνέ-πηξαν τήν Πελοπον- 
νησιακήν Γερουσίαν, ψηφίσαντες τον οργανισμόν 
ταύτης,

’Έργον τής Γερουσίας ήτο κατά τό κεφάλαιον τρί
τον, παράγραφος στ' καί ή φροντίς τής έσωτερικής
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άσφαλείας δλων τών έπαρχιών τής Πελοποννήσου. 
ΑΟτη έπετυγχάνετο διά των ’Εφόρων των ’Επαρ
χιών καί των ’Εφόρων των Χωρίων, οίτινες έξελέ- 
γοντο ύττό των πρώτων. Οί έφοροι ούτοι διά την 
έκτέλεσιν των νόμων καί άποφάσεων διέθετον καί 
στρατιωτικήν δύναμιν.

Ή  φύσις τοϋ άγώνος κατά την άρχήν τής έπανα- 
στάσεως άφ’ ένός καί αί άναφυεϊσαι έν τώ  μεταξύ 
φιλοδαξίαι άφ’ έτέρου, δέν έπέτρεψαν είς τούς άνα- 
λαβόντας την εύθύνην όργανώσεως τής προσωρινής 
διοικήσεως τής Χώρας, ώστε νά συντονίσουν τάς 
ένεργείας των καί νά σκεφθούν ώριμότερον, δι’ ήν 
αίτίαν έκάστη έδαφική περιφέρεια ένήργει ώς αύτοτε- 
λής καί άνεξάρτητος των άλλων.

Τήν 4 Νοεμβρίου 1821 συνήλθον έν Μεσολογγίω 
οί πρόκριτοι τής «Δυτικής Χέρσου Ελλάδος», διότι 
«ήσθάνθησαν την άνάγκην τού ν’ άντικατασταθή 
άντί τής μισητής ’Οθωμανικής τυραννίας, διοίκησις 
φρόνιμος καί φιλάνθρωπος καί νά παύσουν τά συνεχή 
τής άναρχίας δεινά» καί άπεφάοισαν τήν συγκρό- 
τηοιν διοικήσεως διά νά θέση τάξιν καί νά άοφαλί- 
ση τήν έσωτερικήν των πολιτών ήσυχίαν. Καί ή 
συνέλευσις αυτή διά τοϋ συνταχθέντος καί ψηφι- 
σθέντος καταστατικού χάρτου συνέστησε, κατά τό 
πρότυπον τών Πελοποννησίων «Γερουσίαν», ήτις 
έπεφορτίσθη «καί νά φροντίζη τήν έσωτερικήν άσφά- 
λειαν δλων τών επαρχιών». Πρός έκπλήρωσιν τής 
ύποχρεώσεώς της ταύτης έχρησιμοποίει τούς έφο
ρους τών τμημάτων (ναχεγέ) καί τούς προεστώτας 
τών Χωρίων. 'Ομοίως είς κάθε τμήμα (ναχεγέ) διω- 
ρίσθη «καπιτάνιος», δστις είχεν ύπό τήν έξουσίαν του 
τήν δύναμιν τών Αρμάτων. Ό  καπιτάνιος ούτος 
έκτός τών καθαρώς στρατιωτικών του καθηκόντων 
ύπεχρεούτο νά παρέχη δύναμιν είς τήν Γερουσίαν, 
ή τούς ’Εφόρους ή Προεστώτας «διά τήν γενικήν 
εύταξίαν».

Καί ή συνέλευσις αυτή, λόγω τής κρατούσης γε
νικής καταστάσεως, τών πολεμικών γεγονότων 
καί τών μέσων τά όποϊα διέθετε, δέν ήδυνήθη νά 
δώση τήν πρέπουσαν λύσιν είς τό σπουδαιότατον 
ζήτημφ τής όργανώσεως τής διοικήσεως τής Χώρας.

Έκε|νη ή όποια άντιμετώπισε τό πρόβλημα τούτο 
κατ’ ψρτιώτερον τρόπον ήτο ή συνέλευσις τής 
«’Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος», ήτις σσνήλθεν 
έν Άμ^ίσση τήν 20 Νοεμβρίου 1821.

Κατα τήν συνέλευσιν ταύτην έψηφίσθη ή «Νομι
κή Διάταξις τής ’Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος». 
Διά τού έγγράφου τούτου ίδρύθησαν :

Α'. ’Εθνική Βουλή
Β'. ΥΑρειος Πάγος (Κυβέρνησις)
Γ'. Ό ργανα έσωτερικής διοικήσεως τών έπαρχιών. 
Τά όργανα ταύτα άπετέλεσαν οί Προεστώτες, είς 

τών όποίων ώνομάσθη «’Επί τής ’Αστυνομίας». 
Έργον τής ’Αστυνομίας ήτο :

«α) Νά τιροσέχωσιν είς τήν εύταξίαν τής Πόλεως. 
β) Νά διαιρέσουσιν είς ίσα μέρη τήν πόλιν καί 

είς έκαστον τούτων έπιστάτας νά διορίσωσι, 
οί όποιοι νά καταγράψωσι τούς ανθρώπους καί έξ 
αύτών νά προσδιορίσωσιν άλληλοδιαδόχως τούς 
αναγκαίους είς τήν νυκτερινήν φυλακήν, ώστε δλοι 
νά έκπληρώσωσι τό πρός τήν Πατρίδα χρέος των.

γ )  Νά δίδωσι διαβατήρια είς όλους τούς έξερχο- 
μένους.

δ) Νά διορίζωσιν υπαλλήλους των είς τά παρα

θαλάσσια καί δλα τά χωρία διά νά μή άφίνωσι χωρίς 
διαβατήριον τής Πόλεως κανένα νά φεύγη.

ε) Νά γνωρίζωσι πόσοι άνθρωποι άποθνήσκουσι 
καί πόσοι γεννώνται.

στ) Νά εχωσι τά μετζήλια τής έπαρχίας καί τούς 
πεζούς.

ζ) Νά φροντίζουν αί τιμαί τών ζωοτροφών νά 
προσδιορίζωνται άπό όλους τούς Πατριώτας.

η) Νά φροντίζωσι περί δικαιοσύνης ζυγίων καί 
μέτρων.

θ) Νά άναφέρουν είς τόν "Αρειον Πάγον ΐνα δια- 
τά /ση  τά γενικά καί μερικά τήςάστυνομίας τής πε
ριφέρειας του».

Ή  ’Αστυνομία ώσαύτως ύπεχρεούτο νά καταρτί- 
ζη τούς στρατολογικούς καταλόγους.

"Απαντες οί ανωτέρω όργανισμοί, άνεξαρτήτως 
τής πληρότητός των ή μή, δέν ήδυνήθησαν νά έπι- 
λύσουν τό πρόβλημα τής έσωτερικής διοικήσεως 
τής Χώρας, όχι μόνον λόγω τής κρατούσης κατα- 
στάσεως, ώς έκ τών διεξαγομένων έπιχειρήσεων, 
αλλά καί δΓ ελλειψιν καταλλήλων προσώπων, γνώ 
σεων, πείρας, μέσων καί περισσότερον σαναισθή- 
σεως ευθύνης καί καθήκοντος. Αί τιροσπάθειαι 
όμως δέν δύνανται νά παραγνωρισθούν, διότι δέν 
ήτο άνθρωπίνως δυνατόν νά οίκοδομηθή κράτος μέ 
σύγχρονον όργάνωσιν, έντόςτών καπνών τού πολέ
μου καί άπό τιολίτας διαβιώσαντας μέχρι τότε ύπό 
τό πέλμα ένός στιγνού καί αίμοβόρου κατακτητού, 
ό όποιος ούδενός έκ τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
έφείοθη.

Τό σπουδαιότερον τού πρώτου έτους γεγονός, 
«ή άλωσιςτήςΤριπολιτσάς» είχεν ώςσυνέπειαν, συμ
φώνους άλλως τε καί πρός άπόφασιν τής έν Καλτεζαϊς 
συνελεύσ.ως, τήν διάλυσιν όλων τών έπί μέρους 
συνελεύσεων, έπί τώ  σκοπώ όπως συγκληθή νέα 
συνέλευσις, ήτις νά καθορίση άρτιότερον τά τής 
έσωτερικής διοικήσεως τής Χώρας.

Ή  νέα αΰτη συνέλευσις, άπαρτισθεΐσα έξ αντιπρο
σώπων τής Πελοποννήσου, τών Νήσων καί τής 
’Ανατολικής καί Δυτικής Χέρσου Ελλάδος συνήλθε 
τήν 20-12-1821 κατ’ άρχήν έν ’’Αργεί καί έν συνε
χεία έν Έπώαύρω. Τήν 1-1-1822 έψήφισε τό πρώτον 
προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος.

Διά τού Συντάγματος έκείνου τής Α' ’Εθνικής 
τών Ελλήνων Συνελεύσεως προεβλέφθη καί Υ 
πουργείο ν τής ’Αστυνομίας (ΤΙΤΛΟΣ Β'. ΤΜΗΜΑ 
Γ'. παρ. κβ’.), ούτινος σκοπός ήτο «ή πάταξις τής 
άναρχίας καί τής άταξίας, αΐτινες παρατηρούνται 
κατά τήν διάρκειαν ανωμάλων περιστάσεών».

Ό  Υπουργός τής ’Αστυνομίας, έχων τήν σύμφω
νον γνώμην καί τών άλλων συναδέλφων του, ήδύ- 
νατο νά λαμβάνη οίαδήποτε άναγκαϊα έκτακτα 
μέτρα έσκόπει, συντελεσ πκά έπί τών υποθέσεων τών 
άφορωσων τήν ’Αστυνομίαν καί γενικώς τήν ’Ασφά
λειαν τής ’Επικράτειας. Πρώτος Υπουργός τής ’Α
στυνομίας διωρίσθη ό Λάμπρος Νάκος, γόνος πα- 
λαιάς οικογένειας τής Λειβαδιάς. Ούτος έμυήθη είς 
τήν Φιλικήν Εταιρίαν πολύ ένωρίς καί διετέλεσε 
φίλος καί συνεργάτης τού ’Αθανασίου Διάκου. Με- 
τέσχε τού άγώνος ώς πολιτικός καί στρατιωτικός 
συγχρόνως καί έξεπροοώπησε πολλάκις τήν έπαρ- 
χίαν του είς τάς διαφόρους Έθνικάς συνελεύσεις. 
Διά τάς προσφερθείσας πρός τήν Πατρίδα έκδου- 
λεύσεις του καί τήν έπιδειχθεΐσαν άνδρείαν καί σύ-

174



νεσιν έτιμήθη προσηκόντως. Ώς Υπουργός (Μι- 
νίστρος) τής ’Αστυνομίας ήγωνισθη σθεναρώς διά 
τήν όργάνωσιν τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου κλά
δου τής Διοικήσεως καί διά τήν άποκατάστάσιν 
τού αίοθήματος άσφαλείας των -πολιτών.

Διά τής συνελεύσεως ταύτης δέν έθίγησαν τά 
μέχρι τότε υπάρχοντα όργανα τής Διοικήσεως καί 
κατά συνέπειαν καί οί έκτελοΰντες άστυνομικά κα
θήκοντα «’Έφοροι ή Προεστώτες τής ’Αστυνομίας».

Τό Σύνταγμα τής Επίδαυρου, δυνάμει τοΰ όποίου 
καθιερώθη τό Υπουργείο ν τής ’Αστυνομίας, έτρο- 
ποποιήθη κατά τάς μή θεμελειώδεις διατάξεις του 
ΰπό τής .Β' έν Άστρει ’Εθνικής Συνελεύσεως τής 
29 Μαρτίου 1822. Αί έπελθοϋσαι μεταβολαί είς τό 
«προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος» δένέπηρέα- 
οαν αίσθητώς τά περί άστυνομίας ίσχύοντα.

Ή  Συνέλευσις αΰτη ήσχολήθη μέ τήν όργάνωοιν 
των Ελληνικών επαρχιών. Πρός τούτο έψήφισε 
τό ν ΰ π ’ άριθ. 12 ]30-4-1822 Νόμον «Περί όργανισμοΰ 
τών Ελληνικών έπαρχιών». Διά τούτου είς έκάστην 
έπαρχίαν διωρίζετο «άμέοως ΰπό τής Διοικήσεως» 
έκτος τών άλλων διοικητικών όργάνων καί είς 
Φροντιστής τής ’Αστυνομίας, όστις «λαμβάνει τάς 
διδομένας διαταγάς παρά τού Υπουργείου ’Αστυ
νομίας διά τοΰ Έπάρχου καί άνταποκρίνεται μετ’ 
αύτοΰ. Ό  Φροντιστής τής άστυνομίας έχει τήν 
φροντίδα τών άστυνομικών υποθέσεων τής έπαρχίας 
καί δίδει τάς άναγκαίας διαταγάς πρός τούς ύπο- 
φροντιστάς τής άστυνομίας. Είς τάς Άντεπαρχίας 
διορίζονται ΰποφροντισταί τής άστυνομίας. Είς 
έκάστην κοινότητα διορίζονται 3 δημογέροντις. 
Έκ τών τριών ή Διοίκησις διορίζει τόν ένα Πρόεδρον 
καί αύτός έχει έν ταύτώ τήν επιστασίαν τών 
άστυνομικών υποθέσεων τής κοινότητος, έχων 
άλληλογραφίαν περί αύτών μέ τόν ύποφροντιστήν 
τής άστυνομίας καί λαμβάνων παρ’ αύτοΰ τάς 
άναγκαίας έπιταγάς».

Ό  Φροντιστής οΰτος τής άστυνομίας, όστις είς 
τάς παραλίους έπαρχίας καί τάς νήσους έξεπλήρου 
καί χρέη λιμενάρχου, ένισχύετο κατά τήν έκτέλεσιν 
τών καθηκόντων του ύπό τής δημοσίας δυνάμεως, 
κατόπιν διαταγής τού Έπάρχου. Έ ργον αύτοΰ 
ήτο ή τήρησις τής τάξεως καί τής άοφαλείας τής 
περιοχής του.

Ό  Πρόεδρος τοΰ ’Εκτελεστικού έν τή προσπαθεία 
του περαιτέρω όργανώσεως τής ’Αστυνομίας διά 
τής ύ π ’ άριθ. 2140 τής κθ'. ’Οκτωβρίου α ω κ β'. 
άποφάσεώς του καθιέρωσε καί τόν θεσμόν τοΰ ’Αρ
χηγού ύπό τόν τίτλον τού «Γενικού Άρμοστοΰ τής 
’Αστυνομίας» καί διώριοεν είς τήν έν λόγω θέσιν τόν 
Κ.Α. Άξιώτην.

Ή  έν Άστρει Β' ’Εθνική Συνέλευσις άνεθεώρησε 
τόν άνω Νόμον (ύπ’ άριθ. 12J1822) διά τού ΛΗ'. 
Ψηφίσματος της, έκδοθέντος τήν 15-4-1823 καί δη- 
μοσιευθέντος είς τόν Κώδικα Νόμων ύπό τόν αύτόν 
άριθμόν 12. Κατά τόν Νόμον τούτον «έκαστον Χω- 
ρίον έχει Δημογέροντας, άναλόγως μέ τήν ποσότη
τα τών οίκογενειών. Τά μέν δηλαδή μέχρι 100 οί- 
κογενειών ένα, τά δέ μέχρι 200 δύο, τά μέχρι 300 
τρεις, τά δέ μέχρι 400 τέσσαρας. Ό σα έχουσι πε
ρισσοτέρους τών 400 δέν έκλέγουσι υπέρ τούς τέσ
σαρας. Έκάστη κωμόπολις καί ή Πρωτεύουσα τής 
έπαρχίας έχει Δημογέροντας μέ τήν αύτήν άναλο- 
γίαν».

Ή  έν Τροιζήνι Ρ  ’Εθνική Συνέλευσις διά τού ύπ ’ 
αύτής ψηφισθέντος κατά Μάϊον 1827 Συντάγματος 
ύπό τόν τίτλον «Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος» 
συνεχώνευσε τά Υπουργεία Εσωτερικών καί ’Αστυ
νομίας είς έν όνομασθέν «Γραμματεία ’Εσωτερικών 
καί ’Αστυνομίας».

Διά τού Συντάγματος εκείνου κατωχυρώθησαν αί 
άτομικαί έλευθερίαι καί περιωρίοθη ή έξουσία τής 
άστυνομίας.

Ό  μέχρι τότε ίοχύων ’Οργανισμός τών Ελληνικών 
έπαρχιών έτροποποιήθη διά νέου Ψηφίσματος τήν 
1 Μαΐου 1827. Διά τοΰ νέου τούτου’Οργανισμού ή 
έπικράτεια διηρέθη είς θέματα (Νομούς) είς έκαστον 
τών οποίων διωρίζετο είς Διοικητής, ό όποιος ήτο 
έπικεφαλής τών διοικητικών ύπηρεσιών καί «Γε
νικός άστυνόμος», έπκρορτισμένος καί μέ τήνέσω- 
τερικήν τού θέματος εύταξίαν.

Ό  θεσμός τών Δημογερόντων παρέμεινεν άνέπα- 
φος. Οί Δημογέροντες έξετέλουν τά άστυνομικά καί 
δικαστικά των καθήκοντα κατά τάς διαταγάς τών 
Διοικητών τών θεμάτων. Έκ πάντων τών άνωτέρω 
προκύπτει ότι κατά τούς χρόνους τής Έπαναστά- 
σεως τά άστυνομικά πράγματα ούτε ώρισμένην 
νομικήν μορφήν είχον, ούτε σταθερότητα έν τή 
πράξει.

Κατά τούς διορισμούς έδίδοντο διάφορα όνόματα 
είς τούς άστυνομικούς άρχοντας ώς: Αρμοστής ή 
Φροντιστής τής άστυνομίας, Ύπαρμοστής ή ύπο- 
φροντιστής, Γενικός άστυνόμος, ύπαστυνόμος, άστυ- 
νομικός ’Έφορος ή ’Επιστάτης κ.λ.π. ’Αλλά καί ή 
έξουσία τών άστυνομικών τούτων οργάνων ήτο 
σκιώδης, διότι ούτε συναφείς νομικαί διατάξεις 
ύπήρχον, ούτε δύναμιν έπιβολής διέθετον.

Ή  κατάστασις αύτη έπεκράτει είς όλην τήν Χώ
ραν. Ό  Α. Λόντος, Υπουργός έπί τών ’Εσωτερικών 
καί τής ’Αστυνομίας τήν 26-1-1828 άνέφερεν είς τόν 
άφιχθέντα Κυβερνήτην I. Καποδίστριαν «ούτε είς 
τήν Στερεάν, ούτε είς τήν Πελοπόννησον ΰπήρχον 
διοικητικά! άρχαί. Αί έγκατασταθεΐσαι είχον πα- 
ραλύσει δλοσχερώς ένεκα τής έλλείψεως πάσης 
ίσχύος έκ μέρους τής Κυβερνήσεως».

Οΰτω λοιπόν είχεν όργανωθή ή Διοίκησις καί συ
νεπώς καί ή ’Αστυνομία καί είς τοιαύτην κατάστασιν 
τήν εύρεν ό ’Ιωάννης Καποδίστριας ό ύπό τής Γ' 
’Εθνικής συνελεύσεως έκλεγείς πρώτος Κυβερνήτης 
τής νεωτέρας Ελλάδος.

’Εάν ό Έφορος ή Δημογέρων ήτο δίκαιος, φιλάν
θρωπος καί πεπαιδευμένος ή άσκησις τής άστυνο- 
μικής έξουσίας έβαινε καλώς καί έδραιοΰτο ή άσφά- 
λεια καί ή τάξις. Ά ν τούναντύν ήτο άπαίδευτος, 
άγροΐκος, άναξιοπρεπής, άπληστος καί ακόλαστος, 
πράγμα σύνηθες, τότε τά  πράγματα έβαινον άπό 
κακού είς χειρότερα.

Τούτου ένεκεν ό άείμνηστος έκεΐνος Κυβερνήτης 
άπευθυνόμενος πρός τούς έπικεφαλής τής Διοική- 
σεως καί τού Στρατού έγραφε είς τήν άπό 20-1-1828 
προκήρυξίν του.

« . . .  Δέν άμφιβάλλω ότι ώς φέροντες τό πρό- 
σωπον τών λαών, θέλετε σπεύσει νά έμνεύσετε είς 
άπαντας τήν πρός τούς Νόμους ύποταγήν, τήν 
πειθαρχίαν καί τήν πρός άλλήλους όμόνοιαν» (Γε
νική Έφημερίς 1828).

Ό  νέο; Κυβερνήτης τής Ελλάδος άφίκετο είς τήν 
Χώραν μας τήν 6-1-1828 καί άμέσως άνέλαβε τήν
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διακυβέρνησήν τη$ μέ Ιδρσν τήν νήσον Αίγιναν και' 
a PXaS και το Ναυττλιον την ττρώτην Πρωτεύουσαν 
της νεωτερας Ελλάδος άργότερον.
, ‘Η εσωτερική κατάστασις τής Χώρας εϋρίσκετο 

εις άπελπιστικόν σημεϊον.
Τά^ττάντα έκειντο εις καπνίζοντα έρείτπα, ύστερα 

άπό ένα έπταετή πόλεμον, μέ ένα βάρβαρον καί 
στυγνόν κατακτητήν.

αναφορών των τότε Υπουργών ύποβληθει- 
σών είς τόν Κυβερνήτην πρός κατατοπισμόν του 
προκύπτει όχι μόνον ή ανωτέρω είκών, άλλ' άκόμη 
ότι αΰτη δέν άπέδιδε σαφώς τήν πραγματικότητα.

Ό  μέγας εκείνος άνήρ μέ τήν υπέρ 30ετή διπλω
ματικήν πείραν άντελήφθη τήν κρατούσαν κατά- 
οταοιν καί τα εμπόδια εις τά όποια προοέκρουοεν 
μέχρι τότε ή Διοίκησις εις τήν προσπάθειαν όργα- 
νωσεως τοϋ Κράτους, ώστε νά έμφανίοη είς τάς 
Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις τήν 'Ελληνικήν Διοίκησιν 
ώς εϋνομουμένην καί πολιτισμένην.

Σκοπών έπομένως νά όργανώση τό Κράτος κατά 
τα Εύρωποακα πρότυπα καί νά δημιουργήση εσω
τερικήν διοίκησιν «ισχύουσαν μόνον διά τών νόμων 
καί νά δυνηθή νά διασώοη τήν Χώραν άπό τήν 
φρ.κτήν αναρχίαν καί νά όδηγήοη ταύτην είς τήν 
πρόοδον τής εθνικής καί πολιτικής άναγεννήσεως» 
προοεκάλεσε τήν Γ' Έθνοσυνέλευσιν νά έκδώση 
τό άπό 18-1-1828 ψήφισμά της διά τοΰοποίου τήν 
διακυβέρνησιν τής Χώρας άνελάμβανεν ό Κυβερνή- 
της, βοηθούμενος ύπό τής προσωρινής διοικήσ^ως 
τής επικράτειας. Διά τού ψηφίσματος έκείνοϋ έξου- 
σιοδοτήθη ό Κυβερνήτης «νά διοργανώση τά 
Υπουργεία καθ δν τροπον ήθελε κρίνει έπιτηδιώ- 

τερον, ώοτε νά έπιταχύνη τήν εποχήν καθ’ ήν 
τό έθνος Θέλει κυβερνάοθαι διά συνταγματικών καί 
οριστικών νόμων» καί είς τούς άλλους κλάδους τής 
διοικήοεως να έπιφέρη τροπολογίας «δσας ή πείρα 
ηθελεν απαιτήσει». Βασει τοϋ ψηφίσματος τούτου 
συνεστήθη εν ουμβούλιον έπονομασ3έν «Πανελλή
νιον» είς άντικατάσταο ιν τής Βουλής καί τής Άντι- 
κυβερνητικής επιτροπής. Μεταξύ τών συσταθέντων 
"Υπουργείων δέν συγκαταλέγεται καί τό Ύπουρ- 
γεϊον τής Αστυνομίας ώς πρότερον.

’Ακολούθως ό Κυβερνήτης μέ ζήλον άπαράμιλ- 
λον ερρίφθη είς τήν όργάνωσιν τοΰ Στρατού πρώ 
τον καί ακολούθως καί δλων τών άλλων κλάδων τής 
διοικήσεως.

Η άποκατάστασις τής άοφαλείας καί τάξεως είς 
την Στερεών ̂  καί ή πάταξις τής πειρατείας είς τήν 
Θαλασσαν, ύπήρξοιν άπό τάς πρώτας φροντίδας 
του Κυβερνήτου δια τούτο επελήφθη καί τού άστυ- 
νομικού προβλήματος. Είς τάς επαρχίας ή αστυνο
μία ήσκειτο κατά τόν Νόμον τής 16-4-1828 ύπό 
αστυνόμου διοριζομένου ύπό τής Κυβερνήσεως κΓ 
υπαγομένου ύπό τούς Πολιτικούς Διοικητάς (έκτάκ- 
τους ’Επιτρόπους). Οί Δημογέροντες οίτινες διετη- 
ρηθησαν δέν είχον όρμοδιότητα έπί τών άστυνόμων 
αλλ^ όμως ήσκουν καθήκοντα τοπικής άστυνομίας 
και ΐδίως είς τά θέματα τής ύγείας καί τής άγορα- 
νομιας. Εις τάς παραλιακός πόλεις καί κώμας διά 
.των οδηγιών τής 19-4-1828 ή άρμοδιότης αΰτη ήτο 
συντρέχουοα καί τών άστυνόμων. Είς τάς μεγάλας 
βάλεις διά τήν άσκησιν τής άστυνομίας διορίζονται 
ίδια όργανα ύπό^ τήν διοίκησιν ειδικών αστυνόμων 
οι οποίοι έκαλούντο Πολιτάρχαι.

Είς τήν Πρωτεύουσαν τού Κράτους έδημιούργησεν

Χ ω ροφ ύλα ξ έπ ί ’ΌΘωνος (1833)

ίδιον ’Αστυνομικόν Σώμα, τήν Πολιταρχίαν μέ 
προοπτικήν τήν έπέκτασίν της μέλλοντικώς καί είς 
τάς άλλας πόλεις, δπερ έπετελέσθη έκ 48 άνδρών— 
4 δωδεκσρχίαι ύπό ένα Πολιτάρχην καί 4 δωδε- 
κάρχους εξ αγωνιστών προερχομένων.

Τά άστυνομικά τούτα όργανα, έλήφθησαν άπό 
τά άτακτα πολεμικά σώματα τών αγωνιστών καί 
έκληρονόμησαν όλα τά ελαττώματα έκείνων. Τούτα 
έστερούντο οίασδήποτε καταρτίσεως καί'άπεδείχθη- 
σαν ακατάλληλα διά τόν νέον των προορισμόν.

Εδ ικαιολογούντο δέ κάπως διότι έν τη ούσία 
δέν ύπήρχον νόμοι καί σαφείς όδηγίαι όρίζουσα 
τά καθήκοντά των.

Λόγω τής μεγάλης τούτης συγχύσεως ήτις έπε- 
κράτει_είς τά τού άστυνομικού θεσμού ό Κυβερνήτης 
διά τού ύ π ’ άριθ. 14 ψηφίσματος του τής 29-12-1829 
έθέσπισε οργανωτικός διατάξεις καί έρρύθμισε τά 
καθήκοντα καί τάς άλλας υποχρεώσεις τών αστυ
νομικών οργάνων.
Τά άστ]μικα καθήκοντα διηρέθησαν είς 3 κατηγορίας, 

α) Τά τής τάξεως καί εύκοσμίας. 
β) Τά Διοικητικά 
γ )  Τά τής δικαστικής άστυνομίας.
Περαιτέρω ή άστυνομική όρχή έπεφορτίζετο άπό 

άπόψεως εύταξίας καί διοικητικής c ρμοδιότητος καί 
μέ τά έξής καθήκοντα :

176



Στολή  Α ξιωματικού Χ ω ρ)κής 1833.

α) Νά έπιβλέπη τούς ξένου? καί τους έξ άλλων 
έπαρχιών εισερχομένου? εις μίαν περιφέρειαν. Έ τγΙ 
τοϋ προκειμένόυ ή αστυνομική άρχή ώφειλε νά 
εξετάζη τά αίτια τής είς τήν περιοχήν της άφίξεως 
των ξένων, νά έκδίδη πρός αυτούς εγ) ρ πρα διαμο
νής έφ’ ο ρ ομένον χρ όνον καί νά έπιτηρή τήν δια
γω γήν αυτών. Πρός τούτοις έπρ.πε νά καταγραφή 
είς εΐδ;κόν βιβλίον τους είσ.ρχομένους καί τους 
έξ ρ χαμένους καί νά έπ.θεωρή τά διαβατήρια αυτών. 
Τούτο δέ διότι εις ούέένα ξένον έπετρέπετο ή είς τό 
ιράτος είσοδος, * άνευ διαβατηρίου τής ορμοδίας 
αρχής. Καί αυτοί δέ οί Έλληνες ίρχόμενοι έκ τής 
Τονρχικής έπ.κρατείας, εττρ;πε νά παρέχουν άξιό- 
χρεον έγγύησιν. Τούτο ώφειλον νά πράττουν καί 
πάντες οί ξένοι. "Οσον άφορα έξ άλλου τάς μετακι
νήσεις καί τά ταξίδια έντός τού κράτους, ταύτα δέν 
ήσαν έλεύθερα, παρά μόνον είς τους έκ τών κατοίκων 
έφωδιασμένους διά διαβατηρίων, οί όποιοι μόνοι 
ήμπορ )ύσαν νά μεταβαίνουν άπό έπαρχίας είς 
έπαρχίαν έλευθιρως.

β) Ν’ άπαγορεύη τάς μυστικός, ένώσεις καί τάς 
παρανόμους οργανώσεις.

γ )  Νά κανονίζη Το ζήτημα τής χρήσεως τών 
όπλων, είς δλας τάς πόλεις, κώμας, χωρία καί λιμένας.

δ) Νά περισυλλέγη τούς έπαίτας καί νά άπα- 
γορεύη τήν π.ρ.φοράν αυτών έντός ή έκτός τών 
Ναών, είς τούς δημοσίους δρόμους, τάς πλατείας 
καί τά κέντρα.

ε) Νά έπαγρυπνή έπί τών καπηλειών, καφενείων, 
ξενοδοχείων καί λεσχών, πρός πρόληψιν άξιοποί- 
νων πρ άξεων καί παντός άλλου είδους καταχρήσεων.

στ) Νά καθορίζη τά μέρη έκ τών οποίων θά έπετρέ- 
πετο ή διέλευσις τών ζώων, ΐνα μή ταύτα διέρχων- 
ται έκ τών κεντρικών όρτηριών, όπου υπήρχε φόβος

δυστυχήματος, λόγω τού πολυσυχνάστου αυτών.
ζ) Νά μεριμνά διά τήν πρόληψιν τών πυρκαϊών, 

καθώς καί διά τήν παρεμπόδισιν τής έπεκτάσεως 
αυτών, άμα τή τυχόν έκρήξει των, πρός άποφυγήν 
μεγαλύτερων ζημιών.

η) Νά έκτελή τήν άστυνομίαν τών οίκοδομών έν 
γένει, ή το ι: Νά άπαγορεύη τήν άνέγερσίν των
εις ώρισμένα μέρη, νά μεριμνά διά τήν κατεδάφισιν 
τών έτοιμορρόπων οίκιών καί νά μή έπιτρέπη τάς 
προεξοχάς αυτών είς τους δρόμους.

θ) Νά ({ροντίζη διά τήν καθαριότητα καί τήν 
ευπρεπή έμφάνισιν τών δρόμων, τήν καλήν κατα
σκευήν τών υδραγωγείων καί τών όχετών τήν τακτι
κήν ροήν τών υδάτων, τών χανδακίων, τών υπονό
μων κλπ. καθώς καί διά πάντα τά σχετικά ζητήματα.

"Οσον άφορα τήν δικαστικήν άστυνομίαν ή 
άστυνομία είχε καθήκον νά άναφέρη αμέσως είς τό 
έπανορθωτικόν δικαστήριον παν διαπραττόμενον 
αδίκημα ή έγκλημα. Συγχρόνως έπρεπε νά μεριμνά 
διά τήν σύλληψιν τών δραστών καί τήν παράδοσίν 
των έντός 24ώρου είς τά ρμόδια δικαστήρια.

Έκ τών άνωτέρ ω βλέπομεν ότι τά τότε θεσπισθέν- 
τα έκάλυπτον τάς άπαιτήσεις ένός εύνομουμένου 
Κράτους, καθ’ όσον άντιμετωπίζοντο έκτός τών θε
μάτων καθαριότητος, υγείας, ευταξίας καί άσφα- 
λείας καί προβλήματα άναγόμενα είς τήν Τροχαίαν, 
τουρισμόν καί τήν άστυνομίαν τών οίκοδομών.

’Ακόμη έθεσπίσθησαν διατάξεις κατοχυρ ώανουαι 
τάς άτομικάς έλευθ.ρίας τού πολίτου, ώς είναι ή 
προσαγωγή τού σαλληφθεντος δι’ έγκλημά τι έντός 
24ώρου είς τάς δικαστικά? άρχάς.

Τήν cp /ανωτικήν ταύτην προσπάθειαν τού Κυ
βερνήτου διέκοψε ή έπισυμβάσα δολοφονία τούτου 
τήν 27-9-1831.

Ό  θάνατος τού Κυβερνήτου έπέφερε καί μεταβολάς 
είς τά θεσπισθέντα ύττ" αυτού. Ή  άστυνρμία Ναυ
πλίου διελύθη τήν 9-10-1831.

Ή  άστυνομία έπί Καποδοσ τρίου δέν ήτο υπεύ
θυνος διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί τάξιν.

Τήν ευθύνην ταύτην ό Κυβερνήτης άυέθεοεν, είς 
ίδιον σώμα τήν «Εκτελεστικήν δύναμιν Πελοπον- 
νήσου» ή «Πολιτικήν <Γρουράν» (Χωροφυλάκων).

Αϋτη άπετελεϊτο έκ μιάς πεντηκονταρχίσς, ής 
ή Αρχηγεία άνετέθη είςτόν άγωνιστήν Μακρυγιάν- 
νην μέ έδραν τό "Αργος.

Ή δύναμις αύτη προσέφερε σπουδαίας υπηρε
σίας είς τήν δημοσίαν άσφάλειαν. ’Εμπέδωσε τήν 
άσφάλειαν είς τήν ύπαιθρον καί άποκατέστησε τό 
αίσθημα άσφαλείας τών κατοίκων, δι’ ήν αίτίαν 
ό Μακρυγιάννης είς τά άπομνημονεύματά του ύπε- 
ρηφανεύεται διά τούτο.

Επειδή ό Μακρυγιάννης κατηγορήθη ύπό τών 
άντιπάλων του ώς «Συνταγματικός» άντικατεστάθη 
διά τού χιλιόρχου Νικήτα Σταματελοπούλου ή 
Νικηταρα τήν 19-5-1830.

Παραλλήλως πρός τά ληφθέντα μέτρα είς τήν 
ξηράν, δρακόντεια μέτρα έλαβεν ό Κυβερνήτης διά 
τήν έξασφάλισιν τής πειρατείας άπό τά Αίγαίον. 
Οί πειραταί έχοντες όρμητήρια τήν νήσον Γραμ- 
βούσαν παρά τήν Κρήτην καί τάς Βορείους Σπο- 
ράδας έλυμαίνοντο τήν θάλασσαν. Αί ξέναι δυνά
μεις ένεκα τούτου έδυσφήμουν τήν Ελλάδα καί 
πολλαπλώς τήν έζημίωναν. Τό έργον τούτο άνέ
θεσεν είς τόν ναύαρχον Άνδρ. Μιαούλην. Όένδο-
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ξος ναύαρχος κατώρθωσε νά έκκαθαρίση τό Αί- 
γαΐον άπό τούς πειρστάς καταβυθίσας ή αιχμαλώ
τισα* ττερί τά 70 πλοία των.

Ταύτοχρόνως μονάδες τού ’Αγγλικού στόλου 
τής Μεσογείου κατέστρεψαν τό όρμητήριόν των 
εΐς τήν Γραμβούσαν.

Ούτως άπόλυτος τάξις καί ήσυχία έπεκράτησαν 
εις τον τόπον, ό οποίος ολίγους μήνας προηγου
μένως εϋρίσκετο είς τήν διάθεσιν των ληστών 
καί των πειρατών.

Έπήλθεν ούτω-γράφει ό Έπαμ. Κυριακίδης— 
πλήρης ασφάλεια καί κατά ξηράν καί κατά θάλασ
σαν. Ό  Μπάρμπα Γιάννης, ώς άπεκαλεΐτο ό Καπο- 
δίστριας, κατέστη έμβλημα τάξεως καί ησυχίας.

Ή  ήσυχία αΰτη όμως δεν διετηρήθη έπί μακράν. 
Ή  άρνησις ή αδυναμία ίκανοποιήσεως τών απαι
τήσεων τών άγωνιστών ή συμπεριφορά τών άδελ- 
φών του καί τινών τών συνεργατών του καί αί 
ξέναι ραδιουργίαι ώς έκ τής διαχειρίσεως ώρισμέ- 
νων εσωτερικών καί ιδία εξωτερικών θεμάτων, 
προεκάλεσαν ζωηράς δυσαρέσκειας καί άγανάκτη- 
σιν κατα τού Κυβερνήτου καί πολιτικήν όξυνσιν 
τής καταστάσεως. Τά διαταχθέντα προληπτικά 
μέτρα έπεδείνωσαν τά πράγματα ετι περισσότερον 
μέ αποτέλεσμα νά καταλήξουν είς τήν δολοφονίαν 
τού I. Καποδιστρίου.

Τά έπακολούθησαντα γεγονότα ώς έκ τής άνταρ- 
σίας τού I. Κωλέττη διετάραξαν τήν τάξιν καί άσφά- 
λειαν είς ολόκληρον τήν Χώραν καί άναρχία έπε- 
κράτησεν είς τήν Πελοπόννησον, τήν οποίαν έλυ- 
μαίνετο κυριολεκτικώς μέγας άριθμός κακοποιών 
και πλήθος πειναλέων καί άπλήστων στρατιωτικών 
προέβαινεν εις ληστείας καί διαρπαγάς.

Ούτως είχον λοιπόν τά αστυνομικά πράγματα 
μέχρι τής άνακηρύξεως τής χώρας είς Βασιλείαν καί 
άφίξεως τού Πρώτου Βασιλέως τών 'Ελλήνων, τού 
άειμνήστου Βασιλέως ΟΘΩΝΟΣ.

Μεταξύ τών κυριωτέρων μελημάτων τής άντι- 
βασιλείας ("Αρμανσμπεργκ Μάουερ, Έυδεκ), ήτις 
ήσκει τήν εξουσίαν, έν όνόματι τού άνηλίκου Βασι- 
λέως Όθωνος, ήτο καί ή έπίήυσις τού άστυνομικού 
προβλήματος, ούτινος ή λύσις καθίστατο επιτακτι
κή, λόγω τής κρατούσης ώς άνωτέρω Ιξετέθη εσω
τερικής άναρχίας.

Αΐ άπό πανταχού φθάνουσαι εκκλήσεις κατ’ ού~ 
δέν ώφέλουν, διότι ή διοίκησις ήτο άνίσχυρος καί 
ώς έκ τούτου έτέλει έν πραγματική άδυναμία νά 
έκπληρώοη καί τό στοιχειώδες αύτής καθήκον τής 
έξαοφαλίσεως τής ήσυχίσς καί τής προστασίας τών 
πολιτών.

Τήν άνάγκην αύτήν ή τότε διοίκησις ήλθε νά ικα
νοποίηση διά τής ίδρύοεως υπηρεσιών άσφαλείο.ς 
καί άστυνομίας.

Άπεφασίσθη λοιπόν ή ΐδρυσις ενός σώματος προ- 
οριζομενου διά τήν έξααφάλισιν τής έσωτερικής άσ- 
φαλείας τής χώρας καί ετέρου διά τήν άσκησιν τής 
άστυνομίας έν γένει. Τό διά τήν άσφάλειαν προορί
ζομε νον έκρίθη ότι δέον νά εχη στρατιωτικήν όργά- 
νωσιν καί πειθαρχίαν διά νά δυνηθή νά φέρη είς 
πέρας τήν άποστολήν του.

Ούτω διά τού άπό 20-5-1833 Β. Δ., έπέχοντος θέ- 
σιν νόμου, ΐδρύθη ή Χωροφυλακή κατά τό πρότυ
πον τής Γαλλικής Χωροφυλακής.

Ή Χωροφυλακή άπετέλει συμπληρωματικόν μέ
ρος τού Στρατού.

Τό πρώτον άρθρον τού ώς άνω Β. Δ. περιελάμ- 
βανε τά άκόλουθα: «Συσταίνεται Χωροφυλακή σκο- 
πός τής οποίας είναι νά στερεώση καί νά διαφυλάττη 
τήν κοινήν άσφάλειαν, έπιτηρούσα μέ άγρυιΐνον όμ- 
μα είς τό νά προλαμβάνηται πάσα διατάράξις τής 
κοινής ήσυχίας καί νά έμποδίζηται πάσα έγκλημα- 
τική έπιχείρησις καί παρεμβαίνουσα μέ δραστηριό
τητα καί ταχύτητα προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
τών κακούργων, οσάκις ήθελε πραχθή έγκλημά τι. 
Χρέος τής ιδίας είναι καί νά διατηρή τήν ίσχύν τών 
νόμων καθ’ όλην τήν περιφέρειαν τού Κράτους κατά 
τά στρατόπεδα καί είς τον στρατόν».

Ή  Χωροφυλακή υπήρξε Σώμα έπίλεκτον μέ λαμ
πρόν όργάνωσιν καί μέ ιδιαίτερα προνόμια.

Αύτη έπλαισιώθη υπό γενναίων καί διαπρεπών 
άνδρών τής έπαναστάσεως καί έξ έπιλέκτων στε
λεχών τού τακτικού Στρατού. Ή  δύναμίς της άπε- 
τελέσθη άπό 1 ’Αρχηγόν, 10 Μοιράρχους, 24 Υ πο
μοιράρχους 1 Καταλυματίαν, 103 Ένωμοτάρχας, 
120 ’Εφίππους Χωροφύλακας καί 800 πεζούς Χω
ροφύλακας.

Ή επιλογή τών πρώτων ’Αξιωματικών άπετέ- 
λεσεν ιδιαιτέραν φροντίδα τού άρτισυστάτου Κρά
τους καί έγένετο μεταξύ τών έκλεκτοτέρων στελεχών 
τού τακτικού Στρατού καί τών άτάκτων Σωμάτων.

Ούτω διά τού άπό 12-6-1833 Β. Δ. διωρίσθησαν 
ώς Μοίραρχοι οί : ’Αντώνιος Μαυρομιχάλης, Νι
κόλαος ΓΙετιμεζάς, καί Ήλίας Πανάς, ’Αρχηγοί τών 
ατακτων σωμάτων, Κων. Βλαχόπουλος, (πρώτος 
Ελλην ’Αρχηγός Χωρ)κής), Δημ. Δεληγιώργης 

(πατήρ τού μετεπειτα Πρωθυπουργού), ’Ιωάννης 
Βελέτζας, Ταγματάρχαι τών άτάκτων σωμάτων, 
Δημ. Κουτσογιαννόπουλος, Γεώργιος Κλεώπας, Λο- 
χαχοΐ Πυροβολικού, Μιχ. Σισίνης Λοχαγός Ι π π ι
κού καί Γεώργιος Βοϊνέσκος.

Αλλά καί ή επιλογή τών λοιπών ’Αξιωματικών 
δέν ύστέρησε τής τών Μοιράρχων. Μέ πολλήν έπί- 
σης προσοχήν έπελέγησαν καί οί πρώτοι όπλϊται 
τού Σώματος οί όποιοι προήρχοντο καί ούτοι έκ 
των γενναιοτέρων πολεμιστών τού άγώνος καί έπρε
πε νά είχον 4ετή προϋπηρεσίαν είς τά Ελληνικά 
στρατεύματα, ν ά έ λ α β ο ν  έ ν τ ι μ ο ν  ά φ ε -  
σ ι ν, καί νά ήξεύρουν νά άναγιγνώσκουν καί νά 
γράφουν όρθώς.

Ή  Χωροφυλακή λοιπόν, ήτις κατά τον Μαρκή- 
σιον Ντε Σαίντ Ίλαίρ ΰπήρξεν ό έπιτυχέοτερος τών 
στρατιωτικών οργανισμών τής Ελλάδος, άπετελέ- 
ο'θη εξ ολοκλήρου έξ έπιλέκτων καί γενναίων άνδρών 
τής Έπαναστάσεως, διεπνέετο πάντοτε ύπό τό 
πνεύμα τής προς τήν Πατρίδα αγάπης καί τό πνεύ
μα τού ήρωϊσμού καί τής αύτοθυσίας.

’Από τής ίδρύσεώς της ή Χωροφυλακή έπεδόθη 
είς σκληρούς αγώνας κατά τών ύπονομευτών τής 
ήσυχίας καί γαλήνης τών πολιτών, κατά τών έγκλη- 
ματιών, τών ληστών καί τών άλλων κακοποιών. 
Παρά τό άνεπαρκές τής δυνάμεώς της πάντοτε εύρί- 
σκετο είς τάς επάλξεις καί είς τήν ύπηρεσίαν τού 
συνόλου, τηρούσα νομιμόφρονα συντηρητικήν τα
κτικήν ώς Αρμόζει είς τά άστυνομικά Σώματα.

Υπήρξε τό Έθνικώτερον Σώμα, ό φύλαξ τής κοι
νής ήσυχίας καί άσφαλείας καί προσέφερε σημαντι
κός έκδουλεύσεις είς τήν Πατρίδσ καί τό “Έθνος.

A N A X T A X I Q X  Κ Α Ρ Υ Ω Τ Η Χ
ΑΝΤΙ *ΤΡΑΥΗΓ©?
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01 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε !  Τ Α Ξ Ε Ι !

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Αί έπί μέρους ομάδες των Ελληνικών Πληθυσμών 
εις την Τουρκουκρατίαν δέν άντέδρασαν κατά τον ίδιον 
τρόπον εις την εθνικήν κλήσιν. Τό ίδιον ισχύει και διά 
τούς "Ελληνας τής Ένετικής Κατοχής. Καί εις τούς 
δύο χώρους έπραγματοποιήθη μία οικονομική καί κοι
νωνική άνοδος ένίων Ελλήνων. Εις τά Επτάνησα 
ή ήγετική θέσις τών Ελλήνων εύγενών, το Άρχοντο- 
λόγι, άποτελεϊ ένα τμήμα τής φεουδαρχίας του δυτι
κού μεσαίωνος. Τόσο αυτοί, όσο καί οί Κοτσαμπά- 
σηδες, ή προνομιούχος τάξις Ελλήνων εις τήν ’Οθω
μανικήν Αύτοκρατορίαν έστάθησαν μακράν άπό το 
Κοινοβιακύν ιδανικόν τής ’Ορθοδοξίας. Καί όσονδή- 
ποτε καί άν διεφύλαξαν τάς έξωτερικάς μορφάς ήρνούν- 
το νά προχωρήσουν είς μίαν ισομερή διανομήν τών 
οικονομικών βαρών. Ή  στάσις των κατ’ άνάγκην διέ- 
σπα τύ πνεύμα τής άδελφοποιίας τής έθνικής Κοινό- 
τητος. 'Ωστόσον διά τούς Κοτσαμπάσηδες κατ’ 
άντίθεσιν προς το Άρχοντολόγι, τό εθνικό ζήτημα 
θ’ άποτελέση βασικόν πρόβλημα αύτοσυνειδήσεως. 
01 λόγοι τού διαφορισμοΰ τών δύο αύτών κοινωνικών 
τάξεων άν καί κατέχουν τήν ίδια κοινωνικήν καί οικο
νομικήν θέσιν, οφείλονται εις τήν πολιτιστικήν των 
άντίθεσιν. Τό Άρχοντολόγι άντλεΐ τό πνευματικόν 
του περιεχόμενον άπό τήν Φραγκοκρατίαν, ένώ οί 
Κοτσαμπάσηδες εις τήν συμβίωσίν των μέ τούς ’Οθω
μανούς βλέπουν εις τόν ’Ισλαμισμόν κάτι τό ξένον 
καί τό κατώτερον, έπειδή διατηρούν ένα δεσμόν μέ 
τήν έλληνικήν παράδοσιν. Τό Άρχοντολόγι έθεώρει 
προνόμιον καί τιμήν του νά άποτελή προέκτασιν τής 
δυτικής κοινωνίας δι’ αύτό καί ή κυριαρχία του ήτο 
μία άρνησις τής ’Ορθοδοξίας, έξ άντιθέτ,ου προς τούς 
Κοτσαμπάσηδες τής Χερσαίας Ελλάδος, οί όποιοι 
κατά βάση παρέμειναν "Ελληνες καί ’Ορθόδοξοι. 
Ή  τάξις αυτή τών Κοτσαμπάσηδων δέν άπώλεσε ποτέ 
απολύτως τήν προσδοκίαν διά μίαν άναστήλωσιν τού 
Βυζαντίου. Άντιθέτως προς τό Άρχοντολόγι τών 
Επτανήσων οι Κοτσαμπάσηδες είχον προτάξει τό έθ- 
νικόν χρέος τών ταξικών συμφερόντων των. 'Η  χερ
σαία φεουδαρχία τών Κοτσαμπάσηδων βρέθηκε συμ
φιλιωμένη μέ τήν Έλληνικήν 'Ιστορίαν ένώ τό Άρχον-

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Τ Σ Α Κ Ω Ν Α  
Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ  

Π ρ ο ε δ ρ ί α ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς

τολόγι τών νήσων σχεδόν άπώλεσε πάσαν πρόσδεσιν 
πρός αυτήν.

Αργότερα τό ελληνικόν πνεΰμ'α ένσαρκοίνεται εις 
τούς Κλέφτες. Ό  νέος τύπος τού "Ελληνος ανθρώ
που τού προετοιμάζοντος τήν έπανάστασιν άποκαλύ- 
πτει διά τής ήθικής ρώμης του τήν ανδρικήν συνείδη- 
σιν. Οί Κλέφτες ώς ζωντανή πράγματικότης ολοκλή
ρων αιώνων εκφράζουν εις τά όρη τό πνεύμα τής ελευ
θερίας ώς δυνάμεως κρούσεως. Αναρίθμητοι μικραί 
ή μεγάλαι έξεγέρσεις καλύπτουν τούς τέσσαρας αιώ
νας τής δουλείας. Οί Κλέφτες, άγωνισταί τής έλευ- 
θερίας έ'ζων είς τά βουνά μέ τ’ άρματα «στο χέρι». 
Διά νόμου των είχον τό δίκαιον τού ισχυροτέρου, δι’ 
έπάγγελμα τόν πόλεμο καί διά βιοπορισμόν τήν λεία, 
συνεχίζοντες οΰτω τόν άγώνα τών άκριτών τού Βυ
ζαντίου. Οί "Ελληνες άγρόται, καλόγεροι καί κατώ
τεροι κληρικοί έθεώρουν όχι μόνον συμφέρον των, 
άλλά καί πατριωτικόν των καθήκον νά τούς τροφοδο
τούν αύθορμήτως καί νά μή τούς άρνοΰνται μήτε όπλα 
μήτε έκδουλεύσεις ή άλλην βοήθειαν.

Ό  ’Εθνικός Μύθος καί ή ιδέα τής άναγεννήσεως 
τού Ελληνικού Κράτους ένεψύχωναν τήν διεξαγω
γήν τού πολέμου. Εις τά δημοτικά τραγούδια τά όποια 
τελειώνουν τόν άκριτικόν κύκλον άντικαθρεπτίζεται 
ρωμαλέον τό πάθος έθνικής ελευθερίας. Εις τά βουνά 
άπ’ όπου έσφυροκόπουν τάς Όθωμανικάς βάσεις 
έσχηματίσθη μία νέα άταξική κοινωνία, όπου ή οικονο
μία δέν είχε πλέον αποφασιστικόν χαρακτήρα. Ό  νέος 
τύπος έλληνικοΰ άνθρώπου δέν έξεπροσωπεΐτο πλέον 
μέ τόν ωχρόν ύποκλινόμενον ράγιάν, άλλά εις τήν έπι 
κήν άναβίωσιν τού Σπαρτιάτου.

Ή  άναβίωσις αυτή θά άπετέλη τήν νίκην τού έσω- 
τερικοΰ κόσμου έπί τού έξωτερικοΰ. Οότω ό κόσμος 
τών γεγονότων θέλει πλέον μ ό ν ο ν  διά τής πράξεως 
μεταμορφωθή.

'Η  Ελληνική Κοινότης τής Βενετίας διαδραματίζει 
κατά τήν έποχήν αυτήν συμαντικώτατον ρόλον. Οί 
έκεΐ "Ελληνες έθεώρησαν έαυτούς ώς προφυλακάς τού 
Ελληνισμού εις τήν Δύσιν. Επειδή ήταν τό μεγαλύ-
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τερον κέντρον Ελλήνων της Διασπορας κατέστησαν 
ή φωνή τοΰ Ελληνισμού. "Ηδη προ της άλώσεως Βυ
ζαντινοί Λόγιοι είχαν έγκατασταθή εις την Βενετίαν. 
Άργότερον τούς ήκολούθησαν Κληρικοί καί μισθο
φόροι. Εις τά 1498 οί Έλληνες ίδρυσαν τήν Σχολήν 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί επέτυχαν ευάριθμα άστικά 
δικαιώματα, τά όποια προσέδωσαν εις τήν Ελληνι
κήν Κοινότητα σχετικήν αυτονομίαν. Εις τά 1593 
ίδρύθη Σχολή, όπου έδιδάσκετο ή Ελληνική καί ή 
Λατινική γλώσσα. 'Η Σχολή αδτη ήσκησε μεγάλην 
έπίδρασιν εις τήν παιδείαν τοΰ 'Ελληνισμού των αιώνων 
οί όποιοι ήκολούθησαν. Εις τά 1665 ίδρύθη ή Φλαγγί- 
νειος ’Ακαδημία πού διετηρήθη μέχρι τά 1797. Εις 
τήν ’Ακαδημίαν αυτήν πού έμορφώθη ό ανώτερος 
Κλήρος τής ’Ορθοδοξίας διετηρήθησαν στεναί σχέ
σεις μέ τό Πανεπιστήμιον τής Πάδοβας. Εις τον 
Κλασσικόν αιώνα τών Φαναριωτών άπύ 1670 μέχρι 
τά 1770 τά Μορφωτικά κέντρα τών Ελλήνων τής 
Βενετίας εις τήν πραξιν απέκτησαν μίαν πνευματικήν 
αυτονομίαν ακόμη καί έναντι αύτής ταύτης τής Κων] 
λεως. Οδτω ή ήγεσία τοΰ αποδήμου Ελληνισμού πε- 
ριήλθεν εις χεΐρας των. Παιδαγωγικαί κυρίως τάσεις 
χαρακτηρίζουν τήν πολιτικήν τών Ελλήνων τής Βε
νετίας. "Αν καί συχνά έπιχειροΰνται προσπάθειαι 
προσδέσεως μέ τήν Βυζαντινήν παράδοσιν, έν τούτοις 
παραμένουν άγονες. 'Η σημασία τής Βενετίας διά τον 
Ελληνισμόν κατά βάσιν είναι συνδεδεμένη μέ τάς 
έλληνικάς εκδόσεις της, αί όποΐαι άνατρέχουν εις τό 
τέλος τοΰ 15ου αίώνος. "Οπως τό κράτος διευκόλυνε 
τήν μετάβασιν τοΰ Βυζαντινού μεσαίωνος εις μίαν 
έλληνικήν καί ταύτοχρόνως εύρωπαϊκήν άναγέννησιν 
οδτω καί ό Ελληνισμός τής Βενετίας θά ώδηγήση άπό 
τήν άναγέννησιν εις τον διαφωτισμόν. Οί "Ελληνες 
τής Βενετίας καί γενικώτερον τής Δυτικής Διασπορας 
εκμεταλλευόμενοι τήν πολιτικήν άντίθεσιν τής Ναυ
τικής Δημοκρατίας τής Βενετίας καί τής Όθωμαν. 
Αυτοκρατορίας εδρισκον τήν ευκαιρίαν νά άξιώσουν 
τήν άπελευθέρωσιν τών υποδούλων άδελφών των. 
’Επιζητούσαν έναν ήγετικόν ρόλον, ό όποιος ένώ θά 
έπρεπε νά περιορισθή εις τόν οικονομικόν χώρον, έν 
τούτοις είχε μερικάς άναλογίας μέ τόν ρόλον τών Φα- 
ναριωτών εις τό ’Οθωμανικόν Κράτος. "Ο,τι έζήτουν 
οί Φαναριώται μέ τό βλέμμα των έστραμμένον προς 
άνατολάς, τό ίδιον άπολύτως έπεζήττουν καί οί 'Έλ
ληνες τής Βενετίας μέ τό βλέμμα των έστραμμένον 
πρός τήν Δύσιν, δηλ. τήν άποκατάστασιν τής Ελληνι
κής ’Ελευθερίας. Μολονότι ό χώρος δραστηριότητος 
τών Ελλήνων τής Βενετίας καί γενικώτερον τής Δυτι
κής Διασπορας είναι περισσότερον περιωρισμένος άπ’ 
6τι ό χώρος τών Φαναριωτών, έν τούτοις δέν είναι 
μικροτέρας σημασίας. Ή  πνευματική θέσις των εις 
τήν Γερουσίαν τών 10 προσομοιάζει μέ τήν θέσιν τών 
Φαναριωτών εις- τήν Αυλήν τοΰ Σουλτάνου. Οδτω

θά συνεχίσουν τόν διάλογον μέ τήν Δύσιν, ό όποιος 
είχεν άρχίσει μέ τήν Σύνοδον τής Φλωρεντίας.

'Ο Βενετσιάνικος αυτός πολιτισμός έπεζήτει συχνά 
άσυναισθήτως τήν σύνδεσιν τής Πρώτης μέ τήν Δευ
τέραν Ρώμην. "Ομως ή κατάστασις τών Ελλήνων θά 
καθυστερήση, θά άνασχέση έπί αιώνας τήν εύόδωσιν 
τοΰ Διαλόγου. 'Η προσπάθεια τοΰ έν Βενετία έδβευ- 
οντος Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας Μελετίου Τυπάλ- 
δου νά άνεύρη μίαν ενδιάμεσον δογματικήν καί λει
τουργικήν βάσιν ένώσεως Ρωμαϊκής καί ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας φανερώνει πόσον προσήγγιζαν οί Έλληνες 
τής Βενετίας τάς ιδέας τής Δύσεως. Έ ν τούτοις δμως 
ή πλειοψηφία τών Ελλήνων τής Βενετίας καί τής 
Ευρωπαϊκής διασπορας έδέχθη αυτήν τήν έπαφήν 
μέ τόν δυτικόν πολιτισμόν περισσότερον σάν τεχνικήν, 
παρά ουσιαστικήν σχέσιν. Παρά τοΰτο κατά τήν διάρ
κειαν τής Τουρκοκρατίας οί μεγαλύτεροι κραδασμοί 
εις τήν ’Ορθόδοξον εκκλησίαν προέρχονται άπό τούς 
"Ελληνας τούς έκπαιδευθέντας εις τήν Δύσιν. Οδτω 
δύναται νά έρμηνευθή ή προσπάθεια τοΰ Μητροπολί
του Φιλαδέλφειας Μελετίου Τυπάλδου.

Τά ονόματα τοΰ Κυρίλλου Λούκαρη, Εύγενίου Βούλ
γαρη, καί Άδαμαντίου Κοραή συμβολίζουν τάς βα
θμίδας τών δυτικών έπιδράσεων έπί τοΰ Ελληνικού 
πολιτισμοΰ. Τό νεοελληνικόν Κράτος οφείλει εις τό 
έργον τών μορφωμένων Ελλήνων τής Βενετίας τήν 
ιδέαν ένός ένιαίου ελευθέρου ελληνικού Κράτους, τήν 
προπαρασκευαστικήν έπεξεργασίαν τής δημοτικής 
γλώσσης, καθώς καί τήν καθιέρωσίν, της, όπως καί 
τήν διαφύλαξιν τών άρχαίων έλλην. κειμένων καί 
ιδίως τήν έπίκαιρον πολιτικήν ερμηνείαν της.

Τά ’Ιωάννινα τής ’Ηπείρου κατορθώσαντα κατά τήν 
διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας μίαν σχετικήν άνεξαρτη- 
σίαν νά διασώσουν, έξειλίχθησαν εις ένα άλλον πνευ
ματικόν Κέντρον τής ’Ορθοδοξίας. 'Η  πνευματική 
των γειτνίασις πρός τήν Βενετία σφυριλατεΐτήν άνε- 
ξαρτησίαν αύτοΰ τοΰ Κέντρου. "Ηδη άπό τό 1525 
λειτουργεί είς τά ’Ιωάννινα μία σχολή διά τήν μόρφω- 
σιν τοΰ άνωτέρου Κλήρου.

Κατόπιν ή Σχολή τοΰ Έπιφανίου, πού έμελλε νά 
διαδραματίση έναν σημαίνοντα ρόλον ίδρύθη είς τά 
1648. Αί σχολαί τών Ίωαννίνων αν καί τυπικά λειτουρ
γούσαν ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, είχαν έναν χαρακτήρα περίπου εύρωπαϊκόν. 
Καί είς τά ’Ιωάννινα επίσης οί "Ελληνες άνεζήτουν 
μίαν σύνδεσιν θεολογίας καί φιλοσοφίας άνατολικής 
καί δυτικής σκέψεως. Έκαλλιεργήθη ή δημοτική γλώσ
σα, συνεκεντρώθησαν παροιμίαι καί μετεφράσθησαν 
είς τήν κοινήν γλώσσαν άρχαΐα κείμενα. Διά πρώτην 
φοράν είς τόν ελληνικόν κόσμον αί φυσικαί έπιστήμαι 
περιελήφθησαν είς τό πρόγραμμα διδασκαλίας. Τά 
ονόματα τοΰ Μ. ’Ανθρακίτη καί Ε. Βούλγαρη, ό 
όποιος έξελέγη τό 1742 διευθυντής τής σημαντικω-
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Τ ουρ κοκ ρ α τία : Ε λ λ η ν ικ ή  ο ικογένεια  άπό τήν 
’Ε π ίδα υ ρ ο .

τέρας σχολής χαρακτηρίζουν τήν υψηλήν πνευματικήν 
στάθμην των Ίωαννίνων. 'Ο Βούλγαρης ήνδρώθη 
εις τον στοχασμόν των Γάλλων εγκυκλοπαιδιστών 
καί εις το πνεύμα της Ελληνικής παραδόσεως έπι- 
χειρήσας μετά άκριβώς τον Λούκαρη τήν πλέον ενερ
γητικήν προσπάθειαν διά μίαν σύνδεσιν των Ελλήνων 
μέ τον δυτικόν κόσμον. Ά λλ’ επειδή ήθελε μέ σπου
δήν νά έπιβάλλη τάς ιδέας του, τά σχέδιά του άπέτυ- 
χαν, διότι μεταξύ των άλλων ύπετίμησε καί τήν άντί- 
δρασιν τής Εκκλησίας. 'Η συμβολή του καθώς καί 
τοϋ πνευματικού κέντρου των Ίωαννίνων γενικώτερον 
άνευρίσκεται εις τήν καθιέρωσιν τής δημοτικής, ώς 
ποιητικής γλώσσης τής Επτανησιακής Σχολής καί 
εις το (έξοικίωση) άνοιγμά του (συμφιλίωση) προς 
τούς δυτικούς τρόπους ζωής.

Στά 1624 ό Κορυδαλλεύς διωρίσθη άπο τον τότε 
Πατριάρχην Λούκαρην διευθυντής τής Πατριαρχικής 
Σχολής ’Ακαδημίας εις τήν Κωνσταντινούπολή, άφοΰ 
προηγουμένως είχε κάνει σπουδαίας άριστοτελικάς 
μελέτας εις τήν Πάδοβαν. Εις τήν 17ετή περίοδον 
τής διευθύνσεώς του άναδιωργάνωσε τήν Πατριαρ
χικήν ’Ακαδημίαν κατά το πνεύμα των Δυτικών Πανε
πιστημίων. Περιώρισε τήν κυριαρχίαν τών θεολογικών 
σπουδών καί κατ’ αύτον τον τρόπον τήν κατέστησεν 
Κέν-φον συστηματικής έρμηνείας τών ’Αριστοτελικών 
κειμένων. Αί Νεοαριστοτελικαί -αύταί μελέται θά 
καταστήσουν τον Κορυδαλλέα επί δύο αιώνας φιλο
σοφικόν διδάσκαλον τού έθνους του. 'Η  πνευματική 
θητεία του εις τήν Πάδοβα ύπέδειξεν εις αυτόν τήν 
όλονέν αυξουσαν σημασίαν, τήν οποίαν εΐχον αί φυσι- 
καί έπιστήμαι διά τήν συγκαιρικήν του Παιδείαν. 
Αί έπιστήμαι θά κομίσουν είς τον ελληνικόν κόσμον

ζωντανότερον προσανατολισμόν. Άντιθέτως προς τόν 
Κορυδαλλέα τόν άνανεώσαντα τόν Ελληνικόν κόσμον 
μέ τήν διαλεκτικήν ερμηνείαν τού ’Αριστοτέλη, ό 
άκαμπτος φορμαλισμός ίών διαδόχων του ήμπόδισε 
τήν προσέγγισιν τού Ελληνικού κόσμου μέ τόν στο
χασμόν τής Δύσεως. Τόν άνανεωθέντα Ελληνισμόν 
ένεψύχωνεν μόνον ό άγων του κατά τού Καθολικισμού 
καί τού Ίσλάμ, άφοΰ μίαν έξέλιξις τής σκέψεώς του 
ήτο άδύνατον νά πραγματοποιηθή άπό τούς διαδόχους 
τού Κορυδαλλέα.

Αί άφορμαί τής άντιθέσεως ’Εκκλησιαστικής καί 
λαϊκής παιδείας πρέπει νά άναζητηθοΰν εις τόν Κλασ
σικόν αιώνα τών Φαναριωτών (1670—1774). 'Η άπο- 
δοχή τών νέων δυτικών ιδεών καί ή ταυτόχρονος 
άξιοποίησις τών ήθικών άξιών της έλληνικής παραδό
σεως κατέστησαν τόν Βούλγαρη φορέα ενός Εκκλη
σιαστικού Ούμανισμοΰ. Διδάσκει είς τά ’Ιωάννινα, 
διευθύνει πήν Άθωνιάδα καί άργότερον πρυτανεύ'ΐ 
τής Πατριαρχικής Σχολής είς τήν Κωνσταντίνούπολιν.

Ώς οπαδός τής Ρωσσικής ύποστηρίξεως διά τό 
Ελληνικόν ζήτημα προσέφυγεν άργότερον είς τήν 
Αύλήν τής Αικατερίνης είς τήν Μόσχαν. Μεγαλυτέ- 
ράν ωστόσο σημασίαν εϊχεν ή μεταφραστική του δρα- 
στηριότης . Είς τήν προκεχωρημένην ήλικίαν του άπε- 
δέχθη τόν νεοαριστοτελισμόν αν καί είς τήν άρχήν τόν 
καταπολέμησε μέ σφοδρότητα. Είς τό πρσκήνιο τού 
Βούλγαρη διασταυρώνεται ή παλαιά καί ή νέα άντί- 
ληψις τών Ελλήνων, είς τό έργον του δέ γεφυρώνονται 
μεταβατικώς οί δύο αυτοί κόσμοι. Παρέμεινε πάντα 
μία φύσις έκλεκτική είσαγαγούσα τήν φιλοσοφίαν τού 
Λαίμνιτζ καί τού Βόλφ είς τήν Ελλάδα, διά νά σταθή 
μέ τάς άνανεωτικάς του ιδέας ςίς τήν Παιδείαν πρό
δρομος τού ’Αδαμάντιου Κοραή.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ 
Γυμνασιάρχου Ναούσης

Είς Ιν άπό τά άντερείσματα τών ανατολικών πλευ
ρών τού ιστορικού Βερμίου, επάνω eis περιωρισμέ- 
νον σχετικούς όροπέδιον μιας τών υπωρειών του, 
μεταξύ δύο φαράγγων, οί όποιοι κατέρχονται μέ 
διακριτικότητα προς τόν εκτεταμένου μέχρι τοϋ 
Θερμαϊκού, πλούσιον κάμπον, έπάνω eis καταπρά- 
σινον λίκνου, κουτά eis τό Νυμφαίου τής αρχαίας 
Μιέζης, όπου έδίδαξεν ό θεμελιωτή τών επιστημών 
’Αριστοτέλης καί όπου έδιδάχθη τό «εΰ ζην» ό 
έκπολιτιστής στρατηλάτης Άλέξανδρο5, εϋρίσχε- 
ται καθ’ όλους τούς νεωτέρου5 χρόνους, άγρυπνος 
φρουρός τής τιμής καί τής δόξης, μέλος μιας πλειά- 
δος πόλεων τοϋ 'Ελληνικού Βορρά, ή ένδοξη καί 
'Ηρωική πόλις Νάουσα.

Ή  φυσική της θέσις, τό ώραίον τού περιβάλλον
τος της τού φυσικού, ίσως καί ή πολιτικότης τών 
προυχόντων τού λαού της, συντελούν διά υά άπο- 
λαμβάυουυ οί κάτοικοί της ειδικών προνομίων τής 
Βαλιυτέ Σουλτάνας, κατά τό διάστημα τής επαράτου 
ύπό τούς Τούρκους δουλείας τού “Εθνους. Χάρις είς 
αυτά οί Ναουσαϊοι δεν διοκιμάζονται όσον όλος 
ό ύπόλοιπος Ελληνικός Λαός. Τουναντίον, σχετικώς 
ελεύθεροι, κινούμενοι καθ’ όληυ τήυ εκτασιυ τής 
Τουρκικής αυτοκρατορίας καί τής Εύρώπης, εμπο
ρεύονται καί ή Νάουσα θεωρείται καί είναι πλού
σια πόλις. Έφ’ όσον όμως τό 'Ελληνικόν Γένος 
έξουθενοϋται ύπό τό πέλμα τό βρωμερόν τού άπαι- 
σίου κατακτητού, οί Νοουσαΐοι πιστοί είς τά Ιδα
νικά τής Φυλής, άπηλλαγμένοι από παντός νωθρού 
τοπικιστικού πνεύματος, γνήσιοι "Ελληνες, άποδύου- 
ται έκ τώυ πρώτων εις εξοντωτικόν άγώυα, έν 
γνώσει των ότι τά πάντα θά προσφέρουν είς τόν 
βωμόν τής έλευθερίας τού “Εθνους καί πλούτη καί 
εύζωΐαν καί ζωήν, είς έκατόμβας θυσιών, καί έπα- 
ναστατούν μόνοι οί κάτοικοί της, κατά τού κατα- 
κτητού. Γνωρίζουν έπί πλέον καλώς ότι έάν ή θυ
σία των δεν ώφελήση άμέσως τόν τόπον των, εξά
παντος μεγάλας ύπηρεσίας θά προσφέρη είς τόν 
κοινόν ’Αγώνα τής Φυλής.

Άφορμαί διά τήν Ιξέγερσίν των δίδονται πολλαί. 
Τό 1715, όταν Τούρκοι έντεταλμένοι εισέρχονται εις 
τήυ πόλιυ διά υά διενεργήσουν παιδομάζωμα. Τό 
1795 καί 1798, όταν ό πονηρός καί φιλόδοξος Άλής 
ό Τεπελενλής έπιχειρή νά έπεκτείνη τό κράτος του 
καί έπί τής Ναούσης. ’Αγωνίζονται οί Ναουσαϊοι

είς δλας τάς περιπτώσεις. Ά λλ’ εκείνο τό όποιον 
ύψώυει τήν ήρωϊκήυ πόλιν είς τά ουράνια καί μετα
βάλλει τούς κατοίκους της είς ήρωας είναι ή έπαυά- 
στασις τής Ναούσης τήυ 3ηυ Μαρτίου 1822 καί 
τό όλοκαύτωμά της είς τόν βωμόν τής έλευθερίας 
τού “Εθνους.

Είναι Κυριακή, έκείνη ή ήμέρα. Σωστή Κυριακή 
’Ορθοδοξίας διά τήν Νάουσαν. Ό  Λαός της, οί 
Πρόκριτοι καί οί άρχηγοί τών άγωνιστών εύρίσκον- 
ται συγκεντρωμένοι είς τόν "Αγιον Δημήτριον. Ό  
’Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας ιερουργεί έκεΐ. Τελείται ή 
θεία Λειτουργία. Άδιατάρακτος ή σιωπή. Κάτι τό 
μυστικόν καί ύπέροχον. Διπλή είναι ή Θυσία. "Θταν 
ή άναίμακτος τού Κυρίου Θυσία τελειώση, Θά άρχίση 
ή αιματηρά τών πιστών Του. Θυσία μυστική καί 
αύτή, είς άφεσιν άμαρτιών καί ζωήν τήυ αιώνιον τού 
Λαού Του. Λάμπει ή ’Εκκλησία τού Χριστού. Λάμπει 
άπό πίστιυ είς ’Εκείνον καί άπό άγάπηυ προς τήν 
Πατρίδα των ή ψυχή τών Ναουσαίων. Καί καθώς 
ύψώνεται άπό άγια χέρια τό ιερόν σύμβολου τής 
’Ελευθερίας, μέ τόν άναγεννόμενου έκ τής τέφρας του 
φοίνικα, σύμβολον τής βεβαίας άυαστάσεως τού 
Γένους, καί τόν Σταυρόν τής αιώνιας θυσίας τοϋ 
Θεανθρώπου είς τήν κορυφήν, συγκλονίζεται τό 
παν τριγύρω καί είς τήυ ψυχήν των. «’Ελευθερία ή 
θάνατος» τό σύνθημά των. Γολγοθάς όπως πάντοτε 
ό δρόμος της, πού φέρει είς άυάστασιυ τούς πιστούς 
της.

Μαζί μέ τούτη τήν συνθέμελη άνάτασιν τών ψυχών 
έχει κηρυχθή ή έπανάστασις τών Ναουσαίων, καί 
άκολουθούν τά τραγικά γεγονότα.

Ή  πόλις περικυκλοΰται άπό χιλιάδας Τούρκων 
στρατιωτών έπί 23 ήμέρας. Οί ήρωϊκοί κάτοικοι 
άγωνίζονται σκληρά είς τόν άυισου τούτον άγώυα. 
Άρκάδι καί Σούλι καί Μεσολλόγγι ξαναζούν είς 
τήυ ιστορίαν τώυ ήμερώυ έκείυωυ. Τήν 18 ’Απριλίου 
1922 παραβιάζεται ή Πύλη τού 'Αγίου Γεωργίου. 
Εισορμούν λυσσαλέοι καί σφαγαί καί εμπρησμοί 
καί βιασμοί καί λεηλασίαι καί όμηρία, μέσα άπάν- 
Θρωπα, συνήθη τών βρωμερών άσιατών, εφαρμό
ζονται καθ’ όλην τήν πόλιν. Είς τόν Πύργον Ζαφει- 
ράκη, πολιτικού ’Αρχη>ού τής Έπαναστάσεως, 
μέ επικεφαλής τόν ίδιον, καί του Γέρο-Καρατάσιον 
είς του “Αγιου Νικόλαον, μέ έπικεφαλής του Ζώτον καί 
καί τόν μικρότερου Υιόν τού Καρατάσιου καί είς
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άλλα σημεία τή$ πόλεω? άνθίσταυται οΐ γενναίοι 
μαχηταί, καί έντέλει υποκύπτουν προ τοϋ τρομερού 
όγκου τού έχθρού. Διενεργούν ήρωϊκά? εξόδου? μέ 
πολλά? θυσία? καί μετά τήν τελικήν καταστροφήν 
τή? πόλεω? καταφεύγουν οί οπλαρχηγοί μέ τα έπι- 
ζήσαντα παλληκάρια των εΐ? τήν ΝότιονΈλλάδα καί 
ένούνται μέ τού? εκεί έπαναστάτα?, διά νά άγωνι- 
σθούν Ικεϊ μέχρι? εσχάτων διά τήν ‘Ιεράν ύπόθεσιν 
τή? ’Ελευθερία? τού Γένου?.

Σκηνή άφθαστου ήρωϊσμοΰ εκτυλίσσεται τά? ήμε
ρα? εκείνα? τή? υπέρ όλων θυσία? καί εί? τού? Στου- 
μπάνου?, επάνω εί? τήν γέφυραν τή? Άραπίτση?. 
Γυναΐκε?, άδελφαί καί σύζυγοι των άγωνιστών καί 
άλλαι, μετά των τέκνων των, φεύγουν άπό τήν τρο
μερόν δοκιμασίαν τή? μανία? καί των κτηνωδών 
ένστικτων των άπανθρώπων διωκτών των, εύρί- 
σκουν ώ? σωτήριον τόν ήρωϊκόν όσον καί τραγικόν 
θάνατον, καί έν χορώ, άφού ρίπτουν τά τέκνα των 
εΐ? τά  νερά τού ποταμού, ρίπτονται καί αύταί, 
εΐ? τον ύγρόν τάφον.

ΓενναΙαι ψυχαί, Άξιαι Έλληνίδε?. Πισταί τή? 
Θρησκεία? τού Χριστού καί τή? Πατρίδο?. Θεσπέ- 
σιαι κόραι καί σύζυγοι ήρώων, άντί τή? άτιμώσεω? 
καί μετά τούτα καταπτύστου ζωή?, προτιμούν τόν 
τραγικόν, άλλ’ ένδοξον, καθώ? αρμόζει εΐ? Έλληνίδα? 
Θάνατον καί γράφουν .μέ τήν πράξιν των 
χρυσή σελίδα άφθάστου μεγαλείου τή? Ιστορία? 
τού Έθνου?.

Ή  Μστορία τή? Ναούση? καί τού Λαού τη? ομοιά
ζει μέ μίαν σμικρογραφίαν πλήρσυ? άποδόσεω? τή? 
Ιστορία? τού όλου "Εθνου? τών Ελλήνων, όπω? 
καί ό χάρακτήρ τών προσώπων καί τών γεγονότων 
τη?.

Δέν ήσαν παράλογοι οί Ναουσαΐοι, όταν άνελάμ- 
βανον τό μέγα έγχείρημα τή? Έπαναστάσεώ? των, 
μία πόλι? κατά μια? ολοκλήρου Αυτοκρατορία?.

Παράτολμοι, ϊσω?. Ά λλ’ ούτε καί τούτο αληθεύει 
Ή σαν “Ελληνε? καί εΐ? τό αίμα καί τήν ψυχήν των 
υπήρχε καί έζη ή αΐωνία Ελλά?. ’Ήσαν ήρωε?. Καί 
μέ τού? σκληρού? άγώνα? των καί τά? ούρανομή- 
κει? τραγικά? θυσία? των, έάν οί πλεϊστοι έκ 
τούτων άπώλεσαν τήν προσωπικήν έλευθερίαν 
παντελώ? καί Ετεροι τήν ζωήν των καί ή πόλι? των 
έξεμηδενίσθη έπί πολλά Ετη, έπέτυχον έν τούτρι?, 
ύπέρ τού ιερού σκοπού τών Ελλήνων υπέρτερα 
άγαθά. "Εδωσαν αιώνιον τό παράδειγμα τή? αύ- 
τοθυσία?. Ένεθάρρυνον τού? τυχόν αναποφασίστου?. 
Άπησχόλησαν τριάκοντα καί πλέον χιλιάδων Τουρ
κικού στρατού. Διήρεσαν τά? εχθρικά? δυνάμει? 
τουλάχιστον εΐ? δύο, μέ τόν φόβον πού ένέπνευσαν 
εΐ? αυτού? μετά τήν έπανάστασιν καί τή? Χαλκιδι
κή?, ότι είναι δυνατόν νά του? μιμηθούν καί άλλαι 
πόλει? τή? βορείου Έλλάδο? καί νά έξεγερθούν καί 
αύταί. Διά ταύτα πάντα καί ή Νότιο? Ελλά?, χά- 
ρι? εΐ? τά? δύο αύτά? τή? Βορείου Έλλάδο? έπανα- 
στέσει?, εύρε τόν καιρόν, δεχομένη έλαφροτέραν πω? 
τήν πίεσιν τών δυνάμεων τού Εχθρού νά έπιβάλη 
τήν Έπανάστασιν καί νά έπιτύχη όσα έπέτυχεν.

Μέγα τό Εργου τών Νοουσαίων. Μεγίστη ή προ
σφορά των ύπέρ τού Άγώνο? τού Γένου?. Δικαίω? 
καί όλο? ό γενναίο? Λαό? τη? καί μάλιστα οί ατρό
μητοι οπλαρχηγοί του θεωρούνται ισάξιοι όλων 
τών όμοιων των ήρώων τή? όλη? Έλλάδο? καί 
εΐ? τό Πάυθεου τών Ήρώων τή? Φυλή? δίπλα άπό 
τόν Κολοκοτρώνη, τόν Μιαούλη, τό Καραϊσκάκη, τόν 
Κατσαντώυη, τόν Παπαφλέσσα, του Άνδρούτσο, 
παραστέκονται ό Γέρο—Καρατάσιο?, Ζαφειράκη?, 
Τσάμη?, Καρατάσιο?, Διαμαντή? καί άλλοι, όπω? 
δίπλα άπό τά? ήρωΐδα? τού Ζαλόγγου αί γυναίκε? 
τών Στουμπάνων, ώ? μορφαί αιωνίου τιμή? καί 
δόξη?.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν1ΚΟΛΑ Ι ΔΗΣ
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Ή Ι ε ρ ή  κ ο λ υ μ β ή θ ρ α  

τής έθνικής άνεξαρτησίας

WFiίίτπΐ|ίΤΠίΤ7I 1I : PirmT

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Κ Α Λ Δ Ι Ρ Η  
Άν. Έ πιθεω ρητοϋ  Μ. Ε.

Ό  Έφετεινός έορτασμός τώυ 
150 χρόνων τής Εθνικής Άνεξαρ
τησίας μας φέρνει πιο κοντά οτά 
άγιασμένα καί ματωμένα χώματα 
τών Καλαβρύτων, στόν τόπο της 
λεβεντιάς καί τής θυσίας. Ή  ιστο
ρική μνήμη ζωντανεύει οτά μά
τια μας τήν "Αγια Λαύρα, τήν 
Άκρόπολι τής νεώτερης ιστορίας 
μας, τήν Κιβωτό των ’Εθνικών 
μας ιτεττρωμένων. Υψώνεται στή 
νότια πλευρά των Καλαβρύτων 
σάν ένα θεϊκό σχολειό έθνικής ορ
μής καί αρετής. Μήτρα ιερή ήρώων 
δημιουργών. Κάθε γωνιά της, κά
θε σπιθαμή τής γής της, μιλάει 
καί τραγουδάει τό μυστικό τοϋ 
Γένους τών Ελλήνων δράμα καί 
τούς ήρωϊσμούς τών παιδιών τής 
'Ελλάδος.

Τά μάτια τού ταξιδιώτη σκλα
βώνονται άπό τήν μαγευτική ει
δυλλιακή θέα. Μικρά λοφάκια με 
νοικοκυρευμένα καταπράσινα δεν- 
δράκια δίνουν άσυλο σέ αμέτρητα 
φλύαρα πουλιά.

‘Η φύσις θαρρείς δτι έβαλε τά 
δυνατά της νά δώση τό ώραιότερό 
της πλαίσιο στήν Πατρίδα τής 
’Ελευθερίας.

’Ανάμεσα σέ κυπαρίσσια καί 
γέρικα βαθύσκια πλατάνια, ξε
προβάλλει ένα μικρό, άπαλό, βυ

ζαντινό εκκλησάκι, άγιορείτικου τύ
που. Είναι μία τρίκογχος βασι
λική σέ σχήμα σταυρού χωρίς κο- 
λώνες καί πολλά στολίδια, αφιε
ρωμένη στή χάρη τής Θεοτόκου. 
Καί όμως αύτό τό λιτό κτίσμα, 
πού σήμερα έπισκιάζεται άπό τό 
λίγο άνατολικώτερα καινούργιο 
μοναστήρι, είναι ό ιστορικός ναός 
τής παληάς μονής τής Α γίας 
Λαύρας.

Είναι ένα εκκλησάκι άπλό, αύ- 
στηρό καί έρημο μέσα στήν απέ
ραντη πλαγιά τού λόφου, όπως 
άπλή μά γενναία, αύστηρή, αλλά 
πλούσια σ’ ελπίδες καί πίστη 
ήταν ή καρδιά τών παλληκαριών 
πού κήρυξαν εκεί μέσα τήν έπα- 
νάστασι καί διάβηκαν τό κατώφλι 
τής άθανασίας. Σ’ ένα πανοραμα- 
τικό λοφίσκο καμμιά πεντακοσα
ριά μέτρα μακρύτερα άπό τό 
μοναστήρι προβάλει άγέρωχα, τό 
πανύψηλο «Ήρώον τής Ελευθε
ρίας» στημένο άπό τοϋ "Εθνους 
τήν εντολή καί τής 'Ιστορίας τήν 
προσταγή. Άντικρύζει μέσα στό 
χρόνο, ένα θεόρατο σταυρό πού 
στέκει κΓ αύτός θεμελιωμένος πάνω 
στά κόκκαλα ύπερχιλίων Καλα
βρυτινών, πού έγραψαν μιά και
νούργια ιστορική σελίδα στις 
13-12-43. "Ενας γεροπλάτανος,

πού τινάζει ούρανοφίλητα τά 
κλώνια του, στέκει στής "Αγιας 
Λαύρας τήν αύλή φρουρός, σάν 
φύλακας άτρόμητος. Τό πράσινο 
αύτό στολίδι τής νέας μονής πού 
κρεμάγανε τά κλεφτόπουλα τ ’ άρ
ματά τους, έχει δή δύο τραγωδίες. 
Στις 4 Μαίου 1826 κάτω άπό τή 
σκιά του κάθησε ό Ίμπραήμ γιά  
νά άπολαύση τό θέαμα τής πυρ- 
πολουμένης μονής. Πάλι στις 14 
Δεκεμβρίου τοϋ 1943 ο! Γερμανοί 
τήν επομένη τής τραγωδίας τών 
Καλαβρύτων, κάτω άπό τόν ιστο
ρικό πλάτανο πού στέκεται σάν 
μάρτυρας τών θυσιών τής φυλής 
μας, έστησαν τό πολυβόλο τους 
καί έστειλαν τούς μοναχούς ν’ 
άνταμώσουν τά παλληκάρια πού 
τόν Μάρτη τού 1821 μέτό λάβαρο 
στό χέρι καί μέ ένα ευτελές κα
νονάκι τής Μονής ξεκίνησαν γιά 
νά ελευθερώσουν τήν Πατρίδα 
τους.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 

Στις άρχές τοϋ Μάρτη ό Καϊ
μακάμης τοϋ Μωρηά, που είχε 
άκούσει γιά  τά σχέδια τής Φι
λικής Εταιρείας καί τό προεπα
ναστατικό κίνημα, διατάζει τούς 
άρχιερεΐς καί τούς προκρίτους τής 
Πελοποννήσου νά παρουσιασθοϋν 
στήν έδρα τους, στήν Τριπολι-

(Σ υνέχεια  εις τήν σελίδα 201)
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Η ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΤΟΥ

Ρ Η Γ Α Σ  Φ Ε Ρ A I Ο Σ
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η  

Κ α φ η γ η τ ο ΰ
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Ά Φ η ν ώ ν

Συνεπληρώθησαν 172 χρόνια άττό τότε ττοΰ εύρε 
μαρτυρικόν θάνατον εις τό φρο ίριον τοΰ Βελιγρα
διού ό πρωτομάρτυς τής ελληνικής ελευθερίας καί 
πρώτος κήρυξ τής ειρηνικής έν πνεύματι ίσότητος 
καί άδελφρτητο; συμβιώσεως των βαλκανικών 
λαών Ρήγας Φερροτίος—Βελεστινλής.

Ή  ΰπ ’ αϋτοϋ παρασκευασθεϊσα έπανάστασις 
τών 'Ελλήνων καί τών άλλων λαών τής Βαλκανι
κής χερσονήσου με τήν βοήθειαν τοΰ τότε αρχιστρα
τήγου τών δυνάμεων τής Γαλλικής Έπαναστάσεως 
Ιν Ιταλία  Ναπολέοντος Βοναπάρτου τό συνταχθέν 
ΰπ1 αυτού βάσει τών άρχών τής Γαλλικής έπανασ+ά-
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σεως σύνταγμα έλευθέρας πολιτικής ζωής, οί έπα- 
ναστατικοί του θούριοι καί τέλος ή σύλληψίς του 
υπό των Αυστριακών, ή έττί εν σχεδόν έτος βασανι
στική άνάκρισις, ή παράδουις αύτοΰ καί των συν
τρόφων του είς τους Τούρκους καί ό στραγγαλισμός 
του άποτελοΰν μερικός οπτό τάς εύγενεστέρας, αλλά 
καί τάς πλέον δραματικός σελίδας τής ιστορίας τοΰ 
νεωτέρου κόσμου, πρό παντός άλλου όλης τής νεω- 
τέρας ιστορίας τοΰ έλληνικοϋ έθνους.

Ό  Ρήγας έγεννήθη είς τό Βελεστΐνον τής Θεσσα
λίας τό έτος 1757. Δέν είναι γνωστόν ποιον άκριβώς 
ήτό τό όνομά του καί τό πατρικόν του, άλλά ή το
πική παράδοσις τον αναφέρει ώς ’Αντώνιον Ρήγαν 
Κυριαζήν. Αυτός αργότερα υπέγραφε τά βιβλία 
του «Ρήγας Βελεστινλής», δηλαδή Ρήγας άπά τό 
Βελεστΐνον, επειδή δέ τό Βελεστΐνον κατά τήν 
άρχαιότητα εκαλείτο Φερραί, ή λογία παράδοσις 
τόν ώνόμασε Ρήγαν Φερραΐο Φαίνεται ότι κατά 
τά παιδικά του χρόνια ήκολούβησε μαθήματα είς 
τήν λαμπρόν γειτονικήν σχολήν τής Ζαγοράς καί 
έδιάβασε πολλά είς τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην της. 
"Ετσι είχε λάβει άπό παιδί στερεός βάσεις μαθήσεως 
άλλά καί έλλη’ ο . ρετ ο ς αγωγής καί αρχαίο ρι- 
λίας, π ο ;  έχρηοίμευ.ταν άργότερον σημαντικώς 
διά τάς συγγραφάς του. Πριν φθάση ακόμη τήν ήλι- 
κίαν των 20 ετών, έγκατέλειψε τήν Θεσσαλίαν, διότι 
έφόνευσο ένα ισχυρόν Τούρκο ’, κατατυραννοΰντα 
τους "Ελληνας καί αύτόν τόν ίδιον. Κατά τήν παρά- 
δοτιν, έκρύβη έπί τι διάστημα είς τά όρη πλησίον 
τών κλεφτών καί είς τό "Αγ ον "Ορος, έπειτα με- 
τέβη είς τήν Κωνσταντιι ο ;τ ολιν δπο ι, χάρις είς 
τάς γνώσεις καί τήν εύφυΐαν του, επέτυχε νά προσ- 
ληφθή ώς ιδιαίτερος γραμματεύς τοΰ μεγάλου διερ- 
μηνέως ’Αλεξάνδ;· ο ; Ύφηλάν- ο Έ π ω φ ε λ ή θ η  έκεΐ 
διά νά μορφωθή καλύτερα καί νά έκμάθη πολλάς ξέ- 
νας γλώσσας. Συγχρόνως, μέσα είς τόν κύκ?ο; αύ
τόν τών Φαναριωτών, έγινε γνώστης τής διεθνούς 
πολιτικής καί έξεπαιδεύθη είς τάς μεθόδους τής είς 
χεΐρας τών Ελλήνων τότε διπλωματίας, ή οποία 
ελάχιστα άπεΐχε τής συνωμοτικής δράσεως.

"Θτε τό 1780 ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έγινε 
ήγεμών τής Βλαχίας, ό Ρήγας τόν ήκο" ο ύθησεν 
ώς γραμματεύς, δτε δέ τό 1786 είς τόν θρόνο; τών 
παραδουναβείων ήγεμονιών άνήλθεν ό Νικόλαος 
Μαυρογένης, ό Ρήγας διετήρησε τήν θέσιν του λόγω 
τής πολυμαθείας καί τών έξαιρετικών ικανοτήτων 
το ;. Ό  περίφημος αυτός Έλλην ήγεμών ήτο πα
νίσχυρος, χαίρων άπολύτου εμπιστοσύνης τοΰ Σουλ
τάνο ;, ό όποιος έφθασε μέχρι τοΰ σημείου νά τόν 
κάμη άρχιστράτη-) ο ; τών τουρκικών δυνάμεων 
έναντίο; τών Ρώσων καί τών Αύστριακών. Ό  
Μαυρογένης ήτο ό μόνος !κ τών Ελλήνων ήγεμόνων 
τής Μολδοβλαχίας καί τών μεγάλων διερμηνέων,

6 όποιος δέν ήκολούθει ρωσικήν ή αύστριακήν π ο 
λιτικήν, άλλ’ ήτο μετά φανατισμό; προσηλωμένος 
είς τήν πολιτικήν τής Γαλλίας καί είχε συντελέσει 
νά στραφή προς αύτήν καί ή τουρκική πολιτική. 
Κατά τήν έτοχήν αυτήν οί πράκτορες τής γαλλικής 
έπαναστάσεως έκυκλορόρουν έλεύθερα είς τάς ήγε- 
μονίας καί ήσκουν είς μεγάλην έκτασιν φιλογαλλικήν 
καί δημοκρατικήν προπαγάνδαν. ’Ασφαλώς κατά 
τήν έτοχήν αύτήν ό Ρήγας ένεπνεύσθη τάς άρχάς 
τάς όποιας άργότερο; διεκήρυξε έναντίον τών δεσπο
τών καί τών τυράννων καί έκατηχήθη είς τήν Ιδέαν 
τής άπελευθερώσεως τοΰ έλληνικοϋ έθνους δι’ όργα- 
νώσεως έπαναστάσεως μέ τήν βοήθειαν τής δημοκρα
τικής Γαλλίας. "Θτε τόν Ιούλιον τοΰ 1790 ό Μαυρο
γένης ώς άρχιστάτηγος τών τουρκικών δυνάμεων 
ΰπέστη συντριπτικήν ήτταν άπό τά ήυωμένα ρω- 
co αυστριακά στρατεύματα, ή Πύλη μετέβαλε πο 
λιτικήν καί ό δήμιος έστάλη διά νά φέρη τήν 
κεφαλήν τ ο ;  είς τήν Κωνσταντίνούπολιν. Ό  Ρήγας 
έκτεθειμένος πλ;ο ; δΓ ένεργόν συμμετοχήν είς τήν 
φι? ο /αλλικήν πολιτικήν τ ο ;  Μαυρογένους, δέν 
έχρησιμο τοιήθη άπό τούς νέους φύορώσσους ήγε- 
μόνας τής Μολδοβλαχίας. Είχεν όμως άποκτήσει 
πολλάς γνωριμίας καί έξασφαλίσει πολλούς υπο- 
στηρικτάς, μερικοί τών όποιων τόν έχρησιμο- 
ποίουν καί ώς γραμματέα, έξ ο ;  καί ήτο γνωστός 
ώς γραμματικός. Κατά τήν έτ ο χήν αύτήν συνε- 
πλήρωσε τάς φιλο"ο γικάς καί πολιτικός μελέτας 
του καί έπεδόθη είς συγγραφάς. Δέν έπαυσε όμως 
νά εύρίσκεται μυστικά είς συνεννοήσεις μέ τούς 
Γάλλο ;ς πράκτορας, εύρίσκετο δέ είς στενήν έπαφήν 
καί μέ τό Γαλλικόν προξενείο; του Βουκουρεστίου 
τά όποιο; τόν έχρησιμο ποίει καί ώς διερμηνέα. 
Έταξίδευε συχνά είς τήν Βιέννην, άλλοτε συν οδεύω ν 
ίσχυρά πρόσωπα καί άλλοτε διά νά έκδώση τα 
βιβλία του. Έκεΐ είχε τήν εύκαιρίαν νά γνωρισθή 
καί νά συνδεθή στενώς μέ πολλούς "Ελληνας έμπο
ρους καί λογίους, τούς όποίους έμύησεν είς τά έπα- 
ναστατικά του σχέδια.
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Τά γεγονότα έξελίσσοντο ραγδαίων Είς την Ιτα 
λίαν ή στρατειά τοϋ Βονοττάρτου έσάρωνε τα υπο
λείμματα τοϋ φεουδαρχικοΰ μεσαίωνος καί εγκα
θίδρυε δημοκρατικά καθεστώτα. Ή κραταιά αύτο" 
κρατορία τών Άψβούργων, ύποστάσα συντριπτι
κός ήττας, ΰφίστατο τήν ταπείνωσιν τής είρηνεύ- 
σε<ως μετά τής μισητής δημοκρατίας τών Γάλλων καί 
τής άναγνωρίσεως τών ΰπ ’ αυτής έγκαθιδρυθέντων 
φιλελευθέρων καθεστώτων. "Ηδη οϊ Γάλλοι ήσαν 
κύριοι τών Ίονίων νήσων, έκυβέρνων δηλαδή 
"Ελληνας έν όνόματι τών αρχών τής ελευθερίας καί 
τής ισότητας, ώς διεκήρυσσο; καί εκ τών Ίονίων 
νήσων διέσπειρον άνά την υπόλοιπον Ελλάδα 
ελπίδας άπελευθερώσεως, ώθοϋντες προς επανα
στατικήν έξέγερσιν. Νέα επαναστατική έξαψις 
καταλαμβάνει τους υποδούλους, οί όποιοι δεν θέ
λουν νά χάσουν καί τήν εύκαιρίαν αύτήν τής γειτο
νικής παρουσίας καί τών παρορμήσεων τής Γαλλίας.

Ό  Ρήγας, ό όποιος παρηκολούθει μετά προσοχής 
τήν κατάσταση; τόσον γενικώτερα τής Εύρώπης, 
όσον καί είδικώτερα είς τήν Ελλάδα, αντιλαμβάνεται 
ότι δεν ύπάρχει πλέον καιρός δΓ έθνοπλαστικάς συγ- 
γραφάς καί ότι έπρεπε νά εΐσέλθη είς ενεργόν επανα
στατικήν δρασιν. Συγκροτεί εις την Βιέννην ένα κύκλον 
Ελλήνων κατά το πλεϊστον νεαρών, παιδιών εμπό
ρων καί λογίων, τούς όποιους προσηλητίζει εις τά 
έπαναστατικά σχέδια. Βαθμηδόν δε οργανώνει μίαν 
επαναστατικήν εταιρίαν, περί τής οποίας όμως 
γνωρίζομεν πολύ όλίγα πράγματα, διότι πριν 
συλληφθή έπρόλαβε καί κατέστρεψε κάθε τί πού 
είχε σχέσιν μέ αύτήν, διά νά σώση τούς οπαδούς 
του. Οί “Ελληνες έμποροι τής Βιέννης καί τών άλλων 
πάλεων τής Αυστροουγγαρίας εύρίσκοντο είς στε
νάς σχέσεις μέ τούς "Ελληνας τής Τουρκοκρατου- 
μένης 'Ελλάδος. "Ετσι ό Ρήγας κατορθώνει νά έπε- 
κτείνη το επαναστατικόν δίκτυον είς όλην τήν Ελλά
δα. Μή άρκούμενος δέ εις τούς “Ελληνας καί επειδή 
αί φιλελεύθεροι άρχαί του τον ωθούν προς άπε-

λευθέρωσιν όλων τών καταπιεζο μένων λαών τής 
Βαλκανικής, έπεκτείνει την συνωμοτικήν του κί- 
νησιν καί πρός τούς άλλους ύποδούλους λοούς 
ιδίως τούς Σέρβους, Ρουμάνους καί Βουλγάρους, 
φθάνει δέ νά πρόσελκύση καί ισχυρούς δυσηρεστη- 
μένους ή έν έπαναστάσει κατά τοϋ Σουλτάνου π α 
σάδες, μεταξύ τών οποίων περιελαμβάνετο καί ό 
παλαιός φίλος του ό περίφημος Πασαβάνογλου 
τοϋ όποιου είχε σώσει τήν ζωήν, ότε ήτο γραμμα- 
τεύς τοΰ Μαυρογένη, καί ό όποιος τώρα ήτο κύριος 
μεγάλης περιοχής τής Βουλγαρίας.

Τά έπαναστατικά σχέδια τοϋ Ρήγα, έξ όσων 
περιήλθον εις φώς άπό τήν αύστριακήν άνάκρισιν, 
ήσαν τά έξής : Θά ήνοϋντο όλοι οί προύχοντες, 
οί αρματολοί καί κλέφται καί οί πρόκριτοι τών ναυ
τικών νήσων, οί όποιοι, όταν θά έδίδετο τό σύνθημα 
θά έκίνουν τόν ελληνικόν λαόν είς έπανάστασιν. Συγ
χρόνως θά έξεγείροντο καί οί άλλοι λαοί τής Βαλκα
νικής, Σέρβοι, Βούλγαροι, ’Αλβανοί καί Ρουμάνοι, 
διά νά άποτινάξουν άπό κοινού τήν τυραννίαν τοϋ 
Σουλτάνου, άλλά καί νά μετάσχουν άπό κοινού τών 
αγαθών τής έλευθέρας πολιτικής ζωής. Θά έκινούντο 
επίσης καί όλοι οί δύση ρέστη μένοι κατά τού 
Σουλτάνου πασάδες, είς τούς οποίους θά έδίδετο 
ύπόσχεσις, ότι θά έσχημάτιζον ιδιαίτερα άνεξάρτη- 
τα κράτη διά νά κυβερνήσουν τους Τούρκους τής 
περιοχής των. Συγχρόνως ή δημοκρατική Γαλλία 
θά έστελνε στρατειάς καί πολεμοφόδια διά νά ένισχύση 
τήν έπανάστασιν τών ‘Ελλήνων. ’Ήδη ό Ρήγας 
ήτοιμάζετο νά μεταβή είς τήν ’Ιταλίαν νά συνεν- 
•νοηθή μετά τού Βοναπάρτου, ίσως καί νά παρα- 
σκευάση στενήν συμμαχίαν καί κοινόν πρόγραμμα 
δράσεως. Ά πό  τήν Ιταλίαν θά μετέβαινεν είς τήν 
νοτιοδυτικήν άκραν τής Πελοποννήσου, όπου έπί 
τών άπροσίτων όροσειρών τού Ταϋγέτου έζων 
έν συνεχεΐ ανυποταξία οί Μανιάται, μετά τών 
όποιων θά έξώρμα πρός κατάληψιν τών φρουρίων 
τής Πελοποννήσου καί πιθανώς μέ τήν ένίσχυσιν
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Σ ' αυτόν του ΠΟργο , στό Β ελ ιγρ ά δ ι, έφ υλακίσθη  , 
ίμαρτύρησε καί έθανατώ θη ό Ρ ή γα ς .

άφικυουμένωυ γαλλικών δυνάμεων, ευθύς ώς θά 
έδιδε το σύνθημα τής γενικής έτταναστάσεως.

’Από τής στιγμής πού ό Ρήγας ερρίφθη εις την 
επαναστατικήν δρασιν, αί συγγραφαί του έγιναν 
καθαρώς επαναστατικοί, άποβλέπουσαι εις την 
έξυπηρέτησιν των επαναστατικών σχεδίων του. 
Ή  δραστηριότης αυτή κινεί την έκπληξιν, αν ληφθή 
ύπ’ όψιν δτι εντός χρονικού διαστήματος ένός πε
ρίπου έτους, κατά τό όποιον έπεμελεΐτο τών εκδό
σεων τών έργων του, έποπτεύων ό ίδιος εις τά 
τυπογραφεία, διεξήγε εϋρυτάτην άλληλογραφίαν, 
προσηλύτιζεν οπαδούς, κατήχει νέους έταίρους, 
προέβαινεν εις μυστικός συνεννοήσεις και κατήρτι- 
ζεν επαναστατικά σχέδια τεράστιας έκτάσεως. 
Είχε συγχρόνως τόν καιρόν καί την ψυχικήν γα 
λήνην νά γράφη έπανασταστικούς θουρίους, πα 
ρορμητικά εις έπανάστασιν ποιήματα, επαναστα
τικός προκηρύξεις, ολόκληρον δημοκρατικόν πο 
λίτευμα, δημοκρατικήν κατήχησιν, στρατιωτικούς 
κανονισμούς κ.λ.π., νά προβαίνη δέ καί είς μυστικήν 
έκτύπωσίν των. Τό περιφημότερου καί μεγαλύτε
ρος παρά τώ  έλληνικώ λαώ άπηχήσεως έκ τών 
επαναστατικών έργων τού Ρήγα είναι ό Θούριος. 
Είναι ό ύμνος τού πολέμου διά τήν ελευθερίαν,ή 
πολεμική κλαγγή τών ‘Ελλήνων, συγχρόνως δέ 
τών λοιπών υποδούλων λαών τής Βαλκανικής, 
πρός γενικήν έπανάστασιν διά τήν άποτίναξιν 
τού ’Οθωμανικού ζυγού.

Συγχρόνως ό Ρήγας έδημοσίευσε τήν Ελλη
νικήν προκήρυξίν, ή ώς αί άνακρίσεις τήν άποκαλούν 
«’Επαναστατικήν προκήρυξίν» καί Πολίτευμα 
ή «νέαν πολιτικήν διοίκησιν». Έν τή πραγματικό-

τητι ή ’Επαναστατική προκήρυξις δέν είναι άλλο 
ή ή προεισαγωγική διακήρυξις τού δικαιώματος 
τών Ελλήνων πρός άποτίναξιν τού ξένου ζυγού δι’ 
έπαναστάσεως καί εφαρμογής ιδίας έλευθέρας διοι- 
κήσεως ϋπό ίδιους κυβερνήτας καί ίδιους νόμους, 
προτασσομένη τού νέου πολιτεύματος κατά τό 
σύστημα τών διακηρύξεων τών δικαιωμάτων τού 
Πολίτου καί τού ’Ανθρώπου, αί όποιοι προετάχθη- 
σαν τών πρώτων δημοκρατικών συνταγμάτων τής 
Γαλλικής έπαναστάσεως. ’Εν συνεχεία τής προκη- 
ρύξεως αυτής δημοσιεύεται τό δημοκρατικόν π ο 
λίτευμα, υπό τό όποιου θά διοικούυτο οί “Ελληνες 
καί οί λοιποί άπελευθερούμενοι βαλκανικοί λαοί.

Ό  Ρήγας έτύπωσε τό θούριου, τό Σύνταγμα καί 
μερικά άλλα έπαναστατικά τραγούδια κρυφίως 
είς τά τυπογραφεία τής Έφημερίδος τών άδελφών 
Πούλιου διά νά άποφύγη τόν έλεγχον τής αύστρια- 
κής λογοκρισίας. "Οπως άπεκάλυψεν ή αύστριακή 
άυάκρισις, έπέρασε πολλάς νύκτας κλεισμένος είς τό 
τυπογραφείου διά νά Ιπιβλέπη καί νά βοηθή τήν 
έκτύπωσίν. "Οταν όλα ήσαυ έτοιμα τά έτοποθέτησευ 
είς κιβώτια καί τά έστειλεν είς τήν Τεργέστην διά 
νά τά παραλάβή έκεΐ ό "Ελληυ έμπορος Κορωυιός, 
μεμυημένος είς τά συνωμοτικά σχέδια. Διά νά άπο
φύγη τήν έπαγρύπυισιυ τής αύστριακής άστυνο- 
μίας, έστειλε τά κιβώτια ώς δήθεν έμπορικά είδη 
μέσω τού έμπορικού οίκου τού μεμυημένου είς τά 
συνωμοτικά σχέδια έμπορου Εύστρατίου Άργέντη. 
Διέπραξεν όμως ένα σοβαρόν λάθος νά στείλη 
δύο έπιστολάς είς του Κωρονιόυ, είς τάς οποίας 
έλεγευ νά παραλάβή καί νά κρύψη μέ προσοχήν 
τά κιβώτια αύτά μέ τό δήθεν έμπορικόυ καί πρά
γματι συνωμοτικόν υλικόν, διά νά τά παραδώση, 
όταν ό ίδιος θά έφθανεν είς τήν Τεργέστην, διά νά 
φύγη καί ό ίδιος έκεϊθευ μαζί μέ τά κιβώτια είς τήν 
’Ιταλίαν. Κατά μοιραίαυ σύμπτωσιυ, όταν αί έπι- 
στολαί έφθασαν είς τήν Τεργέστην, ό Κορωνιός 
άπουσίαζευ, ό δέ συνέταιρός του Οικονόμου, μή 
μεμυημένος είς τήν συνωμοσίαν καί φαντασθείς 
ότι πρόκειται περί έμπορικής άλληλογραφίας, τά 
ήνοιξε. Έκπλαγείς καί τρομοκρατηθείς, παρέδωσε 
τάς έπιστολάς αύτάς είς τήν άστυνομίαν, ή οποία 
έσπευσε νά κατάσχη τά κιβώτια αύτά ώς πειστήρια 
τής συνωμοσίας τών Ελλήνων.

Μετ’ όλίγας ήμέρας έφθασεν είς τήν Τεργέστην 
ό Ρήγας συνοδευόμενος άπό ένα νεαρόν σπουδαστήν, 
τόν Χριστόφορον Περραιβόν. ’Ανύποπτος κατέ- 
λυσευ είς ένα ξενοδοχείου, τό όποιου κατά τά με- 
σάνυκτα περι^κύκλωσεν ή ’Αστυνομία. Οί άστυνο- 
μικοί είσήλθον καί έθεσαν υπό κράτησιν τόν Ρήγαν, 
δύο δέ έξ αύτώυ διετάχθησαυ νά παραμένουν συν
εχώς είς τό δωμάτιον, όπου θά έμενεν ϋπό συνεχή 
έπαγρύπνησιν έως δτου γίνουν αί διατυπώσεις
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διά νά σταλή πρός άνάκρισιν els τήν Βιέννην.

Πάντως ό Ρήγας μέ δωροδοκίαν των φρουρών 
κατώρθωσεν άλλα άπό τά έγγραφα νά πετάξη άπό 
τό παράθυρον είς τήν θάλασσαν καί άλλα νά κατα- 
στρέψη. “Ετσι έξηφάνισεν δλα τά συνωμοτικά στοι
χεία τά  όποια έφερε μαζί του, Ιδίως δέ τούς καταλό
γους των μεμυημένων ‘Ελλήνων τής Αυστροουγγα
ρίας καί τής 'Οθωμανικής αύτοκραταρίας, σώσας 
μέ τόν τρόπον αύτόν τους όμογενείς του άπό συλ
λήψεις καί θανατώσεις. 'Επίσης προσεποιήθη ότι 
ό συνοδεύών αύτόν νέος ήτο έντελώς άσχετος καί 
τόν έγνώρισεν τυχαίως κατά τό ταξίδι. “Ετσι έπέ- 
τυχε ν’ άφεθή έλεύθερος καί τήν έπομένην νά φυγα- 
δευθή διά τοϋ γαλλικού προξενείου μέ τήν δικαιο
λογίαν ότι ήτο Γάλλος υπήκοος ώς Έπτανήσιος. 
Αυτός ήτο ό άργότερον περίφημος άπόστολος τής 
Φιλικής έταιρίας, άγωνιστής τοΰ 1821 καί ιστορικός 
τοΰ Άγώνος Χριστόφορος Περραιβός, σχεδόν ό 
μόνος διασωθείς έκ των άμέσων συνεργατών τοϋ 
Ρήγα.

Μετά μηνός καί πλέον έξαντλητικάς άνακρίσεις 
άπεφασίσθη νά σταλή σιδηροδέσμιος ό Ρήγας είς 
τήν Βιέννην δπου έν τώ  μεταξύ είχον συλληφθή 
καί φυλακισθή πολλοί άλλοι “Ελληνες συνωμόται. 
Μία άπόπειρα αύτοκτονίας του διά νά άποφύγη τά 
μαρτύρια τής άνακρίσεως καθυστέρησε τήν μετα
φοράν μέχρι θεραπείας. ’Επί τέλους, τόν Φεβρουάριον 
τοϋ 1798 ό Ρήγας καί δλοι οί λοιποί συλληφθέντες 
συνωμόται, δεκαοκτώ έν δλψ, είχον κλεισθή είς τά 
μπουδρούμια τής άστυνομίας τής Βιέννης, δπου 
ύπεβάλλοντο είς συνεχή βασανιστικήν άνάκρισιν. 
Τά πορίσματα τής άνακρίσεως άπεστέλλοντο προς 
τόν Υπουργόν τής ’Αστυνομίας καί διά τούτου πρός 
τόν ύπουργόν τών ’Εξωτερικών, έτηρεϊτο δέ άδια- 
λείπτως ένήμερος καί ό αύτοκράτωρ. Πράγματι, 
είχε άποδοθή όλως ιδιαιτέρα σημασία είς τήν άπο- 
κάλυψιν τής συνωμοσίας αύτής, πρώτον διότι 
έφοβσϋντο μετάδοσιν τής έπαναστάσεως είς τούς 
ύπό τών Άψβούργων καταδυναστευομένους λα
ούς καί δεύτερον διότι έπρεπε νά προσφερθούν πο
λύτιμοι ύπηρεσίαι είς τόν Σουλτάνον διά τήν 
άπόσπασιν άνταλλαγμάτων. Οί συλληφθέντες συ- 
νωμόται ήσαν πάντες νέοι, πάντες κάτω τών 40 
έτών, μερικοί δέ ένθουσιώδεις νεανίαι 17 έως 20 
έτών. Έν τούτοις, παρά τά μαρτύρια τά όποια 
ύφίσπαντο, δέν ώμολόγησαν σχεδόν τίποτε τό 
σνγκεκριμένον καί πρός μεγάλην άγανάκτησίν του 
ό Υπουργός τών ’Εξωτερικών δέν κατώρβωσενά 
έχη είς χεϊρας του τό πλήρες δίκτυον τής: συνωμοσίας. 
’Αξιοθαύμαστος υπήρξε μέχρι τέλους ή στάσις τοϋ 
Ρήγα, 6 όποιος παρεδέχθη μέν δτι έπεθύμει τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος καί είργάζετο 8Γ 
αύτήν, άλλά δέν έδωσε άπολύτως καμμίαν πληρο

φορίαν διά τά συνωμοτικά σχέδια καί τούς σννωμό- 
τας.

Τελικώς οί κατηγορούμενοι έχωρίσθησαν είς 
δύο κατηγορίας: Είς έκείνους οί όποιοι είχον μό
νον τουρκικήν ύπηκοότητα καί είς Αύστριακούς 
ύπηκόους. Οί Αύστριακοί ύπήκοοι άπλώς έξωρί- 
σθησαν καί αί περιουσίαι των κατεσχέθησαν. Με
ταξύ αύτών περιλαμβάνετο καί ό Πούλιος τού όποι
ου ή έφημερίς έπαύθη καί τό τυπογραφεΐον κατε- 
σχέθη. Οί Τούρκοι ύπήκοοι, όκτώ τόν άριθμόν( 
μεταξύ τών όποιων καί ό Ρήγας (οί λοιποί ήσαν 
ό Εύστράτιος Άργέντης έκ Χίου, ό Δημήτριος Νι- 
κολαΐδης έξ Ίωαννίνων, οί δύο άδελφοί ’Εμμανουήλ, 
ό ’Αντώνιος Κορωνιός Ικ Χίου, ό Θεοχάρης Τορούν- 
τζιας έκ Σιατίστης καί ό Ιωάννης Καρατζάς έκ 
Λευκωσίας Κύπρου) παρεδόθησαν σιδηροδέσμιοι 
είς μίαν στρατιωτικήν δύναμιν διά νά μεταφερθούν 
είς τουρκικόν έδαφος. Τελικώς παρεδόθησαν είς τόν 
Τούρκον διοικητήν τού Βελιγραδιού καί ένεκλείσθη- 
σαν είς τόν σωζόμενον άκόμη πύργον Νεμπόϊζα, 
έν άναμονή διαταγών. Παρήλθον έτσι άρκετοί μή
νες χωρίς νά λαμβάνεται άπόφασις περί τής τύχης 
των, διότι ισχυροί “Ελληνες Φαναριώται προσπα
θούσαν νά τούς σώσουν παριστάνοντες τήν άπο- 
καλυφθεΐσαν συνωμοσίαν ώς μηχανορραφίας τής 
Αύστρίας. Τό δραματικόν των τέλος έπέσπευσεν 
ή πληροφορία δτι δ Πασαβάνογλου καί ό Άλή 
πασάς τών Ίωαννίνων είχον τήν πρόθεσιν νά τους 
άρπάσουν δταν θά μετεφέροντο πρός τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν. Τελικώς έστάλη διαταγή τού Σουλτά
νου νά θανατωθούν μέ κάθε μυστικότητα διά νά 
μή έκτεθή ή Αύστρία καί νά μή έξοργισθούν οί 
"Ελληνες. Καί πράγματι, δπως άποκαλύπτεται 
άπό έκθεσιν αύστριακού διοικητού παραμεθορίου 
περιοχής, ό Ρήγας καί οί 7 σύντροφοί του έστραγγα- 
λίσθησαν μέσα είς τόν πύργον Νεμπόϊζα καί έπειτα 
τά πτώματά των έρρίφθησαν είς τόν Δούναβιν.

Αύτό τό δραματικόν τέλος είχε τό μεγαλεπήβο- 
λον έγχείρημα τού Ρήγα ύποκινήσεως γενικής 
έπαναστάσεως πρός άπελευθέρωσιν τών Ελλήνων 
καί λοιπών κατοίκων τής Βαλκανικής καί Μ. ’Ασίας. 
Ό  δραματικός θάνατος τοΰ Ρήγα έδωσεν είς αύτόν 
τόν φωτοστέφανον τού πρωτομάρτυρος τής έλλη- 
νικής έλευθερίας. Ό  επαναστατικός Θούριος του 
κατέστη ό πολεμικός παιάν τών παρασκευαζομέ- 
νων διά τόν ύπέρ πάντων αγώνα Ελλήνων. Δι
καίως σήμερον ό Ρήγας Βελεστινλής δοξάζεται 
καί τιμάται ώς ένας άπό τούς μεγαλυτέρους ήρωας 
τής έλευθερίας τού συγχρόνου κόσμου, άλλά προ 
πάντων ό εύγενέστερος ήρως καί μάρτυς τής έλευ
θερίας τού έλληνικού έθνους.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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I Q A N N O Y  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

Δ η μ ά ρ χ ο υ  Κ α σ σ α ν δ ρ ε ί α ς

Αιώνων ιστορία θά άναζήση μέ 
δλας τάς έκπληκτικάς εις ηρωι
σμόν καί αυτοθυσίαν εικόνας της 
κατά τό έορτάσιμον έ'τος του 1971 
επί τη συμπληρώσει ΙδΟτίας από 
της μεγάλης τοϋ γένους έπαναστά- 
σεως καί -μία άτέρμων εις κλέος 
πορεία του Ελληνικού ’Έθνους θά 
ζωντανεύση μέ τούς νεκρούς ήρωάς 
της κατά τον έορτασμόν των απεί
ρων ολοκαυτωμάτων του.

Εις την ένδοξον πορείαν τοϋ 
’Έθνους, προνομιοϋχον θέσιν κατέχει 
η Χαλκιδική, εις τήν όποιαν προ 
150 ετών έγράφη μέ αίμα καί φω
τιά, μία άπό τάς ώραιοτέρας σε
λίδας της ιστορίας της Ελλάδος, 
καί ή οποία μετά θρησκευτικής 
εύλαβείας έξακολουθεΐ νά φυλάττη 
τα πολυτιμώτερα ύπόλοιπα τοϋ άρ- 
χαίου Έλληνικοΰ πολιτισμοΰ, τάς 
ήθικάς αξίας καί τάς έθνικάς πα
ραδόσεις τοϋ γένους.

έκτασιν. ’Έχει όμως πολύ παλαιάν 
ιστορίαν, ιστορίαν γεμάτην άπό δό
ξαν καί αίμα, γεμάτην άπό θρύ
λους καί παραδόσεις, άπό τότε πού 
όνομάζετο Παλήνη καί έθεωρεΐτο 
πατρίς των θεομάχων γιγάντων. 
Τό κάθε μνημείο της, καί αύτά είναι 
άπειρα καί σκορπισμένα καθ’ όλην 
τήν έκτασίν της, (Στάγειρα—’Όλυν- 
θος—Ποτίδαια—Μένδη κ.λ.π.), τά 
δημοτικά της τραγούδια καί αί 
λοφοσειραί της μιλοϋν φλύαρα δι’ 
αύτήν καί δικαίως θεωρείται, δτι 
αποτελεί τον φωτοστέφανον ολο
κλήρου τής Μακεδονίας, άπό τής 
άρχαιότητος, καί τον πρωτοστάτην 
κάθε έθνικής έξεγέρσεως.

Ή  Χαλκιδική, μετά τήν δού- 
λωσίν της υπό των Τούρκων, ούδέ- 
ποτε έπαυσε νά άναζητή τήν ’Εθνι
κήν καί πολιτικήν της έλευθερίαν, 
καί άπόδειξις τούτου είναι αί έπα- 
ναστατικαί της εξεγέρσεις άπό τοϋ

τής παλιγγενεσίας τοϋ 1821, μέ 
άποτέλεσμα νά κατορθώση νά δια- 
φυλάξη καθαράν τήν Ελληνικότη
τά της καί άμείωτον τόν έθνισμόν 
της κατά τούς σκοτεινούς αιώνας 
τής σκληράς υπό των Τούρκων δου
λείας.

Τεσσεράμισυ αιώνες, γεμάτοι 
άπό κοσμοιστορικές εξελίξεις, πέρα
σαν, άφ’ δτου στήν Χαλκιδικήν "Ελ
ληνες καί Τούρκοι άλληλ ιεφονεύον- 
το καί αίματοπότιζαν την μαρτυρι
κήν αύτήν γή, καί οί μέν Τούρκοι νά 
κρατησουν ύπό την κατοχήν των 
τόν χώρο τής Χαλκιδικής, οί δέ 
Χαλκιδικεΐς, οί κάτοικοι τής μικρας, 
άλλά φωτοβόλου αύτής Ελληνικής 
πηγής νά άποδείξουν δτι ή Χριστια
νική ιστορία των άποτελεϊ συνέχειαν 
τής άρχαίας καί δτι δέν ύπολοίπον- 
το τών προγόνων των εις πράξεις 
ένδοξους. Καί δταν οί νότιοι άδελ-
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λούθησαν τό παράδειγμά των καί 
πρώτοι αυτοί έτόλμησαν νά σηκώ
σουν τδ άνάστημά των μπροστά στον 
μεγάλο κατακτητή καί νά θυσιασ- 
θοϋν γιά τοϋ Χρίστου την πίστιν 
την 'Αγίαν καί τήν έλευθερίαν των, 
ύψώσαντες τήν 29 Μαΐου τήν ση- 
μαίριν της έλευθερίας εις τήν Μο
νήν των Καρύων ύπό τάς εύλογίας 
τοϋ σεπτού ιεράρχου Μαρωνείας 
Κωνσταντίνου, καίτοι ελάχιστα', έλ- 
πίδες έπιτυχίας τοΰ άγώνος των 
ύπήρχον, λόγω τοϋ ότι ήσαν μακράν 
τής κυρίας εστίας τής έπαναστάσεως 
καί εγγύς των στρατιωτικών κέν- 
τρων των Τούρκων. Έθυσίασαν 
βμως τά πάντα. Καί άν δεν έπέτυχον 
τήν εαυτών έλευθερίαν παρέσχον 
όμως μεγίστην καί θετικήν βοήθειαν 
εις τούς νοτίους άδελφούς των, κα- 
θυστερήσαντες επί 7 ολοκλήρους 
μήνας τάς στρατιάς τοΰ Γιουσούφ 
Βέη, Μουμπούτ καί Μπαϋράμ πα
σά, καί διά τής θυσίας των έδωσαν 
χρόνον εις τούς έπαναστάτας τής 
νοτίου Ελλάδος νά οργανωθούν καλ- 
λίτερον καί νά άντιμετωπίσουν νι- 
κηφόρως τούς έχθρούς τοΰ ’Έθνους.

Οί άπεσταλμένοι των Φιλικών 
έρριψαν τον σπόρον τής έλευθερίας 
εις τά μέρη όπου δεν ήτο δυνατόν, 
παρά νά άπαντήσουν άγνό έθνικό 
αίσθημα καί εις κέντρα, όπου έπα- 
λεν έντονώτερα ή έθνική ζωή. "Εν 
έκ τών κέντρων αυτών ήτο τό 
"Αγιον "Ορος, ό Πολύγυρος καί ή 
Κασσάνδρα, εις τά όποια, λόγω τής 
ύπάρξέως τών Μονών καί Μετοχίων 
διετηρήθη άκμαΐον τό θρησκευτι
κόν καί Εθνικόν φρόνημα τών κα
τοίκων. Ή  άτομική έλευθερία, τήν 
οποίαν οί κάτοικοι αύτής άπολάμβα- 
νον. έδημιούργησε εις αυτούς αύτο- 
πεποίθησιν καί γεναιότητα ψυχι
κήν, προσόντα άπαιτούμενα εις άν- 
θρώπους, οίτινες πρόκειται νά άπο- 
δοθοΰν εις άγώνας σκληρούς διά 
τήν άπόκτησιν τής πολιτικής των 
έλευθερίας. Καί όταν ό Εμμανουήλ 
Παππάς, έκ Σερρών απεσταλμένος 
τοΰ Ύψηλάντου, άφίχθη εις τήν 
Μονήν Έσφυγμένου, ΐνα έποπτεύη 
τήν δλην έν Χαλκιδική καί Μακεδο
νία έπαναστατικήν κίνησιν, μετά 
τον άποκεφαλισμόν τοΰ Μητροπο
λίτου Κίτρους καί τήν δολοφονίαν 
τών προκρίτων τής Θεσσαλονίκης 
καί Χαλκιδικής ύπό τοΰ Γ ιουσούφ 
Βέη, ήναγκάσθη, βιασθείς άπό τά 
γεγονότα, νά κηρύξη τήν. έπανά- 
στασιν εις Χαλκιδικήν, άνακηρυχ- 
θείς αρχιστράτηγος καί προστάτης 
τής Μακεδονίας. Κηρυχθείσης, ουτω, 
τής έπαναστάσεως έπισήμως έν Χαλ

κιδική, αί έπαναστατικαί δυνάμεις 
αύτής έκ τριών έστιών, Πολυγύρου, 
Μαδεμοχωρίων καί Κασσάνδρας 
διαιρεθεΐσαι είς δύο φάλαγγας, ή 
μία ύπό τον Εμμανουήλ Παπάν 
καί ή έτέρα ύπό τον Κασσανδριανόν 
Χάψαν, συγκλίνουν, βάσει σχεδίου, 
προς τήν Θεσσαλονίκην, πρός άπε- 
λευθέρωσιν αύτής. Ό  Εμμανουήλ 
Παπάς έξελθών τοΰ Αγίου "Ορους 
έπετέθη κατά τών Τούρκων τών 
κατεχόντων τή Περισσόν καίτρέψας 
αυτούς είς φυγήν κατέλαβεν τήν 
Κωμόπολιν, καί έκεΐθεν κατευθύν- 
θη πρός Ρεντίναν καί διά Παζαρού- 
δας έπροχώρησεν πρός Θεσσαλονί
κην, μέσω Λαγκαδά.

Ό  Χάψας προελαύνει πρός τά 
Βασιλικά καί φθάνει προ τών Πυ
λών τής Θεσσαλονίκης, παρά τό 
Σέδες, ήτοι 2 μόλις ώρας άπ’αύτής καί 
θά είσήρχετο είς τήν Πόλιν τοΰ Μυρο- 
βλήτου, άν έκτος τής μεγάλης του 
άνδρείας εΐχεν καί πολεμικήν πείραν, 
οπότε άλλη θά ήτο ή έκβασις τοΰ 
άγώνος έν Μακεδονία καί γενικώ- 
τερον τής Ελληνικής έπαναστά
σεως. Ό  Χάψας καί οί συμπολεμι- 
σταί του άναγκάζονται νά άντι- 
μετωπίσουν τακτικόν τουρκικόν 
στρατόν έκ 30.000 πεζών καί 5.000 
ιππέων μετά πυροβολικού ύπό τον 
Μπαϋράμ Πασάν, όστις προορίζε- 
το διά τήν κατάπνιξιν τής έπαναστά
σεως τής Πελοποννήσου καί διήρχε- 
το έκ Θεσσαλονίκης. Ή  μάχη 
έλαβε χώραν άρχικώς έξωθεν τής 
Θεσσαλονίκης καί έν συνεχεία παρά 
τήν Μονήν τής Αγίας ’Αναστασίας 
είς τήν τοποθεσίαν Άμπελική, ένθα 
έπέρχεται μετά ΙΟωρον σκληράν 
μάχην ή λήξις τοΰ αιματηρού δρά
ματος καί καθαγιάζεται ή θυσία 
τών ήρωϊκών άγων ιστών ύπό τήν 
σκιάν τοΰ ίεροΰ σκηνώματος τής 
Αγίας ’Αναστασίας, διότι ιερός ήτο 
καί ό άγών των.

Ό  Χάψας μάχεται όρθιος ώς 
λέων καί άποκρούει τούς έχθρούς, 
τά παλληκάρια του πίπτουν τό ένα 
μετά τοΰ άλλου καί τέλος μετά 
λυσσώδη καί φρικαλέον άγώνα πί
πτει καί αυτός ένδόξως έπί τοΰ 
πεδίου τής τιμής τήν 13 ’ Ιουνίου 1821, 
ήμέραν δευτέραν. Είς τήν τοποθεσίαν 
Άμπελική όπου έγένετο ή θυσία 
τοΰ Χάψα, τήν έπομένην, δτε άνέ- 
τειλεν ό ήλιος έθώπευσεν διά τών 
άκτίνων του τά ιερά λείψανα τοΰ 
Καπετάν Χάψα καί 62 παληκαριών 
του, ώς καί τά πτώματα υπέρ 500 
Τούρκων στρατιωτών.

Ό  ’Εμμανουήλ Παπάς μετά 
τον θάνατον τοΰ Χάψα καί τήν ύπό-

χώρησιν πρός Κασσάνδραν τοΰ Τμή
ματος αυτού, έχων καί πληροφορίας 
περί τών κινήσεων τοΰ Μπαϋράμ 
Πασά ύποχωρεΐ μαχόμενος είς 
Άπολλωνιάδα πρός τήν Χερσό
νησον τοΰ Αγίου "Ορους. Μετά τάς 
νίκας του κατά τών Ελλήνων καί 
τον περιορισμόν τοΰ ένός τμήματος 
είς Χερσόνησον τής Κασσάνδρας καί 
τοΰ έτέρου είς τήν Χερσόνησον, τοΰ 
Αγίου "Ορους, άφοΰ κα'έστρεψε 
διά πυρός καί σιδήρου καί έλεηλά- 
τησεν τάς πόλεις καί τά χωρία τής 
περιοχής ό Μπαϋράμ Πασάς κα
τήλθε πρός Στερεάν καί Πελοπόν
νησον, όπου καί ό άρχικός προο
ρισμός του. ’Εκεί όμως ή έπανά- 
στασις εΐχεν όργανωθή καί έλαβε 
σοβαράν έκτασιν χάρις είς τήν 
3μηνον άντίστασιν τής Χαλκιδικής. 
'Τπήρξε βεβαίως βαρύ τό πρός τήν 
έλευθερίαν τοΰ γένους τίμημα τής 
Χαλκιδικής. Υπήρξε όμως σωτή
ριον διά τήν έκβασιν τοΰ όλου άγώ
νος καί ό σπόρος έκ τοΰ οποίου 
έβλάστησε βραδύτερου τό δένδρον 
τής έλευθερίας, καί άποτελεΐ πλή
ρες συναρπαστικόν πανόραμα τής 
έπικής συγκρούσεως Ελλήνων και 
Τούρκων τό όποιον καθηγίασαν μέ τό 
αίμα τους οί Εμμανουήλ Παπάς, 
ό ΚαπετάνΧάψας, ό ’Ιωάννης Χατζη- 
χριστοδούλου, ό Παπαγεωργάκης, 
ό Μοναχός Ευθύμιος, ό ’Αθανα
σίου, ό Κωνσταντίνος Δουμπιώ- 
της, ό ’Αναστάσιος Γυμευτής καί 
μιά στρατιά 10.000 χνωστών καί 
άνωνύμων ήρώων. Καί γιαυτό πρέ
πει όλοι οί έλεύθεροι "Ελληνες νά 
προσέρχωνται είς τούς τόπους τών 
ολοκαυτωμάτων, ώς ευλαβείς προ- 
σκυνηταί καί νά άποδίδωσι τον 
όφειλόμενον σεβασμόν είς τούς πρω
τεργάτας καί συντελεστάς τής έλευ
θερίας των, νά τιμώσι τούς άπει
ρους τάφους τών άνωνύμων και 
έπωνύμων μαχητών τής έλευθε
ρίας. Τοΰτο είναι έκδήλωσις ίεράς 
ευγνωμοσύνης πρός έκείνους οί ο
ποίοι έδωσαν τίτλους ευγενίας καί 
άθανασίας είς τό ’Έθνος καί νά μνη- 
μονεύομεν τά όνόματά των καί νά 
μεταφερώμεθα νοερώς είς τούς χρό
νους τών μεγάλων πράξεών των. 
Διότι, άνθέλωμεν, νάζήσωμεν, ώς 
"Εθνος όφείλομεν πρός τούς μεγά
λους μας ήρωας νά καταφεύγωμεν 
καί νά διατηρώμεν διαρκώς έπαφήν 
μετ’ αυτών, άφοΰ ή φιλοσοφία τής 
ιστορίας μάς διδάσκει, ότι μόνον τα 
έθνη έκεΐνα ζοΰν τά όποια διαθέτουν 
μνήμην ιστορικήν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Μ ν η μ ε ί ο  Π α ι δ ε ί α ς  κ α ί

ΚΟΡΑΗΣ
’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς

Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Σ  Κ Ο Ρ Α Η Σ

Μνημείο ζωντανό τοΟ νεώτερου -πνευματικού μας 
πολιτισμού μπορεί, άναμφίλογα, νά χαρακτηριστεί 
ό ’Αδαμάντιος ή Διαμαντάκης, καταπώς τόν ονο
μάτιζαν οί δικοί του, Κοραής. Τά εκατόν πενήντα 
χρόνια τής εθνικής άνεξαρτησίας, που γιορτάζου
με εφέτος, τόν φέρνουν καί πάλι κοντά μας καί μας 
υποχρεώνουν, σάν έθνος καί σάν άτομα, νά σκύ
ψουμε στά κείμενά του, καθώς τότε, τόν καιρό τής 
άγωνιζόμενης, γ ιά  ζωή καί γιά  θάνατο, πατρίδας. 
Καί ν’ άποτίσουμε φόρο τιμής στον άνθρωπο, που 
πρόσφερε, όσον όλίγιστοι τη ζωή του, «λύτρον 
άντί πολλών», στήν υπόθεση τής έθνικής έλευθε- 
ρίας. Γιατί, τ ίποτ’ άλλο δέ στοχάστηκε στή ζωή 
του ό Κοραής, «πάρεξ έλευθερία καί γλώσσα». 
Πατριδολάτρης, ελληνολάτρης! Χωρίς άμφιβολία, 
ό γνησιώτερος καί ό άκραιφνέστερος. Τά έκατόν

Ν Ι Κ Ο Υ  Τ Σ Ο Υ Ρ Α

πενήντα χρόνια, που πέρασαν άπό τότε, ποΰ άνα
ψε ό Δαυλός το ύ ’21 δέν έμίκρυναν τό άνάστημά 
του. ’Απεναντίας: ή πολυτάλαντη παρουσία του 
ολοένα καί άστραφτερώτερη γίνεται.

’Αρχηγέτης τού έλληνικού διαφωτισμού, αφιέ
ρωσε μιά βέβαιη γνώση, τό πάθος, πού έφλόγιζε 
τήν ψυχή του, τό πάθος τής ένέργειας, τόν έαυτό 
του ολάκερο, ανυστερόβουλα, στήν ‘Ελλάδα. Στήν 
ελληνική παιδεία, στήν έλληνική έλευθερία. Στό
χος του άμετάθετος ή μόρφωση τών Ελλήνων. 
Γ ιατί, πίστευε, πώς πριν άπό τήν ένοπλο έξέγερση 
έπρεπε νά πραγματοποιηθεί ή διαφώτιση τού Γένους. 
Έτσι, βάλθηκε νά έργάζεται νύχτα καί μέρα, μέ 
τό λόγο καί μέ τήν πράξη, γ ιά  τήν πραγμάτωση 
τού άπώτερου σκοπού τής ζωής του: ν’ άττοκτή- 
σει άληθινή παιδεία τό έθνος του. Γι’ αύτό φροντί
ζει, άνάμεσα στις άλλες του. ένασχολήσεις, νά έκ- 
δώσει τούς άρχαίους ελληνες συγγραφείς- κι’ όχι μό
νον νά τούς έκδώσει, άλλα καί νά προτάξει είσαγω- 
γικές παρατηρήσεις, τά περίφημα «προλεγόμενά» 
του—δίνοντας, έτσι, σωστή κατεύθυνση στό λεπτό 
καί κρίσιμο πάντα θέμα τής παιδείας. ’Αλλά δέν 
είναι μόνο οί «Αύτοσχέδιοι στοχασμοί» του, είναι 
μιά πυραμίδα σωστή άπό άλλα κείμενά του, έθνε- 
γερτικά, γλωσσολογικά, κατηχητικά, πατριωτι
κοί, πολιτικοί καί κοινωνικοί διάλογοι, ό «Παπα - 
τρέχας», οί θρησκευτικές του σελίδες καί άλλα πολ
λά, πού συνθέτουν τόν πνευματικό του μοχθο.

Φύση, έξ άλλου, φιλελεύθερη ό Κοραής, έκφρά- 
ζει μέσα στά πυριφλεγή κείμενά του τή σφοδρή 
άντίθεσή του πρός κάθε μορφή δεσποτισμοΰ. 
Γ Γ αύτό έναντιώνεται στό πνεύμα τού βοναπα
ρτισμού καί καταδικάζει, χωρίς δεύτερο λόγο, 
τις άκρότητες τής Γαλλικής ’Επαναστασεως. 
Ή έθνική, ή πολιτική έλευθερία, ή παιδεία στό 
εύρύτερο νόημά της άνήκουν σάν «θέσεις» ιδεο
λογικές στά μονιμώτερα ένδιαφέροντα τού Κο- 
ραή. Σ’ έκεϊνα, πού τόν ριπτάζουν καί τόν μετα
τρέπουν σέ βίαιο, θάλεγε κανείς, συνομιλητή. Σέ μα
χητή άπροσδιόνυσο. Ό  έρωτας τής έλευθεριας εί
ναι έκεϊνος, πού, χωρίς άλλο, τόν άναθερμαίνει, τόν 
γοητεύει, τόν φτερώνει. “Οταν στα 1798 συλλαμ- 
βάνεται ό Ρήγας δημοσιεύει ένα μαχητικώτατο φυλ
λάδιο, όπου γίνεται πρόμαχος τών φιλελευθέρων 
ιδεών. «’Ελευθερία χωρίς δικαιοσύνην—γράφει άπ 
άλλη αφορμή—είναι καθαρά ληστεία».

193



’Αλλά δέν είναι μόνο ή ελευθερία, πού υπεραμύ
νεται ό Κοραής. Βέβαια, «μέγα καλό καί πρώτο», 
γιά  τόν Κοραή είναι ή ελευθερία, στην όποια μορφή 
της. ’Αλλά ελευθερία, χωρίς παιδεία, χωρίς γλώσ
σα, χωρίς θρησκεία είναι ελευθερία λειψή. Γιά τού
το στρέφει όλάκερη τη δραστηριότητά του, όλο 
τόν πλούτο τόν αδαπάνητο τής ψυχής καί τού πνεύ
ματός του αυτό τό ισχνό «γερόντιον» στην παι
δεία, την θρησκεία, τή γλώσσα, δημοσιεύοντας απα
νωτά πάνω στά θέματα τούτα βιβλία γιά  νά δι
δάξει τούς «ραγιάδες» τό νόημα, τή σημασία τής 
ελευθερίας. Ό  πόθος, πού τόν κατακαίει είναι νά δεϊ 
ελεύθερο τό Γένος του. Αύτός ό πόθος, πού είναι 
όρος ζωής, σφραγίζει ανεξίτηλα τήν πνευματική 
του περιπέτεια. ’Εκπρόσωπος τού δέκατου όγ
δοου έλληνικού αιώνα, τού αιώνα τών μεγάλων 
διδασκάλων τού Γένους ό Κοραής, στέκεται, ό ζων- 
τανώτερος έρμηνευτής τής εθνικής ψυχής. Μέ τήν 
πολυμάθειά του, μέ τήν άκατάβλητη σέ .πολλά 
ζωτικότητα τού πνεύματός του, μέ την ακάματη 
έργατικότητά του, μέ τόσα άλλα.

Έζησε, καθώς οΐ περισσότεροι άπό τούς σοφούς 
τού "Εθνους στην «ξένην». Μισόν περίπου αιώνα 
στο Παρίσι. Ά λλ’ έκεΐ, «είς την ξένην», ανάμεσα 
σέ αλλόφυλους, όθνείους, δέν άπολησμόνησε τήν 
πατρίδα- ή σκέψη του, ή καρδιά του, τά πάντα, 
τά πάντα είναι κοντά της. ’Αφιλόκερδα. ’Επί μισόν 
αιώνα έργάζεται έκεΐ, δοσμένος ολόκληρος στο ό
ραμά του: νά δε! ελεύθερο τό "Εθνος του. Γράφει 
αδιάλειπτα, χωρίς ανάπαυλα. Γιατί ξέρει, πώς τό 
δουλωμένο Γένος έχει ανάγκη άπό τή σοφία του. 
Ά πό τούς λογίους, την πνευματική της ηγεσία 
περιμένει ή πατρίδα τού ρτταθιού καί τού καριοφυλ- 
λιοΰ νά προετοιμάσουν, διαφωτιστές, τήν ελευθε
ρία της.

Πάμπτωχος, μέ ύγεία κλονισμένη δέν παύει, 
ωστόσο, νά σκέπτεται τήν Ελλάδα, νά ζεΐ γιά  
την Ελλάδα. Καί, μολονότι ζεϊ τόσο στερεμένη 
ζωή, μέσα σέ τόση κακοτυχία καί ένδεια κατορθώνει 
νά υψώσει, σάν υψίκορμο δέντρο, ένα έργο ζωής. 
Ή  φτώχεια διόλου δέν τόν έβλαψε. Μήτε ή άρρώ- 
στια. 'Ολωσδιόλου άντίθετα, ή άρρώστια καί ή 
φτώχεια καί όσα άλλα έταλαιίτώρησαν τήν ύπαρξή 
του κράτησαν άπαραμείωτη τήν πνευματική του 
άγρύπνια, όξυναν τό στοχασμό του, δυνάμωσαν 
τή θέλησή του, τόν γέμισαν καρπούς άρετής. "Ετσι, 
αυτός ό άσθενικός στο σώμα είχε εύρωστία ψυ
χής καί πνεύματος. Ίσχυσε, φαίνεται, γιά  τόν Κο
ραή τό ευαγγελικό: «Ή δύναμίς μου έν άσθενεία 
τελειούται».

"Ανθρωπος άρετής καί άνθρωπος παιδείας στά
θηκε σέ όλη του τή ζωή ό Κοραής. Γράφει, κάπου,

ό ίδιος: «Βλάπτει πλέον παρά ώφελεΐ τόν άνθρω
πον ή γνώσις, όταν δέν είναι συνωδευμένη άπό την 
άρετήν». Γνώση καί άρετή φρόντισε ν’ άποκτήσει 
στη ζωή του ό Κοραής. Καί τ ’ άπόκτησε. Μέ θυ
σίες πολλές. Γράφει ό Διονύσιος Θερειανός στό τρί
τομο έργο του γιά  τόν Κοραή, πού κυκλοφόρησε 
στά 1889 - 1890, στήν Τεργέστη, άνάμεσα σ’ άλλα, 
καί τούτα τά χαρακτηριστικά: «Καί τί πλέον νά 
θαυμάσωμεν, τήν άδροτάτην παιδείαν ή τήν άξιο- 
ζήλευτον αυτού άρετήν, την κριτικήν εύθυγνω- 
σίαν καί φιλολογικήν έπιστήμην ή τήν παρρησίαν, 
την φιλαλήθειαν, την εγκράτειαν καί τήν φιλογέ- 
νειαν; . . . Ά λλ’ ιδίως προσωποποιεί ό Κοραής 
τήν έλληνικήν σοφίαν καί καλοκαγαθίαν έν τώ  έμ- 
μελεστάτω άλλήλων συνδέσμω».

Μέσα στήν πατριωτική, την έλληνική του συν
είδηση ό Κοραής τοποθέτησε τόν άνθρωπο σέ ό,τι 
εύγενέστερο καί ώραιότερο τόν εκφράζει. "Ενας 
άκέριος άνθρωπος κ’ ένας άκέριος έλληνας ύπήρξε 
κατά βάθος ό Κοραής. Τούτο γίνεται φανερό, όταν 
άνοιχτούμε, ποντοπόροι, στο πολυκύμαντο πέλα
γος τής έπιστολιμαίας άλληλογράφίας του. ’Εδώ 
ό Κοραής πυργώνει μιά γλυκομίλητη θάλασσα αι
σθημάτων. Ή  Θρησκεία επίσης, ή πατρίδα, ή γλώσ
σα, ή παιδεία, ή έλευθερία, άπόψεις καί στοιχεία 
πολυσήμαντα γιά  τή μοίρα τού ελληνισμού, ζων
τανεύουν μέ τό πάθος καί τήν άστραφτερή νόηση 
τού Κοραή, χρωματίζονται, άποκτούν σαφήνεια, 
προεκτάσεις. Στούς «Αύτοσχέδιους στοχασμούς», 
στήν επιστολογραφία του, καθώς καί στούς καπο- 
διστριακούς διαλόγους ό Κοραής άναδείχνεται αλη
θινός διδάσκαλος τού Γένους, μορφή καί φυσιογνω
μία έξέχουσα τού νέου ελληνισμού. "Ενας πυρωμένος 
φιλογενής. Γράφει γιά  τήν ’Ορθοδοξία: «Μακρυά 
άπό τήν Σκύλλαν τής άπιστίας καί τήν Χάρυβδιν 
τής δεισιδαιμονίας». Καί γιά  τή γλώσσα, στοιχείο 
πολιτισμού: «Μήτε τύραννοι τών χυδαίων ούτε 
δούλοι τής χυδαιότητος αύτών».

Ό  Αδαμάντιος Κοραής, καί ζωντανός καί νε
κρός, στάθηκε, μέ τήν ισχυρή καί ιδιότυπη παρου
σία του άμφιβαλλόμενη περίπτωση στά νεώτερα 
γράμματά μας. Τόν φόρτωσαν επαίνους, άλλά 
καί πολλές επικρίσεις. 'Ολόγυρά του έχει άυα- 
πτυχθεΐ όροστοιχία βιβλιογραφίας. Ά πό  δικούς μας 
καί ξένους. Καί μέ τή ζωή του καί μέ τό θάνατό του ε
ξακολουθεί, παρά τίς καταλυτικές έπιδρομές τών και
ρών, νά ύψώνει μπροστά μας ένα άπροσπέλαστο, σέ 
πολλά, μνημείο, μνημείο Παιδείας καί ’Ελευθερίας. 
Μέ τό δίκοπο σπαθί τού λόγου του. Μέ τίς έξο
χες πραγματώσεις καί άποκορυφώσεις τού λαμ
πρού πνεύματός του.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

Το Β μέρος τοΰ άρθρου «ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ3ΑΚΟΝ» ΰπό τοΰ ’Αντ]ρχου Χ ω 
ροφυλακής κ . ’Αγγέλου Μεταλληνοΰ καί τό τέλος τοϋ δημοσιεύματος «Ο ΔΡΑ
ΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕIX—ΣΟΥ» λόγω πληθώρας ύλης καί τοΰ πανηγυρικού χαρακτήρος 
τοϋ παρόντος τεύχους θά δημοσιευθοΰν είς τό Ιπόμενον.
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ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΗΡΩΕΖ ΤΟΥ 1821

ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ
Ό  Τυρταίος του ’Εθνικού άγώνος

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Μεταξύ των προσωπικοτήτων της 'Ελληνικής 
Επαναστάσεως, δειλά ξεχωρίζει, ώς ιδιαιτέρα καί 

ιδιότυπος ταυτοχρόνως φυσιογνωμία, ένας κοντός 
και άσχημος άνθρωπάκος, ό όποΤος όμως μέ την χα
ρακτηριστικήν καί καυστικήν σάτυράν του άφησε 
τήν ίδικήν του προσωπικήν σφραγίδα εις τήν δη
μιουργίαν τοϋ έλληνικοϋ θαύματος κατά τήν έπα- 
νάστασιν τοϋ 1821.

Ο ιδιότυπος αυτός Τυρταίος τοϋ άγώνος τής 
ΙΘνικής παλιγγενεσίας, ώνομάζετο Παναγιώτης Κόλ
λας ή Καλλόπουλος. Τό έπίθετόν του ήτο έλάχιστα 
γνωστόν, διότι οΐ άγωνισταί τοϋ έδωσαν τήν έπω- 
νυμίαν «Τσοπανάκος» έξ αίτίας τής φλογέρας τήν 
οποίαν είχεν πάντοτε μαζί του, κατασκευασμένην 
ίδιοχείρως έκ τεμαχίου καλάμου. Ή  φλογέρα ήτο 
δια τόν νεωτερον Τυρταίον τό δργανον διά τοϋ 
όποίου συνώδευε μουσικώς τήν άπαγγελίαν των 
στίχων του.

Ό  Τσοπανόικος έγεννήθη είς τήν Δημητσάναν 
τής ’Αρκαδίας τό έτος 1789 άπό έντοπίαν οίκογέ- 
νειαν, ή όποία εδωκεν είς τήν έπανάστασιν πολλούς 
άγωνιστάς. Παρ’ δλον ότι ή φύσις τόν ήδίκησε ώς 
προς τήν σωματικήν διάπλασιν, έν τούτοις 
ήτο εύφυέστατος καί έπιμελέστατος είς τήν σπου
δήν των γραμμάτων κατά τήν παιδικήν καί έφη- 
βικήν του ήλικίαν.

Οικογενειακοί άνάγκαι καί αί δυσκολίαι τής έπο- 
χής δέν έπέτρεψαν είς τόν νεαρόν «Τσοπανάκον» νά 
συνέχιση τάς σπουδάς του. Ούτως είς ήλικίαν 
18 έτών διά νά κερδίση τά προς τό ζήν αναγκαία, 
ήρχισε νά συνθέτη σατύρας καί νά τάς άπαγγέλη είς

τήν αγοράν τής Δημητσάνης. Τό όνομά του έγινε 
ταχέως γνωστόν είς ολόκληρον τήν επαρχίαν 
Γορτυνίας, ή όποία κατά τήν εποχήν εκείνην ήτο 
μία έκ των πλέον ανεπτυγμένων πνευματικώς καί 
οίκονομικώς περιοχών τής Ελλάδος. Πολλοί έκ 
τών κατοίκων συνεπάθουν τόν Τσοπανάκον διά 
τήν φλόγαν τής ψυχής του καί τήν ικανότητά του 
είς τήν σύνθεσιν τών στίχων. “Αλλοι δμως τόν 
έχθρεύοντο, διότι ό χωλός καί νάνος ποιητής 
διεκωμώδει διά τών στίχων του πρόσωπα καί 
πράγματα καί μάλιστα μέ τοιαύτην παρρησίαν 
καί καυστικότητα, ή όποία δέν ήτο δυνατόν 
νά λησμονηθή ευκόλως.

’Ανίκανος δΓ οΐανδήποτε άλλην εργασίαν έξ 
αίτίας τής σωματικής μειονεκτικότητος, έζη μόνον 
μέ αύτήν τήν ασχολίαν, μέχρι τοϋ 1821, χάρις είς 
τήν οικονομικήν βοήθειαν τών φίλων του καί τών 
κατοίκων τής Δημητσάνης, οί περισσότεροι τών 
όποιων έξετίμων τό θάρρος καί τήν παρρησίαν ιού 
νεαρού ποιητού.

Μόλις έξερράγη ή Έπανάστασις, ό Τσοπανάκος 
έγινεν άλλος άνθρωπος. “Επαυσε σχεδόν νά γράφη 
σατύρας. 'Ολόκληρος ό έαυτός του έστράφη πρός 
τό μεγάλον γεγονός τής άναστάσεως τοϋ Ελλη
νικού “Εθνους. Οϋτω μίαν ήμέραν, συγκινημένος 
άπό τά ήρωϊκά κατορθώματα τών αγωνιστών καί 
μέ τήν ψυχήν φλεγομένην άπό άκρατον πατριω
τισμόν εύρέθη είς ένα στρατόπεδον τής Πελοποννή- 
σου νά άπαγγέλη πρός τά παλληκάρια τοϋ άγώνος 
φλογερούς πατριωτικούς στίχους, όπως οί κατωτέ
ρω :
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'Έλληνες τώρα όίγωμεν 
τά δπλα μας άς λάβωμεν 
Ή  πατρίδα μας φω νάζει 
καί ό Ρήγας διατάζει.
Καθώς ό Φοΐνιξ καινουργεϊ 
Έ τσι καινουργεϊ τό Έ θνος  
Τό Ε λληνικόν τό γένος . .

Τό ποίημα τούτο, αφελές εν πολλοϊς, εις τούς στί
χους του διακρίνεται πάντως διά την πνοήν του 
καί τον πατριωτικόν ενθουσιασμόν τού στιχουρ- 
γού. ’Επηρεασμένος άπό τον θούριου τού Ρήγα Φε- 
ραίου, τάς φλογέράς έπιστολάς προς τούς "Ελληνας, 
τού Άδαμαντίου Κοραή καί τους στίχους των άλ
λων 'Επτανησίων πρωτοπόρων ποιητών, ό Τσο
πανάκος, χωρίς νά έχη μεγάλην μόρφωσιν ούτε 
νά είναι προικισμένος μέ ύψηλάς εμπνεύσεις καί 
τεχνικήν δεξιότητα εις τον χειρισμόν τού στίχου, 
κατώρθωσεν έν τούτοις μέ τραγούδια καί ποιήματα, 
όπως τό άνωτέρω, νά συγκινή, νά προκαλή ρίγη 
ένθουσιασμού καί πολλάκις τον θαυμασμόν των 
άπλοϊκών πολεμιστών, οί όποιοι κυριολεκτικώς 
ένεθουσιάζοντο μέ τούς στίχους αύτούς τούς οποί
ους συνώδευεν ή ιδιότυπος μουσική της φλογέρας 
τού Τσοπανάκου. ’Εξ άλλου, αί σάτυραι τού χωλού 
ποιητού μέ την άστείαν έξωτερικήν έμφάνισιν ήσαν 
ή μοναδική σχεδόν διασκέδασις τών άγωνιστών, 
μετά τήν δοκιμασίαν τών σκληρών μαχών. Αύτόπται 
μάρτυρες τής έποχής οί όποιοι έζησαν έκ τού πλη
σίον καί έγνώρισαν τον πατριωτισμόν καί τήν φλό
γαν τής ψυχής τού Τσοπανάκου, όπως ό ιστορικός 
Φιλήμων, ό Α' Υπασπιστής τού Θεοδώρου Κολο- 
κοτρώνη Φωτάκος καί ό Βαρθολομαίος Μέντελ- 
σον εκφράζονται μέ ένθουσιασμόν διά τόν Τσοπανά
κον είς τά ιστορικά βιβλία τά όποια συνέγραψαν. 
Ούτος έτρεχεν άπό στρατοπέδου είς στρατόττεδον 
Ιπιτυγχάνων νά συγκινή καί νά συναρπάζη τούς 
άγωνιστάς μέ τά ποιήματά του, προκαλών μετα
ξύ των τήν άμιλλαν. "Εψαλλε μέ τόν ίδικόν του 
τρόπον τόν θάνατον τών παλληκαριών είς τήν μά
χην, τήν άνδρείαν τών πολεμιστών καί τό μέλλον 
τής έλευθέρας πατρίδος, διεγείρων τό πατριωτικόν 
συναίσθημα ύπέρ τής άγωνιζομένης διά τήν άνε- 
ξαρτησίαν της Πατρίδος.

Ό  Ν. Παπαδόπουλος, ό όποιος ήτο στενός φίλος 
τού Τσοπανάκου καί πρώτος έξέδωσεν είς συλλογήν 
τά ποιήματά του, περιγράφει ώς έξής τόν άπλοϊκόν 
"Ελληνα τραγουδιστήν τού άγώνος τής άνεξαρτη- 
σίας :

«Τό ανάστημά του ήτο ώς δωδεκαετούς νέου, ό 
δέ χαρακτήρ τού προσώπου του άνδρικός. Παϊς ών 
ήκολούθησε δύο έτη έλληνικά μαθήματα είς τό κοι
νωφελέστατου σχολεΐον τής πατρίδος του. Μή δυνά- 
μενος διά τό πάθος του νά άκολουθήση περισσότε
ρον, έγίνετο ένίοτε άκροατής τών παλαιών συμμαθη
τών του. Νούς εύφυής, πνεύμα ποιητικόν, άστεϊος 
καί καλόφωνος άν έβλεπε κανένα άτοπον είς τήν πα
τρίδα του, άμέσως τό έστιχούργει καί καθή μένος 
είς γωνίαν τινα τό έτραγούδει. Ποτέ δέν ετυχε νά 
έκβή έξω τής πατρίδος του. "Αμα είδε τόν ύπέρ 
πατρίδος άγώνα, ένθουσιών, ήρχισε νά έξυμνή 
όσας άν ανδραγαθίας έμάνθανε».

Δι’ άναλόγων επαινετικών σχολίων διά τό προ
σώπου τού ιδιορρύθμου ποιητού έκφράζονται καί 
όσοι άλλοι κατέλιπον γραπτά  μνημεία τών ήρωϊ-

κών εκείνων χρόνων καί έτυχε νά γνωρίσουν τόν 
Τσοπανάκον, ό όποιος έτρεχεν ακούραστος άπό 
μάχης είς μάχην άναζωπυρών διά ποιητικών αύτο- 
σχεδιασμάτων καί τών ήχων τής φλογέρας του τό 
θάρρος καί τόν ένθουσιασμόν τών άγωνιζομένων πο
λεμιστών. Είς όλους τούς πολεμιστάς ήτο αγαπητός, 
διότι παρά τήν φυσικήν του αδυναμίαν έδέχετο 
ευχαρίστως νά ύποστή κόπους καί ταλαιπωρίας, 
πολλάκις δέ καί κινδύνους τής ζωής του προκειμέ- 
νου νά ψυχαγωγήση καί νά ένθαρρύνη τούτους.

Ή  Κυβέρνησις τής άγωνιζομένης πατρίδος καί 
ιδίως ή Πελοποννησιακή Γερουσία άντιληφθεΐσα 
εγκαίρως τήν χρησιμότητα τού Τσοπανάκου καί 
τήν σημασίαν τών ύπηρεσιών του, τόν έβοήθησε 
οίκονομικώς διά νά συντηρηθή, ό δέ ’Αρχιστράτηγος 
τού Άγώνος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τού παρέσχεν 
άμέριστον τήν συμπαράστασιν καί συνδρομήν του, 
διασκεδάζων καί ό ίδιος παρά πολύ μέ τά τραγού
δια τού χωλού καί νάνου ποιητού. ’Επίσης ιδιαι
τέραν άγάπην καί έκτίμησιν πρός τόν Τσοπανάκον 
έτρεφε καί ό άνεψιός τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, 
ό Νικήτας Σταματελόπουλος, ό περίφημος Νικητα- 
ράς, ό όποιος μάλιστα έφρόντισε νά τού χορηγη- 
θή καί ένα άλογο, έκ τών λαφύρων τής συντριβείσης 
ύπό τών Ελλήνων στρατιάς τού Δράμαλη, διά νά 
διευκολύνεται ό Τσοπανάκος είς τάς μετακινήσεις του.

Τό άλογον τό όποιον έχάρισεν ό Νικηταράς είς 
τόν Τσοπανάκον άν καί ήτο χωρίς ούράν, διά τόν 
φλογερόν τραγουδιστήν άπέβη ό νέος Πήγασσος, 
ό όποιος τόν μετέφερε γρηγορώτερα πλησίον τών 
άγωνιζομένων Ελλήνων καί τόν ένέπνεεν είς τήν 
σύνθεσιν τών πατριωτικών του στίχων. Μή δυνά- 
μενος όμως νά έκθρέψη ό Τσοπανάκος τόν πήγασσόν

Ν ικήτας Σ ταμ ατελόπουλος . Ό  περ ίφ η μ ος Τουρ
κοφ ά γος τόν όποιον ό Τσοπανάκος έθαύμαζε διά 
τήν γενα ιότη τά  του κα ί ό θαρραλέος όπλα ρχη γός 
ά νταπέδ ιδε τόν θαυμασμόν διά τή ς προστασίας του  .
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Π αλληκάρια  τοϋ Α πελευθερωτικού άγώ νος διασκεδάζουν 
μ ά χης μέ λεβέντικ ους έλληνικοΰς χορούς .

του, εγραψεν είς τόυ προστάτην του Νικηταράν την 
έξης αμίμητου έμμετρον επιστολήν :

Τό δώρο σου Νικηταρα, 
τό άλογο χωρίς νουρά, 
μεγάγη μοΰ έδωκε χαρά, 
μά είναι μπελάς για φουκαρά 
δπου δεν έχει τον παρά 
γιά νά ταΐζη τόν καρά.
Γι’ αύτό κάνε μου τήν χάρι 
σύ πού μ’ έχεις στό ναζάρι 
μόλις λάβης τό χαμπάρι 
νά μοΰ σΐείλης καί κριθάρι 
πριν δ διάολος τό πάρει 
καί σοΰ στείλω τό τομάρι . . .» .

Οΰδεμία νίκη των Ελλήνων μέχρι τό έτος 1825— 
δτε ό Τσοπανάκος άπέθανεν—καί ούδείς άπό τους 
ήρωας τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, ελλείπει 
άπό τά ποιήματα καί τάς σατύραςτου. Περισσό
τερον όμως άπό όλους τούς “Ελληνας οπλαρχηγούς 
τού άγώνος ύμνε! τόν Νικηταράν τόν όποιον 
έθαύμαζεν καί άγαπούσε ίδιατέρως. Τήν αγάπην 
αύτήν καί τόν Θαυμασμόν ό περίφημος Νικηταρας 
ανταπέδιδε πρός αύτόν διά τής οικονομικής ένι- 
σχύσεώς του καί προσωπικής του προστασίας. 
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ εμφυλίου πολέμου καί των 
διαιρέσεων, αί όποΐαι έθεσαν Ιν άμφιβόλω τήν επι
τυχίαν τοϋ Ιλληνικοϋ άγώνος καί ήμαύρωσαν εις 
τά δμματα των συμπαθούντων τόν δίκαιον άγώνα 
των Ελλήνων, Εύρωπαίων, τά ήρωϊκά κατορθώμα
τα των άγωνιστών, ό Τσοπανάκος ύψωσε τήν φω
νήν τής πατριωτικής συνειδήσεώς του καί έγραψε 
ποιήματα διά των όποιων έκάλει τούς “Ελληνας 
νά ομονοήσουν καί νά ένωθοϋν πριν είναι αργά καί 
χάσουν δ,τι δι’ αγώνων και αίματος απέκτησαν. 
Εις τό κορύφωμα των διαιρέσεων εκείνων άπεβιβά- 
σθη εις τήν Μεσσηνίαν ό Ίμβραήμ, ό όποιος αφού 
έδάμασεν τήν ήρώϊκήν άμυναν των ολίγων αγω 
νιστών τοϋ Παπαφλέσσα είς τό Μανιάκι, ήρχισε 
νά προχωρή εις τό εσωτερικόν τής Πελοποννή- 
σοϋ καταστρέφουν τά πάντα διά πυρός καί σιδήρου.

κατά  τή ν  Ανάπαυλαν τής

Ό  Τσοπανάκος πληγωμένος άπό τό κατάντήμα 
τών Ελλήνων, οί όποιοι ήγωυίζοντο διά τήν έξου- 
σίαν πριν άκόμη κερδηθή ή πολυπόθητος ανεξαρτη
σία καί ενώ ό εχθρός ερήμωνε ανενόχλητος σχεδόν 
τήν πατρίδα, έπέσπρεψεν είς τήν Δημητσάναν. 
Χωρίς φίλους καί προστάτας, διότι ό Κολοκοτρώνης 
είχε φυλακισθή άπό τούς Κυβερνητικούς καί ό Νικη- 
ταρας είχεν έκδιωχθή άφησε τό έτος 1825 τήν τε- 
λευταίαν του πνοήν, πλήρης πικρίας καί άπογο- 
ητεύσεως διά τήν διαίρεσιν τών Ελλήνων.

Ό  μέγας Έλλην λαογράφος Νικόλαος Πολίτης 
άναφέρει είς τά συγγράματά του μίαν άλλην παρά- 
δοσιν περί τοϋ θανάτου τοϋ Τσοπανάκου, τήν εξής : 
«περί τοϋ θανάτου τών ποιητών φέρονται παρά
δοξοι θρύλοι. Ό  Αισχύλος άπέθανε συντριβέντος 
τοϋ κρανίου του έκ χελώνης, τήν όποιαν αφήκεν 
άφ’ ύψηλού αετός, έκλαβών τήν φαλακρόν κεφα
λήν του ώς πέτραν. Ό  Σοφοκλής άπό ράγα στα
φυλής. Ό  Εύριπίδης σπαραχθείς ύπό κυνών.^ Ό  
θρύλος περί τού θανάτου τοϋ Τσοπανάκου είναι 
πεζότερος. Όδοιπορών έζήτησε νά κορέση τήν πεί
ναν του άπό μία κορομηλέαν. "Αν καί οϊ καρποί της 
ήσαν άωροι, έφαγε κατά κόρον καί άπεθανεν άπο 
δυσπεψίαν . . .».

Οίονδήποτε δμως καί άν είναι τό τέλος τοϋ ποιη- 
τοϋ, οί στίχοι του μαρτυρούν δτι μέσα του έκαιγε 
ή φλόγα τού ίδεολόγου πατριώτου. Ή  Έπανάστα- 
σις τόν εύρήκε πρώτον είς τά επάλξεις τού άγώνος. 
Παρά τήν φυσικήν του άδυναμίαν καί την κωμικήν 
του Ιμφάνισιν μέ αδάμαστου καί ακλόνητου πίστιυ 
είς τόυ ιερόν αγώνα τής φυλής έπολέμησε μέ τον 
ίδικόν του τρόπον καί έδωσε είς τόν αγώνα ολό
κληρον τόν εαυτόν του, έμψυχών τους αγωνιστάς 
είς την μάχην καί ψυχαγωγών αύτούς είς τά στρα
τόπεδα μέ τάς άμιμήτους σατύρας καί τό ιδιόρ
ρυθμου τραγούδι του.

Ταπεινός, αφανής, αλλά φλογερό καί άκάματος 
δέν διεξεδίκησε ποιητικός δάφνας. Μία μόνον ϋπήρ- 
ξεν ή επιθυμία του: Νά ΐδη τήν πατρίδα του ελευ
θέρου καί ανεξάρτητου.

Ε. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
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ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ TOY ΕΙΚΟΧΙΕΗ A

ΥΠ ΕΡ  Τ ΗΝ Ν Υ Κ Τ Α

Τό Είκοσιένα είναι ή μεγάλη μνήμη, ή άκατάλυτη, 
εθνική καί άνθρώπινη. Δέν μπορούμε νά τής άπι- 
στήσουμε, γιατί βρίσκεται, ζωντανή πάντα, μέσα στό 
αίμα μας, μέσα στό αίμα τών άμέσων προγόνων. Ζού- 
με άκόμη, παρά τά πυκνά περιστατικά πού έχουν 
μεσολαβήσει, τήν «έπαύριόν» του. Γιατί τό Είκοσιέ
να είναι τό τεράστιο όρόσημο, πού χωρίζει τή νεώ- 
τερη 'Ιστορία μας, στά δυό. Όπου κι’ άν σταθούμε, 
όπου κι’ άν βρεθούμε, θά τά συναπαντήσουμε. Οί 
άνθρωποί του, οί πόλεμοί του, οί άγωνίες του, οί έν- 
θουσιασμοί του καί οί άποκαρδιώσεις του, ή όλο- 
φώτεινη έξαρσή του καί τά σκοτεινά του σημεία 
έξακολουθοΰν νά είναι οί πραγματικότητές μας, πρα
γματικότητες εθνικές καί ανθρώπινες. Καί κάθε 
φορά, πού ξανάρχεται, καθώς σήμερα, πανηγυρικά 
μπροστά μας, πέρ’ άπό τόν πάταγο τής επισημότη
τας, άναζητοϋμε στό πρόσωπό του τή μοίρα μας.

I. Μ. Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο  Υ Λ Ο Υ

Έρευνοϋμε, γιά νά κατορθώσουμε νά συλλάβουμε 
τήν άληθινή του φυσιογνωμία, γιά νά τό εντάξουμε 
στερεώτερα στήν εποχή του καί στις άλλες έποχές, 
γιά νά τό διασώσουμε σε δ,τι μονιμώτερο καί υψη
λότερο κατέχει, γιά νά γευθοΰμε τήν άκήρατη ουσία 
πνεύματος καί ψυχής, πού έκφράζει, γιά νά τό μυθο
ποιήσουμε—καί έπιδέχεται άπειράριθμες μυθοποιή
σεις—χωρίς νά τού στερήσουμε τή δύναμη καί τήν 
ένέργεια τής ζωντανής παρουσίας.

Αυτή ή φράση, τού Κάλβου, «ύπέρ τήν νύκτα», 
είναι ή καθαρώτερη διατύπωση τού περιεχομένου 
τού Είκοσιένα. "Η τούλάχιστο, μιά άπό τις βαθύ
τερες διατυπώσεις. Τό Είκοσιένα άποτελεί πραγμά
τωση άρετής. Καί ή άρετή είναι ή άνοδος, «ύπέρ 
τήν νύκτα», είναι ή έξόρμηση πρός τούς ύπέρτερους 
έκείνους χώρους, δπου τό πνεύμα αιχμαλωτίζει τήν 
αυτοσυνείδησή του. Καί ή περιοχή τού πνεύματος
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είναι περιοχή έλευθερίας. Έβλεπε πολύ σωστά ό 
Κοραής—μολονότι ό λογισμός έφερε καί στή δική 
του τήν όραση κάποιον όκνον—, όταν υποστήριζε, 
πώς ό ελληνικός λαός έπρεπε νά κατακτήση, με τή 
δύναμη τής παιδείας, τήν έλευθερία, πριν άποφασίση 
νά πάρη τά σύνεργα τοϋ πολέμου στά χέρια του. Ά λλ’ 
ό Κοραής είχε λησμονήσει, πώς όσο μεγάλος δά
σκαλος είναι ή γνώση, άλλο τόσο μεγάλος δάσκαλος 
είναι καί ή σκλαβιά. Μέσα στή νύχτα τής δουλείας, 
«νύκτα αιώνων», ή έκφραση είναι καί πάλιν τοϋ Κάλ- 
βου, ό άνθρωπος πραγματοποιεί τή γενναία κάθοδο 
προς τά έσώτερα στρώματα τοϋ έαυτοϋ του, 
συμμαζώνεται δλόγυρα στο πρωταρχικό κύτταρό 
του, αύτοκατακρημνίζεται καί αύτοβυθίζεται. 
Ζή έσωτερικώτερα και έντονώτερα τή ζωή. 
Εμείς, οί μεταγενέστεροι, μπορούμε, έπάνω σέ 
τοϋτο, νά έχουμε καί πείρα δική μας, τήν πείρα τής 
Κατοχής. Τί φοβερό, τί άπαίσιο καί τί γόνιμα συνά
μα εκπαιδευτήριο υπήρξαν οί χρόνοι έκεϊνοι! Πώς, 
μέ τό θάνατο στήν καρδιά, μέ τήν άξημέρωτη θλί
ψη, μπορούσαμε ν’ άνανεώνουμε τις μέσα μας κοι
μισμένες άξιες, ν’ άφυπνίζουμε συναισθήματα, πού 
είχαν άτονήσει, ν’ άνακαλύπτουμε ιδανικά, πού 
ένιώθαμε, πώς μάς έπερίσσευαν στους καιρούς τής 
ειρήνης, νά φαρδαίνουμε καί νά βαθαίνουμε τήν 
κάθε στιγμή! "Ετσι καί τότε, στή νύχτα τής Τουρκο
κρατίας, άλυσοδεμένοι, καρτερούσαμε τή «φιλε
λεύθερη λαλιά» τοϋ Σολωμοΰ, κι’ ήταν καί τοϋ 
άπαίδευτου λαοΰ καί τών φωτισμένων ή ύπαρξη 
όλη προσδοκία καί άναμονή. Καί ή άναμονή άρχι
σε νά γίνεται άνυπομονησία, όταν έθνη άλλα πα
λεύοντας γιά ζωή καί γιά θάνατο, πραγματοποιούσαν 
τήν κατακόρυφο άνοδο, «υπέρ τήν νύκτα».
Τό Είκοσιένα είναι γεμάτο πάθος, άλλά καί γεμάτο 

ιδέα. Βαφτίζει τις άξίες μέσα στό ζεστό του αίμα καί 
μάς τις ξαναδίνει, παρθενικές. Είναι μιά θε
μελιώδης έκφραση τών ρευμάτων, πού διαυλα- 
κώνουν τό δέκατο όγδοο αιώνα καί τίς πρώ
τες δεκαετίες τοϋ είκοστοϋ. Ό  σκλάβος έχει τεντω
μένο τό αυτί του καί άφουγκράζεται. ’Οσμίζεται, 
καθώς τό λαγωνικό, τά μηνύματα τών καιρών. 
Ό  γαλλικός διαφωτισμός παρακολουθεΐται άπό τόν 
έλληνικό διαφωτισμό. Ή  γαλλική φιλοσοφία παρα

σκευάζει τήν έσωτερική έξέγερση. Καταρτίζει τόν 
κώδικα τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, διδάσκει συνά
μα τό χρέος τοϋ κάθε άνθρώπου πρός τήν άνθρώπινη 
άξιοπρέπεια, στηλιτεύει τή βία, κάθε μορφή βίας, τόν 
καταναγκασμό, τήν ψυχική, τήν πνευματική καί τή 
σωματική έξαθλίωση. 'Ο δέκατος όγδοος αιώνας προ
βάλλει μπροστά στά κουρασμένα, άλλά καί πάντο
τε άγρυπνα μάτια τών ταλαιπωρημένων τό θαυμαστό 
όραμα μιάς ζωής, όπου ό καθένας βρίσκει τό δίκιο 
του, όπου ό καθένας μπορεί νά ύπάρχη, νά γεύεται 
τή μικρή άνθρώπινη εύφροσύνη μέ άνοιχτό νοΰ καί 
άνοιχτή καρδιά. Τό κορμί τής Εύρώπης, τό κορμί τοϋ 
κόσμου όλου άνατριχιάζει. Τρίζουν τά σίδερα, όρθώ- 
νονται οί ψυχές. Στά 1773 οί ’Αμερικανοί ρίχνουν τρία 
φορτώματα τσάι στό λιμάνι τής Βοστώνης. Είναι ή 
άρχή. Ά λλ’ όχι ό πρόλογος. Ό  πρόλογος άνήκει σ’ 
έμάς: είναι ή τραγωδία τοϋ ξεσηκωμοΰ τοϋ Μόριά μέ 
τήν παρακίνηση τής Μεγάλης Αικατερίνης. Τά Όρ- 
λώφεια ύπήρξαν μιά προειδοποίηση. Έτσι καί τά 
τρία φορτώματα τοΰ τσαγιοϋ. Οί Άγγλοι άπόκλεισαν 
τή Βοστώνη, άλλαξαν τόν καταστατικό χάρτη τής 
πολιτείας τής Μασαχουσέτης. Τήν έπόμενη χρο
νιά συμμαζώχτηκαν στή Φιλαδέλφεια οί άντι- 
πρόσωποι τών υπερατλαντικών άποικιών. "Ενα 
χρόνο άργότερα οί Άμερινακοί πολέμησαν τούς 
Άγγλους στό Λέξιγκτον. Αίμα άπό τό αίμα 
τους. Αλλ ήδη ή καινούργια έθνική τους 
συνείδηση, ή άμερικανική, είχε σχηματισθή. 
Ο,τι άλλοτε αποτελούσε προστασία καί συ

νεργασία είχε καταντήσει πιά μισητός έφιάλτης.
Στις 4 Ιουλίου τοϋ 1776 δημοσιεύεται ή διακήρυξη 

τής άνεξαρτησίας τών δέκα τριών, τότε, Ηνωμένων 
Πολιτειών. 'Ο άντίκτυπος τοϋ γεγονότος είναι τερά
στιος. Τά φιλελεύθερα πνεύματα συγ κινούνται βαθύ
τατα. Στά 1783 ύπογράφεται ή συνθήκη τών Βερσαλ
λιών: ή Αγγλία υποχρεώνεται ν’ άναγνωρίση τήν 
άμερικανική άνεξαρτησία. Οί Βερσαλλίες είναι γεμά
τες σταματημένα ρολόγια. Δέν προαισθάνονται τίπο
τε, δέν καταλαβαίνουν τίποτε. Έξη χρόνια άργότερα 
θά εννοήσουν πολλά, θά έννοήσουν τά πάντα. Ή  
έπανάσταση τοϋ 1789, ή άλωση τής Βαστίλλης, όλα 
εκείνα τά συνταραχτικά καί θεαματικά γεγονότα δέν 
άπατελοϋν έπεισόδιο, χωρίς Ιδιαίτερη σημασία, τής

Ό  ’Α μερικανικής λαός ξεσηκώ νετα ι έναντίον τ ώ ν ’Ά γ γ λ ω ν  καί σ τ ις  4 ’Ιουλίου 
1776 δημοσιεύετα ι ή διακήρυξη τή ς  άνεξαρτησίας τώ ν  'Η ν ω μ ένω ν  Π ο λ ιτε ιώ ν . 
Ό  πολεμικός ά χός άπό τή ν  μακρυνή ήπειρο ζεσ τα ίνε ι τή ν  έλπ ίδα  κα ί φ ο υ ντώ νε ι 
τούς πόθους τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  γ ιά  μ ιά  έλεύθερη π α τρ ίδ α .



'Ο  α ντίλαλος τής Γ αλλικής Έ π α να σ τά σ εω ς ίφ θ α σ ε  μέ 
στήν σκλαβω μένη  Ε λ λ ά δ α

γαλλικής Ιστορίας. Είναι μιά χειρονομία τοϋ αΙωνίου 
άνθρώπου. Οί σκλάβοι δλου τοΰ κόσμου άνοιξαν τά 
μάτια τους, κοίταξαν πέρα, ένιωσαν ένα μεγάλο φως 
ν’ άστράφτη κ’ έγνώρισαν τόν έαυτό τους—κατά τό 
στίχο τοϋ «Πορφυρά». Ό  άντίλαλος τής Βαστίλλης 
έφτασε στ’ άπρόσιτα βουνά τής Τσαμουριας, γιά νά 
ξεσηκώση τούς σιδερόψυχους Σουλιώτες κ’ έστειλε 
τό Ρήγα, αυτό τό μεγάλο παιδί, στή βελιγραδινή ειρ
κτή. Ό  Ναπολέοντας πρόβαλε μεσ’ άπό τή Γαλλική 
Επανάσταση «ελευθερωτής λαών». Ή  ώρα υπήρξε 
πολύ μεγάλη. Δεν τήν έζησαν όλοι μέ τήν άνυστερο- 
βουλία, μέ τήν άγνότητα, πού τής ταίριαζε. Καθώς 
συμβαίνει πολύ συχνά στήν ιστορία τών ανθρώπων, 
τά μεγάλα δράματα νοθεύονται, φαλκιδεύονται, κηλι
δώνονται άπό τήν παρέμβαση τοϋ προσώπου, όταν 
τό πρόσωπο δέν είναι άξιο τοΰ προορισμοϋ του. Ά λλ’ 
αύτό δέν έχει, στήν περίσταση τούτη, ιδιαίτερη σημα
σία. Ή  διακήρυξη τοϋ δικαίου τών έθνοτήτων, παρά 
τις σφοδρές άντιδράσεις, πού προκάλεσε, έγονιμοποί- 
ησε τόν πόνο τών σκλάβων.

Τό Είκοσιένα πέφτει μέσα στον κύκλο τών απελευ
θερωτικών άγώνων, πού άρχισαν άπό τά τρία έκεϊνα 
φορτώματα τοΰ τσαγιοϋ στο λιμάνι τής Βοστώνης, 
γιά νά συμπληροιθοΰν μέ τήν αποκατάσταση τής 
ίταλικής ενότητας, γιά νά πάνε άκόμη μακρύτερα.
Ένας αιώνας, όπου παρά τήν ασταμάτητη επιβουλή 
τής βίας ό άνθρωπος παλεύει γιά τήν ατομική καί τήν 
έθνική του ελευθερία. Καί τό Είκοσιένα δέν είναι ό 
άσήμαντος κρίκος, ή προσπάθεια ενός μικροΰ καί 
λησμονημένου λαοΰ. Είναι μιά καθαρή φωνή, πού 
έρχεται άπό τά βάθη τών αιώνων. "Οσοι, άνθρωποι 
φωτισμένοι, μιλοϋσαν τότε γιά τήν έλευθερία, γιά τή 
δημοκρατία, γιά τήν άρνηση τής βίας, όσοι χτυπούσαν 
τήν άπολυταρχία, τό δεσποτισμό, τήν καταδυνάστευ
ση είχαν στό στόμα τους καί στό λογισμό τους τήν 
Ελλάδα, τήν ’Αθήνα, τόν πέμπτο αιώνα. Καί ή Ε λ 
λάδα ήρθε ν’ άποδείξη, πώς ύπήρχε άκόμη, πώς θά 
ύπάρχη δσο σέ τούτη τήν πλάση θά πασχίζη ό άν
θρωπος νά κερδίση τήν άνθρωπιά του καί νά πραγμα- 
τοποιήση τό βαθύτερο νόημά της. Γιά τοΰτο καί ή 
ρομαντική μοΰσα, ήρωϊκή, δχι πεισιθάνατη καί 
άπολοφυρόμενη στις πρώτες μορφές της, ιαχή μάχης, 
τραγούδι πολέμου, έγερτήριο σάλπισμα, σκέπασε
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περιασή λαχτά ρα

τό Είκοσιένα μέ τά μεγάλα καί όρμητικά της φτερά.
Τό Είκοσιένα είναι μιά συνταραχτική δήλωση πα

ρουσίας. Μιά παράτολμη δήλωση. Γιατί έρχόταν 
νά διαταράξη μιά κατάσταση πραγμάτων μέ τόση 
δυσχέρεια άποκαταστημένη ίίστερ’ άπό τήν τραγωδία 
τοΰ Βατερλώ, ν’ άρνηθή μιά συνθηκολόγηση καί ν’ 
άκυρώση μιά συγκατάθεση. Γιατί προσπαθούσε νά 
σφηνωθή άνάμεσα σέ μιά χαμένη καί σέ μιά ενδεχό
μενη εύκαιρία. Αύτό πού οί φρόνιμοι άνθρωποι έκρι
ναν τότε μειονέκτημά της, αύτό, καθώς έδειξαν τά 
περιστατικά υπήρξε καί ή μέγιστη αρετή της. Έτσι 
τό Είκοσιένα ήρθε σάν ένα μεθύσι. Έχει όλα τά 
γνωρίσματα τής ποιητικής δημιουργίας. "Ολοι οί 
υπολογισμοί, δλες οί προφυλάξεις, δλες οί ιστορικές 
χωροσταθμήσεις δείχνονται μηδαμινές μπροστά στό 
ούσιαστικό καί τό κύριο, πού είναι ή οίσιρηλατημένη 
φαντασία, ή άναφλογισμένη ψυχή. Άντιστρατεύεται 
τή λογική. ’Αλλά υπακούει στό νόμο μιας άλλης λο
γικής, πού είναι υπέρτερη καί μεστότερη άπό τήν ψυ
χρή λογική τών εννοιών. Όταν συλλογιέται τό πάθος 
αφυπνίζονται δυνάμεις άπό τις πολυτιμότερες τοΰ 
άνθρώπου. Τό Είκοσιένα είναι τό πάθος, πού δέν συμ
μορφώνεται πρός τήν έπιταγή τής κοινά νοημένης 
λογικής, άλλά πού άνταποκρίνεται πρός τήν λογική 
τής Ιστορίας. 'Η 'Ιστορία είχε τότε ξυπνήσει. Μήτε οί 
ραδιουργίες τής Τέρας Συμμαχίας μήτε τά συμφέρον
τα τών ισχυρών τής γης κατώρθωσαν νά τήν έμποδί- 
σουν νάπροχωρήση. Γιατί ή Ελλάδα μπόρεσε ν’ άντι- 
τάξη στήν πολιτική τοΰ ΜέττερνιχτόΜεσολόγγι. Τό 
Μεσολόγγι είναι ή αύτοκατάλυση. Ένα βήμα πέρ’ άπό 
τό θάνατο. Πώς νά τό πολεμήσης; Τό Μεσολόγγι δέν 
πολεμιέται. ’Αργά ή γρήγορα θά τοΰ ύποταχθής. 
Γιατί έκεΐ δέν εισφέρει ή πολιτική. Εισφέρει ό άν
θρωπος. Εισφέρει τά πάντα. Καί ή πολιτική, δσο κι 
άν είναι επιδέξια κι’ δσο κι’ άν πολλές φορές, θέλει 
ν’ άγνοεΐ τόν άνθρωπο, δέν έχει τό δικαίωμα ή καί τή 
δύναμη νά τόν παραμερίση. Κι’ δταν έρθη ή ώρα τοΰ 
άνθρώπου, δπως ήταν ή ώρα τοΰ Είκοσιένα, δλα τ’άρι- 
στουργήματα τής λογικής ή τής πολιτικής τινάζονται 
στον άέρα.

Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ
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τσά, οπού σκοπεύει νά τούς κρα- 
τήση σάν όμήρους. Οί άλλοι 
ύπακούουν, οί πρόκριτοι όμως τής 
Άχαΐας σκηνοθετούν τήν αναχώ
ρησή τους, ενώ συγχρόνως πα 
ραδίδουν σ’ έμπιστό τους επιστο
λή, ποΰ δήθεν κάποιος Τούρκος 
φίλος τους είχε γράψει καί πού 
έπρεπε νά τούς παραδώση τήν 
επομένη ενώ θά βρίσκονταν καθ’ 
όδόν. Ή επιστολή τούς πληροφο
ρούσε ποιά ήταν ή αίτια τής συγ- 
κεντρώσιως πού έκαμε ό Βαλής 
καί γ ιά  τήν τιμωρία πού τούς 
ετοίμαζε.

Μετά τήν ανάγνωση τής επι
στολής οί συνωμόται τής Άχαΐας 
παριστάνουν τούς άγανακτισμέ- 
νους, διαμαρτύρονται πώς έχουν 
συκοφαντηθή καί πώς δέν θά 
μεταβούν στην Τριπολιτσά πριν 
συγκεντρώσουν τις Αποδείξεις πώς 
είναι αθώοι.

"Ετσι άποσύρονται στήν 'Αγία 
Λαύρα κΓ έκεϊ συσκέπτονται γιά 
τό τί πρέπει νά πράξουν καί συγ
χρόνως ειδοποιούν τον βοεβόδα 
Καλαβρύτων Άρναούτογλου γιά 
τό τί τούς συνέβη. Πλησιάζει 
ή μεγάλη γιορτή τής Μονής τοΰ 
'Αγίου ’Αλεξίου στις 17 τού Μάρ
τη. Ή  συζήτηση περί τού πρα- 
κτέου μεταξύ τών προκρίτων κρα- 
τάει μέρες. Ό  Π. Πατρών Γερμανός-, 
ό Κερνίτσης Προκόπιος, ό Άνδρέας 
Ζαΐμης, ό Λόντος, ό Άσημάκης 
Φωτήλας, ό Θεοχαρόπουλος καί 
ό Χαραλάμπης συμφωνούν καί 
διαφωνούν σ’ εκείνη τήν μεγάλη 
ώρα γιά τήν τύχη τού γένους. Καί 
νά πού σημαίνει ή στιγμή τής 
μεγάλης άποφάσεως. Ό  Νικόλας 
Σολιώτης, ό σταυραετός τού Χελ
μού, συντροφιά μέ τόν Κορδή 
χτυπάνε στις 14 τού Μάρτη στις 
πόρτες τού Άγριδίου τής Νω- 
νάκριδος τούς γυφτοχαρατζήδες 
καί τρεΤς γραμματοφόρους τού 
Καϊμακάμη τής Τριπολιτσάς πρός 
τόν Χουρσίτ πασσά πού πολεμάει 
τόν 'Αλή Πασσά στά Γιάννενα. 
Είναι τό πρώτο ντουφέκι τού 21.

Μια μαρμάρινη πλάκα, στημένη 
έκεϊ άπό τήν πρώτη έλεύθερη Ε λ
ληνική Κυβέρνηση μαρτυράει μέχρι 
σήμερα τό μεγάλο γεγονός.

«’Ενταύθα έξερράγη ή έπανά- 
στασις τού 1821. Νικόλας Σολιώ
της οδηγών άνδρείους Νωνοκρι- 
δεΐς, πρώτος έπολέμησεν τούς 
Τούρκους τήν 14 Μαρτίου 1821. 
"Εστω τό επίγραμμα είς δόξαν 
αίωνίαν». Στις 15 Μαρτίου ό 
γέρο—Άσημάκης Ζαΐμης έλαβε τήν

άπόφασίν του. “Οταν έτρωγε συν
τροφιά μέ δύο παληούς κλέφτες, 

* τόν Χονδρογιάννη καί τόν Πε- 
τιώτη, τούς ρώτησε. Τί χαμπάρια 
παλληκάρια μου. Κι’ εκείνοι μέ 
μιά εναγώνια λαχτάρα τού άπήν- 
τησαν.—«Αύριο περνάει γ ιά  τήν 
Τριπολιτσά μέ άφαντικά γρόσια 
(τού Δημοσίου) ό Σπαχής είσ- 
πράκτορας Σεϊντή—Λαλιώτης καί 
άν είναι μέ τήν γνώμη τής άφεν- 
τιάς σας, νά τούς βαρέσουμε καί 
νά πάρουμε τά γρόσια γιά  τό 
γένος. Ό  Ζαΐμης, σήκωσε τό 
κεφάλι, άστραψαν τά μάτια του, 
τούς ένευσε νά κεράσουν καί σάν 
’Αρχαίος Σπαρτιάτης τούς είπε λα
κωνικά.«Στήν εύχή μου παιδιά μου».

Τήν έπομένη 16 τού Μάρτη ό 
Χονδρογιάννης μέ τό Λαμπρού- 
λια, τούς αδελφούς Μόλκα καί τό 
Δημόπουλο χτύπησαν στήν Χε- 
λωνοσπηλιά (Πηγές Λάδωνος) σ’ 
ένέδρα τόν Σεϊντή Σπαή καί τόν 
Τραπεζίτη Ταμπακόπουλο.

Συγχρόνως άνθρωποι τού Φω- 
τήλα μέ εντολή τού Παναγιωτά- 
κη Φωτήλα σκότωσαν στο Λει- 
βάρτζι άλλους δύο Τριπολιτσιώ- 
τες Σπαήδες. Στο μεταξύ οί πρό
κριτοι εξακολουθούσαν τίς συζη
τήσεις τους στήν “Αγια Λαύρα, 
ώσπου άνήμερα τ ’ Α γίου ’Αλεξίου 
στις 17 τού Μάρτη καταφθάνει 
στο Μοναστήρι ό οπλαρχηγός 
Άσημάκης Σκαλτσάς καί μαζί μέ 
τόν χαιρετισμόν του φέρνει στούς 
προεστούς τήν είδηση τών παρα
πάνω γεγονότων.

"Ετσι, στις 18 Μαρτίου στο Βυ
ζαντινό εκκλησάκι γίνεται δοξο
λογία, θεία μετάληψη καί ή όρκω- 
μοσία. Τό χρυσοκέντητο παραπέ
τασμα τής ώραίας πύλης μεταβάλ
λεται σέ πρώτο ’Εθνικό λάβαρο, 
κάτω άπό τό όποιο σταυρώνον
ται τά γυμνά γιαταγάνια καί εύ- 
λογούνται άπό τόν Γερμανό «Λευ- 
θεριά ή Θάνατος».

Τήν έπομένην 21 Μαρτίου όλοι 
οί όπλαρχηγοί τών Καλαβρύτων 
Νικ. καί Βασ. Πετμεζάς, Σολιώτης, 
Σκαλτσάς, Παπαδαΐοι καί οί πρό
κριτοι Χαραλάμπης, Θεοχαρό
πουλος, Μουρτογιάννης μαζί μέ 
600 παλληκάρια έπετέθησαν κα
τά τών Καλαβρύτων. Οί Τούρκοι 
κλεισμένοι στούς Πύργους τους 
άντιστάθηκαν μέ πείσμα. Δέν μπό
ρεσαν νά κρατήσουν τήν ορμή τών 
πολιορκητών καί τό άπόγευμα 
τής ιδίας ημέρας όσοι γλύτωσαν 
παραδόθηκαν μαζί μέ τόν Άρνα- 
ούτογλου.

Ή  πρώτη πόλη τού Μωριά τήν 
ή μέρα έκείνη ’Ελευθερώθηκε μέ τών 
σπαθιών τή φλογισμένη αστρα
πή, τών ντουφεκιών τόν κρότο.

Ακολούθησε δοξολογία καί γλέ- 
ντι στήν κεντρική πλατεία. "Ετσι 
άνοιξε ή αύλαία τού μεγάλου έπα- 
ναστατικού δράματος. Τ’ Αρμα
τωμένα Καλαβρυτινά παλληκάρια 
πήραν άπό τά χορταριασμένα 
ερείπια τούς λευκούς μύθους τού 
'Ελληνικού λαού καί έπλασαν μ’ 
αύτούς σύμβολα φωτεινά γιά  όλό- 
κληρη τήν Ελλάδα. Μέ τό έλεύ- 
θερο σάλπισμά τους έγιναν οί 
πρώτοι οίκοδόμοι πού έστησαν 
πάνω στά χαλάσματα ένα και
νούργιο κάστρο ιδέας. "Εγιναν τά 
Καλάβρυτα ή μυστική Ναζαρέτ 
πού τό Αδούλωτο δουλωμένο γέ
νος ξαναβρήκε τό γνήσιο έαυτό 
του.

Ή άποσταμένη έλπίδα τού 
σκλαβωμένου ραγιά έγινε ή ζωο
ποιός πυρκαϊά πού έκαψε μέ τήν 
εκδικητική φλόγα τόν τύραννο. 
'Ο μισοπεθαμένος γίγαντας πού 
λέγεται Ελλάδα καί πού 400 χρό
νια πάταγε άσπλαχνα στό κορμί 
της ό κατακτητής έγινε τώρα ό 
εφιάλτης γιά  νά έξαφανίση τόν 
δυνάστη. Πολέμησαν οί Καλαβρυ
τινοί τό 21 όχι μόνο γιά  τήν λευ- 
θεριά καί τό δοξασμένο παρελθόν, 
άλλά καί γιά  τά ύψηλά κλέη τού 
πνεύματος, τίς άφθαρτες μορφές 
τού λόγου, γ ιά  τούς ήλιόλουστους 
ούρανούς, γιά  τίς πάμφωτες ώρες 
αύτής τής γής, πού είναι πάντα 
ιερή καί Θεοτρόφος.

Καί ήταν ή ώρα έκείνη τού ξε
σηκωμού ή ώρα τής πάλης τού 
πνεύματος πρός τήν ταπεινή Αν
θρώπινη λαιμαργία, ή ώρα τής 
πάλης τού Αγαθού πρός τό κακό. 
Καί σήμερα άντικρύζοντας γιά  
μιά άκόμη φορά πρόσωπο πρός 
πρόσωπο τήν ιερή εικόνα τού 21 
ή πυρωμένη μας μνήμη διαπερνά 
τήν ψυχή μας καί Αναρριγεί.

Δέν πρόκειται μονάχα γιά  μιά 
Απλή καί δικαιολογημένη περη- 
φάνεια, πού σκορπά στά γεμάτα 
άθλιες μέριμνες στήθη μας, ή ένα- 
τένιση αύτής τής «αίώνιας κορυ- 
φής» γιά  νά χρησιμοποιήσουμε 
μιά έκφραση τού Σολωμού, άλλά 
γιά  τήν συνειδητοποίηση ένός θαύ
ματος πού τό ήθικό του μέγεθος 
Αρμόζει, στ’ αλήθεια, νά δεσπόζη 
άδιάκοπα τήν σημερινή 'Ελληνι
κή ζωή.

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΙΡΗΣ
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Δχά τό λαμπρόν Είκοσιένα τό 
γένος εϊχεν άναλάβει μακροχρό
νιον πνευματικήν προπαρασκευήν. 
Ή  προπαρασκευή αύτήήρχισε τήν 
έπομένην τής άλώσεως καϊ τήν 
έπωμίσθησαν οί Διδάσκαλοι τοΰ 
γένους.

Τό γένος είχεν ύποδουλωθή εις 
μίαν κρίσιμον ιστορικήν καμπήν. 
Κατά τήν κρίσιν έπιφανοϋς έλλη- 
νος ιστορικού «Τό Νεοελληνικόν 
έθνος έσκλαβώθηκε έπάνω στή 
διαμόρφωση καί στήν άναγέννη- 
σή του, προτοϋ προφτάση νά άνα- 
πτύξη τις νέες πολιτιστικές καϊ 
πολιτικές του δυνάμεις». Κατά 
συνέπειαν ή ύποδούλωσις άνέστει- 
λε τήν άνάπτυξιν, άλλα δέν έξαφά- 
νισε τά «σπέρματα» τοϋ μεγάλου 
πολιτισμού τής φυλής πού «κου
φοκαίουν μέσα στή στάχτη καί ή 
σπίθα είναι έτοιμη νά ξεπεταχτή».

Κατά τούς πρώτους χρόνους τής 
δουλείας ή άνάμνησις τοϋ ένδο
ξου παρελθόντος προξενεί ταρα
χήν. «Όταν δέ πρός ταύτα άπο- 
βλέψω, γράφει ό Γ. Σχολάριος— 
Γεννάδιος, ή ψυχή μου ταράττε- 
ται, καί ίλιγγιςί μου τό πνεϋιια». 
ΔΤ αυτό έπρεπε νά συνέλθη τό γέ
νος, νά ήρεμήση, νά εβρη«παρά- 
κλησιν καί παραμυθίαν». Αυτήν 
τήν υπηρεσίαν είς τό "Εθνος προσέ-

φερεν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, ή 
όποια υπήρξε «τιθήνη καί κουρο- 
τρόφος, αμα δέ καί σώτειρα των 
Ελλήνων έν ήμέραις άθλιότητος 
καί δυστυχίας», κατά τόν Θερεια- 
νόν. Πολλά προσέφεραν είς τούς 
κρίσιμους καιρούς οί διδάσκαλοι 
καί οί διδάχοι, άρχιερεΐς καί άπλοι 
κληρικοί, μοναχοί, ίεροψάλται, λό
γιοι καί πεπαιδευμένοι. Μεταξύ 
όλων διεκρίθησαν οί Γεώργιος 
Κορέσιος, Κύριλλος Λούκαρις, 
Μητροφάνης Κριτόπουλος, Ευγέ
νιος ό Αϊτωλός, ’Αναστάσιος Γόρ- 
διος, Ήλίας Μηνιάτης, Νικηφό
ρος Θεοτόκης καί Εύγένιος Βούλ- 
γαρις.

Διά τήν έπιβίωσίν του τό γένος 
κατέφυγεν είς τάς πηγάς τής πνευ
ματικής του κληρονομιάς. ’Από 
αύτάς οί λόγιοι ήντλησαν έλπίδας 
καί ώραματίσθησαν τήν μελλον
τικήν άποκατάστασιν τοΰ Έλλη- 
σμοΰ. Κατά τήν έπαφήν των μέ τούς 
άρχαίους καί Βυζαντινούς προγό
νους οί λόγιοι άπέκτησαναύτοσυν- 
ειδησίαν καί ήσθάνθησαν υπερο
χήν έναντι τού δυνάστου. ’Αλλά 
ή ιστορική συνείδησις τοΰ λαμ- 
προΰ μεγαλείου καί τής ένδοξου 
καταγωγής έκανε τόν ζυγόν βαρύ- 
τερον καί άντιθέτως, ό ζυγός τήν 
ιστορικήν συνείδησιν έντονωτέραν

Κ Γ. Φ Ρ Α Ν Τ Ζ Ο Λ Α
ΚαθηγητοΟ — Φιλολόγου

«ό ζυγός, λέγει ό Άριστοκλής, τό 
πρόσωπον ένός διαλόγου τοΰ κο
ρυφαίου διαφωτιστοΰ Κοραή, δέν 
μας άφήκε νά τρυφήσωμεν, καθώς 
οί Τοΰρκοι, άλλά καί μας ένθύ- 
μιζε πάντοτε τήν παλαιάν τοΰ γέ
νους ευγένειαν, καί έφώναζεν είς 
όλους ήμας χωρίς νά λαλή, «Διά 
τοΰτο σας βαρύνω τόν αύχένα, 
διότι έχάσατε καί τά φώτα καί τάς 
άρετάς των προγόνων σας».

Μέχρι τών μέσων τοΰ 18ου αίώ- 
νος, οί διδάσκαλοι τοΰ γένους έπι- 
διώκουν νά καλλιεργήσουν είς τούς 
υποδούλους άδελφούς τήν συνεί- 
δησιν τής ιστορικής των ύπάρξεως 
ώς έθνους. ’Αναμένουν όμως νά 
έλθη ή άπελευθέρωσις τοΰ γένους 
άπό τήν όμόδοξον Ρωσίαν.

Μετά τάς έπανειλημμένας οίκ- 
τράς άπογοητεύσεις, μετά τήν διά- 
ψευσιν τών έλπίδων, θά ομολογή
σουν τήν πλάνην των. Τότε οί δι
δάσκαλοι τοΰ γένους θά άντιλη- 
φθοΰν ότι ό υπόδουλος έλληνι- 
σμός μόνον μέ τάς ίδικάς του δυ
νάμεις θά ήδύνατο νά άνακτήση 
τήν ελευθερίαν του. Αύτήν τήν 
πεποίθησιν διακηρύττει ό διαφω
τισμός, ή λαμπρά πνευματική καί 
κοινωνική κίνησις τοΰ!8ου αίώ- 
νος πού υπηρέτησε κατ’ έξοχήν

ή
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τό γένος διά τήν έθνικήν του 
άποκατάστασιν.

Άπό τούς προδρόμους τού δια
φωτισμού ό «κλεινός» Ευγένιος 
Βούλγαρις, μέ κέντρον τήν Άθω- 
νιάδα Σχολήν (1753), είργάσθη 
διά τήν πνευματικήν έξύψωσιν τού 
υποδούλου έλληνισμοϋ καί ώρα- 
ματίσθη τήν κυριαρχίαν του εις 
τον Βαλκανικόν χώρον, ώστε νά 
φθάση εις τήν πολιτικήν του 
ελευθερίαν. Έκήρυξε τά μεγάλα 
σχέδια εις τούς μαθητάς του καί 
τούς ώρκιζε νά τά φυλάξουν μυστι
κά. Κοντά του έμαθήτευσε καί ό 
άγιος τού νεοελληνικού διαφωτι
σμού Κοσμάς ό Αίτωλός, άπό τόν 
Ταξιάρχην τής περιοχής Άπο- 
κούρου.

Ό  Κοσμάς ό Αίτωλός εις τόν 
άποστολικόν του ζήλον άκολου- 
θεΐ τούς μεγάλους διδασκάλους 
Εύγένιον τόν Αίτωλόν καί ’Ανα
στάσιον Γόρδιον. Ή  παραμονή του 
εις τό "Αγιον Όρος έπί 17 έτη καί 
ή γνωριμία του μέ τόν Ευγένιον 
Βούλγαριν είχαν μοναδικήν ση
μασίαν εις τάς μελλοντικός του 
άποφάσεις. ’Επιδίδεται είς εύρυ- 
τάτας μελέτας καί έξωπλισμένος 
μέ τήν βαθεϊαν γνώσιν τών 'Αγίων 
Γραφών καί τήν όρθόδοξον πατε- 
ρικήν διδασκαλίαν έξορμα μέ τό 
ραβδί τού άποστόλου είς τό χέρι 
διά νά παρηγορήση τόν λαόν μέ 
λόγους έλπίδος διά τό «ποθού- 
μενον».

Ή κατάστασις, πού άντικρύζει 
είναι φοβερά- «άγρίωσε τό γένος 
μας άπό τήν άμάθειαν, έλεγεν είς 
μίαν του ομιλίαν, καί έγίναμε σάν 
θηρία». Διά νά ήμερώση λοιπόν 
τό γένος έβγήκε καί περιπατεΐ «άπό 
τόπου είς τόπον καί άπό χώρας

είς χώραν» καί διδάσκει τούς άδελ- 
φούς του Χριστιανούς. Διακρίνει 
μέ τό διορατικόν του χάρισμα τήν 
άνάστασιν τού γένους ώς άποτέ- 
λεσμα τής πνευματικής άναγεννή- 
σεως. Προτρέπει μέ θέρμην τούς 
γονείς «νά παιδεύουν τά τέκνα των 
είς τά Χριστιανικά ήθη». Καί είς 
άλλην ευκαιρίαν λέγει: «καλύτερα, 
άδελφέ μου, νά έχης Ελληνικόν 
Σχολεΐον είς τήν Χώραν σου, παρά 
βρύσες καί ποτάμια».

Ό  σπόρος τού κηρύγματος του 
καρποφορεί. Μέχρι τού 1779 έπέ- 
τυχε νά άνεγερθοΰν διακόσια δέκα 
σχολεία. «Διακόσια μέν τής άνα- 
γνώσεως τών λεγομένων κοινών 
γραμμάτων» κατά τόν σύγχρονόν 
του Σέργιον Μακραΐον, καί «δέκα 
τής άρχαίας διαλέκτου καί τών 
επιστημών». Τό έργον του μοναδι
κόν είς τούς χρόνους τής δουλείας, 
έπεσφράγισε τό μαρτύριον είς τάς 
24Αύγούστου 1779.

Μεταξύ τών φλογερών διαφωτι
στών ό Καταρτζής, ό Ίώσηπος 
Μοισιόδαξ, ό Δωρόθεος npcbioc, 
ό Βηλαρας καί ό Ζαλίκης, μέ κο
ρυφαίους τόν Ρήγαν καί τόν Κο- 
ραήν, προσέφεραν πολυτίμους υπη
ρεσίας είς τόν υπόδουλον έλληνι- 
σμόν. Ό  Ρήγας, άπό τόν κύκλον 
τού Καταρτζή, άναπτύσσει έντονον 
πολιτικήν καί έθνικήν δράσιν. Ό  
«Θούριος» του, πού κυκλοφορεί 
μυστικώς, διαδίδεται καί άνάπτει 
τήν φλόγα τής έθνεγερσίας είς τήν 
Ελλάδα. Ό  μαρτυρικός θάνατός 
του έπισφραγίζει τό έργον τού 
φλογερού κήρυκος τής ελευθε
ρίας καί τόν «σπόρον του» θερίζει 
τό έθνος όλίγον βραδύτερον.

Τό κίνημα, όμως, τού διαφωτισμού 
εύρήκε τήν έξοχωτέραν έκπροσώ-

πησίν του είς τήν μεγάλην μορ
φήν τού ’Αδαμάντιου Κοραή. Ό  
Κοραής, κατά τήν φράσιν τού Κ. 
Κούμα «Θείος ν„ΰς», κατέχει κεν
τρικήν θέσιν είς τήν Ελληνικήν 
πνευματικήν ιστορίαν. ’Από τό 
Παρίσι, όπου εγκαθίσταται τό 1788 
καί μένει μέχρι τού θανάτου του 
(1833) γράφει καί τυπώνει φυλλά
δια καί βιβλία μέ χρηματικήν ένί- 
σχυσιν, πού δίδουν Χίοι έμποροι 
καί οί Ζωσιμάδαι, καί τά στέλλει 
είς τούς υποδούλους άδελφούς. 
Εργάζεται διά τήν πνευματικήν 

άναγέννησιν τού 'Ελληνισμού καί 
τήν έθνικήν του άποκατάστασιν. 
Είς τάς 27 Νοεμβρίου 1803 έγρα- 
φεν είς τόν Παπα-Άνδρέαν Ιερω
μένον «Δικαίως θρηνείς τήν κατα- 
στασιν τού γένους. Ά λλ’ όμως 
ό καιρός δέν είναι μακράν, όπόταν 
οί θρήνοι θέλωσι μεταβληθή είς 
άλλαλαγμούς άγαλλιάσεως καί χα
ράς. . . όταν τά φώτα λάμψωσιν, ή 
δουλεία έξ άνάγκης πρέπει νά 
παύση».

Αύτή είναι είς πολύ γενικός γ ραμ- 
μάς ή πνευματική ιστορία τού έλ- 
ληνισμού τών χρόνων τής δου
λείας. 'Η μνήμη αύτής τής λαμ- 
πρας πνευματικής προκοπής επη
ρεάζει άκόμη έμφανώς τήν ζωήν 
μας, ώς άτόμων καί ώς έθνους. 
Αποτελεί τήν φωνήν τών άμέσων 
προγόνων, πού έχουν δικαίωμα νά 
παρεμβαίνουν είς τάς έκδηλώσεις 
τού εθνικού καί κοινωνικού μας 
βίου. 'Οπωσδήποτε, δέν τούς άρ- 
νούμεθα τό δικαίωμα. Τούς έπροσέ- 
ξαμεν όμως; Τούς έσπουδάσαμεν, 
οσον έπρεπε; Έμαθητεύσαμεν παρά 
τούς πόδαςτων, ώς γνήσιοι μαθη- 
ταί καί διάδοχοι; Ά ς ευχηθώμεν, 
νά δώση ή γενεά μας καταφατικήν 
άπάντησιν.

Αί φωτογραφίαι τοΰ παρόντος πανηγυρικού τεύχους, αΐ άναφερόμεναι είς 
την επαναστασιν, επι τη συμπληρώσει εκατόν πεντήκοντα ετών άπό τής ένάρ- 
ξεως τής Ελληνικής Επαναστάσεως έλήφθησαν έκ τοΰ «'Ιστορικού Λευκώματος 
τής Ελληνικής Επαναστάσεως», προσφερθεΐσαι εύγενώς ΰπό τού Εκδοτικού  
Οίκου «Μ ΕΛΙΣΣΑ», Πανεπιστημίου 34, Ά θή να ι.
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Ή  θέση τής γυναίκας στην αν
θρώπινη κοινωνία, απασχόλησε 
συγγραφείς, ιστορικούς, κοινωνιο
λόγους καί φιλοσόφους, κάθε επο
χής. Ό  παλαιότατος, ό "Ομηρος, 
καί μεγαλύτερος άπό τούς ποιητές 
πού έφάνηκαν στον κόσμο, γεμί
ζει τις γλαφυρές ραψωδίες του μέ 
εικόνες φωτεινές καί λάμπουσες άπό 
τήν άστραφτερή—πάντα γοητευ
τική—παρουσία μιας γυναίκας είτε 
κοπελλίτσα πάναγνη είναι αύτή— 
ή Ναυσικά βασιλοπούλα των Φαι- 
άκων—είτε γρηά καί μάνα—ή Εκά

βη—είτε έρωμένη φλογερή, είτε 
σύζυγος—ή Πηνελόπη, ή ’Ανδρο
μάχη, αύτή πού ό ποιητής ονο
μάζει «Κουριδίη άλοχος»—πιστή 
καί άφοσιωμένη. Σ’ όλες τούτες 
τίς σελίδες τού "Ομηρου, ή γυναί
κα εχει θέση ξεχωριστή. Παρου
σιάζεται έμπνεύστρια των πιο 
εύγενικών έργων, συμπαραστάτις 
καί βοηθός σε κάθε περίσταση, 
σεβαστή άπ’ όλους, όσο καί λα
τρευτή. Δεν βγαίνει βέβαια άπό 
τον τακτό προορισμό πού Θεός 
καί Φύση τήν έχουν τάξει. Ά -

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ

'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως

σχολεϊται μέ τό νοικοκυριό της, 
τήν λατρεία των πάτριων θεών, 
τήν άνατροφή των παιδιών της, 
πού μ’ αύτά καί γ ι’ αύτά θά διασ- 
σφαλίση την καθαρότητα τής φυ
λής, τήν εύγένεια τής ράτσας. 
Κυκλοφορεί ελεύθερα μά προτιμά 
νά μή πολυφαίνεται στην δημό
σια άγορά, στά πολιτικά δεν 
παίρνει μέρος συνήθως, όμως διό
λου σπάνια είναι ό καθοδηγητής 
τοϋ γυιοϋ, ό μυστικοσύμβουλος 
τοϋ συζύγου. Δεν είναι «κτήμα» 
τοϋ άρσενικοϋ —πουθενά στον Ό -
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μηρό δέν άναφέρεται πολυγαμία— 
άλλα ισότιμη του, καί οί δρόμοι 
τους βαδίζουν παράλληλα στήν 
ζωή.
Τούτη ή τοποθέτηση στήν οποία 
ό Όμηρος στήνει τήν γυναίκα 
έχει σημασία, γιατί αποτελεί πρό
τυπο άπό τό όποιο ποτέ, σέ καμ- 
μιά φάση τής ιστορικής πορείας 
της στους αιώνες δέν θά παρεκλίνη 
ή ‘Ελληνίδα γυναίκα. "Ενα πρό
τυπο πού έπεξηγεΐ εύκολα, εύλο
γα, κι’ όπλα, κάθε πτυχή, τής 
εκπληκτικής της, σέ κάθε ιστορική 
στιγμή, δραστηριοποίησης.

’Ακόμη καλύτερα θά καταλά- 
βωμε τούτη τήν ξέχωρη τοποθέ
τηση τής Έλληνίδας άν λάβωμεν 
ύπ’ όψιν ότι άλλοι απολογητές 
πού δέν ήσαν "Ελληνες—μήπως 
έπειδή άκριβώς δέν ήσαν "Ελλη
νες;—δίνουν άρκετά διαφορετική 
εικόνα. Καί μάλιστα άνθρωποι όχι 
τυχαίοι. Ό  Κικέρων όμιλεϊ περί 
«infirmitas concili», ό Τάκιτος περί 
«imbecillum sexum nature inva-

lidum», ό Αύγουστος, ό Κλαύδιος, 
αύτοκράτορες πού κάμποσα μνη
μειώδη έργα άφησαν κληρονομιά 
στούς μεταγενέστερους, άφησαν 
καί κάτι νόμους πού άπαγορεύουν 
τή γυναίκα «intercedere pro viris», 
ένω ένας άπό τούς επιφανέστερους 
νεώτερους, ό Μοέβιους, δηλώνει 
καθαρά τήν «Φυσιολογική τής 
γυναικός άμβλύνοια».

Ή  Βυζαντινή κοινωνία, πού 
διεδέχθη τήν κοινωνία τής κλασσι
κής άρχαιότητας, διατηρεί καί μά
λιστα βελτιώνει τήν κοινωνική θέ
ση τής γυναίκας. Πολέμιοι τού 
Χριστιανισμού θέλησαν νά ύπο- 
στηρίξουν ότι ό Χριστιανισμός 
στέκει έχθρικά άπέναντι στήν γυ
ναίκα. "Ομως τότε πώς έξηγεΐται 
ή προνομιούχος θέση τής γυναί
κας στό Βυζάντιο πού θεμέλιο καί 
μοχλός του κεντρικός είναι ό Χρι
στιανισμός;

"Η Βυζαντινή γυναίκα ξεπερνά 
κΤ αύτήν ακόμη τήν ομόφυλό της 
τής κλασσικής άρχαιότητας. Τήν

σέβονται ,τήν τιμούν, τήν λατρεύ
ουν, τό πιο σπουδαίο: τήν έμπι- 
στεύονται. ’Αναμιγνύεται στά «κοι
νά», στά όποια έπιδρά καί έπη- 
ρεάζει, φθάνει νά γίνη —χωρίς δυσ
κολία—καί άρχηγός τού κράτους, 
καμμιά φορά μάλιστα, (τούτο τό 
θαύμα τής Ελληνικής ψυχής, τού 
'Ελληνικού άδέσμευτου πνεύμα
τος), δέν έχει άνάγκη νά είναι «πορ- 
φυρογένητη». Ξεκινά άπό τόν συρ
φετό τών σαλτιμπάγκων τοΰ 'Ιπ
πόδρομου—Θεοδώρα—καί κερδίζει 
τόν θρόνο, όχι τόσο γιά  χάρη τής 
ομορφιάς της, άλλά μέ τό σπαθί 
της, πού σέ τούτη τήν περίπτω
ση είναι τό κοφτερό μυαλό της.

Κι’ όλα τούτα δίχως νά χάση 
τίποτα άπό τήν γυναικεία χάρη 
καί φινέτσα, τήν όβρή θηλυκότη
τα, χωρίς νά στήση άκαδημαϊκή 
συζήτηση γιά  τήν «ισότητα τών 
δύο φύλων», καί τά «δικαιώματα» 
καί τήν «χειραφέτηση». Τό φρού
το τού «φεμινισμού», αύτό πού 
έκανε τήν Μαρύζ Σουαζύ νά φέρ-

Κ αθημαγμένη άλλα Ακλόνητη ή Ε λ λ η ν ίδ α  μάνα  θά ύποστή  τόν βάρβαρο χ ω 
ρισμό τη ς άπό τό σ π λάχνο  τ η ς . Κ αί δ βαθύς πόνος τη ς θά έμπνευση τούς καλλ ι
τέχ νες  .
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νη βόλτα ένα μήνα ατά πορνεία 
γίά  νά μάς πληροφορήση για 
τά έκεϊ συμβαίνουτα σπουδαία 
καί θαυμάσια, θά τό έφεύρη πολύ 
αργότερα ή Μαρία — ’Ολυμπία 
Γκούζ καί θά γίνη ή πρώτη στόν 
κόσμο «σουφραζέττα» παρερμη- 
νεύουτας τις φιλοσοφικές Θεωρίες 
τοϋ Ρουσσώ καί τοϋ Βολταίρου, 
τίς όποιες άλλωστε καί εγελοιο- 
ποίησε όλότελα ή διάδοχος της, 
Μαρία Ντεραίν.

Τούτο τό φροϋτο πάντως δεν 
•ήταν 'Ελληνικό, κι’ ούτε ποτέ βρή
κε έδαφος νά βλαστήση στην 
Ελλάδα. Ή  Έλληνίδα τοϋ Βυ
ζάντιου δεν σκέπτεται κι’ οϋτε έχει 
άνάγκη νά ίδρυση «'Ενώσεις γιά 
τό δίκαιο τής Γυναίκας», ούτε νά 
συγκαλέση συνέδρια «γιά τον ά- 
γώνα τής γυναίκας». Ή  Βυζαντι
νή—έχει θετική μόρφωση, σίγου
ρη πείρα τής ζωής, καί σωστή 
κρίση—γνωρίζει πώς εχθρός της 
δεν είναι ό «άνδρας» άλλα ό βάρ
βαρος κι’ ό άπιστος. "Ετσι προ
σανατολίζεται καί ετοιμάζει τον 
έαυτό της γιά  τούτον καί μόνο 
τόν άγώνα, καί αυτήν την κλη
ρονομιά—βαρειά κΓ άσηκωτη αλ
λά σέ μεγαλείο υπέρλαμπρη—κλη
ροδοτεί στις όμόφυλές της, που 
θάχουν τήν σκληρή μοίρα νά ζή- 
σουν 400 χρόνια κάτω άπό τήν 
Τούρκικη σκλαβιά.

*

Μόνο ή γενιά τοϋ 1940, που 
έγνώρισε κάτω άπό τήν Ίταλο- 
γερμανική κατοχή τί θά πή σκλα
βιά, μπορεί νά έχη μιά ιδέα τοϋ 
τί ΰπέφεραν οί "Ελληνες άπό τό 
1453 έως τό 1821, άν καί άνάμεσα 
σ’ αύτές τίς δυο ιστορικές κατα
στάσεις υπάρχει βασική διαφορά: 
Ό χ ι βέβαια ότι οί ’Οθωμανοί 
τού 15ου—18ου αίώνα ήταν τρα- 
χύτεροι άπό τους Ναζί καί τους 
φασίστες τοϋ 20οϋ. Στό σημείο 
τούτο όλοι οί κατακτηταί είναι 
ίδιοι. (Υπάρχει ή μοναδική εξαί
ρεση τού ’Αλέξανδρου).

Οί δυνάστες τού 20ού αίώνα 
είχαν διαβάσει τουλάχιστον ιστο
ρία. Είχαν καταλάβει καί παρα- 
δεχθή ότι, άν ή καταπάτηση τού 
Ελληνικού εδάφους γινόταν καμ- 
μιά φορά δυνατή, ό άφανισμός 
τού Ελληνικού έθνους, τό ξερρί- 
ζωμα τής φυλής τής Ελληνικής, 
είναι πράγμα που οί αιώνες άπέ- 
δειξαν άνέφικτο. Γι’ αυτό καί οί 
Ίταλογερμανοί περιωρίσθησαν 
στήν στρατηγική έκμετάλλευση

τού ‘Ελληνικού εδάφους πρός Ικα
νοποίηση τών πολεμικών τους 
άναχκών. Οί ’Οθωμανοί όμως εί
χαν πιστέψει ότι θά μπορούσαν 
νά εξαφανίσουν άπό τήν φύτρα 
της τήν Ελληνική άλλόδοξη ρά
τσα. "Ετσι δέν περιωρίσθησαν στις 
σφαγές, τίς δολοφονίες, τούς έξαν- 
δραποδισμούς. Μέ σοφή καί έμ
πειρη τακτική, κατευθύνουν τίς 
προσπάθειές τους στήν καταστρο
φή τών νέων παιδιών, τής νέας 
γενιάς τής 'Ελλάδας.

Είναι γνωστό ότι άπό τά τόσα 
φοβερά δεινά τού υπόδουλου Ε λ
ληνισμού, τό φοβερώτερο—δέν έχει 
προηγούμενο — είναι τό παιδο
μάζωμα. Τά Ελληνόπουλα άπά
γονται, μεταφέρονται άγεληδόν 
στά βάθη τού Όσμανλήδικου άν
τρου, γίνονται Μουσουλμάνοι, ά- 
νατρέφονται Τούρκικα καί απο
τελούν άργότερα τά τάγματα τών 
άνάλγητων Γενίτσαρων, πιο φα
νατισμένων κΓ άπό τούς γνήσιους 
γυιούς τού Ίσλάμ.

’Από τήν άλλη μεριά, τά σχο
λειά έκλεισαν, κι’ οί έκκλησιές γκρε
μίστηκαν. Ή ίδια ή Ά γιά  Σόφιά 
έγινε τζαμί, κι’ ό Παρθενώνας 
στέκι τής φρουράς τής Τούρκικης.

Τά Ελληνόπουλα μάθαιναν τήν 
γλώσσα καί τήν ίσ τορία τού τό
που τους στό «κρυφό σχολείο», 
άπό τόν γραμματοδιδάσκαλο — 
παππάς ή καλόγερος συνήθως — 
πού τούς διάβαζε τόν ’Αγαθάγ
γελο καί τήν Αμαρτωλών σωτη
ρία, εφόδια κάθε άλλο βέβαια 
παρά άρκετά. "Ετσι τό βαρύ έρ
γο τής Ελληνοπρεπής άνατρο- 
φής τών σκλαβόπουλων έπεσε 
στούς ώμους τής Έλληνίδας μά
νας. Τούτη έστάθη καί ή μεγαλύ
τερη ήρωΐδα τού άγώνα, κΓ άς 
μήν είδαμε άκόμη τό μνημείο της 
νά στήνεται πουθενά.

*

Ή  ιστορία έχει κρατήσει τήν 
θύμηση άπό συγκεκριμένα γεγο
νότα καί πρόσωπα πού άναφέ- 
ρονται στόν έπικό άγώνα τής 
Έλληνίδας γυναίκας γιά  τήν απε
λευθέρωση τού ’Έθνους. Μιά ώ- 
ραία χρυσή σελίδα της είναι άφιε- 
ρωμένη στις Σουλιώτισσες.

Σκαρφαλωμένο στούς άπόκρη- 
μνους βράχους τής Μούργκας, τό 
Σούλι — Κακοσούλι τό λένε οί 
ντόπιοι — 600 μέτρα πάνω άπό 
τή θάλασσα, μοιάζει μέ άητοφω- 
ληά. Βαθειά κάτω, σκοτεινιάζει 
τό φαράγγι τού ’Αχέροντα, πού 
θρύλος καί παραμύθι θέλουν νά

τόν διασχίζη ό χάρος μέ την πένθι
μη σχεδία του. "Ομως τό Σούλι, 
βασανισμένο καί πολύπαθο, δέν 
είναι πένθιμο' τό λούζει όλη μέρα 
ό ήλιος μέ τούς χρυσούς ολόφω
τους κρουνούς του, κι’ άπάνω λάμ
πει καταγάλανος ούρανός. Αη
τοί καί γεράκια πλανάρουν μεγα
λόπρεπα σ τόν αιθέρα, καί στις 
βαθυκύανες νύχτες, λές πώς τ 
άστρα — εκατομμύρια φεγγοβολά 
διαμάντια — κατεβαίνουν κΓ άγ- 
γίζουν τίς στέγες τών φτωχικών 
σπ ιτιών.

Ά πό  τούτα τά θαυμαστά ύλικά 
πλάστηκαν κΓ οί κάτοικοι, Εδραι
ωμένοι έκεϊ ά π ’ τήν άρχή τού 16ου 
αίώνα. Γεροφτιαγμενοι και σκλη
ροτράχηλοι, περήφανοι, τόμπροι 
καί πεντακάθαροι. ΆτίΘασσοι μά 
εύγενεϊς, πολεμόχαροι μά γενναιό- 
φρονες. Ξέρουν νά χαίρωνται τή 
ζωή, τόν έρωτα, τό γλέντι, όμως 
αψηφούν κάθε ύλικό άγαθο, για
τί πάνω άπό κάθε τι λατρεύουν 
τήν ελευθερία. Ίδιες μέ τούς Σου
λιώτες κι’ οί Σουλιώτισσες. Πολε
μούν στό πλάϊ τών άντρών τους— 
όταν δέν έχουν βόλια μέ πετρες 
καί κοντόξυλα—, μόνο άνδρείους 
δέχονται νά παντρευτούν, αυτές 
εμψυχώνουν τούς άντρες στά τολ
μήματα τ ’ απίθανα πού κόστι
σαν άκριβά στόν Χατζή Αχμέτ, 
Πασά τών Ίωαννίνων, στόν Μου- 
σταφά, καί στόν Τεπενλελή και 
στόν Χουρσίτ καί στόν Όμέρ 
Βρυώνη. ΚΓ όταν πιά άλλη ελ
πίδα δέν ύπάρχει, ή Σουλιώτισσα 
πού σκλαβωμένη δέν γίνεται νά 
ζή, Θ’ c ρπάξη τό μικρό στήν α γ
καλιά της, θά σκαρφαλώση τούς 
κακόβραχους τού Ζάλογγου κι 
άπό κεϊ ψηλά θά πετάξη άδίστα- 
κτα στόν εκούσιον όλεθρο, στήν 
άξια κερδισμένη άθανασία. Τέτοια 
ήταν ή Μόσχω ή Τζαβελαινα, η 
Ελένη Μποτσαρη, ή Δέσπω Μπό- 
τση. "Ενα όνομα στήν ιστορία, 
κληρονομιά βαρειά στούς άνδρεί
ους τής οικουμένης. . .

*
Υδραία ή Λασκαρίνα Μπου- 

μπουλίνα, Θυγατέρα τού Σταυρια- 
νού Πινότση — καπετάνιος πού οί 
Τούρκοι είχαν φυλακίσει στα Ορ- 
λωφικά— καί τής Σκεύως, τό γένος 
Κόκκινη πού ήταν πρόκριτοι στήν 
Ύδρα.

Καπετάνιος ήταν κΓ ό πρώτος 
της σύζυγος ό Δημήτρης Γιάννου- 
ζας πού οί Άλγερίνοι πειρατές 
τόν σκότωσαν σ’ ένα ρεσάλτο. 
Καπετάνιος ήταν κΓ ό δεύτερος,
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ό Δημήτρης Μπούμπουλης. Ot δυ ό 
παντρειές άπέφεραν έξη πα ιδ ιά : 
Τον Γιάννη και τον Γιώργο — άπό 
τον Γιάννουζα—,τήν Μάρω, τήν 
Σκεύω, τήν Ελένη— σύζυγο κατό
πιν τού Πάνου Κολοκοτρώνη— καί 
τον Νικόλα. "Οταν κΓ ό Μπού
μπουλης σκοτώνεται— σύμπτωση 
νά σκοτωθή κι’ αύτός άπό το.'ς 
Αλγέρι νούς κουρσάρους στ’ άνοι- 
χτά  τής Μάλτας —ή Μπουμπου- 
λίνα μέτρα τήν περιουσία της. 
Είναι τριακόσιες χιλιάδες τάλλη- 
ρα, ποσό τεράστιο γιά  τήν επο
χή. Ή Τούρκικη κυβέρνηση πολύ 
τήν όρέγεται καί θέλει νά τήν κα- 
τάσχη, όπως άλλωστε είναι ή συν
ήθεια. "Ομως ή Μπουμπουλίνα 
πηγαίνει μόνη της στήν Κωνσταν
τινούπολη καί μέ τήν βοήθεια 
τού Στρογγόνωφ—ό Ρώσσος πρε
σβευτής—, καταφέρνει νά τήν πε- 
ρισώση. Δέν θέλει τό χρήμα γιά 
τον έαυτό της. Οι Φιλικοί τήν 
έχουν μυήσ.ι στό μεγάλο μυστικό, 
καί είναι αποφασισμένη νά τά 
θυσιάση όλα γιά τήν Πατρίδα. 
Σκαρώνει τό περίφημο καράβι της, 
τόν «’Αγαμέμνωνα» (1820). Ή 
ναυπήγησή του έσ τοίχισε 25.000 
δίσ τηλα. ’Αργότερα, μετά τήν 
άπΆευθέρωση, ένώ ή Μπουμπου- 
λίνα είχε πιά π.θάνει, τό μετωνό- 
μασαν σε. . . «Σπέτσες»— ούτε καν 
«Ύδρα»!—καί σέ λίγο ακόμα, ό 
Μιαούλης, τυφλωμένος ά π ’ τό 
πάθος καί σβήνοντας όλη τήν 
προηγούμενη προσφορά του στον 
αγώνα, τό τίναξε σ τόν άέρα ένώ 
ήταν άραγμένο στον Πόρο, καί 
τρία μικρότερα άκόμη, τ ’ < ρματώ- 
νει, τά τσουρμάρει, ΐσάρει τήν 
παντιέρα της στ’ άλμπουρά τους 
καί ρίχνεται στή φωτιά. Αύλακώ- 
νει τόν Άργολικό, άποκλείοντας 
τό Ναύπλιο, τροφοδοτεί τούς π ο 
λιορκητές τής Τρ.πολιτσας, τούς 
αποκλεισμένους τοϋ "Αργους. 
Μπλοκάρει τήν Μονεμβασία όταν 
κατεβαίνη ό Δράμαλης.

Στήν Τρίπολη μπαίνει μέ τούς 
πρώτους, καβάλλα σέ άσπρο φα- *' 
ρί. "Ομορφη, άφοβη, μεγαλόπρε
πη, επιβλητική — «Μπροστά της, 
λέει ό Φιλήμων, ό άνανδρος ήσχύ- 
νετο, καί ό άνδρεϊος ύπεχώρει» —, 
έχει τήν εύψυχία καί τήν νοημο
σύνη νά σώση τις γυναίκες των 
πασαλήδικων χαρεμιών ά π ’ τή 
μανία των ραγιάδων, καί νά μήν 
άφήση τούς "Ελληνες ν’ αμαυρώ
σουν τήν περίλαμπρη νίκη τους 
μέ μιά ποταπή πράξη.

"Ολο τόν Μωρηά περίτρεξε,

βοηθώντας τόν Κολοκοτρώνη, τόν 
Πλαπούτα, καί τούς άλλους άρ- 
χηγούς, δίνοντας κουράγιο, ξοδεύ
οντας επλόχερα, καί πολεμώντας. 
Μόλις ελευθερώνεται τό Ναύπλιο 
έγκαθίσταται έκεΐ, κι' άργότερα 
(1825) στις Σπέτσες. Τό σπιτάκι 
της —στήν Κουνουπίτσα— είναι 
μικρό καί φτωχικό. Ή  Μπουμπου
λίνα έχει πιά ξοδέψει ολόκληρη 
τήν περιουσία της, κι’ ά π ’ τά 
έλάχιστα υπολείμματα φτωχοζει. 
"Ομως όταν ξαντίζει στό χαγιάτι 
κι’ άγναντεύει πέρα σέ άνοιχτά 
τό πέλαγο γαλήνιο, πολυκύμαντο, 
πανελεύθερο, άναγαλιάζει μέσα της 
ή ψυχή, κι' ή καρδιά σκιρτά άπό 
περηφάνεια, καί τά χείλη χαμογε
λούν. ’Από τό θαύμα τούτο, έργο 
τιτάνων, ένα κομμάτι άνήκει σ’ 
αύτήν. Κι’ άν ίσως τούτο δέν είναι 
εύτυχία, είναι τουλάχιστο ικανο
ποίηση λαμπρή, καί συνείδηση 
άναπαυμένη, καί συναίσθηση άρε- 
τής. . .

Τό τέλος ήρθε ά/κημι. Δυο κλά
δοι άπό τό σόι της, οί Γιαννουζαϊοι 
μέ τούς Όρλώφ—έτεροθαλή άδέλ- 
φια της-π.άνονται στά γερά, μπρο
στά στό σπίτι της. Βγαίνει ή Μπου
μπουλίνα στό παράθυρο νά τούς 
κεραυνώση, όπως συνήθιζε, μέ 
τήν κοφτερή της γλώσσα, τήν 
άετίσια ματιά, καί πάνω στήν 
άντάρα παίρνει μιά σφαίρα κατα- 
μέτωπα, καί πέφτει. Τήν έθαψαν 
στον Ά η Γιάννη, έκκλησιδάκι άνα- 
γερμένο μέ δικά της έξοδα.

Λόγιοι καί ποιητές καί καλλι
τέχνες —μιά έλαιογραφία τού Προ- 
σαλέντη ξεχωρίζει άπ’ όλα—έπλε
ξαν γύρω στόνομά της κώμους 
καί τραγούδια, κΓ ή λαϊκή μούσα 
κέντησε γύρω ά π ’ τή θύμησή της 
τ ’ άραβουργήματα τού θρύλου 
καί τής παράδοσης. Μά καί χω 
ρίς τούς λιβανωτούς αύτούς, ή 
πραγματικότητα, στό μεγαλείο 
τής c πλότητάς της, είναι τό ίδιο 
φαντασμαγορική, εικόνα άστρα- 
φτερή, κΓ έκπαγλη τής γνήσιας 
Έλληνίδας πού ήταν κΓ έστάθη ή 
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. . .

*
Ά πό  τήν άρχή κι’ όλας τού 

άγώνα, ένωσε τήν ψυχή της μα
ζί του ή Μαντώ, κόρη τού Νι
κόλαου Μαυρογένη, σπαθάρη τής 
Μολδοβλαχίας.

Παληά οικογένεια κραταιή πού 
ή ρίζα της φτάνει στό Βυζάντιο. 
Ή  Μαντώ ζεΐ καί μεγαλώνει στήν 
Τεργέστη. Οί μοίρες τής έχουν 
χαρίσει όλα τού κόσμου τά καλά.

’Όμορφη κοπέλλα, χαριτωμένη καί 
ϋπέρκομψη, μέ έξυπνάδα καί μόρ
φωση, σβέλτα καί άνετη στρο
φή.

Είναι πάμπλουτη όταν μέ τόν 
πατέρα της έρχεται στήν Μύκονο, 
άπό τήν Τεργέστη. "Εχει μόλις 
έκραγή ό ίερός αγών. ’Η Μαντώ 
μέ καρδιά φλογισμένη πετάει τις 
φράγκικες τουαλέττες πού κάνουν 
τούς λεβεντονιούς νά χάσκουν γύ 
ρω της, ντύνεται άντρίκια καί 
μπαίνει στόλαρχος σέ δυο καρά
βια πού c ρμάτωσε μέ δικά της 
έξοδα. Μέ τούτα άφανίζει τούς 
πειρατές πού ερημώνουν τις Κ υ 

κλάδες, κορδακιζόμενοι στή ράχη 
τών Ελλήνων πού έχουν ριχθή 
στήν επανάσταση.

Ύστερα οργανώνει δικό της 
στρατό καί παίρνει μέρος σ’ όλες 
τις πρώτες μάχες τού άγώνα, 
άτρομη, ριψοκίνδυνη, χωρίς νά 
χάνη τήν γυναικεία χάρη της 
ούτε μέσα στού πόλεμου τήν 
φωτιά.

Γνωρίζεται μέ τόν Δημήτρη Ύ- 
ψηλάντη, κι’ άφήνει τήν καρδιά 
της σ’ αύτόν. Είναι κοντά του 
όταν ό πρίγκηπας δοκιμάζεται 
σκληρά στις διαμάχες του μέ τούς 
κοτζαμπάσηδες καί τούς Φαναριώ- 
τες. Τό σφοδρό αίσθημα τής άγνής 
κοπέλλας έτράφη άπό τήν πυρά 
τού πολέμου, καί άντίστοιχα, έθρε
ψε τις φλόγες του. Ή  Μαντώ 
σκόρπισε τήν περιουσία της ολό
κληρη στον άγώνα. Μέ τήν άττε- 
λευθέρωση ό Καποδίστριας τής 
παρεχώρησε ένα σπιτάκι στό Ναύ
πλιο καί μιά μικρή σύνταξη γιά  
νά ζήση άξιοπρεπώς τό υπόλοιπο 
τής ζωής της, μιά ήρωίδα πού είχε 
δώσει τά καλύτερό της χρόνια, 
κΓ ό,τι άλλο είχε, στό έθνος.

"Ηρθε ό Κωλέττης άργότερα, 
ό ραδιούργος τούτος πολιτικάν
της καί πρόδρομος τής φαυλο- 
κρατίας πού έτσάκιζε μέχρι προ
χτές τόν τόπο, καί έκανε τήν βα
θυστόχαστη σκέψη πώς τό Ε λ
ληνικό κράτος είναι γιά  νά τρέ- 
φη κηφήνες κΓ όχι νά συμπαρα- 
στέκη ήρωες. "Εκοψε τήν ελάχιστη 
σύνταξη κι’ έξώρισε τήν Μαντώ· 
στή Μύκονο! ’Εκεί πέθανε—σέ άνεί- 
πωτη φτώχεια καί στέρηση —ή 
πιο χαριτωμένη, καί άναμφίβολα 
μιά άπό τις πιο φλογερές μορφές 
τής επανάστασης πού είχε ξοδέ
ψει μέ τις φούχτες τό χρυσάφι 
γιά  νά έλευθερωθή ό λαός στόν 
σβέρκο τού όποιου έθρονιάσθη γιά  
κάμποσο ό Κωλέττης. . .
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(Μ πουμπουλίνα) : Λ ασκαρίνα Μ π ουμ π ουλ ίνα . 
ήρω ΐδα όίξια νά  στοθη στό π λ ά ι ένός Κ ολοκοτρώ - 
ν η , ένός Κ ανάρη , ένός Ν ικηταρα . Έ τ σ ι  έκερδήθη 
ή έλευθερία . . .

Τί απομένει; Μιά χρυσαφένια 
άνταύγεια: τό πέρασμα τής Μαν- 
τώς άπό τήν ιστορία, καί μιά 
δυσώδης άποφορά: Έ ργα  καί π ο 
λιτεία ’Ιωάννη Κωλέττη. . .

*
’Εποχή πού κυριαρχούσε ό ά

κρατος συναισθηματισμός. Οί άν
θρωποι ζούσαν στις σφαίρες του 
ιδεαλισμού, συνεπαρμέιοι άπό τήν 
πίστη τήν φλογάτη στά πιό αγνά 
ιδανικά. "Ετσι, έξω άπό κάθε πρό
βλεψη καί λογκή ή επανάσταση 
κέρδισε τούς άντικειμενικούς στό
χους της. Μέ τήν μεζούρα καί 
τήν τετραγωνισμένη σκέψη δεν 
γίνονται έπαναστάσεις. . .

Τούτος ό βαθύς κι’ άκρατος ιδεα
λισμός έφερε τήν Ρωξάνη Στούρ- 
τζα κοντά στον Καποδίστρια, καί 
μάλιστα σέ στιγμές πού ό ύπέ- 
ροχος αυτός άνθρωπος, ό αλ
τρουιστής καί πατριώτης, άπο- 
δινόταν ολομόναχος στον υπέρ 
όλων αγώνα. Ά πό  οικογένεια 
εύγενών ή Ρωξάνη —ήγεμόνες τής 
Μολδαυίας ήταν οί Στούρτζα—

είναι μιά καλλιεργημένη φύση, μέ 
φωτεινό πνεύμα καί ευαίσθητη ψυ-
χή!

Δέν έχομε σαφείς πληροφορίες 
γιά τό εΐδύλιο τούτο—στήν άλλη- 
λογραφία τους διαφαίνεται —πού 
έμεινε πάντα πλατωνικό, καί στήν 
σκιά τής πιό εύγενικής διακριτικό
τητας. 'Οπωσδήποτε όμως πρέ
πει νά άνθισε στό πλαίσιο τού 
Συνεδρίου τής Βιέννης, έκεΐ όπου ό 
Καποδίστριας έκέρδισε μιά ση
μαντική νίκη γιά  λογαριασμό τού 
Τσάρου. Μιά νίκη πού ώφελούσε 
καί τήν Ελλάδα. ’Αργότερα, όταν 
ό Καποδίστριας επωμίζεται τήν 
βαρειά ευθύνη καί τό άχαρι έργο 
τού πρώτου κυβερνήτη τής 'Ελ
λάδας, ή Ρωξάνη θά τρέξη έδώ 
καί θά ένώση τίς προσπάθειές 
της μαζί του. Τό έργο της είναι 
κοινωνικό καί πλαισιώνει μέ τον 
πιό άκοδοτικό τρόπο τόν έπικό 
άγω  να τού Καποδίστρια γιά  ν’ 
άνακουφίση τόν σκληρά δοκιμα
σμένο λαό άπό τά δεινά τ ’ άναρί-

θμητα πού έχουν σωρεύσει στήν 
ράχη του τέσσαρες αιώνες σκλα
βιάς, έξη χρόνια άπεγνωσμένης, 
θανάσιμης πάλης, οί ραδιουργίες 
τών πολιτικάντηδων, οί μηχανορ
ραφίες καί οί καιροσκοπισμοί τών 
ξένων «πολιτισμένων» κρατών, ή 
φτώχεια, ή κακομοιριά, ή δυσπρα
γία. Στον Γολγοθά πού μαρτυ
ρικά άλλ’ άγόγγυστα θ’ άνέβη 
ό Καποδίστριας, ή Ρωξάνη θά 
μείνη άστεράκι παρήγορο στήν 
άντάρα, έλπιδοφόρο φώς στήν 
σκοτεινιά, δροσάτη, όαση στήν 
φλογισμένη έρημο. Είναι κΓ αυ
τή μιά ήρωΐδα στόν κλήρο πού 
τής έλαχε ά π ’ τή μοίρα, κΓ όπως 
όλοι οί γνήσιοι ήρωες πολύ μόνη, 
άρκετά θλιβερή παρ’ όλη τήν έσώ- 
τερη 'ικανοποίηση, καί οπωσδή
ποτε αδικημένη, στήν αναγνώ
ριση πού δέν ήρθε ποτέ. 'Εκατόν 
πενήντα χρόνια ύστερα άπό γε
γονός υπέρλαμπρο πού καταύγα
σε τήν άνθρωπότητα μέ φώς έκτυ- 
φλωτικό, οί λίγες τούτες γραμμές, 
ή μιά κάποια ύπενθύμιση, είναι 
ίσως έλάχιστος, ταπεινός καί φτω
χός φόρος τιμής κΓ άγάπης, άπό 
ένα λαό πού κάποτε άργεΐ νά 
τιμήση, μά δέν παύει ποτέ ν’ άγα- 
πά, νά λατρέύη, νά κρύβη σφιχτά 
στήν καρδιά του, τούς ωραίους 
κΓ αγνούς μαχητές του. . .

Θά μπορούσαμε πολλά άκόμα 
ονόματα νά άναφέρωμε, τής γρηάς 
Δασκαλάκαινας, τής Μαργαρίτας 
Μπασδέκη, τής τραγικής—Φρο- 
σύνης, τής Μαρτυρικής Βασιλικής, 
καί άλλων, ών οϋκ έστιν άριθμός. 
Στόν περιωρισμένον όμως αυτόν 
χώρο, θά προτιμήσωμε νά προσ
θέσουμε μόνο ένα άκόμη: Τής Μαρ
γαρίτας ’Αλβάνα Μηνιάτη. Ή 
Μηνιάτη δέν άνήκει άκριβώς στήν 
γενιά τοΰ 1821, άλλά στήν άμέ- 
σως κατοπινή, άφού έγεννήθη — 
στήν Κέρκυρα— τήν χρονιά άκρι
βώς πού ξεσπά ή έπανάσταση.

Ή  καταγωγή της είναι άπό 
παληά ’Ηπειρώτικη οίκογένεια, 
πού ήρθε στήν ’Ήπειρο στόν 15ο 
αίώνα. Ή  θεία της, Νίνα Παλατια- 
νού, ήταν σύζυγος τού Άνταμ, 
τού Ά γγλου  αρμοστή τών Μο
νιών νησιών. Ή  Μαργαρίτα μορ
φώνεται πολύ προσεκτικά καί τα
ξιδεύει πολύ, πράγμα πού πλα
ταίνει τό πνεύμα της. Πολύ νω
ρίς δημοσιεύονται λογοτεχνικές έρ- 
γασίες της. 01 λαογραφικές της 
περιγραφές τής Κέρκυρας, κά
νουν βαθειά έντύπωση στούς πνευ
ματικούς κύκλους τής εποχής. Εί-
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ναι σελίδες γεμάτες άπό γλαφυρό- 
τητα, ζωντάνια, λεβεντιά καί φως. 
Τοΰτο τό δυναμικό ξεκίνημα είχε 
περίλαμπρη συνέχεια. Ή  Μαργα
ρίτα πολΰ γρήγορα αποκτά φή
μη καί αίγλη στά φιλολογικά 
σαλόνια τής Ευρώπης. Στο δικό 
της—εχει έγκατασταθή έν τώ  με
ταξύ στήν Φλωρεντία, καί εχει 
παντρευθή τόν Μηνιάτη, ζωγρά
φο — συχνάζουν οί μεγαλύτερες 
προσωπικότητες τής εποχής: 
Ό  Ντυπρέ (γλύπτης), ό Γκιοΰστι, 
ό Ντάλ Όνγκαρο (ποιητές), ό 
Βιλλάρι (ιστορικός), ό ντέ Γκου- 
βερνάτι, ό Κομπαρέττι (κριτικοί), 
ό Μπουφαλίνι, ό μαρκήσιος Στό- 
τζια (επιστήμονες), ό Γιανοΰτζι, 
ό Φερέττι, ό Σάφφι (πολιτικοί), 
ή Νίνα Κράουφορντ, ή Μις Έβανς, 
ή περίφημη Ά γγλίδα  ποιήτρια 
Έλίζαμπεθ Μπράουνιγκ, ό λόρ
δος Λύττον, ό Edwad Sihure, 
καί ένα σωρό άλλοι, πού άπο- 
τελοϋσαν τότε τήν αφρόκρεμα 
τής διανοούμενης Εύρώπης. Ή 
Μαργαρίτα λάμπει σε τούτο τό 
στερέωμα, αστέρι μοναδικό, εχει 
ήδη κερδίσει τον τίτλο τής 
μεγαλύτερης άπό τίς διανοού
μενες γυναίκες τής έποχής, καί ό 
Γκουβαρνάτι γράφει γ ι’ αύτήν 
ότι «τά βιβλία της είναι γραμμένα

μέ πύρινο φτερό, παρμένο άπό 
τίς φτεροϋγες κάποιου αγγέλου 
τής κουπόλας τής Πάρμας. . .».

"Ετσι τό Ελληνικό όνομα πού 
είχε ήδη δοξασθή άπό τό άπίθανο 
πολεμικό κατόρθωμα τής νίκης 
μιας φούχτας παλληκαριών πάνω 
σέ μιά κραταιή αύτοκρατορία, 
έκέρδισε καί νέες δάφνες, στον πνευ
ματικό καί πολιτιστικό τομέα. 
Πράγμα πού υπενθύμισε έντυπω- 
σιακά ότι ή πανάρχαια πολιτι
στική παράδοση τής Ελλάδας 
δεν είχε διακοπή, ούτε άπό τά 
τετρακόσια χρόνια τής μαύρης 
δουλείας. Ή καθημαγμένη Ελλάς 
ήταν καί πάλι παρούσα, καί άνα- 
γεννημένη άπό τίς στάχτες της, 
πρόσφερε καί πάλι φως. . .

* * *
Είπαμε καί στήν άρχή, ότι 

άνεξάρτητα άπό τά πολλά καί 
άπειρα συγκεκριμένα ονόματα, 
ή πιο μεγάλη, ή πιο γνήσια, ή 
πιο σημαντική ήρωΐδα τής επα
νάστασης είναι ή ‘Ελληνίδα μάνα.

Αύτή θά διατηρήση οτήν ψυχή 
των παιδιών της τήν λατρεία 
στήν πατρίδα, τήν πίστη οτόν 
Χριστό, τόν έρωτα γιά  τήν έλευ- 
θερία. Αύτή θά συντηρήση τή 
γλώσσα τήν Ελληνική, τά ήθη

(Μ αντώ ) : Ά π ό  τή ν π α λα ιό  
άριστοκρατική καί πλούσια  
ο ικογένεια  τώ ν  Μ αυρογένηδων 
ή Μ α ντώ , προικισμένη μέ ολα 
τά  δώρα τού Θεού κα ί τή ς (ρύ
σ ε ω ς . Ώ μ ο ρ φ ιά ,  καλω σύνη  
έξυ π νά δα , μ ό ρ φ ω σ η , κ α λ λ ι
έργεια  . Δέν ήταν καθόλου εύ 
κολο ν ’ άλλάξη ξα φ ν ικ ά  τή  
ζω ή  τη ς κι* ά π ό τά  Ε ΰρω πα ίϊκα  
σαλόνια  , κα ί τ ’ ά ρχοντικά  τής 
Μ υκόνου, νά  βρβθή άνάμεσα 
στή θύελλες τή ς Α ίγ ιο π ελ α γ ί-  
τ ικ η ς  θάλασσας , καί στίς κατα  - 
γ ίδ ες  τού  άδυσ ώ πητου  αγώ να  
έναντίον ένός έχθρού αδίστα
κτου  . Κ ι’ δ μ ω ς δέν δίστασε ή 
Μ α ν τ ώ . Έ π ά λ α ιψ ε  κα ί έ ν ί-  
κ η σ ε . Κ ι’ αν οί φ α υλοκρα τες 
π ο λ ιτ ικ ο ί τού  καιρού τη ς αγνό
ησαν τήν προσφορά τ η ς , ή 
βαθειά  εύγνω μοσύνη  τού  έθνους 
είνα ι γ ια υτή ν  καθημερινό μνη
μόσυνο .

κι’ έθιμα τού τόπου, τήν παληά 
λαμπρή παράδοση, καί δέν θά 
τήν άφήση νά σβήση. Αύτή Θ’ 
άναθρέψη καί τά παλληκάρια τού 
21, άφοβα μΐιροστά οτόν Θάνατο, 
άμετάπιοτα μπροοτά οτόν ίερό 
σκοπό, άποφαοιομένα κι’ άκλό- 
νητα μέχρι τής τελικής νίκης.

'Η Ελληνίδα μάνα. Μεγαλόψυ
χη, καρτερική, γενναία, μέ καρδιά 
πού μέοα της καίει ή άγάπη, τό 
πάθος, ή έλπίδα, μέ ψυχή κλη
ρονομημένη άπό τίς λέαινες τής 
Σπάρτης, τίς Παρθένες τών ’Αθη
νών. Ή  Ελληνίδα μάνα τού 21. 
Κάποτε τό άγαλμά της θά στηθή 
καί Θά ναι περίλαμπρο. Θάχη τήν 
μεγαλόπρεπη, γεμάτη χάρη κορ
μοστασιά τών γυναικών τής ’Ιω
νίας, τήν Δωρική λεβεντιά.

Θάχη στέρνα πλατειά, νά κλεί
νουν όλόκληρη τήν μεγάλη πα 
τρίδα, καί ράχη στητή, μαθημένη 
νά μή λυγίζη στίς μπάρες. Ψηλά 
άναγερμένη ή κεφαλή, καί τά μά
τια σπιθόβολα μακρυά θ’ άτενί- 
ζουν τούς αίώνες πού θάρθουν, τίς 
γενιές πού θά δοξασθούν, τά λα
μπρά πεπρωμένα πού έκείνη θε- 
μέλιωσε. . .

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΗΤΡΙΔΗΣ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΑΟΖΙΖ

Τά διάφορα γεγονότα γενικές ή άτομικής φύσεως, 
όσον καί αν έχουν πάντοτε μεγάλην σημασίαν, μέ 
τήν πάροδον τοϋ χρόνου έξαλλοιώνονται, άποχρω- 
ματίζονται ή καί λησμονοΰνται ύπό τοϋ λαοϋ. Ή  δια- 
τήρησις εις τήν μνήμην τοϋ λαοϋ ένός ίστορικοϋ γε
γονότος ή μιας ιστορικής προσωπικότητος δέν ήμπο- 
ρεΐ κατά τινας νά κρατηθή περισσότερον άπό πέντε 
έως έξ γενεάς, δηλαδή έκατόν πενήντα ή διακόσια 
έτη. Κατ’ άλλους ή λαϊκή όμαδική μνήμη συλλαμβά
νει καί διατηρεί επί τρεις τό πολύ γενεάς μικρόν μόνον 
μέρος ένός γεγονότος. Έτσι, άλλοτε διατηρείται ή 
άνάμνησις ένός όνόματος, πού συχνά άναφέρεται 
παραμορφωμένον, άλλοτε ένός τόπου καί άλλοτε 
μιάς πράξεως συγκεχυμένης καί άξαλλοιωμένης. 
Σπανίως διατηρείται μία ιστορία μέ πλήρη συνοχήν. 
Αϋτη καί εις τοιαύτην κατάστασιν παύει μέ τόν και
ρόν νά μνημονεύεται ή έάν άναφέρεται, έχει περιπλε- 
χθή εις τά άραχνοΰφαντα δίκτυα τοϋ μύθου καί τής 
ποιήσεως.

Ο μϋθος καί ή ποίησις παραμορφώνουν τά ιστο
ρικά γεγονότα. Όταν ταϋτα μεταδίδωνται διά τοϋ 
προφορικοϋ λόγου, προσλαμβάνουν μορφήν καί χα
ρακτήρα φανταστικόν. Ή φαντασία καί ή πλάνη με
τασχηματίζουν τήν πραγματικότητα καί τήν ένδύουν 
μέ ένδυμα μυθικόν. Είναι τρόπον τινά τόση ή άδια- 
φορία τής μυθοπλαστικής τοϋ λαοϋ φαντασίας έναντι 
τών γεγονότων, ώστε συχνά εις τάς διηγήσεις ή εις τά 
τραγούδια καί αύτός ό χρόνος ύφίσταται σύγχυσιν. 
Διά τοϋτο είναι δυνατόν ν’ άναφέρωνται ταύτοχρό- 
νως γεγονότα, πού χωρίζονται χρονικώς εις τήν πρα
γματικότητα πολύ ή όλίγον μεταξύ των, άλλά τά

ΤΑ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α

ΤΡΑΓ ΟΥΔΙ Α

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Ο Υ  
Ένιβιαλμένου Ύφηγητού τοϋ Παν]μίου Αθηνών 
Διευθυντοϋ Κέντρου Λαογραφίας Άχαδ. Αθηνών

όποια έχουν κάποιαν συγγένειαν. Ή  λαϊκή μνήμη 
δέν δύναται ν’ άποφύγη τούς άναχρονισμούς.

Τήν έλλειψιν τής ιστορίας παρά τώ λαώ άναπληρώ- 
νει ό μϋθος καί ή ποίησις. Εις αυτά διαιωνίζονται τά 
όνόμαΐα καί τά κατορθώματα τών έθνικών ήρώων καί 
τά γεγονότα, πού άπέτέλεσαν σημαντικόν σταθμόν 
εις τόν ιστορικόν βίον. Έτσι, ένώ π.χ. οί Βυζαντινοί 
Έλληνες ήγωνίζοντο εις τάς όχθας τοϋ Εύφράτου καί 
εις τάς κλεισούρας τοϋ Ταύρου καί τοϋ Άντιταύρου 
κατά τών Σαρακηνών επιδρομέων, ό λαός έλησμόνησε 
πλέον καί τούς Σαρακηνούς καί τούς ϊδικούς του 
ήρωας, έπιζοϋν όμως εις τά δημοτικά του τραγούδια 
τά όνόματα τοϋ Διγενή, τοϋ’Ανδρονίκου, τοϋ Κωνστα
ντίνου, τοϋ Βάρδα, τοϋ Φωκά, τοϋ Νικηφόρου, τοϋ 
Τσιμισκή, τοϋ Σκληροΰ, τοϋ Πορφυρίου, τοϋ Όρέ- 
στου καί εΐ τίνος άλλου.

Είναι γνωστόν ότι ή ιστορία είναι ή έπιστήμη τών 
RERUM GESTA RUM, δηλαδή τών παντοίων γεγο
νότων τοϋ παρελθόντος, μακρινοϋ ή προσφάτου, τά 
όποια διηγείται, έξετάζει καί άναλύει, διά νά κατα- 
λήξη εις τά συμπεράσματά της. Μέ άλλας λέξεις έξε- 
τάζει τά «συμβάντα» μέσα εις καθωρισμένους τόπους 
καί άκριβεΐς κατά τό μάλλον ή ήττον χρονολογίας 
καί μέ όνομαστά (έπώνυμα) άτομα, τά όποια διεδρα- 
μάτισαν τό α ή β πρόσωπον εις τά γεγονότα.

Ή  λαογραφία έξετάζει τά φαινόμενα ή τάς έκδη- 
λώσεις τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, ύλικάς, κοινωνικάς 
καί πνευματικός. Τά «φαινόμενα», έν άντιθέσει πρός 
τά ιστορικά γεγονότα, είναι ρευστά, σχετικά, άντι- 
προσωπευτικά, γενικώτερα, έξελίσσονται, μεταβάλ
λονται, άναπαράγονται.
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'Ως πρός τόν παράγοντα χρόνον πρέπει νά σημειω- 
θή ότι ή μέν ιστορική χρονολογία συντίθεται από 
επί μέρους συμβάντα, ώρισμένα πρόσωπα καί ακρι
βείς ένδείξεις, ένώ ή λαογραφική χρονολογία σχη
ματίζεται από γενικός ενδείξεις, από άντιπροσωπευ- 
τικά φαινόμενα καί από τήν ανωνυμίαν. Η χρονο
λογία εις τήν ιστορίαν είναι κάπως άπόλυτος, εις δέ 
τήν λαογραφίαν είναι κατά τό πλεΐστον άγνωστος ή 
όλίγον γνωστή καί σχετική.

Εις τήν έννοιαν τής ιστορικής πορείας, τής «προό
δου», άντιτίθεται ή λαογραφική έννοια τής συνεχείας 
ή διάρκειας. Εις τό συνειδητόν των ιστορικών πρά
ξεων καί ενεργειών έχομεν εις τήν λαογραφίαν τήν 
λειτουργίαν τοΰ ασυνειδήτου. Μέ τό ασυνείδητον 
συμβαδίζει τό άλογον (irrationnel), ή ομαδική μνή
μη. τό τυπικόν καί τό άντιπροσωπευτικόν, ένώ εις τήν 
ιστορίαν άπαντώμεν τό συνειδητόν, τό ορθολογιστι
κόν, τήν άτομικήν σκέψιν καί τό μή τυπικόν τών συμ- 
βαινόντων.

Καίτοι όμως αί παραδόσεις καί τά τραγούδια τοΰ 
λαοϋ δέν μας αναφέρουν λεπτομέρειας περί τών ιστο
ρικών γεγονότων καί τών άτομα)ν, πού διεδραμάτισαν 
ώρισμένον πρόσωπον εις αύτά, όμως μας δίδουν τήν 
έντύπωσιν, πού έπροξένησαν τά έν λόγφ συμβάντα, 
τήν άπήχησιν καί τήν μορφήν, τήν οποίαν έλαβον 
ταϋτα καί τά μετ’ αυτών συνδεόμενα πρόσωπα εις τήν 
ψυχήν τοΰ λαοΰ. Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου ή δια
φορά ιστορίας καί τραγουδιού όλοέν γίνεται μεγαλύ
τερα. Εις τά θέματα τών ιστορικών άσμάτων είναι 
δυνατόν νά ύπεισέλθουν καί ν’ άναμειχθοΰν άπηχή- 
σεις έξ άλλων όμοιων ιστορικών γεγονότων. «'ΕΙ ήρω- 
ϊκή ποίησις, έγραφεν ό Ν.Γ. Πολίτης, όσον έγγυτέρα 
είναι πρός τά ιστορικά γεγονότ χ, τόσον πιστοτέρα καί 
μάλλον άδι άφθορον διατηρεί τήν ΐστορικ γν αλήθειαν 
άν δ’ έπί μακρόν χρόνον ή ιστορική παράδοσις πα- 
ραμένη ζώσα παράτώλαώ, ή δηιιώδης ποίησις, καθ’ 
όσον Απομακρύνεται τών γεγονότων, μεταβάλλει καί 
ποικίλλει ταϋτα διά τής φαντασίας, προσδίδουσα 
εις αύτά τήν γοητείαν τών θαυμάσιων άκουσμάτων. 
μέχρις οδ ό ιστορικός πυρήν καταστή δυσδιάκριτος 
έκ τών περιβαλλόντων αύτόν μυθικών στοιχείων. 
Άμυδραί «απηχήσεις γεγονότων συμφύρονται πρός 
τούς άρχαίους μύθους, οΰς διεφύλαττεν ή έθνική συ- 
νείδησις, άναζωπυρουμένους διά τής συνάφειας πρός 
νεωτέρους ήρωας, παλαιαί παραστάσεις άνανεοΰνται 
καί άποτελοΰνται οϋτω ποιητικά δημιουργήματα θα
λερά καί ακμαία».

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον καθίσταται δύσκολος ή έξα- 
κρίβωσις τής άρχικής ιστορικής πηγής, τού πρωταρ
χικού ιστορικού πυρήνος τοΰ τραγουδιού. Τό πρόβλη
μα καθίσταται δυσκολώτερον όσον τό τραγούδι είναι 
παλαιότερον, μακροχρονιώτερον, όπως π.χ. συμβαί
νει μέ τ’ άκριτικά.

Τά τραγούδια, τά όποια άναφέρονται εις καθωρισμέ- 
να τοπικώς καί χρονικώς γεγονότα είναι δυνατόν νά 
χαρακτηρισθοΰν ως καθ’ αυτό ιστορικά. Τοιαΰτα 
είναι τ’ άκριτικά, τά κλέφτικα καί τά πολύστιχα νη
σιωτικά (αί ρίμες)· τά τελευταία άναφέρουν μέν λε
πτομερώς τά πράγματα, άλλ’ είναι κατωτέρας ποιητι
κής άξίας. Άντιθέτως εις τά όλιγόστιχα ιστορικά 
τραγούδια άπαντα πλούσιος λυρισμός καί δραματι- 
κότης. Εις αύτά ευρίσκει κανείς ιστορικά γεγονότα 
μετουσιωμένα άπό τάς ιδέας καί τά συναισθήματα τοΰ 
λαϊκού ποιητοΰ. Τό ύφος των είναι άνάλογον μέ τό 
θέμα καί τήν ποιητικήν παράδοσιν τού τόπου τής κα

ταγωγής των. Τά περισσότερα έξ αύτών είναι θρήνοι 
δι’ άλώσεις πόλεων, έπιδρομάς εχθρών, λεηλασίας, 
άρπαγάς, άγώνας διά τήν εθνικήν άνεξαρτησίαν κ. ά.

Άπό τήν τελευταίαν αύτήν κατηγορίαν τών ιστο
ρικών τραγουδιών παραθέτω έδώ τό άναφερόμενον 
εις τόν ήρωικόν θάνατον τοΰ Κλ ριακούλη Μαυρομι- 
χάλη. Ό  άδελφός αύτός τοΰ Πετρόμπεη άπεβιβάσθη 
μέ 400 παλληκάρια εις "Ηπειρον διά νά βοηθήση τούς 
Σουλιώτας Εις μάχην παρά τό Φανάρι πρός πολυα
ρίθμους Τούρκους καί ’Αλβανούς έπεσε τήν 4ην Ιου
λίου 1822, ολίγοι δέ τών διασωθέντων συμπολεμιστών 
του έφεραν διά πλοίου τόν νεκρόν εις τό Μεσολόγγι, 
όπου έτάφη:

Πετρόμπεης καθότανε στο μεσανό μπαλκόνι 
κ’ έσφούγγιζε τά μάτια του μ’ένα χρυσό μαντήλι. 
Κ’ ή μπέαινα τόνε ρωτά κΓ ή μπέαινα τού λέει:

- Τ’ έχεις, μιορέ Πετρόμπεη, πού χύνεις μαύρα δάκρυα
-  Σά μ’ έρωτας, μώρ’ μπέαινα, καί θέλεις γιά νά μάθης 

σήμερα γράμμα έλαβα μέσ’απ’τό Μεσολόγγι κι α
πόξω λέει τ’ άπόγραμμα και μέσα λέει τό γράμμα: 
«Τόν Κυριακούλη σκότωσαν, τόν πρώτο καπε
τάνιο. καί στάζουνε τά μάτια μου καί τρέχουν 
μαύρα δάκρυα».
Είναι γνωστή ή καταστροφή τοΰ Δράμαλη τήν 26ην 

Ιουλίου τοΰ 1822 εις τό θρυλικόν στενόν τών Δερβε
νακίων. Ή λαϊκή Μούσα τραγουδεί:

Φύσα, μαΐστρο δροσερέ, κι’ αέρα τοΰ πελάγου, 
νά πας τά χαιρετίσματα στοΰ Δράμαλη τή μάννα. 
Τοΰ Δράμαλη οί μτέηδες, τοΰ Δράμαλη τ’ άσκέρι 
στά Ντερβενάκια κείτονται. κορμιά χωρίς κεφάλια.
Περί τά τέλη ’Οκτωβρίου τοΰ 1822 έπολιορκήθη τό 

Μεσολόγγι. Έγένοντο πολλαί προτάσεις έκ μέρους 
τών Τούρκων περί παραδόσεως, άλλ’ άπεκρού- 
σθησαν όλαι. Ή  τουρκική έπίθεσις τής 25ης Δεκεμ
βρίου άπεκρούσθη καί οί Μεσολογγίται έκ νέου ώχυ- 
ρώθησαν διά νά συνεχίσουν τόν άγώνα.
’Αρχηγός αυτών ήτο ό γενναΐοςΜάρκος Μπότσαρης. 

Εσείς βουνά τής Κατοχής, βουνά τοΰ Ξηρομέρου, 
βαστάτε νά βαστάξωμε τόν φετινό χειμώνα.
Ό  Βάλτος έπροσκύνησε κι’ όλο τό Ξηρομέρι. 
τό Μεσολόγγι τό μικρό, αύτό δέν προσκυνάει, 
μόνο χαλεύει πόλεμο, χαλεύει τό ντουφέκι, 
γιατ’ έχει άντρες διαλεχτούς κι’ όλο καπιταναίους, 
έχει τό Μάρκο Μπότσαρη μέ χίλιους πεντακόσιους. 
Έξ όσων άνωτέρω εϊπομεν, συνάγεται ότι τό ιστο

ρικόν περιστατικόν δέν άντικατοπτρίζεται αύτού- 
σιον καί πιστώς μέσα εις τό τραγούδι. Τό γεγονός λάμ- 
βάνει τόν χαρακτήρα τής ψυχής τοΰ λαϊκού ποιητοΰ 
καί κρατεί τοΰτο ζωντανόν εις τήν λαϊκήν μνήμην έπί 
μακρότερον χρόνον. Καί ήδη έρωτάται ή είκών πού 
δημιουργεί ή δημώδης ποίησις είναι άραγε όλιγώ- 
τερον αληθινή, σπουδαία καί διδακτική άπό τήν 
πραγματικήν ιστορίαν;

Ό  ’Αριστοτέλης τήν ποίησιν έθεώρει φιλοσοφω- 
τέραν καί σπουδαιοτέραν τής ιστορίας· «ή μέν γάρ 
ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή δ’ ιστορία τά καθ’ 
έκαστον λέγει». Είναι άληθές ότι ή ιστορία μόνη χω
ρίς τήν μελέτην, χωρίς τήν βίωσιν, τοΰ δημοτικοΰ 
τραγουδιού δέν ήμπορεΐ νά είσδύση εις τόν ψυχικόν 
κόσμον τοΰ λαοΰ, πού έδημιούργησε καί δημιουργεί 
τά «γεγονότα», άλλά καί τά ιστορικά δημοτικά τρα
γούδια χωρίς τήν μελέτην τής ιστορίας συχνά άπο- 
βαίνουν άκατανόητα διά τούς μεταγενεστέρους.
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Ό  θεσμός τών άρματολικιών Εχει 
σχέση άμεση μέ τίς πολιτικές συνθήκες 
τών Ελληνικών χωρών έπϊ τουρκοκρα
τίας, μέ τήν έξέλιξη τών μαχητικών δυνά
μεων τοΟ ΈλληνικοΟ Έθνους, τή στρα
τιωτική Αγωγή του, καί τήν προετοιμασία 
του γιά τούς μεγάλους άπελευθερωτικούς 
άγώνες. Στή Δυτική 'Ελλάδα μάλιστα, 
τονώνει τόσο τό πνεϋμα τής αύτονομίας, 
ώστε τό προάγει μέχρι τής ήμιανεξαρτη- 
σίας.

Ό  θεσμός τοΟτος Εγκαινιάστηκε πρώ
τα στή Θεσσαλία καί συγκεκριμένα στήν 
περιοχή Άγράφων έπί Μουράτ Β’. (1421 - 
1451). Ό  χρονικός αύτός καθορισμός 
συμφωνεί μέ τήν πληροφορία τοΟ LEO 
BAPBAR, πού τοποθετεί τή γένεση τού 
θεσμοΟ τών άρματολών μέ ώργανωμένη 
στρατιωτική μορφή στά 1421, στηριζό- 
μενος σέ τού'ρκους ίστορικούς. Ό  FAU- 
RIEL, έξ άλλου, μάς πληροφορεί ότι ή 
σύσταση τού σώματος τών άρματολών 
Ανάγεται στους πρώτους χρόνους τής 
τουρκοκρατίας στις 'Ελληνικές Επαρχίες 
καί ή άρχή έγινε στή Θεσσαλία. Στηριζό- 
μενος σέ προφορικές παραδόσεις ήλικιω- 
μένων 'Ελλήνων, στά 1824 έγραφε ότι 
στή Θεσσαλία πρώτα Εγκαινιάστηκε ό 
θεσμός τών άρματολών, γιατί οί περιοχές
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της (Άγραφα - Πίνδος), βοηθούσαν τούς 
κατοίκους των μέ τή φύση τού Εδάφους 
των—πού γιά τούς τούρκους ήταν ξέ
νο κι’ Απρόσιτο—καί μέ τή θέση των, 
πού βρίσκονταν μακριά άπό τά τουρκικά 
κέντρα καί τήν Κων)πολη, κι’ έτσι τούς 
έδιναν τήν εύκαιρία νά ζητήσουν βοή
θεια άπό τίς βενετικές κτήσεις τού Ίο- 
νίου, μιά καί ήταν πλησιέστερα πρός αύ- 
τές. Τά Άγραφα λοιπόν, καί κατά τίς 
πληροφορίες τού Φαναριώτη Ρίζου Νε
ρουλού, πού στηρίζεται σέ τουρκικές 
πηγές, ήταν τό π ρ ώ τ ο  ά ρ μ α τ ο λ ί -  
κ ι πού Αναγκάστηκαν ν’ Αναγνωρίσουν 
οί τούρκοι άπό τά χρόνια άκόμη τού Μου
ράτ Β'.

Ή  περίεργη σύμπτωση τών στοι
χείων αύτών μάς παρακινεί ν’ Αναζητή
σουμε τίς άρχές τού θεσμού αΰτού στά 
χρόνια τού Μουράτ Β', σέ ώρισμένη 
Ελληνική Χώρα, τή Θεσσαλία, μολονό
τι οί γραπτές μαρτυρίες πού γνωρίζομε 
μνημονεύουν τήν ύπαρξη άρματολών 
μέ τήν έννοιαν τών Επικουρικών στρατευ
μάτων τού ’Οθωμανικού κράτους μόνο 
στά χρόνια τού Μεχμέτ Β . (1451 - 1481).

Οί πληροφορίες καί τό παραπάνω 
συμπέρασμα ένισχύονται άκόμη περισσό
τερο άπό τόν περιηγητή URQUHART 
πού στά 1830 άκουσε άπό τόν καϊμακάμη 
τού Τυρνάβου καί Απόγονο τού πρώτου 
τοπάρχη τής Θεσσαλίας Τουραχάν μπέη, 
Ενδιαφέρουσες πληροφορίες, άπό τίς ό
ποιες βγαίνει τό συμπέρασμα ότι πριν 
άκόμα πέση ή Κων]πολη, είχαν κιόλας 
άρχίσει νά Εμφανίζονται οί πρώτοι πυ
ρήνες τών μαχητικών δυνάμεων τού σκλα
βωμένου Ελληνικού Έθνους.

Γιά τήν όργάνωση τών άρματολικών 
σωμάτων, τά περισσότερα μάς είναι γνω
στά άπό τήν προφορική παράδοση, όπως 
σωζόταν ώς τά 1821.

Σύμφωνα, μ’ αύτήν, λοιπόν, οί πληθυ
σμοί, στήν Ελλάδα καί γενικώτερα στή 
Βαλκανική, πυκνώνονται άπό πρόσφυ-

μ α τ ο λ ο i

Κ λ έ φ τ ε ς

Σ. Κ Α Ρ Α Β Α Σ Ι Λ Η
Φ ι λ ο λ ό γ ο  υ

γες κι’ έτσι οί σουλτάνοι Αντιμετωπίζουν 
τό πρόβλημα τής ύποταγής τους. ’Εκτός 
άπ’ αύτό όμως, τούς φέρνει σέ δύσκολη 
θέση καί τό ότι βρίσκονται μακριά άπό 
τίς βάσεις τους, άνάμεσα σ’ Εχθρικούς 
πληθυσμούς, πού άρνοΰνται νά συμβι
βαστούν μέ τούς κατακτητές. Αύτοί ήταν 
οί κάτοικοι τών όρεινών περιοχών πού 
ζοΰσαν Ανυπότακτοι κι’ Ελεύθεροι στά 
βουνά τής Πίνδου, τού Πηλίου, τού Όλύ- 
μπου κάί τών Άγράφων. Συχνά κατέβαι
ναν κι’ έκαναν Επιδρομές. Λεηλατού
σαν τούς κατακτητές, καί συχνά έτροφο- 
δοτούντο άπό τούς ραγιάδες τών πεδινών 
περιοχών πού είχαν ύποταχθή χωρίς Αν
τίσταση. Ά πό αύτή τήν αίτια ώνομά- 
στηκαν Κ λ έ φ τ ε ς .  Οί όρεινοί καί δύσ
βατοι τόποι τους, πού άρνήθηκαν νά 
συμβιβαστούν, πήραν τό όνομα Κ λ ε 
φ τ ο χ ώ ρ ι α .

’Εκτός όμως άπό τή δουλεία πού 
Αναφέρει ό FAURIEL σάν αιτία τής 
γένεσης τών Κλεφτών, ό Αγωνιστής τού 
1821 Λάμπρος Κουτσονίκας Αναφέρει 
καί μιά άλλη αίτια πιό ισχυρή: Τή μετα
φορά, άπό τούς σουλτάνους, 400 χιλ. 
’Οθωμανών Τβλιάτι Φατιχάν (κατά τούς 
Τούρκους) ή Κονιάρων (κατά τούς Έ λ 
ληνες), άπό τό Ικόνιο τής Μ. Ασίας στις 
πεδινές Επαρχίες τής Θράκης, τής Μα
κεδονίας καί τής Θεσσαλίας. Αύτοί έξε- 
τόπισαν τούς Έλληνες κατοίκους τών 
περιοχών αυτών, πού Αναγκάστηκαν νά 
άποσυρθούν στά όρεινά μέρη. Ά π ’ Εκεί 
όμως συσσωματώνονταν, άρπαζαν τά 
όπλα καί καταπίεζαν τούς τούρκους. Γιά 
νά συντηρηθούν, φορολογούσαν τούς 
Έλληνες κατοίκους, παίρνοντας μιά μι
σθοδοσία, γιά τούς στρατιώτες των, πού 
λεγόταν λ ο υ φ έ ς  τ ώ ν  π α λ λ η κ  α
ρ ι ών .  Πολλές φορές κατέβαιναν στά 
πεδινά μέρη καί κατέστρεφαν κυρίως 
τά μεγάλα κτήματα τών Ισχυρών ’Οθω
μανών πού βρίσκονταν στή ύπηρεσία τής 
’Οθωμανικής Κυβερνήσεως.
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Oi Έ λ λ η ν ε ς  μ ά χο ντα ι μέ γεννα ιότητα  κα ί αυτοθυσίαν κατά  τοΰ δυνάστου διά  νά 
άποσείσουν τή ν  σ κ λ α β ιά .

Σέ τέτοιες έποχές πολέμων όμως οί 
καταπιέσεις, οί άδικίες καί οί άρπαγές 
ήταν συνεχείς καί μοιραίες. Οί "Ελληνες 
γιά νά προφυλαχτοΰν, κατέφυγαν στά 
όπλα, κι’ έτσι σάν άντίσταση τότε - συμ
περαίνει ό Δ. Αίνιάν - πρέπει νά σχηματί
στηκαν τά κλέφτικα σώματα.

Ό  άγώνας τών Κλεφτών είχε τόν 
χαρακτήρα τής άνταπόδοσης, τής ένερ- 
γητικής άντίστασης έναντίον τών κατα- 
κτητών καί τών αόθαιρεσιών τους.

"Ετσι, σάν άντιδραστικοΰς κι’ έκδι- 
κητές τών Τούρκων τούς περιγράφει καί 
ό περιηγητής BROWN στά 1669. Άπό 
τούς κοινούς ληστές, τούς ξεχώριζε τό 
έντονο μίσος έναντίον τών κατακτητών 
καί τών συνεργατών τους, καί ή συμπά
θεια πρός τούς κατατρεγμένους. Οί λη
στές πού δροΟσαν παλιότερα, βρήκαν τώ
ρα ένα καινούριο πεδίο δράσης, πού έξευ- 
γενίζει τό όνομά τους καί άνοίγει τό δρό
μο πρός τήν ήρωοποίηση καί τήν έξι- 
δανίκευσή τους, έφ’ όσον μάλιστα τώρα 
παρουσιάζονται σάν προστάτες κι’ έκδι- 
κητές τών τυραννισμένων καί καταδιω
γμένων όμοεθνών τους. "Ετσι ό Κλέφτης 
άρχισε νά γίνεται τό ίνδαλμα τών άνθρώ- 
πων πού ζοΰσαν κάτω άπ’ τις πιέσεις τών 
κατακτητών. ’Από τις άρχές τής τουρκο
κρατίας πρέπει νά άρχισε νά παίρνη τήν 
όριστική του διαμόρφωση ό κόσμος τού 
θρύλου καί τού μύθου, πού περιβάλλει 
τήν προσωπικότητα τού Κλέφτη.

Οί Κλέφτες είναι οί πρώτοι πυρήνες 
τής άντίστασης τοδ Ελληνικού λαού. 
Αύτοί διερμηνεύουν τήν θέλησή του νά 
μή ύποταχθή στή βία καί στις καταπιέ
σεις τών άλλοδόξων κατακτητών.

Τήν άνάπτυξη τών όμάδων τών Κλε
φτών, τήν εύνοεί άκόμη πιό πολύ ό στε
νός δεσμός τών άνθρώπων τών όρεινών

περιοχών κυρίως, μέ τό περιβάλλον τους, 
δηλαδή τούς μεγάλους όρεινούς όγκους 
τής ήπειρωτικής Ελλάδας, πού γίνονταν 
νά καταφύγια καί οί δρόμοι έπικοινωνίας 
τών 'Ελληνικών πληθυσμών καί μόνον— 
όπως άναφέρει καί ό περιηγητής COU- 
SINERY. Οί όρεινοί όγκοι ήταν έκεί- 
νοι πού διαφύλαξαν τούς Ελληνικούς 
πληθυσμούς άπό τήν υποταγή καί τήν 
έξουθένωση. Τό Βέρμιο, τά Πιέρια, ό 
Όλυμπος, τά Χάσια, ό Γράμμος καί ή 
Πίνδος μέχρι τά Άγραφα, μέ τά δύσβατα 
μονοπάτια τους είχαν έξασφαλισμένη 
τήν έπικοινωνία γιά τούς "Ελληνες πού 
τά γνώριζαν τόσο καλά. Κλέφτες έπάνω 
στόν Όλυμπο, μνημονεύονται στόν «βίο» 
τού Αγίου Διονυσίου. Ή  παλιά κλέφτικη 
παράδοση καί ή πανάρχαια φ ή μ η  ίου 
τόν άνύψωναν σάν σύμβολο τής έλευθε- 
ρίας, σέ «Ιερό βουνό τών Κλεφτών».

Δέν είναι γνωστό σχεδόν τίποτε θετι
κό γιά τήν όργάνωσή τους στούς πρώ
τους αιώνες τής τουρκοκρατίας. Μόνο 
κατά τούς τελευταίους, ή προφορική 
παράδοση μάς διασώζει τόν κόσμο τών 
ιδεών τους, έναν άγραφο κώδικα συνη
θειών πού μάς τόν παρουσιάζει ό FAU- 
RIEL.

Γιά νά δημιουργήσουν τις ιδέες 
καί τις συνήθειές των άκολούθησαν μιά 
μακραίωνη έξέλιξη. Τούς πρώτους πυ
ρήνες πρέπει νά τούς άναζητήσουμε στις 
άρχές τής τουρκοκρατίας ή καί πολύ 
παλαιότερα άκόμη. Οί έπιδράσεις τού 
φυσικού περιβάλλοντος καί οί άνώμαλες 
πολιτικές συνθήκες ύπήρξαν συντελε- 
σταί τής δημιουργίας μιας τάξης πολεμι
στών πού έσωζε καί ύπέθαλπε τή μαχητι
κότητα τού Ελληνικού λαού, καθώς κι’ 
ένα Ιδιότυπο κοινωνικό καθεστώς μέ 
ιδιαίτερες άντιλήψεις καί ιδέες, μέ πολε

μικά ήθη καί έθιμα, πού ζυμώθηκαν μέ 
τή ζωή τών κατοίκων.

Ή  ζωή τους ήταν ταραγμένη κΓ έπι- 
κίνδυνη' όμως μέσα στά «λημέρια» τους 
χαίρονταν τήν έλευθερία τους. Καί ή ζωή 
τους αύτή είχε γι’ αύτούς τό θέλγητρο 
τοΰ άγνού περιβάλλοντος. Ή  ψυχή τους 
συνυφαίνεται συχνά μέ τή φύση. Ή  ζωή 
τους θυμίζει σκηνές τής ζωής τών 'Ομη
ρικών ήρώων.
■ Ό  περιηγητής BROWN άναφέρει 
ότι ό άριθμός των ήταν πάρα πολύ μεγά
λος. Οί όμάδες των είχαν ρευστό άριθμό, 
άνάλογα μέ τή φήμη τοδ καπετάνιου, 
μέ τις πολιτικές συνθήκες τοΰ τόπου, 
όπου δρούσαν, μέ τή στρατιωτική καί 
διοικητική Ικανότητα τοΰ Τούρκου Πασά 
τής περιοχής κ.λ. Συνήθως όμως οί άν- 
δρες μιας όμάδος δέν ξεπερνοΰσαν τούς 
50. Ό ταν όμως πλησίαζαν τούς 100, τότε 
θεωρούνταν φοβερή ή δύναμή τους. Δια- 
κρίνονταν γιά τό θάρρος καί τήν άντο- 
χήν τους στις σκληρές δοκιμασίες. Ή 
ταν καταπληκτικοί στις άθλητικές έπι- 
δόσεις πού αύξαναν τις φυσικές ίκανότη- 
τές τους.

Παραδείγματα όπως τοδ Νίκου Τσά- 
ρα, θυμίζουν τούς άρχαίους "Ελληνες.

Ασκούνταν στή σκοποβολή τή νύχ
τα, γιά νά αίφνιδιάζουν τόν έχθρό στό 
σκοτάδι. Πιό έκπληκτική ήταν ή άντο- 
χή τους στά βασανιστήρια τών Τούρκων. 
Δέν έχουμε παράδειγμα Κλέφτη πού λιπο
ψύχησε γιά νά σωθή.

Τήν τακτική τους, νά άποφεύγουν 
τόν έχθρό στήν πεδιάδα όπου μπορούσε 
νά δράση τό ιππικό, καί νά τόν αίφνιδιά- 
ζουν στά όρεινά όπου ή άριθμητική υπερο
χή έχανε τήν άποτελεσματικότητά της, 
τήν εύνοοΰσε ή φύση τοΰ έδάφους, καί 
ή διάρθρωση τής Ρούμελης, ίδίως τής
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Δυτικής Στερεάς. Δέν είναι τυχαίο τό ότι 
έκεΐ κυρίως όργανώθηκε ή αντίσταση 
των Ελλήνων έναντίον των ’Ιταλών καί 
Γερμανών κατά τόν Β'. Παγκόσμιο πό
λεμο.

’Εφαρμόζουν τήν τακτική τών ά τ α 
κ τ ω ν ,  μέ τό σημερινό όρο. Είναι ή τα
κτική πού ώργάνωσαν οί ίδιοι οί Κλέ
φτες μέ κύριο στοιχείο τήν Έ  ν έ δ ρ α 
καί τήνώνόμασαν Κ λ ε φ τ ο π ό λ ε μ ο .  
Είναι ή μόνη στρατιωτική τακτική πού 
σώζεται κατά παράδοση ώς τήν Ελληνι
κή έπανάσταση τοϋ 1821. Μάς βοηθά 
νά καταλάβουμε τούς άγώνες τοϋ "Εθνους 
μας έπΐ τουρκοκρατίας, τις κατά καιρούς 
άνταρσίες του, πού δέν είναι τίποτε άλλο, 
παρά οί φάσεις μιας άκατάπαυστης καί 
άκατάβλητης άντίστασης.

Αυτή είναι σέ γενικές γραμμές, ή 
σύσταση, τών κλέφτικων σωμάτων, πού 
δημιούργησαν τόσους θρύλους μέσα στους 
αιώνες τής σκλαβιάς καί πού άκολού- 
θησαν μιά άνοδική πορεία κΓ έφτασαν 
μέχρι τήν ήρωοποίηση.

Αύτοί άκριβώς, οί Κλέφτες έγιναν 
ή αιτία νά δημιουργηθοϋν σάν άντίβαρο 
τά ά ρ μ α τ ο λ ι κ ά  σ ώ μ α τ α .  Δη
λαδή οί τοϋρκοι έποικοι δέν είχαν τήν 
έπιτηδειότητα νά έπιβάλουν τήν τάξη 
στούς άντάρτες αύτούς, πού είχαν ξεση- 
κωθή, ήταν φυσικό νά άγανακτοϋν καί νά 
έπιδιώκουν νά φρουρηθή ή περιοχή τους. 
Γιά νά έπιτύχουν λοιπόν τό σκοπό τους, 
βρήκαν σάν άποτελεσματικό μέσο τό 
θεσμό τών άρματολικιών, πού φαίνεται 
ότι προέκυψε κυρίως άπό τήν άνάγκη νά 
έπιβληθή ή τάξη καί ή άσφόλεια, έκεϊ 
όπου οί όρεινοί κάτοικοι, είχαν γίνει ό 
έφιάλτης τών κατακτητών.

Γιά νά άντιμετωπίσουν λοιπόν οί 
οί σουλτάνοι τόν κίνδυνο αύτόν κυρίως 
στις Ελληνικές χώρες, προσπάθησαν νά 
προσελκύσουν τούς έπικίνδυνους όρει- 
νούς πληθυσμούς καί νά τούς κάνουν 
φρουρούς τών τόπων τους. Κουράστηκαν 
νά τούς πολεμοϋν χωρίς άποτέλεσμα, 
καί άναγκάστηκαν νά άκολουθήσουν μιά 
πολιτική πού τούς εΰνοοϋσε περισσό
τερο.

Πραγματικά, φαίνεται ότι στή Δυτι
κή 'Ελλάδα, οί σουλτάνοι άντιμετώπισαν 
μ’ έπιτυχία τή λύση τοϋ προβλήματος 
τής υποταγής τών όρεινών πληθυσμών. 
Μέ εύφυές ειρηνικό πρόγραμμα συμπλή
ρωσαν καί όργάνωσαν τό κατακτητικό 
τους έργο. Ένίσχυσαν τή μειονεκτική 
τους θέση, προσελκύοντας μέ τήν παρο
χή προνομίων, κι’ όχι έξαγριώνοντας, 
τούς σκληροτράχηλους κΓ άγριους πλη
θυσμούς πού φώλιαζαν σέ ένα φυσικό 
περιβάλλον πού πάντα μπορούσε νά τούς 
καλύπτη, ένώ γιά τούς τούρκους ήταν 
έμπόδιο. Μετέτρεψαν μέ φρόνηση τούς

έπικίνδυνους αύτούς έχθρούς, σ’ έπικου- 
ρικά έπαρχιακά στρατεύματα, μέ τήν πα
ροχή τών προνομίων μιάς ήμιανεξαρτη- 
σίας πού είχε μεγάλα πλεονεκτήματα γιά 
τούς όρεινούς πληθυσμούς τής Πίνδου. 
Οί πληθυσμοί λοιπόν αύτοί σταματούσαν 
τόν Κλεφτοπόλεμο καί συνθηκολογού
σαν, κι’ έτσι τούς έπιτρεπόταν νά σχημα
τίζουν πολιτοφυλακές γιά τήν κοινήν 
άσφάλειά των.

Οί άνδρες πού θά άποτελοϋσαν τή 
ντόπια φρουρά, όνομάζονταν α ρ μ α τ ο 
λ ο ί  ή τουρκικά μ α ρ τ ο λ ό ζ  (άπό τό 
άρματολόγος -όος - ός κατά τόν Μ. 
Φιλήντα) κι’ έμπαιναν στήν ύπηρεσία 
τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως.

Τό όνομα άρματολός. άποδίδεται. 
άπό ιστορικούς σύγχρονους τοϋ Μεχμέτ 
Β', σέ χριστιανούς πού έδρασαν πριν 
άπ’ αύτόν ώς μεμονωμένα άτομα στό πλευ
ρό τών τούρκων.

Οί πολιτοφυλακές αυτές πού άναφέρ- 
θηκαν παραπάνω, άποτέλεσαν τά άρμα- 
τολίκια, όπου είχε άνατεθή ή τήρησις 
τής δημοσίας τάξεως καί ή καταστολή 
τών ληστειών καί τών βιαιοπραγιών. Κά
θε άρματολίκι είχε στή δικαιοδοσία του 
μιά ώρισμένη περιοχή. Έμισθοδοτοϋνταν 
μέ έξοδα τού Ελληνικού πληθυσμού καί 
άποτελοΰνταν δικαιωματικά άπό "Ελλη
νες. Ό  άρχηγός τού άρματολικιοΰ λεγό
ταν κ α π ι τ ά ν ο ς  ή κ α π ε τ ά ν ι ο ς  
(άπό τό ιταλικό CAPITANO), τό άξίω- 
μά του π ρ ω τ ά τ ο ,  μέ έδρα τήν πρω
τεύουσα τού άρματολικιοΰ, οί άνδρες του 
Π α λ λ η κ ά ρ ι α  καί οί ύπασπισταί 
του Π ρ ω τ ο π α λ λ ή κ α ρ α .  Τό άξίω- 
μα τοϋ καπετάνιου περνούσε διαδοχικά 
άπό τόν πατέρα στό γιό τόν πρωτότοκο, 
μαζί μ’ ένα σπαθί σάν σύμβολο τής άνά- 
ληψης τοϋ άξιώματος.

’Αρματολός, σήμαινε έναν άνδρα 
μέ πλήρη όπλισμό ή άπλώς έναν άνδρα 
μέ όπλα. Τό άρματολικό σώμα ήταν μοι
ρασμένο στις διάφορες επαρχίες τής Ε λ 
λάδος άπό τις όχθες τού Άξιοϋ μέχρι 
τήν Κόρινθο καί ήταν χωρισμένο, σέ 
τόσα σώματα άνεξάρτητα μεταξύ των, 
όσοι δήμοι ύπήρχαν. Ό  αριθμός των δέν 
ήταν σταθερός. Στις δικαιοδοσίες τών 
πασάδων, στά π α σ α λ ί κ ι α, οί άρμα- 
τολοί ήταν κάτω άπ’ τις διαταγές αύτών 
ή τών άλλων άξιωματούχων τής Πύλης.

Οί όμάδες τών άρματολών ιδρύθηκαν 
μάλλον άπό τήν ίδια έξουσία, γιά τήν ίδια 
u iua καί γιά τόν ίδιο σκοπό. Τά διάφορα 
καπετανάτα, μάλλον έγιναν διαδοχικά 
στήν Ελλάδα, δυνάμει σουλτανικών φιρ- 
μανίων.

Ό  Άραβαντινός άναφέρει, ότι, όργά- 
νωση τής Ελλάδος σέ πολλά άρματολί- 
κια, έγινε γιά πρώτη φορά στά 1537 έπΐ 
Σουλεϊμάν Α'. (1520 -1566).

Τότε χωρίστηκε ή "Ηπειρος καί ή Αι
τωλοακαρνανία σέ 5 άρματολίκια. ή 
Θεσσαλία έπίσης σέ 5 καί ή Μακεδονία 
έδώθε τοϋ Άξιοϋ σέ άλλα 5.

Τούς όρους σύμφωνα μέ τούς όποιους 
θά έπρεπε νά διοικήται τό άρματολίκι. 
τούς καθώριζε άρμόδια ύπηρεσία, πού 
έδρευε στήν Κων]πολη, έχοντας ύπ’ όψη 
της τις εισηγήσεις τών τοπικών άρχών.

Οί άρματολοί άποτελοϋν χωριστή τάξη, 
μέ ιδιαίτερα κατά τόπους προνόμια (κυ
ρίως φορολογικές άπαλλαγές καί παρα
χωρήσεις γαιών μέ δικαίωμα άνακλή- 
σεως), καί μέ Ιδιαίτερες ύποχρεώσεις έναν
τι τής Πύλης.

Τόν Σουλεϊμάν, στή διαίρεση τής ήπει- 
ρωτικής Ελλάδος, τόν ώθεϊ άσφαλώς ή 
μεγάλη άκαταστασία πού έπικρατοΰσε 
κατά τόν 16ον αιώνα, σέ όλες τις 
χώρες τής Οθωμανικής αύτοκρατο- 
ρίας. Κλέφτες καί κακοποιοί δροϋ- 
σαν παντού. Οί ληστές αύτοί ήταν άπό- 
γονοι τών Χριστιανών ’Αρβανιτών ή Αρ- 
βανιτοβλάχων, πού είχαν έγκατασταθή 
στήν Αττική κατά τά τέλη τοϋ Μου 
άρχές 15ου αιώνα. Είχαν έντονο τό αίσθη
μα τής έλευθερίας καί ζοΰσαν κατά πατρι- 
ές (φάρες). Διορίζονταν λοιπόν οί άρμα
τολοί, μ’ ένα ειδικό σκοπό: νά φυλάγουν 
τά «ν τ ε ρ β έ ν ι α ».

Στά 1637 άπέτυχε ή προσπάθεια τού 
Μουράτ Δ' νά καταργήση τό άρματολικό 
σύστημα. Ή  έπίδοση τής ληστείας οφεί
λεται σέ πολλά αίτια:

Στήν εξασθένηση τής Οθωμανικής 
αύτοκρατορίας, στόν πολλαπλασιασμό 
τών ληστοτρόφων καί συχνά φαίνεται 
στήν άνοχή ή καί υποστήριξη τών κλεφ
τών άπό τούς έντόπιους φοβισμένους μου
σουλμάνους ή καί χριστιανούς προκρί
τους. όπως μάς άφήνει νά υπονοήσουμε 
έγγραφο τοϋ 1682.

Δεύτερη άπόπειρα, σέ μερικά μέρη, γιά 
άντικατάσταση τών Ελλήνων καί Αλ
βανών άρματολών μέ μουσουλμάνους στά 
1669, πάλι άπέτυχε. Τέλος ή οργάνωση 
τών άρματολών καταργήθηκε μέ φιρμάνι 
τοϋ Άχμέτ Γ' στά 1721. αλλά δέν είναι 
γνωστό άν ή διαταγή αύτή είχε γενική 
εφαρμογή.

Οί Τούρκοι έμπιστεύονταν στούς Έ λ 
ληνες άρματολούς τήν τήρηση τής άσφα- 
λείας μόνο άπό άνάγκη.

Ό  άριθμός τών άρματολικιών κυμαι
νόταν στήν Ελλάδα κατά καιρούς καί πε
ριστάσεις. Λίγο πριν άπό τήν Έπανά
σταση τοϋ 1821 ύπήρχαν 17 άρματολίκια. 
Οί έστίες όπου άναπτύχθηκε καί χαλυβδώ- 
θηκε τό μαχητικό πνεύμα τών Ελλήνων 
έπί τουρκοκρατίας είναι ή Ήπειρος, ή 
Αιτωλοακαρνανία, μέρος τής ’Ανατολι
κής Στερεάς καί οί όρεινές συνοριακές 
περιοχές τής Θεσσαλίας καί Κεντρικής 

Μακεδονίας.
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Οί άρματολοί ήσαν κατά  τούς χρόνους τή ς τουρκ ικής κ α το χή ς οΐ προστάτα ι 
τω ν  κ α τα κ ιεζομένω ν Ε λ λ ή ν ω ν  καί οί τ ιμ ω ρ ο ί τω ν  αυθαιρεσιώ ν τοΰ  δυ ν ά σ το υ . 
Ε ις τή ν  φ ω το γ ρ α φ ία ν  συμπλοκή άρματολώ ν μέ Τούρκους .

Μέ τό θεσμό τών άρματολών, διευκο
λύνονταν οί τοϋρκοι στό κατακτητικό 
τους έργο άπ’ τή μιά, κι’ άπό τήν άλλη οί 
άπελπισμένοι ραγιάδες έπαιρναν θάρρος, 
έχοντας τήν ψευδαίσθηση ότι ήταν έλεύ- 
θεροι. Επειδή όμως πάντα οί τοϋρκοι κα
ραδοκούσαν νά τούς άφαιρέσουν, ότι τούς 
είχαν παραχωρήσει, ή ιστορία των άρματο
λών, δέν είναι τίποτε άλλο, παρά ή άνα- 
παράσταση μιας μακρας καί γενναίας πά
λης μέ τούς πασάδες.

Ή  διαλλακτική στάση τών τούρκων 
άπέναντι τών Κλεφτών καί Άρματολών 
ήταν μιά προσωρινή συνθηκολόγηση. Γι’ 
αύτό, όταν τούς δινόταν εύκαιρία, προ
σπαθούσαν νά τούς έξοντώσουν. Τότε οί 
άρματολοί γίνονταν πάλι Κλέφτες καί 
ξέσπαζαν σέ βάρος τών τούρκων. Μέ τις 
ληστείες καί τις έπιδρομές τους άνάγκαζαν 
τήν ’Οθωμανική Κυβέρνηση νά τούς άνε- 
χθή πάλι.

Είναι φανερό λοιπόν, γιατί, ή μετάπτω
ση άπό τήν ιδιότητα τοΰ ’Αρματολού στήν 
κατάσταση τοΰ Κλέφτη, καθώς καί τό άντί- 
θετο, ήταν κάτι τό πολύ συνηθισμένο. 
Ή ταν λοιπόν φυσικό νά παρατηρηθή σύγ
χυση ώς πρός τή σημασία τών λέξεων 
Α ρ μ α τ ο λ ό ς  καί  Κ λ έ φ τ η ς ,  καί 

τελικά οί δύο άντίθετες άρχικά έννοιες νά 
πλησιάσουν παρά πολύ ή μιά τήν άλλη 
μέ τάση νά ταυτιστούν.

Όπως καί ό Δημήτριος Αίνιάν άναφέ- 
ρει, συνέβαινε τά ίδια πρόσωπα νά είναι 
πότε άρματολοί καί πότε Κλέφτες, γιατί 
στή δεύτερη κατάστασή τους, τούς δινόταν 
άμνηστία άπό τήν Πύλη καί κατατάσ
σονται στά σώματα τών άρματολών γιά 
τήν καταδίωξη τών κλεφτών.

Έφ’ όσον λοιπόν οί "Ελληνες διατη
ρούσαν ώρισμένα δικαιώματα μέ τά αρμα
τολίκια, οί τοϋρκοι πάντα άπέβλεπαν στήν 
άφαίρεσή τους.

ΓΓ αύτό στά δικαιώματα καί στά καθή
κοντα τών άρματολών άντέταξαν τήν υπη
ρεσία τοΰ ν τ ε ρ β ε ν τ ά τ —ν α ζ ί ρ .  
Στόν άξιωματικό αύτόν άνέθεσαν τήν άρ- 
χηγία κάθε ύπηρεσίας σχετικής μέ τήν 
άστυνόμευση καί τήν άσφάλεια τών όδών 
καί τών στενωπών. Κάτω άπ’ τις διατα
γές του ήταν ο ί δ ε ρ β ε ν α γ ά δ ε ς ,  διοι- 
κηταί τών έπί μέρους σωμάτων.
Δηλαδή οί δυό αυτές υπηρεσίες ήταν 

μεταγενέστερες τής τών ’Αρματολών καί 
είχαν σκοπό νά τούς συγκροτούν μέ τό 
φόβο, έπειδή είχαν έκδηλωθή φανερά, 
κατά τής τουρκικής κυριαρχίας.

Ή  πάλη τών δύο πολιτοφυλακών, άντι- 
προσώπευε τήν πάλη τών δύο έθνών. Ό 
ταν οί ’Αρματολοί γίνονταν πολύ κατα
πιεστικοί, οί ισχυροί ’Οθωμανοί πού βρί
σκονταν στήν ΰπηρεσία τής Κυβερνή- 
σεως, άναγκάζονταν νά μεσιτεύσουν σ’ 
αύτήν νά γίνη μ ε ρ χ α μ έ τ η ,  δηλαδή νά 
προνοήση διορίζοντας αύτούς π α ν τ ο ύ -  
ρ ο υ ς, φύλακες, καί συνηθέστερα, Καπε -  
τ ά ν ο υ ς, χάριν τής δημοσίας άσφαλείας. 
Γιά νά πάρη ό αρματολός τήν Καπετανία, 
έπρεπε νά άποδείξη πώς είναι άγριος, 
Κ λ έ φ τ η ς  κι’ έπομένως άξιος γιά μιά 
τέτοια θέση. Μέ τόν μ ο υ ρ α σ ε λ έ ,  δη
λαδή τήν δικαστική άπόφαση, τού άφαι- 
ροΰνταν ή έπωνυμία τοΰ Κλέφτη καί τοΰ 
δινόταν ή τοΰ Π α ν τ ο ύ ρ η  ή τοΰ Κ α- 
π ι τ ά ν ο υ.

Στή δύναμη αύτοΰ τοΰ Καπιτάνου ήταν 
έντεταγμένη ή ΰπηρεσία τοΰ Δ ε ρ β έ ν— 
’Α γ ά  (μέ πεζικό γιά τά ορεινά) καί τοΰ 
Κ ι ρ σ ε τ ά ρ η  (μέ ιππείς γιά τά πεδινά). 
Ό ταν ό Καπιτάνος καταδιωκόταν άπό τήν 
έξουσία, στρεφόταν έναντίον της καί τότε 
έπωνομαζόταν πάλι Κλέφτης μέ τή σημα
σία τοΰ «άντάρτης». Ό ταν προσκυνοΰσε 
τοΰ δινόταν άμνηστεία καί λεγόταν πάλι 
άρματολός.

Οί Αρματολοί καί Κλέφτες, σέ μάχες 
πού έκαναν μέ τούς τούρκους άπέδειξαν 
τήν 'Ελληνική υπεροχή κι’ έδειξαν ότι εί
χαν φρονήματα ύψηλά υπέρ τής έλευθερίας 
καί τής άνεξαρτησίας τής πατρίδος.

Χάρις σ’ αύτούς, ή Ελλάς δέν ύπετάγη 
τελείως, καί αύτή είναι ή μεγάλη σημασία 
πού είχε ή έγκαθίδρυσή των γιά τόν σκλα' 
βωμένο λαό μας.

Οί όρεινοί όγκοι πού τούς έθρεψαν καί 
τούς άνδρωσαν, ύπήρξαν οί έστίες τής 
έλευθερίας τών 'Ελλήνων, προορισμένοι 
νά μορφώσουν γενιές έλευθέρων άνθρώ- 
πων. Αΰτοί πρόβαλαν σάν φυσικοί άρχη- 
γοί τοΰ έθνους κι’ έγιναν πρόμαχοι τής 
έλευθερίας. Αύτοί άποκαθαίρουν τό ρύπο 
τοΰ ραγιαδισμού καί συντελούν στήν ήθι- 
κή άναγέννηση τοΰ "Εθνους. ’Εμπνέουν μέ 
τή στάση τους γενναία αισθήματα καί 
δείχνουν σέ όλους τό δρόμο τής τιμής καί 
τοΰ καθήκοντος. Μέσα στή φαντασία τοΰ 
τυραννισμένου λαού μας, έγιναν ινδάλματα 
καί πλάστηκε ή μορφή τοΰ Π α λ λ η κ α- 
ρ ι ο ΰ, πού ένσαρκώνει τά αισθήματα τής 
άντρίκειας περηφάνειας, τής δικαιοσύνης, 
τής συμπάθειας πρός τούς άδυνάτους καί 
τής άδίστακτης άντίστασης έναντίον τών 
τυράννων.

Τό τραγούδι τους μέ τόν άρρενωπό τό
νο, σκόρπιζε τόν ένθουσιασμό, κΓ έπού- 
λωνε τήν πληγή τοΰ σκλάβου.

Ή  άνάπτυξη λοιπόν τοΰ μαχητικοΰ 
πνεύματος τών Ελλήνων όφείλεται κυ- 
ρίοος στήν έσωτερική άνέλιξη τών δυνά
μεων τοΰ Ελληνικού λαοΰ, δυνάμεων πού 
τις ένσάρκωσαν στήν άρχή τής άντίστα- 
σής του τά δύο σώματα τών Κλεφτών καί 
τών άρματολών πού συνυφάνθηκαν κι’ έγι
ναν ένα, μέ μιά κοινή κατεύθυνση:

Τήν έλευθερία τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.

Σ. Κ Α Ρ Α Β Α Σ Ι Λ Η
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ' Μ
ι ι ρ ι Κ Α Ι Πη
6ίΔΑίΑρ050 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Jpil

Κ ληρικός όρκ ίζω ν άγω - 
ν ισ τά ς , (άπό α να μ νη στι
κόν μετάλλιον τοΰ  ’Ό θω  
νος)

Ό  Ο ικουμενικός Π ατριάρ
χ η ς  Γρηγόριος ό Ε ' (ερ 
γον τοϋ  γλύ π το υ  Φ υ τά λ η )

Α Ρ Γ Υ Ρ Ι Ο Υ  Π Α Π Α Δ Α Κ . Η
Έφ. Άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής

Γραμματόσημου είναι μικρόν τεμάχιου ένσημου 
χάρτου έπικολλώμενον έπί των ταχυδρομικώς άπο- 
στελλομένων ειδών, ήτοι επιστολών, δεμάτων εντύ
πων κ.λ.π. και παριστάνει τό διά τήν αποστολήν 
αυτών προπληρωθέν τέλος, σήμερον δέ χρησιμο
ποιείται ΰφ’ όλων τών κρατών.

Πρώτος, όοτις έπενόησε την εισαγωγήν τοϋ 
γραμματοσήμου είναι ό Γάλλος Φρ. Βαλαγέ, όστις 
έπέτυχε τό έτος 1653 εις Γαλλίαν την άδειαν ΐδρύ- 
σεως είδους ταχυδρομικής υπηρεσίας καί άνελάμβα- 
νε τήν άποστολήν τών ιδιωτικών έπιστολών.

Τό έτος 1812, μία άτμοπλοϊκή εταιρεία εις την 
Σκωτίαν είσήγαγεν εν είδος γραμματοσήμου έπί 
τών έπιστολών καί τών δεμάτων, άτινα άνελάμβανε 
νά διαβιβάση προς τούς παραλήπτας των.

Τό έτος 1818 έπηκολούθησε τρίτη άπόπειρα ιστο
ρικής έμφανίσεως τοϋ γραμματοσήμου, είς την νήσον 
Σαρδηνίαν, κατά την όποιαν έχρησιμοποιήθησαν 
φάκελλοι μέ τυπωμένου έγχρωμου γραμματόση
μου. Μετά διετίαν τό έτος 1820 ήκολούθησευ άλλη, 
μέ έκτυπα άχροα γραμματόσημα έπί τών φακέλλων 
και κατάτά τέλη τής πρώτης αυτής ιστορικής περιό
δου έμφανίσεως τοϋ γραμματοσήμου, έν ετει 1823, 
έγένετο ή τελευταία άπόπειρα παρά τής Σουηδίας.

Μέ τήν τελευταίου ταύτηυ απόπειραν ιστορικής 
έμφανίσεως τού γραμματοσήμου τό έτος 1823 παρά 
τής Σουηδίας·, κλείνει καί ή πρώτη περίοδος τής ίστο- 
ρικής έμφανίσεως τοϋ γραμματοσήμου.

Πριν όμως είσέλθομεν είς τήν δευτέραν περίοδον 
τής ιστορικής έμφανίσεως τοϋ γραμματοσήμου τό 
όποιον όριστικώς πλέον είσήλθεν είς τήν έξυπτρέ- 
τησιν τοϋ κοινού, προς ένημέρωσιυ τών άυαγυω- 
στών—συνδρομητών τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» γνωστοποιοϋμεν τήν προγραμμα- 
τισθεϊσαν κυκλοφορίαν τών νέων ελληνικών γραμ
ματοσήμων κατά τό έτος 1971 υπό τών Ελληνικών 
Ταχυδρομείων — «ΕΛΤΑ».

—Τον Φεβρουάριου, έπί τώ  έορτασμφ τής 150ε- 
τηρίδος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, θά κυ- 
κλοφορήση σειρά γραμματοσήμων μέ θέματα άπό 
τον "Αγώνα τοϋ 1821 καί τήν συμμετοχήν είς 
αυτόν τής ’Εκκλησίας.

—Τον ’Απρίλιον, έπί τή συμπληρώσει 75ετηρίδος 
τής άναβιώοεως τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων θά 
κυκλοφορήοη νέα σειρά γραμματοσήμων.

—Τόν Μάϊον θά κυκλοφορήσει ή σειρά τοΰ τύπου 
EUROPA-71)».

—Τον ’Ιούνιον θά κυκλοφορήσουν δυο σειραί μέ 
θέματα άπό τούς άγώνας κατά θάλασσαν τοϋ 1821 
καί τήν συμβολήν τής Παιδείας είς τήν ’Εθνεγερσίαν.

—Τόν Σεπτέμβριον θά κυκλοφορήοη σειρά γραμ
ματοσήμων μέ θέματα άπό τούς κατά ξηράν άγώ- 
υας τοΰ 1821 καί τέλος,

—Τόν ’Οκτώβριον σειρά γραμματοσήμων άναφε- 
ρομένων είς την Όργάνωοπν τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1821.

Ό  ’Ε πίσκοπος Π αλα ιώ ν Π α- 
τρ ώ ν  Γερμανός εύλογεϊ τήν 
σημαίαν τή ς Έ π α να σ τά σ εω ς 
είς 'Α γ ία ν  Λ αύραν.

Ό  Θάνατος τοϋ ’Επισκόπου 
Σ ά λω νω ν Ή σ α ΐα  είς τή ν  μάχην 
τής ’Α λα μ ά να ς.

Σ  Η  Μ Ε I Ω  Σ I Σ

Τά άνωτέρω γραμματόσημα έκυκλοφόρησαν έπί τη 150ετηρίδι τής Έ παναστάσεως καί άνή 
κουν είς τήν σειράν " Η  ΕΚ Κ Λ Η ΣΙΑ  ΚΑΙ Ο Α ΓΩ Ν ,.
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Ό  άγών  κατά θ ά λ α σσ α ν

Ό  κατά θάλασσαν αγών τών 'Ελλήνων κατά 
την Έπανάστασιν τού 1821 άπέβλεπεν, λόγω 
τήν γεωγραφικήν καί εδαφικήν διαμορφώσεων την 
Χώραν pas, είν τούν ακολουθούν κυρίων σκοπούν:

α) Εΐν την έξάπλωσιν την επαναστάσεων είν 
πάσαν τάν νήσουν καί τά εκτεταμένα παράλια 
τού έλλαδικοϋ χώρου4 φυσικά δε καί είν την 
φρούρησιν τούτων.

β) Εΐν τήν έξασφάλισιν των θαλασσίων συγκοι
νωνιών καί άνεφοδιασμόν των κατά ξηράν δυνά
μεων.

γ )  Εΐν τήν έκτέλεσιν συνδεδυασμένων έπιχει- 
ρήσεων κατά διαφόρων σημείων των άκτών.

δ) Εΐν τον άποχλε σμόν, άηό θαλάσσην, τ “ ν άνά

Π. Ε. Κ Ο Ν Σ Τ Α  
Α ν τ ι ν α υ ά ρ χ ο υ  έ. ά.  

τ έ ω ς  ' Α ρ χ η γ ο ύ  Γ.Ε.Ν.
Ε π ι τ ί μ ο υ  ' Α ρ χ η γ ο ύ  Σ τ ό λ ο υ

τάν νευραλγικόν περιοχάν τήν Έλλάδον παρα
κτίων τουρκικών φρουρίων, τά όποια περιέβαλ- 
λον δίκην κλοιού ταύτην καί άπετέλουν τά στηρί
γματα τήν ένταύτη τουρκικήν κυριαρχίαν. "Οπών, 
επί παραδείγματι ήσαν τά φρούρια, Κασσάνδραν, 
Θεσσαλονίκην, Βόλου, Τρίκκερι, Καρύστου, Κόριν
θου, Ναυπλίου, Μονεμβασίαν, Μεθώνην, Κορώ
νην, Ναυαρίνου, Σφακτηρίαν, Πατρών, Ρίου καί 
Άντιρρίου, Ναυπάκτου, Πρεβέζην.

Ά φ ’ ετέρου δέ, διά τούν Τούρκουν, ό κατά θά
λασσαν άγών άπέβλεπεν είν: 

α) τον έντοπισμόν τήν ’Επαναστάσεων είν τήν 
αρχικήν αύτήν κοιτίδα, είν τήν Πελοπόννησον, 
διά τήν μεταφοράν είν οιύτήν έξ ’Ασίαν τουρκικών 
στρατευμάτων.
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β) την καταστροφήν των κυριωτέρων νήσων 
έκ τού Αιγαίου Πέλαγους, αΐ όποίαι άφ’ ενός μέν 
ήσαν τά προπύργια τής ναυτικής των Ελλή
νων ισχύος, άφ’ ετέρου δέ αΐ ναυτικαϊ βάσεις των 
διά τήν άνάληψιν, κατά τού τουρκικού στόλου 
καί κατά των τουρκικών παραλίων επιθετικών 
επιχειρήσεων. "Οπως ήσαν αΐ νήσοι, "Υδρα, Σπέ- 
τσαι, Ψαρά καί Κάσσος, αΐ παρέχουσαι καί τάς 
ναυτικός μοίρας τοΰ ελληνικού στόλου, ώς καί αΐ 
νήσοι Χίος, Λέσβος, Σάμος, αΐ κείμεναι έγγΰς και 
κατέναντι τών Παραλίων τής Μικρας ’Ασίας.

γ )  τήν διακοπήν τού άνεφοδιασμοΰ τών ’Επανα
στατών καί τήν άποκοπήν πόσης μεταξύ αύτών 
καί τού έξω κόσμου επικοινωνίαν.

δ) τήν ενέργειαν άποβάσεων είς διάφορα έπίκαιρα 
σημεία τών έν έπαναστάσει ελληνικών περιοχών.

ε) τήν άπό θαλάσσης Ινίσχυσιν τών έπακτίων 
τουρκικών φρουρίων διά έφοδίων, πυρομαχικών 
καί στρατιωτικών δυνάμεων, πρός διατήρησιν 
τών «πυλών» τούτων εισβολής εις χείρας τών 
Τούρκων.

Φανερόν καθίσταται έκ τούτων, ότι έκάτερος 
τών άντιπάλων, ϊνα έπιτύχη τούς άντικειμενικούς 
του σκοπούς θά έπρεπε νά είναι είς θέσιν νά «έλέγχη 
τάς θαλασσίας συγκοινωνίας», ήτοι νά γίνη ό

ρίας τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, τούτο έπεδίω 
ξαν καί οί δύο στόλοι καί ό τουρκικός καί ό Ελληνι
κός, άπό τής πρώτης φάσεως τής έπαναστάσεως.

’Εν τή έπιδιώξει δέ ταύτη πλειστάκις συνεκρού- 
σθησαν άμφότεροι οί στόλοι εις δλας τάς Θαλάσσας 
τού Αιγαίου, τού Κρητικού καί τού Ίονίου Πελά- 
γους καί καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής Έπαναστά
σεως άπό 1821, έως 1829. "Οπως—διά νά άναφέ- 
ρωμεν τάς κυριωτέρας καί μεγαλυτέρας τών ναυ
μαχιών — είς τάς Πάτρας (20 Φεβρουάριου 1822), 
είς τόν Άργολικόν Κόλπον καί παρά τάς Σπέτσας 
(8 έως 14 Σεπτεμβρίου 1822)· είς τόν ’Άθω — Αγίου 
Όρους—(15 Σεπτεμβρίου 1823)' παρά τάς Βορείους 
Σποράδας (11 ’Οκτωβρίου 1823)' παρά τήν Σά
μον (5 Αύγούστου 1824)· είς τόν Πορθμόν Κώ- 
Αλικαρνασσού (25 Αύγούστου 1824)· παρά τό 
άκρωτήριον τού Γέροντα μικρασιατικών παραλίων 
(29 Αύγούστου 1824)· έξω Ηρακλείου (1 Νοεμ
βρίου 1824)· έντός τοΰ λιμένος τής Μεθώνης (30 
’Απριλίου 1825)· παρά τόν Καφηρέα (20 Μαίου 
1825)· παρά τήν Σούδαν Κρήτης (2 ’Ιουνίου 1825). 
“Οπως έπίσης ή έπιδρομή τού Κανάρη μετά μοί
ρας έναντίον τής ’Αλεξανδρείας (20 ’Ιουλίου 1825)· 
ή άποβατική έπιχείρησις κατά τής Βηρυττοΰ 
(Μάρτιος 1826)· αΐ συνδεδυασμέναι έπιχειρήσεις

’Ιχν ο γρ ά φ η μ α  Π υρπολικού κ ατά  τόν π υρπολη τή ν Ν ικόδημον.
Β .Β . Ή  έξαρτύα  τού π υ ρ π ο λ ικ ο ύ . Π  . 'Ο  πρόβολος τοΰ  πυρπολικού  . Σ  ,Σ  ,Σ  ,Σ  . Τό σκά φ ος τού πυρπολικού 
πλήρες Ικ κ ρη κ τικ ώ ν υ λ ώ ν . Θ ,Θ ,Θ ,Θ . Μ ικρά ά νο ίγμ α τα  διά  νά  έξέρ χω ντα ι α ί φ λ ό γ ε ς . Ζ ,Ζ . Σ ή φ ω ν ες  
(β υ τ ία )  πλήρεις σ φ α ιρ ώ ν . Δ .  Ό  δαυλός διά  τοΰ  όποιου ή νά π τετο  ή Θ ρυαλλίς. Φ . 'Η  θρυαλλίς (φ υ τ ίλ ι)  
ή οποία  μετέδ ιδε τό πΰρ  είς τή ν  π υ ρ ιτα π ο θ ή κ η ν . Λ . 'Η  καλουμένη «σ ω τη ρ ία »  λέμ βος πρός άπομάκρυνσ ιν 
τώ ν  π υ ρ π ο λ η τ ώ ν .
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Κατά κανόνα δέ εξ όλων των ναυμαχιών αυτών 
νικηφόρος έξήρχετο ό έλληνικός, διά νάμή δέ χαρα- 
κτηρισθή ότι γράφω τούτο άπό σωβινισμόν, άττό 
τυφλόν δηλαδή καί αδιάλλακτον εθνικισμόν, επι
καλούμαι την μαρτυρίαν ενός διακεκριμένου Γάλ
λου ναυάρχου καί ακαδημαϊκού, αλλά καί εν ταυ- 
τώ  ναυάρχου, λαβόντος μέρος εϊς πλείστας ναυτι- 
κάς εκστρατείας, τού Zurien De La Graviere.. 
Γράφει λοιπόν ούτος εις την «Ιστορίαν τού ύπέρ 
’Ανεξαρτησίας των 'Ελλήνων Ναυτικού Άγώνος» 
μεταξύ των άλλων ύμνων του πρός τό Ναυτικόν 
τής Έπαναστάσεως, καί τά ακόλουθα (σελ. 31):

«. . . ’Εάν κανείς, κατά τήν εναρξιν τής 'Ελληνικής 
Έπαναστάσεως ήθελε προφητεύσει ποιος έκ των 
δύο στόλων, ό Ελληνικός μέ τάς τετρακοσίας λέμ
βους τής ‘Ύδρας των Σπετσών καί τών Ψαρών 
ή ό τουρκικός μέ τήν πολυπληθή συγκρότησιν 
έκ τρικρότων, δικρότων, φρεγατών καί κορβετών 
τής Κωνσταντινουπόλεως, τής ’Αλγερίας, τής Τύ- 
νιδος καί τής ’Αλεξάνδρειάς, Θά ένίκα, ασφαλώς 
Θά διεψεύδετο. Διότι προφανές ήτο νά προφητεύση 
ύπέρ τού Τουρκικού' καί έν τούτοις συνέβη τό αντί
θετον . . .». ’Αλλαχού δέ ό αύτός ναύαρχος καί 
Παλαίμαχος ναύαρχος γράφει (σελ. 5): «. . . Πώς 
νά μή θαυμάση κανείς τό Ελληνικόν ναυτικόν, 
όταν βλέπομεν δίστηλα σκάφη τών διακοσίων καί 
τριακοσίων τόννων καταφρονούντα τούς έκ τού 
Ελλησπόντου έκπλέοντας βαρύς τουρκικούς στό
λους, διώκοντα τουρκικά πλοία τής γραμμής, τρί- 
κροτα καί δίκροτα τών 80 πυροβόλων, κορβέτας 
καί φρεγάτας, ώς αγέλην έκπτοηθέντων δορκά
δων;. . .».

’Ιδού δέ οί κύριοι παράγοντες, ώς συντελέσαντες 
είς τήν νίκην τοΰ ναυτικού μας:

α) ‘Η ήγεσία τού Ελληνικού στόλου ύπήρξεν 
άνωτέρα τής τού τουρκικού. Οί ναύαρχοι Άνδρέας 
Μιαούλης, Γεώργιος Σαχτούρης, Νικόλαος ’Απο
στολής καί τόσοι άλλοι ύπερέβαλλον τούς αντι
πάλους των κατά τό επιθετικόν πνεύμα καί κατά 
τούς ναυτικούς ελιγμούς. Υπήρξαν ριψοκίνδυνοι 
καί τολμηροί, γενναίοι στρατιώται καί ύπέροχοι 
ναύται, χειρίζοντες τά ιστία μετά άπαραμίλλου 
δεξιοτεχνίας· ήσαν φιλόθρησκοι καί φιλοπάτριδες.

β) Οί κυβερνήται τών Ελληνικών πλοίων καί 
τά πληρώματα, υπό τών αύτών αρχών ένεφορούν- 
το, ώς καί οΐ αρχηγοί των. ’Ήσαν σκληροί, τραχείς 
καί λιτοδίαιτοι καί ακόμη μέ πολεμικήν πείραν 
άξιόλογον, λόγω τών συχνών αγώνων πραγματι
κών ναυμαχιών, τάς όποιας είχαν δώσει κατά τήν 
προεπαναστατικήν περίοδον μέ τά πειρατικά πλοία 
τών φοβερών καί άπανθρώπων βερβερίνων.

γ )  Ή  άνωτέρα τακτική, τήν όποιαν οϊ “Ελληνες

Π υροβόλα παρακτίου φρουρίου κατά  τή ν έποχήν τής 
Έ π α να σ τά σ εω ς χρησιμοποιούμενα  έναντίον π ολεμ ικ ώ ν 
πλο ίω ν  τού ίχ θ ρ ο ΰ .

ναυμάχοι έφήρμοσαν έπί τού πεδίου τής μάχης καί 
η οποία έβασιζετο έπί τής χρησιμοποιήσεως ώς 
όπλου τού στόλου των, τοΰ «πυρπολικού».

Βλέποντες οί "Ελληνες ναυμάχοι, ότι λόγω τής 
σμικρότητος των πλοίων των καί τού μικρού 
διαμετρήματος τού βεληνεκούς τού πυροβολικού των 
δέν ήτο δυνατόν, κατά τάς έκ παρατάξεως ναυμαχίας 
μέ τόν τουρκικόν στόλον, νά άντιμετωπίσωσι τά 
δίκροτα καί τάς φρεγάτας του μέ τό ισχυρόν καί 
μεγάλου διαμετρήματος πυροβολικόν των, έσκέ- 
φθησαν νά χρησιμοποιήσουν τό «πυρπολικόν» 
ώς πολεμικόν όπλον, είς συμπλήρωσιν καί ένίσχυ- 
σιν τού άσθενούς πυροβολικού. Είναι πλάνη νά 
θεωρήται, ότι χρήσιν πυρπολικού έκαμαν τό πρώ
τον οί “Ελληνες, διότι τούτο είχε χρησιμοποιηθή 
εύρέως κατά τόν XVIIov αιώνα κατά τούς μεταξύ 
’Ά γγλω ν καί ‘Ολλανδών πολέμους, ολίγα δέ έτη 
πρό τής Έπαναστάσεως τοΰ 1770 ό Ρωσσικός 
στόλος ύπό τόν Σπυρίδωφ διά πυρπολικών— μέ 
ελληνικά πληρώματα—είχε κατακαύσει τόν Τουρκι
κόν είς τό Τσεσμέ. Εκείνο τό όποΐόν έκαμαν οί Έ λ
ληνες κατά τήν χρησιμοποίησίν του κατά τούς 
άγώνες τής επαναστατικής περιόδου, ήτο ή τε- 
λειοποίησις τού τύπου καί ή καλυτέρα τακτικό 
χρήσις του.

Ή τελειοποίησις τού τύπου περιστρέφετο κυ
ρίως περί τά άκόλουθα: πλήρωσιν τού σκάφους 
τού πυρπολικού διά δραστικωτέρων εύφλέκτων 
καί έμπρηστικών υλών· τοποθέτησις έπί τού κα-

(Σ υνέχεια  είς τήν σελίδα 237)
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ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Έργόν τοΰ ’Ορθοδόξου Έλλα- 
δικοΰ Κλήρου ύπήρξεν ή νεκρα- 
νάστασνς τοΰ Έθνους. Έργον τι
τάνιον, ύπεράνθρωπον, καί ύπέρ 
λόγον, τό όποιον έπετέλεσεν ή 
’Ορθόδοξος ’Εκκλησία μας διά τών 
κληρικών της, όλων των βαθμών, 
καί τών Μοναχών, άρθέντων είς τό 
βψος τών περιστάσεων τοΰ υπο
δούλου Έθνους. Ουδεμίαν υπερ
βολήν περιέχει ό λόγος ούτος. Καί 
ό πλέον κακόπιστος έρευνητής θά 
άναγκασθή νά όμολογήση δτι τό 
θαΰμα τής έθνικής μας παλιγγενε
σίας τό ιερούργησαν πεφωτισμέ
νοι Πατριάρχαι καί Επίσκοποι, 
φλογόψυχοι 'Ιερείς καί Διάκονοι 
καί λεοντόκαρδοι Μονασταί καί 
Έρημΐται. Ή  άδυναμία τοΰ πολε- 
μικοΰ δυναμικοΰ καί ή πενιχρότης 
τών δλικών άγαθών είναι ή ίσχυ- 
ρωτέρα έπιβεβαίωσις τής άληθείας 
ταύτης. Ή  25η Μαρτίου τοΰ 1821 
δεν έσήμανε τήν έναρξιν τής έπα- 
ναστάσεως. Έσημείωσε μόνον τήν 
άρχήν τοΰ τέλους ένός άγώνος 
τετρακοσίων χρόνων καί μιδς σιω
πή ρδς μέν, άλλά καί πολύ δυναμι
κής" έπαναστάσεως, ή όποια είχεν 
κηρυχθή τήν ίδιαν άκριβώς έκεί- 
νην ώραν, καθ’ ήν έπιπτεν ή Βασι
λεύουσα. Τό έσημείωσεν ήδη τό 
γεγονός αυτό ό Κων. Βοβολίνης

0 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ I 
ΚΛΗΡΟΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

«*0 άγών τής Ελληνικής Χρι
στιανικής ’Εκκλησίας, ό ύ η έ ρ -  
τατος άγών διά τήν έλευθερίαν 
τοΰ Ελληνικού ’Έθνους ήρχισε 
τήν Ιδίαν άκριβώς ήμέραν καθ’ 
ήν επιπτεν ή Κωνσταντινούπο- 
λις καί ύπετάσσετο τό ’Ελληνι
κόν Κράτος: τήν 29ην Μαΐου 
1453 ».

(Κων. Βοβολίνης)

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΕΝΗ 
Αρχιμανδρίτου 

Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος 
Χωροφυλακής

εις τήν προμετωπίδα τής παρούσης 
μελέτης. Τό άνεγνώρισεν καί ό Σπ. 
Ζαμπέλιος: "Ανευ τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, έγραψεν, «τό όνομα 
τής Ελλάδος δέν ήθελεν ίσως υπάρ
χει σήμερον ή (=παρά μόνον) έν- 
τός βιβλιοθηκών καί είς σοφών 
τινων άναμνήσεις». ’Αλλά καί ό 
έθνικός μας ιστορικός, ό Κων. 
Παπαρρηγόπουλος, καταθέτει ένώ- 
πιον τής Ιστορίας, ότι τό Ελληνι
κόν Έθνος μέ τήν βοήθειαν τής 
Εκκλησίας ου μόνον «έπρωταγω- 
νίστησεν έν τώ μέσω αίώνι», άλλά 
καί «άνεκαινίσθη» έν τοΐς νεω- 
τέροις^ χρόνοις. Συνεπώς πρέπει 
νά τό όμολογήσωμεν. Ή  Εκκλη
σία, μετά τήν "Αλωσιν, ύπήρξεν 
ή Κιβωτός τοΰ Έθνους. Ή  σω
στική έκείνη Κιβωτός, ήτις ύπε- 
δέχθη τόν Ελληνισμόν, τόν έγα- 
λούχισε στοργικά έπί 400 χρό
νια, τόν διεφύλαξεν άκέραιον 
καί άλώβητον, καί όταν έπέστη 
ή στιγμή, ή Κιβωτός, ήνοιξε τούς 
κόλπους της καί ώθησε τό έθνος 
είς τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας 
του. Διά τόν λόγον άκριβώς αΰτόν 
«ή μετά τήν "Αλωσιν ίστορία τοΰ 
Ελληνικού Έθνους είναι κ υ ρ ί ω ς  
ί σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  Έ λ λ η ν ι - κ ή ς  
Ε κ κ λ η σ ί α ς »  (Γ. Κονιδάρης).

Καί ή ίστορία αύτή είναι ίστο

ρία ένός Γολγοθδ. Μία άγωνιώδης 
πορεία, ή όποια διαρκεΐ 400 όλό- 
κληρα χρόνια, μία πορεία σταυ
ρική σέ ένα νέο Γολγοθδ πού έφαί- 
νετο ότι δέν θά έχη ποτέ κάποιο

Ο ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ
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τέρμα. ’Αλλά καί μία πορεία, πού 
άρχίζει έν τούτοις, άπό τήν άρχήν 
του μέ μιά μεγάλη έλπίδα, δτι «πάλι 
μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι δικά 
μας θάνε». Είναι ή έλπίς πού συνυ- 
φαίνεται μέ ένα θρύλον άρρηκτα 
συνδεδεμένον μέ τήν τροφόν τού 
Έθνους, τήν Εκκλησίαν. Διότι, 
δταν φεϋ! «ήταν θέλημα Θεού ή 
πόλη νά τουρκέψη» ό παπάς τής 
άγιας Σοφίας έπρόλαβε καί άρπαξε 
είς τά χέρια του τά άγια δισκοπό
τηρα, τόν αύτοκρατορικόν σάκκον, 
τδ στέμμα καί τό σκήπτρον, αύτήν 
τήν ίεράν κληρονομιάν τού ένδό- 
ξου παρελθόντος, τήν γλυκυτάτην 
παρηγοριάν τού θλιβερού παρόν
τος, άλλά καί τήν διαρκή έλπίδα 
τού μέλλοντος τής φυλής, καί έφυ
γε άπό τήν πίσω πόρτα τού ίεροΰ. 
Ένα σύννεφο τόν συνεπή ρε τότε 
καί τόν έφερε είς τήν άγίαν Λαύ
ραν. Εκεί λοιπόν σώα καί άβλαβή 
παραδίδει τά τιμαλφή τού γένους 
κειμήλια είς τόν ήγούμενον τής 
Λαύρας.

Δέν έχει έκτιμηθή ή τεραστία 
σημασία αύτοΰ τού θρύλου. Ό  
θρύλος έχει τήν έννοιαν δτι τό 
'Εθνος θά διασφαλισθή έντός τών 
κόλπων τής Εκκλησίας δπως καί 
θά διασώση τήν έθνικήν αύτοΰ 
συνείδησιν καί ύπόστασιν, ώστε 
μίαν ήμέραν «μέ χρόνια, μέ και
ρούς πάλι δικά μας θάνε». Αύτή 
ήτο ή πίστις τής γενεάς τού 1453.

Μέχρι πού ήλθε ή γενεά τού 1821 
διά νά ζήση τήν έπαλήθευσιν τού 
θρύλου καί νά διαπιστώση τήν 
έκπλήρωσιν καί αύτής τής λεπτο
μέρειας: δτι άπό τήν 'Αγίαν Λαύ
ραν έξεπορεύετο δντως ή φλόξ, 
ήτις κατέκαυσε τόν άπαίσιον τύ
ραννον.

Αυτή ήτο ή έλπίς, πού.έγλύκανε 
μέν τόν πόνον τού Έλληνος, πλήν 
δμως τό Έθνος έβάδιζε πλέον τήν 
όδόν τού μαρτυρίου του, ώστε ό 
ποιητής νά σημειώνη:

«Μιά μέρα δέ χαρήκαμε ολάκερη 
μιά ώρα, δέ χαμογέλασε αυτή τής 
συμφοράς ή χώρα.

Κι’ δσες φορές είς τ’ ουρανού 
βρεθήκαμε τά δψη, είχαμε σκάλα 
τό σταυρό καί φτέρυγα τή θλίψη».

Τότε λοιπόν πού' δλα «τάσκιαζε 
ή φοβέρα καί τά πλάκων’ ή σκλα
βιά». Τότε πού ιεροί βωμοί κατεπα- 
τήθησαν. Τότε πού ή ζωή, ή τιμή 
καί ή περιουσία τού σκλαβωμένου 
ραγιά έγιναν έρμαιον τής άδηφά- 
γου μανίας ένός παράφρονος κα- 
τακτητοΰ, ή- Εκκλησία μας ένδε- 
δυμένη καί αύτή τόν μελανόν χι
τώνα της έσκεπεν έν κλαυθμώ καί 
όδυρμώ τά άπορφανισθέντα τέκνα 
της.

Κατά τούς άπέλπιδας έκείνους 
χρόνους ένώ άλλοι άνέμενον άπό 
Βορρά καί άλλοι άπό τήν Δύσιν 
τούς νέους τής άπελευθερώσεως 
σταυροφόρους. Άλλοι περιέτρε- 
χον έπαΐται τής έλευθερίας τήν 
Εσπερίαν έπικαλούμενοι τήν συν
δρομήν τών λαών καί τών ήγεμό- 
νων καί αύτοΰ τού άγερώχου Βατι
κανού πρός άποδίωξιν τών έχθρών 
τής Ελληνικής Χερσονήσου. Ένώ 
άλλοι κατέφυγον είς τούς ’Ιταλούς 
μεγιστάνας καί τούς Γάλλους εύ- 
πατρίδας, ΐνα διδάξωσιν είς αυ
τούς τά έλληνικά γράμματα καί 
.τήν έλληνικήν παιδείαν. Ένφ ό 
εύγενής Έλλην Χρυσολωράς καί ό 
σοφός Πλήθων έδίδασκον είς τήν 
χώραν τών Μεσσαπίων καί Λευ- 
κανών τήν Πλατωνικήν φιλοσο
φίαν. Ένώ ό Χαλκοκονδύλης καί 
ό ’Ανδρόνικος, Λασκάριδες καί 
Βησσαρίων, Κάλλιστος καί τόσοι 
άλλοι έφυγον είς τάς κλεινάς Φλω
ρεντίας (Β. Χρονόπουλος), μόνη 
ή Εκκλησία έμεινε πιστή Μήτηρ 
κοντά είς τά παιδιά της καί έπρο- 
τίμησε «συγκακουχεΐσθαι τώ λαώ 
τού Θεού ή πρόσκαιρον έχειν» 
έλευθερίας άπόλαυσιν, καταφεύ- 
γουσα είς τήν Εσπερίαν, «μείζονα 
πλούτον ήγησαμένη» τών Εΰρώ- 
πης θησαυρών τόν όνειδισμόν καί

τήν συγκακοπάθειαν μέ τόν σκλα- 
βωμένον λαόν. (Έβρ. ια', 25 - 26).

Κατά τούς άπέλπιδας έκείνους 
καιρούς μυσταγωγοί τής έθνικής 
έλευθερίας, πιστοί τής Πατρίδος 
στρατιώται, σεμνοί λαμπαδηφόροι 
τής φυλής, άκούραστοι φύλακες 
τών θησαυρών τού Έθνους, στορ
γικοί Σαμαρεϊται τού πληγωμένου 
ραγιά, άνύστακτοι φρουροί τής 
παρακαταθήκης τού 'Εθνους έμει
ναν μόνον οί κληρικοί. Οί Μονα
χοί, οί διάκονοι, οί Ιερείς, οί ’Επί
σκοποι, οί Μητροπολίτάι, οί Πα- 
τριάρχαι, «υστερούμενοι, θλιβόμε- 
νοι, κακουχούμενοι» (Έβρ. ια', 
37), φυλακιζόμενοι, δερόμενοι, ά- 
παγχονιζόμενοι, κατακρεουργού- 
μενοι, σουβλιζόμενοι. Τυπικόν πα
ράδειγμα έν προκειμένω ό έπίσκο- 
πος Κορώνης Γρηγόριος, τόν όποι
ον ό θηβιώδης Χασάν ’Αγάς κατε- 
κρεούργησεν καί έπειτα έρριψε 
άπό τά τείχη τό κομματιασμένον 
σώμα του λέγων: «Γκιαούρηδες 
πάρτε κρέας άπό τό Δεσπότη». Ή  
ό ’Αθανάσιος Διάκος, πού λέγε
ται Διάκος λόγιρ τού ιερατικού του 
βαθμού, τόν όποιον έσούβλισαν 
ζωντανόν είς τήν ’Αλαμάναν. ’Ακό
μη δέ καί ό ’Επίσκοπος Τρίκκης 
Διονύσιος, τόν όποιον έξέδαραν 
ζωντανόν καί έπειτα, άφοΰ έγέμι- 
σαν τό δέρμα του μέ άχυρον, τό 
περιέφερον άπό πόλεως είς πόλιν. 
μέχρι πού τό άπέστειλαν καί είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν7

Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ
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Αύτα,ί ήσαν τής Εκκλησίας οί 
ταγοί «έν μυρίοις βασάνων εϊδεσι 
κατατεινόμενοι καί έν ορθή ομο
λογία έκπνέοντες» κατά τήν έκ- 
κλησιαστικήν έκφρασιν καί «. . . 
ήγησάμενοι βέλτιστον είναι έν- 
ταϋθα δει μένειν, μηδέν λογισάμε- 
νοι, μήτε θάνατον μηδ’ άλλο τι οϋν 
πρό τοϋ αισχρού», κατά τήν ρή- 
σιν τοϋ Πλάτωνος.
«Τό ράσον, ό νάρθηξ τών ’Εκκλη

σιών καί τά κελλία των μοναχών 
υπήρξαν ή ιερά έστία, έξ ής έξε- 
πυρσεύετο το τής πνευματικής άνα- 
βιώσεως ζώπυρον τοϋ "Εθνους ή- 
μών» λέγει πολύ όρθώς ό Παραμυ
θίας Άθηναγόρας.

Τό "Εθνος στενάζει υπό τόν ζυ
γόν τοϋ τυράννου, βαδίζει τόν μαρ
τυρικόν του Γολγοθά. ’Αλλ’ ή Ε κ
κλησία δέν περιορίζει τόν ρόλον 
της εις τό νά συμπορεύεται μόνον 
τήν οδόν τοϋ μαρτυρίου. Πρό πάν
των συλλαμβάνει τούς στεναγμούς 
τοϋ έθνους, τούς οϊκειοποιεΐται, 
τούς κάνει ϊδικόν της στεναγμόν καί 
έξακονΔζει μέ πυραυλικήν αλη
θώς δύναμιν τόν στεναγμόν της αυ
τόν προς τόν ούρανόν καί καταπιέ
ζει καί καταναγκάζει τόν ουρανόν 
νά δώση τήν λύσιν τοϋ δράματος, 
τήν θραϋσιν τών δεσμών, τήν έλευ- 
θερίαν ,είς, τό ύπόδουλον Γένος. 
"Ας άκούσωμεν έναν φλογερόν 
ιεροκήρυκα, τόν Ήλίαν Μηνιάτην, 
πώς όμιλεΐ προς τήν Θεοτόκον. 
Τό κείμενον τοϋτο, πού θά άκο- 
λουθήση, ό έθνικός μας ιστορικός 
τό χαρακτηρίζει ώς «τήν εύγλωτ- 
τοτέραν θρησκευτικήν σελίδα έξ 
όλων δσαι έγράφησαν κατά τάς 
τελευταίας τέσσαρας έκατονταετη- 
ρίδας».

"Ας άκούσωμεν τόν φλογερόν 
κληρικόν. «.., . πίπτοντας εις τούς 
παναχράντους σου πόδας, Κεχα- 
ριτωμένη Παρθένε, δέν έπιθυμώ 
από έσέ, παρά τήν άμαχόν σου 
προστασίαν, πρός βοήθειαν καί 
συντήρησιν τοϋ φιλοχρίστου στρα
τού, προς διωγμόν καί έξολόθρευ- 
σιν τοϋ άντιθέου Τυράννου. "Εως 
πότε, πανακήρατε Κόρη, τό τρι
σάθλιον γένος τών Ελλήνων έχει 
νά εύρίσκεται εις τά δεσμά μιας 
άνυποφέρτου δουλείας; "Εως πότε 
νά τοϋ πατή τόν ευγενικόν λαιμόν 
ό Βάρβαρος Θράξ; "Εως πότε έχου- 
σι νά βασιλεύωνται άπό ήμισόν 
φεγγάρι αί χώραι έκεΐναι, εις τάς 
όποιας άνέτειλεν εις άνθρωπίνην 
μορφήν, άπό τήν ήγιασμένην σου 
γαστέρα, ό μυστικός τής δικαιο
σύνης Ήλιος; ’'Αχ! Παρθένε! έν- 
θυμήσου πώς εις τήν Ελλάδα πρό-

τερον, παρά εις άλλον τόπον, έλαμ- 
ψε τό ζωηφόρον φώς τής αληθινής 
πίστεως· τό έλληνικόν γένος έστά- 
θη τό πρώτον, όπου ήνοιξε τάς 
άγκάλας, καί έδέχθη τό θειον Εύαγ- 
γέλιον τοϋ μονογενούς σου Υίοϋ· . . 
λοιπόν εΰσπλαγχνε Μαριάμ, παρα- 
καλοΰμεν σ ε .. . χάρισέ του τήν 
προτέραν τιμήν σήκωσέ του άπό 
τήν κοπριάν τής δουλείας εις τόν 
θρόνον τοϋ Βασιλικοΰ άξιώματος· 
άπό τά δεσμά εις τό σκήπτρον, άπό 
τήν αιχμαλωσίαν εις τό Βασίλειον. 
Καί άν έτοϋται μας αί φωναϊ δέν σέ 
παρακινοϋσιν εις σπλάγχνος, ας 
σέ παρακινήσωσιν έτοϋτα τά πι
κρά δάκρυα όπου μας πέφτουσιν 
άπό τά όμμάτια». Λέγοντας αύτά 
ό φλογερός Μηνιάτης δέν έξαν- 
τλεΐ τό όπλοστάσιόν του. Θέλει 
οπωσδήποτε νά κινητοποιηθή ό 
ούρανός, θέλει νά πληγώση τήν 
καρδίαν τής Μητρός τοϋ Κυρίου, 
θέλει νά φθάση εις τά ώτα της ό 
στεναγμός τοϋ σκλαβωμένου Γέ
νους. Καί έξακοντίζει πλέον τελευ- 
ταΐον τό ίσχυρότερον βέλος του. 
Καί λέγει: «Άλλ’ άνίσως καί έτοϋ
τα ( =τά δάκρυα τοϋ γένους) δέν 
φθάνουσιν, ας σέ παρακινήσωσιν 
αί φωναϊ καί αί παρακλήσεις τών 
Αγίων σου, όπου άκαταπαύστως 
φωνάζουσιν άπό όλα τά μέρη τής 
τρισαθλίου 'Ελλάδος. Φωνάζει ό 
Ανδρέας άπό τήν Κρήτην φωνά
ζει ό Σπυρίδων άπό τήν Κύπρον 
φωνάζει ό ’Ιγνάτιος άπό τήν ’Αν
τιόχειαν φωνάξει ό Διονύσιος άπό 
τάς ’Αθήνας· φωνάζει ό Πολύκαρ
πος άπό τήν Σμύρνην φωνάζει ή 
Αίκατερίνα άπό τήν Αλεξάνδρειαν 
φωνάζει ό Χρυσόστομος άπό τήν 
βασιλεύουσαν πόλιν, καί δείχνον- 
τάς Σου τήν σκληροτάτην τυραν
νίδα τών άθέων ’Αγαρηνών, έλπί- 
ζουσιν άπό τήν άκραν σου εύσπλαγ- 
χνίαν, τοϋ Ελληνικού γένους τήν 
άπολύτρωσΐν».

Μέ τέτοια κηρύγματα, ωσάν αύ- 
τό πού έξεφώνησεν ό Ήλιος Μη
νιάτης τήν 25ην Μαρτίου τοϋ έτους 
1688, έτρέφετο τό ύπόδουλον Γέ
νος. Διότι ή ’Εκκλησία εϊχεν άνα- 
λάβει επί τών ώμων της τό έργον 
τής άναστάσεως καί τής παλιγγενε
σίας του. Διά τοιούτων διδαχών 
έγαλούχει τόν σκλαβωμένον "Ελ
ληνα. Καί διά τοιούιων οραμάτων 
συνήρπαζε τό Γένος.

Τό άποτέλεσμα αυτής τής πνευ
ματικής, εθνικής καί ήθικής γαλου- 
χίας, τό συνοψίζει άριστα ό άνα- 
μορφωτής τής Ελληνικής παιδείας 
’Αδαμάντιος Κοραής. «Εις τήν 
’Εκκλησίαν, λέγει, εις κοινήν μητέ

ρα, είναι τό Γένος προσκεκολλη- 
μένον καί διά τήν θρησκείαν καί 
διά τήν μητρικήν φροντίδα, τήν 
όποιαν δεικνύει καθ’ έκάστην ήμέ- 
ραν υπέρ τής παιδείας τοϋ Γένους». 
Καί ή υπό τόν Θρασ. Ζαΐμην Ε πι
τροπή εις Έκθεσίν της τοϋ 1852, 
διακηρύττει: «Αύτη, δηλαδή ή ’Ορ
θόδοξος Εκκλησία, διετήρησεν έν 
ταϊς περιπετείαις τών χρόνων τήν 
πνευματικήν καί έθνικήν ένότητα 
τών Ελλήνων».

Συνεπώς τό μέγα δώρον τής ’Εκ
κλησίας πρός τό "Εθνος κατά τούς 
χρόνους τής δουλείας ήτο ή δη
μιουργία πρώτον καί ή διατήρησις 
δεύτερον τής έθνικής ένότητος. Τό 
γεγονός τοϋτο άνεγνώρισεν μετα- 
ταξύ άλλων ό ιστορικός "Εσσελιγκ: 
«τήν τοϋ Ελληνικού έθνους ένό
τητα, λέγει, τήν όποιαν ούδεμία 
πολιτική δύναμις είχε κατορθώ
σει μέχρι τοϋδε νά πραγματοποιή- 
ση. . ., έδημιούργησεν έπί τέλους 
ή ’Εκκλησία». Πρός τήν αύτήν 
γνώμην συντάσσεται καί ό κορυ
φαίος ιστορικός Κάρολος Ντήλ 
(Charles Diehl). «Έπί δέκα αιώ
νας λέγει, κατά τούς όποιους διήρ- 
κεσεν ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία, 
ή ’Εκκλησία ύπήρξεν ή μεγάλη 
προστάτις τοϋ Έλληνισμοΰ. Ό τε 
δέ τό Βυζάντιον έπεσεν, ή ’Εκκλη
σία παρέσχεν εις τόν Ελληνισμόν 
άκόμη έξοχωτέραν υπηρεσίαν. Μα
ζί μέ τήν ’Ορθοδοξίαν διεφύλαξε 
καί τήν έλληνικήν έθνότητα καί 
τήν έλληνικήν παιδείαν». Τέλος 
παραστάτικώτερον όμιλεΐ ό σοφός 
άκαδημαϊκός διδάσκαλος καί άεί- 
μνηστος άρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος: «Ύ-·« 
πό τήν Εκκλησίαν τό Έλληνικόν 
Γένος δέν εύρε μόνον τήν έξωτερι- 
κήν αύτοϋ ένότητα κατά τήν τουρ
κικήν κατάκτησιν, άλλά. .. άπέ.- 
κτησεν έθνικήν αύτοσυνείδησιν».

Τό καταρρακωμένου καί συντε- 
τριμμένον ύπόδουλον ’Έθνος ευρί
σκει τήν σωτηρίαν του συσπει- 
ρούμενον περί τήν Εκκλησίαν του. 
Έίς αύτήν ευρίσκει σανίδα σωτη
ρίας. Τό άναφωνεΐ ό Κων. Βοβολί- 
νης: «Ή Εκκλησία άπέβη ή σανίς 
τής σωτηρίας καί ή άγκυρα τής 
άσφαλείας τοϋ Γένους τών Ελλή
νων». Τήν σωστικήν ταύτην συσπεί 
ρωσιν μάς περιγράφει παραστατι
κότατα ό προμνημονευθείς Αρχιε
πίσκοπος. «Ή όλη ζωή τοϋ ύπο- 
δούλου "Εθνους έφερεν έκκλησια- 
στικόν χαρακτήρα. Ό  υπόδουλος 
Έλλην έβλεπεν ένώπιόν.του διαρ
κώς τήν Εκκλησίαν, τόν Πατριάρ
χην, τόν ’Αρχιερέα, τόν 'Ιερέα, τά
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δέ ζητήματα τής Εκκλησίας ήσαν 
ζητήματα τοΰ ’Έθνους καί τάνάπα- 
λιν. Έστηρίζετο τό "Έθνος έπί 
τής Εκκλησίας. . . Ό  κλήρος συνε- 
μερίζετο τήν δυστυχίαν τοΰ λαοΰ 
καί παρίστατο άγγελος παρήγορος 
έν πάση στιγμή, χειραγωγός καί 
προστάτης».

* * *
Τό "Εθνος έσώθη διά μίαν είσέτι 

φοράν υπό τής Εκκλησίας του. 
Καί θά σώζεται πάντοτε καί θά 
μεγαλουργή έφ’ όσον θά εύρίσκε- 
ται συσπειρωμένον υπό τάς πτέ

ρυγάς της. Αυτήν τήν άλήθειαν ό 
σημερινός "Ελλην οφείλει, όσον 
ούδέποτε άλλοτε, νά τήν διατη ρή
ση σήμερον ζωηράν εις τήν μνή
μην του. Εις τον σύγχρονον, προ- 
ηγμένον τεχνικώς κόσμον, ή· Ε λ 
λάς δεν έχει νά επίδειξη έπιστημο- 
νικήν καί τεχνικήν πρωτοπορίαν. 
Δύναται όμως νά άντιπαρατάξη 
τήν ήθικήν της ακεραιότητα καί 
τόν πνευματικόν πολιτισμόν. Δύ- 
ναται νά δώση τόν τύπον τοΰ (ολο
κληρωμένου άνθρώπου, τοΰ πνευ- 
ματικοΰ άνθρώπου, ό όποιος παραλ-

λήλως προς τήν διάνοιαν άναπτύσ- 
σει έξ ίσου έντός του τήν πνευμα
τικήν του όντότητα, τόν έσω τής 
καρδίας άνθρωπον. Δύναται νά 
προβάλη ώς υπόδειγμα πρός μί- 
μησιν τόν γίγαντα τοΰ πνεύματος, 
τόν όποιον δημιουργεί τό όρθό- 
δοξον Χριστιανικόν βίωμα, ή κατ' 
Άνατολάς ’Ορθόδοξος Χριστια
νική Εκκλησία.

Άρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΕΝΗΣ

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  
Ε Ι Σ  Ν Ε Α Ν  Ζ Η Λ Α Ν Δ Ι Α Ν

Η ΕΛΛΗΝ ΙΚ Η  Χ ΩΡΟ ΦΥΛ ΑΚ Η  

Ε ΙΣ  ΝΕΑΝ ΖΗΛΑΝΔΙΑΝ

Ό  άψ ογος Τροχονόμος τή ς φ ω το γ ρ α φ ία ς  δέν έκτελεΐ 

τά  καθήκοντα του κάπου εις τόν  χώ ρον τή ς ελληνικής 

πατρίδας αλλά πολλές χ ιλ ιά δ ες  χ ιλ ιό μ ετρ α  μακράν , εις 

τήν φ ίλ η ν  χώ ρ α ν τής Νέας Ζ ηλανδίας. ’Εάν όμω ς ή στολή 

παρουσιάζη Έ λ λ η ν α  Τροχονόμον , ο ΰ τ ο ςε ίς τ ή ν  πρ α γμ α 

τικ ότη τα  είνα ι Ν εοζη λα νδός’Α στυνομικός τής Δ )νσεω ς 

Τ ροχαίας τή ς πόλεω ς Γ ο υ έλ ιγκ το ν , πρω τευούσης τής 

Νέας Ζηλανδίας . Β εβα ίω ς δέν πρόκειτα ι δ ι’ άντιπο ίησ ιν 

στολής έκ μέρους τοΰ Ν εοζηλανδοΰ ’Α στυνομ ικού , άλλα 

διά τή ν τιμημένην στολήν τοΰ Τροχονόμου τής Χ ω ρ)κής 

τήν οποίαν όμοΰ μ ετ’ ά λλω ν ά ντικε ιμ ένω ν τοΰ Σ ώ μ α τος 

άπέστειλε τό Ά ρ χ η γ ε ΐο ν  Χ ω ρ)κής εις τήν μακρυνήν 

φ ιλόξενον χώ ρ α ν  τής Ω κ ε α ν ία ς  κατά  τήν δ ιορ γα νω - 

θεΐσαν ύπό τοΰ 'Υ πουργείου  Σ υ γκ ο ινω ν ιώ ν  τής Νέας 
Ζηλανδίας έβδομάδα π ρολή ψ εω ς τρ ο χα ίω ν  ά τυ χ η μ ά - 
τ ω ν . Α ί έν τυπ ώ σ ε ις  τοΰ κοινού κα ί τώ ν  έπ ισήμ ω ν έκ 
τώ ν  ελλη νικώ ν έκθεμάτω ν υπήρξαν έγκ ω μ ια σ τικ α ί, 
μαρτυροΰσαι τό υψ ηλόν έπ ίπεδον τή ς όργανώ σεω ς τοΰ 
Σ ώ μ α το ς , ό δέ 'Υ πουργός ’Ε σ ω τερ ικώ ν τής Νέας Ζη
λανδίας έξέφρασε τά  συγχα ρη τή ριά  του έγ γ ρ ά φ ω ς 
πρός τόν Έ λ λ η ν α  Γενικόν Π ρόξονον, διά  τά  έκθέματα . 
'Ο μ ο ίω ς τό ρ α δ ιό φ ω νο ν , ή τηλεόρασις καί ό τΰπος 
ήσχολήθησαν μέ τήν άρτίαν όργάνω σιν κα ί λειτουργίαν 
τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς. Ή  μεγάλης κυκλοφ ο
ρίας έφ ημ ερ ίς EVENING POST τοΰ Γουέλιγκτον έδη- 
μοσίευσε τήν παραπλεύρω ς φ ω το γ ρ α φ ία ν  τοΰ  Ν εοζη- 
λανδού Τ ροχονόμου μέ τή ν στολήν τοΰ  συναδέλφου του 
Έ λ λ η ν ο ς  Χ ω ρ)κος έκτελοΰντα  υπηρεσίαν εις κεντρικήν 
όδικήν άρτηρίαν τή ς  πρω τευούσης τή ς Νέας Ζηλανδίας .



Εις τόν πανηγυρικόν έορτασμόν τών 150 έτών άπό 
τής κηρύξεως τής μεγάλης 'Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821 καί εις τήν άτελείωτον σειράν των θρυ
λικών τοποθεσιών τής αιματοβαμμένης μας χώρας, ώς 
έλάχιστον φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης, ας στα- 
θώμεν εις τήν ήρωϊκΐήν Τριπολιτσαν, τήν πρωτεύου
σαν τής θρυλικής Αρκαδικής γής, ή όποια έγέννησε 
τόσους ήρωας τών Ελληνικών άγώνων καί έγέμισε 
τόν κόσμο μέ τό καύχημά της, τούς Παναρκάδας.

«Άλωσις τής Τροπολιτσας» είναι ό τίτλος τής έρ- 
γασίας μας, ό όποιος αποτελεί καί τίτλον τοΰ άντι- 
στοίχου κεφαλαίου εις τά ιστορικά συγγράμματα καί 
διά τόν όποιον τίτλον έχομεν αντιρρήσεις, διότι ή 
κακή σημασία τοΰ όρου «άλωσις» πληγώνει τήν έθνι- 
κήν μας φιλοτιμίαν καί μετριάζει τόν ένθουσιασμόν 
μας. Δέν είναι γεγονός άντίστοιχον πρός τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλά τό άντίθετόν του. 
Είναι τό καταπληκτικόν γεγονός, τό όποιον άπετέλε- 
σε τήν βάσιν τοΰ μεγάλου άγώνος τής ’Εθνικής παλιγ
γενεσίας τοΰ 1821, διότι έστήριξε εις τά πρώτα της 
βήματα τήν έπανάστασιν, διότι έγινε τό όρμητήριον 
διά τήν τελικήν έπικράτησιν τής Ελληνικής ψυχής.

Ή  Ελληνική έπανάστασις διήρχετο τής άρχής τήν 
δύσκολον περίοδον. Εις τήν Πελοπόννησον έκηρύχθη
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καί εις τήν Πελοπόννησον έπρεπε νά έδραιωθή. Ή 
Τριπολιτσά, πολιτική καί διοικητική πρωτεύουσα τής 
Πελοποννήσου καί έδρα τοΰ Χουρσίτ Πασσα, έπρεπε 
νά γίνη τό κέντρον τοΰ έλευθέρου Έλληνικοΰ Κρά
τους. Είχε 10.000 ένοπλους ύπεραστιστάς μέ γενικόν 
σερασκέρην τόν Κεχαγιάμπεην καί δευτερωτέρους 
Κεφαλάδες, τόν Μουσταφάμπεη τής Πάτρας, τόν 
Ντεφτερντέρη, τόν Κιαμήλ τής Κορίνθου, τόν Σεΐχ 
Νετζήπ Έφέντη καί άλλους. Ή πόλις ήσφαλίζετο 
διά τείχους μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, ύψους 
3,5 μέτρων, πάχους 1—2 μέτρων, τό όποιον ένισχύετο 
μέ διπλας πολεμίστρας, μέ εσωτερικός βαθμίδας κατά 
διαστήματα, μέ τάπιες πανισχύρους.

Τής πολιορκίας της τό μεγαλεπήβολον σχέδιον 
συνέλαβεν ό άνυπέρβλητος στρατηγός, ό μέγας άγω- 
νιστής, ό άνιδιοτελής Έλλην, ό θρυλικός Γέρος τοΰ 
Μόρια, ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Τό φίδι—έλεγε 
εις τά παλληκάρια του—πρέπει νά χτυπηθή στο κε
φάλι γιά νά γίνη ακίνδυνο. Ή  Τριπολιτσά πρέπει νά 
άποτελέση τή βάση τής Έπαναστάσεως». ’'Επεισε 
τούς έχοντας διαφορετικήν γνώμην. Προετοίμασε τήν 
πολιορκίαν μέ τάς λαμπρός εις τό Βαλτέτσι καί τά 
Δολιανά νίκας. Ώργάνωσε τήν Γορτυνίαν καί τούς 
έπαναστάτας κΓ έδωσε εις αύτούς τήν πνοήν τής θυ-

-
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έλλης διά τήν άποτίναξιν τοϋ μισητού τής σκλαβιάς 
ζυγού, τούς κατέστησε Ισχυρούς καί άξιούς νά φωνά
ζουν εις τόν κατακτητήν τόν άγριον, εις τόν πανίσχυ- 
ρον τότε «βράχον», ό,τι διά των ήρωϊκών τουδεκαπε- 
ντασυλλάβων-έτραγούδησεάργότερονό Βαλαωρίτης:
«Μέριασε, βράχε, νά διαβώ. Τού δούλου τό ποδάρι 
θά σέ πατήση στό λαιμό . . . έξύπνησα λιοντάρι . . . 
ήμουνα δάκρυ μιά φορά, καί τώρα κοίταξέ με, έγινα 
θάλασσα πλατειά, πέσε προσκύνησέ με . . .».

Μετελαμπάδωσε εις αύτούς τήν πίστιν του άκλόνη- 
τον διά τήν άποτίναξιν τού ζυγού καί τήν άγάπην του 
τήν άμετρον διά τήν Πατρίδα.

Καί τά κακοτράχαλα καταρράχια τής λεβεντογέν
νας 'Αρκαδικής γης γεμίζουν πολεμιστάς, δράκοντας 
άντ μέρους με σκοπόν νά άπαλλάξουν τό κέντρον τού 
Μόριά έκ τής άπαισίας παρουσίας τού τούρκου κατα- 
κτητοΰ.

Τήν άληθή έκείνην θύελλαν, τόν φοβερόν έκεΐνον 
χαλασμόν, τόν έπανυ σιασικόν έκεΐνον πυρετόν, ψάλ
λει μέ έπικόν μεγαλεΐον ό ποιητής:

«Άνάψανγύρω οί κορυφές, οί Αιάπηδες τρομάζουν, 
ραγιάδες πήραν τ’ άρματα καί μάχονται φοβερά-Στού- 
ζουν τ’ άγρίμια σκούζουνε, κι' όΜαίναλος βογγάει, 
ή Χρέπα.στέλνει τις βροντές. Φωτιά κι' άστροπελέκι, 
Τό Χρυτοβίτσι προσταγή, ή Πιάνα μ,ύρη μπόρα 
κι’ έκειός ό "Αγιο—Θόδωρας άντάρα τού θανάτου. 
Εμπρός άδέρφ.α ή σκλαβιά τόν ήλιο μή σκεπάση. 
Μέ τού Μόριά τό λυτρωμό, λυτρώνεται ή Πατρίδα. 
Τό κάστρο τής Τριπολίτσάς κρατάει τήν Ελλάδα 
τού δουλωμένου τήν καρδιά τή γιγαντώνει βράχο, 
θαρρεύει κάθε σηκωμό, πεζοπορεί στή δόξα . . .».

"Οτι ή θύελλα θά παρέσυρε τό Κάστρο ήτο πλέον 
όλοφάνερον. Τής κλεφτουριάς οί λεοντόκαρδοι, χω- 

l· ρΐς έλεος έκαναν τόν κλοιόν άνυπόφορον μετά τήν 
νίκην εις τήν Γράναν εις τάς 10 Αύγούστου.

’Ηρθε ή ώρα διά τάς παρατλήσεις καί τάς διαπρα
γματεύσεις. Τό μισοφέγγαρον δέν είχε πλέον θέσιν

Ι
είς τόν χώρον τής Τριπολίτσάς. Τό μαρτύριον τών 
'Αρχιερέων καί τών προκρίτων, οί όποιοι έσάπιζον 
εις τάς φυλακάς, θά έπαιρνε τέλος.

Φθάνει ή 23η Σεπτεμβρίου 1821, ημέρα Παρασκευή. 
Ό  Κεχαγιάμπεης έχει καλέσει τάς πρωϊνάς ώρας 
όλους τούς Τούρκους, διά νά ληφθοΰν όριστικαί άπο- 
φάσεις,

’Εκείνο τό πρωινόν, χωρίς νά τό άναμένουν ούτε 
οί Τούρκοι ούτε οί 'Έλληνες, συνέβη απρόοπτον γε
γονός όφειλόμενον εις τήν πρωτοβουλίαν τού Άγιο- 
πετρίτη Μανώλη Δούνια. Μετά τού Αύραντίνη καί 
Γκίκα Ρουμάνη άνέβη εις τά τείχη τής Πύλης τού 
Ναυπλίου Εκμεταλλευόμενος γνωριμίαν του μετά τών 
Φρουρών. ’Εντός όλίγου αί Πύλαι τού Ναυπλίου, τού 
Μυστρά, τ’ "Αγιο—Θανάση ήσαν άνοικταί καί πρώτος 
ό έκ Δυρραχίου Μεγαλοπόλεως λαμπρός τής έπανα- 
στάσεως άγωνιστής καί έθνικός ήρωας Παναγιώτης 
Κεφάλας ώρμησε μέ τάς δυνάμεις του καί κατέλαβε 
τήν Πόλιν, διά νάτόν άκολουθήσουνέπαναστατικαί 

, δυνάμεις υπό τούς: Παπατσώνην, Κρεββατάν, Για- 
τράκον, Δημήτριον Δεληγιάννην καί άλλους.

Ή  ώρα ήταν ένάτη πρωινή καί ή Ελληνική ση
μαία έκυμάτιζεν υπερήφανος εις τήν οικίαν τού Μου- 
σταφάμπεη.

Ή άπελευθέρωσις τής Τριπολίτσάς έδωσε πτερά 
εις τόν έπαναστατημένον λαόν. "Εδωσε τήν ήθικήν

βάσιν, τήν βεβαιότητα ότι οί Τούρκοι δέν ήσαν άκα- 
ταμάχητοι.

Καί ή βεβαιότης αύτη, πέραν άπό τήν έλευθερίαν 
τών κινήσεων, τήν όποιαν απέκτησαν οί έπαναστάται, 
άποτελεΐ τό άληθώς άνυπολόγιστον κέρδος, τήν τερα- 
στίαν προσφοράν διά τήν έκβασιν τού άπελευθερω- 
τικού μας άγώνος. "Ενεκα τούτου τήν χαρμόσυνον 
εϊδησιν έδέχοντο παντού μέ ένθουσιασμόν. Ή Τριπο- 
λιτσά έγινε σύμβολον καί ό άθάνατος Γέρος τού Μό
ριά ό ένσαρκωτής τών πόθων τού έπαναστατημένου 
λαού.

«Έδώ τό λέν Τριπολιτσά, τό λέν προσκυνητάρι. 
Φλογέρες τό βιγλίσανε, τ’ οπαν παιδιά, γερόντοι, τό 
λάλησαν τά σήμαντρα, τό πήραν οί άνέμοι, Ενας 
λαός όλάκερος άγνάντεψε τόν ήλιο.

Χαρά στό γέρο τού Μόριά μέ τήν τρανή τή νίκη. 
Χαρά στό φώς καί τή ζωή τά σίδερα πού σπάζουν. 
Χαρά π’ άνοίχτη διάπλατα τού λυτρωμοΰ ή στράτα 
Χαρά καί στήνάπέθαντη τήν Κλεφτουριά τήν άξια». 

Μεγίστη ή προσφορά τών άγωνιστών. Χαρακτηρι
στικόν όμως τής έξελίξεως τών πραγμάτων, ένεκα τού 
άπροσδοκήτου, ή μεγάλη σύγχυσις. Τό μίσος τής 
σκλαβιάς, τεσσάρων αιώνων μετέβαλε τούς νικητάς 
εις σκληρούς έκδικητάς.

Παραστατικότατα ό Σπυρίδων Τρικούπης ιστορεί: 
«Διά ταΰτα ή ήμέρα τής άλώσεως τής πρωτευούσης 

τής Πελοποννήσου ήταν ήμέρα καταστροφής, πυρ- 
καϊάς, λεηλασίας, αίματος. "Ανδρες, γυναίκες, παι- 
δία, όλοι άπέθνησκον, άλλοι φονευόμενοι, άλλοι ύπό 
τά καταπίπτονττ στεγάσματα καί πατώματα τών καιο- 
μένων οικιών καταθλιβόμενοι. Έν ταΐς όδοΐς, έν ταΐς 
πλατείαις παντού δέν ήκούοντο εί μή μαχαιροκτυπή- 
ματα, πυροβολισμοί, πάταγοι κατεδαφιζομένων οι
κιών έν μέσω φλογών, φρυάγματα οργής καί γόοι 
θανάτου».

Καί ό ’Εθνικός μας ποιητής συμπληρώνει τή νείκόνα: 
«’Ακούω κούφια τά τουφέκια, 
άκούω σμίξιμο σπαθιών, 
άκούω ξύλα, άκούω πελέκια 
άκούω τρίξιμο δοντιών.
"Α! τί νύχτα ήταν έκείνη 
Πού τήν τρέμει ό λογισμός;
"Αλλος ύπνος δέν έγίνη 
Πάρεξ θάνατος πικρός».
Διά παρομοίων γεγονότων καί καταπληκτικών 

έπιτυχιών ή 'Ελλάς άνέκτησε τήν έλευθερίαν της καί 
οί "Ελληνες έρρίφθησαν μέ ζήλον εις τόν στίβον τής 
’Εθνικής προκοπής, διά νά καλύψουν τόν άπολεσθέν- 
τα χρόνον. "Εδωσαν έν συνεχείμ καί κατ’ έπανάληψιν 
τό μέγα «παρών» εις τούς άγώνας διά τά ύψηλά ιδεώδη 
μέ πρόσφατον μεγάλην στιγμήν τής 'Ιστορίας των 
τήν άναίμακτον καί σωτήριον έπανάστασιν τής 21ης 
’Απριλίου 1967, δτε διά τών ένοπλων των δυνάμεων 
είπαν καί πάλιν ΟΧΙ εις τό κακόν πεπρωμένον τής 
φυλής. Όμονοοΰντες, τό άνέβασμα τού ποιητοΰ εις 
ύψη ούρανοφόρα ετοιμάζουν, καί άπογοητεύουν τούς 
θλιβερούς άπάτριδας, οί όποιοι δίκην Επαιτών πε- 
ριπλανωμένων καί κατατρεγμένων άπό τού Εθνους 
τήν κατάραν ζητούν προστασίαν δι’ έγκλήματα.

Τέλος οί "Ελληνες έμπνεόμενοι έκ τού μεγάλου 
άγώνος τού 1821 άκολουθοΰν τό πεπρωμένον, τό 
όποιον όδηνεΐ εις τήν δόξαν καί τήν άθανασία καί 
δημιουργούν τήν Ελλάδα, τήν Μεγάλην Ελλάδα τού 
μέλλοντος.
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Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν

Κάθε φορά πού ή μνήμη στρέφεται μέ εΰλάβεια πρός 
τούς πρωτοπόρους τής νεώτερης ιστορίας δύο μορφές 
προβάλουν έπιβλητικές στο βάθος τοΰ Ελληνικού 
βορρά. Ό  άτίθασος Καρατάσος, ό άνδρας πού διέ
σχισε όλη τήν Ελλάδα πολεμώντας γιά τήν ελευθε
ρία καί ό Εμμανουήλ Παππας ό εύγενής Μακεδών πού 
έθυσίασε τά πάντα, αλλά δέν έγεύθη τήν ελευθερία. 
Καί οί δύο ανδρες είναι γοητευτικοί, όταν πλησιάσης 
από κοντά τις λεπτομέρειες τής ζωής τους, μά δέν 
μοιάζουν σέ τίποτε άλλο παρά μόνον σέ ένα: Στήν 
άσίγαστη άγάπη τους γιά τήν πατρίδα καί τήν ελευ
θερία.

Ήταν στά 1798, ψηλά στήν Νάουσα, στό περήφανο 
Βέρμιο, καί ό τρομερός Άλή—πασάς των Ίωαννίνων 
είχε φτάσει μέχρι τήν όμορφη μοκ-:δονική πολιτεία 
μέ τά άσκέρια των Τουρκαλβανών του σκορπώντας 
παντού τόν τρόμο καί τόν θάνατο. "Ολοι είχαν σκύψει 
τό κεφάλι έμπρός στήν δύναμη τοΰ Τεπελενλή. "Ολοι 
εκτός άπό έναν: Τόν Καρατάσο. Ό  ατρόμητος όπλαρ- 
χηγός τού Βερμίου, γεννημένος στήν Δοβρά, άναθρεμ- 
μένος μέ τούς κλέφτες καί τά όπλα, άναγνωρίσθηκε 
άπό τόν τύραννο άρματολός τής Βέροιας. Ό  Άλής 
έκανε φίλους έκείνους πού δέν ήμποροΰσε νά ύπο- 
τάξη ώς εχθρούς. Καί ό Καρατάσος, τριάντα χρόνων 
τότε, πήρε τό άρματολίκι καί δέν είπε κουβέντα. Περί- 
μενε τήν ώρα πού θά χτυπούσε τόν ’Αρβανίτη. Γιατί 
παρ’ όλη τήν έπικυριαρχία τοΰ Άλή πασά, ό Καρατά
σος καί τά άλλα παλληκάρια τοΰ Βερμίου δέν είχαν 
παραδεχθή τήν εισβολή τοΰ φιλόδοξου πασά των 
Ίωαννίνων στήν Μακεδονία σάν τετελεσμένο γεγο
νός. Καί άς τούς έξησφάλιζε τά άρματολίκια. 
Έτσι, κάθε φορά πού ό στρατός τοΰ Άλή έστρεφε α λ 
λ ο ύ  τή-ν, προσοχή του, ό Καρατάσος χυμοΰσε άπ’ τό 
Βέρμιο καί διέλυε τό κράτος τοΰ Άλή πασά. Έτσι 
στά 1803 ό στρατός τοΰ Άλή πολιορκούσε γιά τρίτη 
φορά τήν Νάουσα. Ό  Καρατάσος, φοβερός στήν όψη, 
κρατοΰσε τις πρώτες πολεμίστρες. Κτυπήθηκε άγρια 
μέ τούς έπιδρομεΐς, ώδήγησε τούς άνδρες του, μέ τό 
γιαταγάνι στό χέρι, σέ άλλεπάλληλα γιουρούσια, 
άλλά στό τέλος ή όμορφη Μακεδονική πολιτεία, λύ
γισε. Τά στίφη τοΰ Άλή είσορμοΰν μέσα στήν πόλη, 
άλλά ό Καρατάσος, μέ τό σπαθί στό χέρι άνοίγει δρόμο 
μέσα άπ' τήν φωτιά καί περνάει στό Βέρμιρ έλεύθε- 
ρος γιά νά φτάση, τρία χρόνια άργότερα στήν Χαλκι
δική, όπου οί "Ελληνες ξεσηκώνονται άκόμη μιά φο
ρά εναντίον τοΰ Τούρκου. Είναι στά 1807, μιά άπό τίς 
πολλές έπαναστάσεις των Ελλήνων πού μένουν στήν

ΙΑ Σ Τ Ο  1821
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Ο ΑΝΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ

σκιά τής ιστορίας. Οί Τοΰρκοι συντρίβουν τήν άνταρ- 
σία των Γραικών, άλλά ό Καρατάσος δέν πιάνεται 
πάλι.Μπαίνει στά μαύρα καράβια τοΰ Γιάννη Σταθά, 
τοΰ περίφημου κουρσάρου, γαμπροΰ τοΰ Μπουκου- 
βάλα καί συνεχίζει τόν πόλεμο στό πέλαγος. Ένας
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στόλος κουρσάρων, μέ όρμητήρια τήν Σκόπελο, κυ
ριαρχεί στό βόρειο Αιγαίο, κουρσεύει τά παραλιακά 
χωριά τών Τούρκοιν, καταστρέφει τά καράβια τοϋ 
Σουλτάνου. Ό  ίδιος ό Καπουδάν—πασάς, επικεφαλής 
όλοκλήρου τοΰ αύτοκρατορικοϋ στόλου, αναλαμβά
νει έκστρατεία γιά νά γλυτώση τό Αιγαίο απ' τήν 
κυριαρχία των Ελλήνων. Ό  Καρατάσος όμως δέν 
λυγίζει. Περνάει στήν στερηά καί συνεχίζει τόν πό
λεμο. χωρίς κόπωση, χωρίς έλεος, χωρίς ανάσα. 
Δίπλα του πολεμούν οί τρεις γυοί του. οί κόρες του. 
ή γυναίκα του. Καί τό 1822, όταν ή σημαία τοϋ ξεση
κωμού ξεδιπλώθηκε στήν Νάουσα, ό Καρατά
σος κατεβαίνει καί άναλαμβάνει τήν άρχιστρατηγία. 
Έξω άπό τό μοναστήρι τής Δοβράς δίδει τήν 
πρώτη μάχη τής έπαναστάσεως σέ παράταξη 
μέ τούς Τούρκους καί τούς έκμηδενίζει. 'Αλλά ό 
Έμπού Λουμπούτ πασάς μέ δέκα χιλιάδες άνδρες. 
βαρύ πυροβολικό καί ιππικό επέρχεται έναντίον τής 
Ναούσης. Ό  Καρατάσος είναι εκεί καί μάχεται τόν 
υπέρ όλων άγώνα. Ή Νάουσα, μέ τά πλούτη της, 
τούς πύργους της, τά αρχοντικά της, πέφτει πάλι 
στά χέρια των έπιδρομέων. Οί γυναίκες πιάνουν τόν 
χορό, τόν τελευταίο χορό, καί πέφτουν μιά — μιά 
στούς καταρράκτες τής Άραπίτσας. Καί ό Καρατά
σος, μέ τά μακρυά του μαλλιά καί τά άγρια μουστά
κια άσπρισμένα στόν πόλεμο, φεύγει πάλι. Μά πίσω 
του αφήνει τήν καρδιά του. Ό  μεγάλος του γυιός 
πέφτει στήν μάχη, ή γυναίκα του, δύο κόρες του καί ό 
μικρότερος γυιός του, ό Θανάσης, πιάνονται αιχμά
λωτοι καί πουλιούνται σκλάβοι στό λιμάνι τής Θεσσα
λονίκης. Ό  γηραιός πολέμαρχος συνεχίζει.

Περνάει τό Βέρμιο, πιάνει τόν Όλυμπο, κατεβαίνει 
στόν Βόλο. Όπου Τούρκοι καί πόλεμος. Στό Τρίκερι 
οί Καρατάσοι στήνουν τό Βασίλειό τους μέσα στήν 
καρδιά τής Τουρκοκρατούμενης περιοχής. "Αδικα ό 
Κιουταχή—πασάς στέλνει τούς μπέηδές του νά άνα- 
μετρηθοϋν μέ τόν γέρο—Καρατάσο. Οί "Ελληνες τούς 
συντρίβουν. “Ετσι ό Καρατάσος μένει στό Τρί- 
κερι όσο τό πέλαγος είναι άνοιχτό καί φτάνουν έφό- 
δια άπό τόν Νότο. Όταν κλείση ό θαλάσσιος δρόμος 
οί Μακεδόνες σηκώνουν τις σημαίες τους, πιάνουν 
τά γιαταγάνια τους καί άνοίγουν δρόμο πρός τά κάτω. 
Εκεί ή Ελλάδα τούς χρειάζεται. 'Εκεί ό πόλεμος 
συνεχίζεται. Συνεχίζει τόν πόλεμο ό Καρατάσος μέ 
τούς Μακεδόνες του παντοΰ όπου υπάρχει άνάγκη. 
Όταν ό Τμπραήμ πασάς μέ τόν τρομερό στρατό των 
Αραπάδων του καί Ευρωπαίους Αξιωματικούς άποβι- 
βάζεται στήν Πελοπόννησο καί τήν παραδίδει στήν 
φωτιά καί στό τσεκούρι ό γέρο—Καρατάσος μένει καί 
αντιμετωπίζει τό άήττητο άσκέρι στήν Σχοινόλακκα. 
Νικάει καί πάλι. ’Έτσι άπό νίκη σέ νίκη, άπό μάχη 
σέ μάχη, άπό χρόνο σέ χρόνο, ή λευτεριά βρίσκει 
τόν γέρο—Καρατάσο στό Ναύπλιο. Είναι ή μέρα τής 
άνεξαρτησίας, ή άνάπαυση τών πολεμιστών. Οί Μα
κεδόνες παραδίδουν τά άρματα, όργανώνεται τακτικός 
στρατός. Στόν Καρατάσο δέν δίδεται κανένα άξίω- 
μα, καμιά θέση στά όπλα. Γιά πρώτη φορά στήν μεγά- 
λη ζωή του μένει χωρίς άρματα, χωρίς παλληκάρια. 
χωρίς άγώνα. Μέ μιά πικρή γεύση στά χείλη μονάχα. 
Καί,τότε, όάήττητος έκεΐνος Μακεδόνας, δένάντέχει. 
Πεθαίνει στά 1830. ’Αλλά ήδη σέ μιά γωνηά τής με
γάλης πατρίδας έχει στεριώσει ένα κράτος, υπάρχει 
μιά Ελλάδα. Καί αύτό υπήρξε ή μεγαλύτερη άντα- 
μοιβή τοΰ πολεμιστή.

Αυτήν τήν χαρά, τήν Ελλάδα έλεύθερη, δέν ήμπό-

Ο ΤΣΑΜΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ

ρεσε νά γευθή ό άλλος πρωταγωνιστής τοϋ Μακεδο
νικού Μετώπου, ό Εμμανουήλ Παππάς. Καθώς τό 
Θρακιώτικο καράβι τοϋ Βιζβίζη άπομακρύνονταν 
εκείνον τόν μαϋρο Όκτώβρη τοϋ 1821 άπό τήν Κασάν- 
δρα καί οί ειδυλλιακές ακτές τής Χαλκιδικής έσβηναν 
μέσα στήν γκρίζα ομίχλη τοϋ βορείου Αιγαίου ό 'Εμ
μανουήλ Παππάς, άρχοντας τών Σερρών καί αρχι
στράτηγος τής Μακεδονίας στόν ύπέρ όλων άγώνα, 
έγειρε τό κεφάλι του καί παρέδωσε τό πνεΰμα.

Η μεγάλη καρδιά του δέν άνθεξε στήν καταστροφή.
Γυιός πλουσίου εμπόρου άπό τάς Σέρρας πού έμπο- 

ρεύονταν άνάμεσα σέ Θεσσαλονίκη καί Βιέννη ό 
'Εμμανουήλ Παππάς κληρονόμησε καί πολλαπλα
σίασε τήν πατρική περιουσία. Καταστήματα καί τρά
πεζες στήν Κωνσταντινούπολη, στις Σέρρες, στήν 
Θεσσαλονίκη καί στήν Βιέννη άπέφεραν τεράστια 
κέρδη στόν Εμμανουήλ Παππά, πού έφθανε νά δανεί- 
ζη σέ μπέηδες καί πασάδες. Τό μίσος μάλιστα τοϋ 
μπέη τών Σερρών πού έννοοϋσε νά παίρνη άλλα νά 
μή έπιστρέφη ποτέ τά χρήματα άνάγκασε τόν Παππά 
νά άπομακρυνθή γιά καιρό άπό τήν γενέτειρά του. 
’Αλλά ό Παππάς, άν μάζευε χρυσάφι τό μάζευε γιά 
ένα μόνον σκοπό: γιά τήν έλευθερία τοΰ Γένους. 
Μυημένος στήν Πόλη άπό νωρίς στήν Φιλική Εται
ρία περίμενε τό σύνθημα γιά νά τά έγκαταλείψη όλα 
καί νά ριχτή στόν Άγώνα. Καί έτσι έκανε όταν ψηλά, 
στό ’Ιάσιο ό πρίγκηψ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης 
πέρασε τόν Προΰθο καί ύψωσε τήν σημαία τής Έπα- 
ναστάσεως.

Βρίσκονταν στήν Κωνσταντινούπολη όταν πήρε 
τό μήνυμα νά κινήση γιά τήν Μακεδονία, όπου ή 
Εταιρία τόν είχε διορίσει άρχιστράτηγον «τών μερών 

τής Θεσσαλονίκης καί τής Χαλκιδικής». Σήκωσε ό 
τραπεζίτης όλο τό ταμείο του, κατέβηκε στό λιμάνι 
καί, κάτω άπό τήν μύτη τοϋ εξαγριωμένου Τούρκου, 
φόρτωσε ένα καράβι τουφέκια, μπαρούτη καί βόλια 
καί σάλπαρε.

Στις Σέρρες έσχημάτισε άμέσως επαναστατικό 

(Συνέχεια εις τήν σ ε λ . 2Θ0)
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  Ε Ι Σ Τ Η Ν
Ό  Γρηγόριος Ελ έγεννήθη στήν Δημητσάνα άπό γονείς 

π t αχούς. Έσπούδασε στήν ’Αθήνα, στήν Σμύρνη καί τήν 
Πάτμο. Στά 1797 έξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· 
Ό  φλογερός ένθουσιασμός του καί ή άκάματη δραστηριοτητά 
του ύπέρ τού έθνους προκάλεσαν τήν μανίαν των όθωμανών 
έναντίον του. Ό ταν έξερράγη ή έπανάστασις τόν προέτρεψαν 
νά διαφυγή είς Ρωσσίαν.' Ο Γρηγόριος όμως ήρνήθη καί 
παρέμεινεν άκλόνητος είς τήν θέσιν του, γνωρίζων ότι θά 
ήτο τό πρώτο θϋμα. Πράγματι τήν Κυριακήν τού Πάσχα. 
—10 Απριλίου 1821—ώδηγήθη στήν άγχόνη, καί άπό κεΐ τό 
σώμα του έσύρθη είς τήν άκτή καί έρρίφθη είς τήν θάλασσαν.

Τό 1871 τά όστα του μετεφέρθησαν στόν Μητροπολιτικό 
Ναό Αθηνών καί τό 1921 άνεκηρύχθη "Αγιος.

"Ενα ώραΐο ποίημα τοϋ Βαλαωρίτη τελειώνει μέ στίχο άφιε- 
ρωμένο στόν Γρηγόριο Ε\

/· « ...........  Καί κάθε κύμα ποϋρχεται νά ξαπλωθή στήν
άμμο ξερνώντας αίμα καί φωτιά, φωνάζει : 

«Χτυπάτε Πολεμάρχοι ! Μή λησμονήτε τό 
σχοινί παιδιά τού Πατριάρχη . . .».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σπάνιος ήγέτης, πολεμικός άρ- 
χηγός, νοϋς φωτισμένος καί ψυχή άδάμαστη. Ή ξερε νά μετα- 
δίδη τόν ένθουσιασμό, τήν πίστη στόν άγώνα καί τήν τελική 
νίκη. Ό ταν ό Ίμπραήμ πατάει τόν Μορηά μέ τά στίφη του ή 
μόνη ψυχή πού στέκει όρθια κΓ άλύγιστη είναι τοϋ Κολοκο- 
τρώνη. Ά πό αυτόν ζωντανεύει ξανά ό άγών.

Κοτζαμπασαΐοι καί πολιτικάντηδες πού τόν έφοβοϋντο, 
τόν έκαναν νά ύποφέρη τά πάνδεινα. "Εφθασαν νά τόν καταδι
κάσουν σέ θάνατο!

Αύτόν, τής Πατρίδας τόν έλευθερωτή! Δέν τούς έμίσησε ό 
Κολοκοτρώνης, τούς περιφρόνησε, καί τό άστρο του δέν έπαψε 
νά λάμπη ούτε στιγμή. Πέθανε εύτυχισμένος στήν ’Αθήνα 
στις 3 Φεβρουάριου 1843. Ό  Λάζαρος Σώχος έφιλοτέχνησε 
τόν άνδριάντα του. "Εφιππος ό «Γέρος», μέ τήν περικεφαλαία 
καί άνεμιστά τά μακρυά μαλλιά, τεντώνει τό φοβερό χέρι του 
καί δείχνει μακρυά: «Φεύγατε βάρβαροι! ή Ελλάδα δέν είναι 
τόπος γιά σάς!».

—Στίφη οί άραπάδες τοϋ Ίμπραήμ ζώνουν στό Μανιάκι τά 
300 παλληκάρια τοϋ Παπαφλέσσα. "Υστερα άπό 3.000 χρόνια 
ό φλογερός παππάς, ό Γρηγόρης Δικαίος θά ζωντανέψη στό 
Μανιάκι τόν άθλο τοϋ Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ολόκληρη 
τή μέρα πολεμοϋν οί γίγαντες. ’Απ’ τά πτώματα τών έχθρών 
έχει πήξει τριγύρω ή γής. Μέ τις στερνές άχτίδες τοϋ ήλιου 
πού γέρνει στή δύση τόυ, πέφτουν καί οί τελευταίοι μαχητές, 
πέφτει καί ό Παπαφλέσσας. Ό  Ίμπραήμ διατάζει νά βροϋν 
τό σώμα του μέ κάθε τρόπο. Τό βρίσκουν κάποτε, άγκαλιάμέ 
τά σώματα τών παλληκαριών.

Διατάζει νά πλύνουν τά αίματα, τό σηκώνει, τό στήνει όρθιο 
κάτω άπ’ τό δέντρο πού πολέμησε ώς τήν στερνή στιγμή, 
πλησιάζει κΓ άποθέτει στό παγωμένο μέτωπο τό φίλημα τοϋ 
τίμιου πολεμιστή! Γυρνάει καί δείχνει τόν νεκρό στους άντρες 
του! «Νά ένας γενναίος!».
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Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ 1 Ν  T O Y  1821
Μέ 30.000 στρατό κατεβαίνει ό πολύς Δράμαλης στήν ’Αργο

λίδα καί σαρώνει τά πάντα στό πέρασμά του. 6.000 είναι οί 
καβαλλαρέοι του. Ό  Κολοκοτρώνης έχει μόνο 2.000 παλλη- 
κάρια. Ά λλοι 1600 είναι οί Καρυτινοί καί 1700 οί Μανιάτες 
τοΟ Γιατράκου. Είναι άκόμη ό Δημήτρης Ύψηλάντης, ό 
Χατζηχρηστος, ό Κολλιόπουλος, κι’ άλλοι καπεταναίοι μέ 
έλάχιστα παλληκάρια. "Ολοι οί "Ελληνες μαζύ δέν φτάνουν 
τις 10.000. Ό  Δράμαλης, μετά τήν φανφαρόνικη προέλασή 
του, θέλει νά έπιστρέψη καί ν’ άσφαλισθή στήν Κόρινθο. Ό  
Κολοκοτρώνης όμως δέν ξεγελιέται. Πιάνει τά Δερβενάκια, 
καί στέλνει τόν Νικηταρα μέ τά 400 διαλεχτά παλληκάρια 
του άντίκρυ νά πιάση τόν Ά γιο  Σώστη. Πράγματι, 26 ’Ιουλίου, 
μεσημέρι, φαίνεται ό στρατός τού Δράμαλη νά μπαίνη στά 
στενά. Ακολούθησε ή περίφημη μάχη, τρόπαιο άναφαίρετο 
τής στρατηγικής Ιδιοφυίας τού Γέρου τού Μορηά. 4.000 Τούρ
κοι νεκροί, άπειρα λάφυρα, κι’ ό στρατός τού Δράμαλη διαλυ
μένος. Λίγο ύστερα πέθανε κι’ ό Δράμαλης, φαρμακωμένος 
άπό τήν φοβερή ήττα. Ή ταν μιά νίκη άποφασιστική γιά τόν 
άγώνα τής λευτεριάς.

—Μεσολόγγι! Πόλη μαρτυρική, άφανισμένη άπό τή φω
τιά, τόν θάνατο, τήν πείνα, τήν δίψα, τόν λοιμό!

Μεσολόγγι! 'Εκατόμβες θυσιάζει λυσσασμένος ό τύραννος 
γιά νά. τό κυριεύση", καί δέν μπορεί, γιατί οί υπερασπιστές του 
πεθαίνουν, άφανίζονται, γίνονται όλοκαύτωμα, μά δέν λυγί
ζουν.

Μεσολόγγι! 10 τού Απρίλη 1826. Μεσάνυχτα. Ό σοι δέν 
μπορούν νά σύρουν τά βήματά τους, θά τιναχτούν, άδούλωτοι, 
στόν αέρα άπό τού Καψάλη τόν δαυλό παρασέρνοντας στόν 
όλεθρο 1000 όθωμανούς καί άραπάδες τού Ίμπραήμ.

Ό σοι μπορούν νά βαστάξουν όπλο θά βγοΰν ν’ άνοίξουν 
δρόμο μέ τά σπαθιά τους, μέσα άπ’ τά στίφη τού Τύραννου. 
Θά πέσουν, μά όχι νεκροί. Ή  δόξα τούς τυλίγει, σύννεφο λαμ
πρό, καί σύμβολο πού άστράφτει στούς αιώνες, νά δέίχνη 
στούς λαούς τής γής πώς όσο ύπάρχουν Έλληνες, δέν θά σβύ- 
σουν τά άνθρώπινα ιδανικά.

—31 Μαΐου 1822. Νύχτα σκοτεινή, δίχως Φεγγάρι. Ό  Τούρ
κικος στόλος έχει άσφαλισθή στή Χίο. Γιορτάζουν τό τέλος 
τού Ραμαζανιού τους οί ’Οθωμανοί κι’ έχουν ριχτή στό γλέντι. 
Τούρκοι άξιωματικοί καί Πασσάδες έχουν μαζευτή στήν ναυ
αρχίδα τού Καρά - Ά λή, Καπουδάν (άρχιναυάρχου) τού 
Σουλτάνου.

Ή συχα γλυστράει στά νερά τό πυρπολικό τού Κανάρη, τού 
Ψαριανού. Στό πλάι του πλέει άθόρυβα ό Πιπίνος, στό δικό 
του πυρπολικό, πού θ’ άποτύχη νά τινάξη τήν φρεγάτα τού 
Μπεκήρ - Μπέη. Οί βιγλάτορες του πήραν είδηση καί ξε
γάντζωσαν τήν φλέγόμενη φελούκα τού Πιπίνου. Ό  Κανάρης 
όμως θά σιγουρέψη γερά τό μπουρλότο του καί σέ λίγα λεπτά 
ή ναυαρχίδα τυλίγεται μέ φλόγες. Έ να κατάρτι πέφτει κατακέ
φαλα στόν Καρά - Ά λή καί τόν σκοτώνει, τήν ίδια στιγμή 
πού πέρνει φωτιά ή μπαρουταποθήκη.

Τά πέλαγα φεγγοβολούν, ή θάλασσα ψαθώνει άπ’ τά συντρί- 
μια. Αγριωπός τιμονιάρει ό Καπετάν Κωσταντής: «Μουρ- 
τάτες! νά φωτοχυσία γιά τό μπαϊράμι σας!».

229



Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α  Σ Τ Ο  1 8 2 1  (συνέχεια έκ τής σελ. 227)

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ

σώμα. ξεσήκωσε τά χωριά καί κατεβαίνοντας πρός 
τά νότια, πέρασε τόν Στρυμόνα καί βγήκε στην 
Χαλκιδική. Έκεΐ πίστευε πώς πύργωσε τό κάστρο τής 
Ελευθερίας γιατί τό καθεστώς τής Χαλκιδικής ήταν 

τελείως ιδιώνυμο. Τά πλούσια χωριά καί οί μεγάλες 
κωμοπόλεις τής βορείου Χαλκιδικής πού βγάζανε τό 
άσήμι καί τό μετάλλευμα είχαν άποσπάσει άπό τόν 
Σουλτάνο μιά εύρυτάτη αύτοδιοίκηση. Τέσσαρες 
αιρετοί άρχοντες, οί βεκίληδες, είχαν τήν έδρα 
τους στήν πρωτεύουσα τοΰ τόπου, στά Στάγειρα. 
πατρίδα τοΰ 'Αριστοτέλη καί ώριζαν γιά τήν τύχη, 
τήν δουλειά, τούς φόρους καί τούς νόμους όλων στά 
Μαντεμοχώρια. Ή Υψηλή Πύλη άντεπροσωπεύετο 
ύποτυπωδώς άπό τόν μαντέμ—άγα καί δεκατέσσαρες 
στρατιώτες μονάχα. “Ετσι, λοιπόν, σ’ αύτήντήν αυτό
νομη περιοχή πού έφτανε ώς τήν Τερισσό, στά σύνο
ρα τοΰ επίσης αυτονόμου Αγίου "Ορους, ό Παππάς 
πίστευε πώς έγκαθιστοϋσε τήν πρώτη έλεύθερη διοί
κηση τής νεωτέρας ’Ελλάδος. Καί, πράγματι, τήν 
έγκατέστησε, αλλά γιά πολύ λίγο. Οί Χαλκιδιώτες, 
παρ’ όλα τά άνεκτίμητα προνόμια πού είχαν, πιάσανε 
τά όπλα αμέσως καί έτέθησαν υπό τις διαταγές τοΰ 
αρχιστρατήγου ενώ στήν Κασσάνδρα, στον νότο, ό 
Χάψας ξεσήκωνε τά χωριά, κυνηγούσε τούς Τούρκους 
καί έφτανε στήν Άρναία νά συναντηθή μέ τόν Παππά. 
Στό "Αγιον 'Όρος, όπου δέν είχε πατήσει ποτέ Τούρ
κος στρατιώτης, οί καλόγεροι άρχισαν νά φτιάνουν 
φυσέκια γιά τόν πόλεμο. Ή άλληλογραφία όμως των 
Τερών Μονών μέ τόν αρχιστράτηγον πού ζητούσε γρό- 
σια καί άνδρες τραβούσε σέ μάκρος. Ταύτόχρονα ό 
“Ολυμπος, πού κρατούσε πάντοτε στις άπάτητες κο
ρυφές του κλέφτες, δέν ξεσηκώνονταν. Κάτω στον 
κάμπο υπήρχαν πολλοί Τούρκοι καί ένας γενικός 
ξεσηκωμός πού νά προκαλέση άντιπερισπασμό στήν 
Μακεδονία δέν ήταν διόλου εύκολος. Αλλά τά 
καράβια τών Ελλήνων έφερναν ενισχύσεις άπ' τό 
Αιτόχωρο ένώνοντας τις δύο άντικρυστές ακτές τής 

Μακεδονίας. Ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι τό Είκοσιενα

στήν Χαλκιδική καί τό παραλήρρημα τής έλευθερίας 
είχε μεθύσει τόν πληθυσμό. Ό  Χάψας μέ τά παλλη- 
κάρια του καί τούς Γαλατσάνους πήρε τόν δρόμο πρός 
τήν Θεσσαλονίκη.Μακρυά τά νταντελωτά κάστρα τής 
πανέμορφης Συμβασιλεύουσας φαίνονταν κι’ όλας. 
Τότε άκριβώς άρχισε ή καταστροφή. Ή ύπαιθρος 
είχε ξεσηκωθή έως τις πύλες τής Θεσσαλονίκης, άλλά 
ό τακτικός στρατός τοΰ Άμπού Λουμπούτ πασά 
προήλασε καί συνεκρούσθη, λίγο έξω άπό τά Βασι
λικά, μέ τούς έπαναστατημένους γκιαούρηδες. Οί 
Χαλκιδικιώτες, παρατεταγμένοι άνάμεσα στούς λό
φους δέν μπόρεσαν νά κρατήσουν τήν έπέλαση. Λύ
γισαν, έπεσαν. "Οσοι δέν έμειναν γιά πάντα στήν 
όμορφη χλωρή γη, υποχώρησαν πρός τήν Κασσάν
δρα. Ό  Άμπού Αουμπούτ πασάς προχώρησε τρο
μερός σέδύο φάλαγγες. Μία πρός τήν βόρεια Χαλκιδι
κή μία πρός τά κάτω, πρός τήν Κασσάνδρα. '£κεΐ, στό 
στενό τής χερσονήσου, οί Χαλκιδικιώτες πέρασαν τό 
κανάλι καί ώχυρώθηκαν πίσω άπό τά ταμπούρια του.
Ηταν τό τελευταίο οχυρό τους. Μπρος οί Τούρκοι, 

πίσω ή θάλασσα.
Ό  Παππας. σιωπηλός άλλά όρθιος, μέ τά μάγουλα 

βαθειά σκαμμένα άπό τήν κόπωση, τήν θλίψη καί τήν 
άρρώστια στέκονταν πίσω άπό τά ταμπούρια. Περί- 
μενε τήν βοήθεια άπό τό ’Όρος καί τόν “Ολυμπο.Άλλά 
πρός τόν 'Άθω, έβάδιζαν ήδη οί Τούρκοι άκολουθών- 
τας κατά πόδι τούς επαναστάτες, ένω στόν 'Όλυμπο 
ή επανάσταση δέν προχωρούσε πρός τόν κάμπο.

Καί οί Τούρκοι έρριχναν άλλεπάλληλα κύματα στό 
τείχη τής Κασσάνδρας. Μά οί Χαλκιδικιώτες, μόνοι, 
πεινασμένοι, χωρίς τουφέκια, κρατούσαν άκόμη. 
Κράτησαν έξη μήνες. Στις 30 ’Οκτωβρίου τοΰ 1821 
τό μεγάλο Γιουρούσι πέρασε τό κανάλι, σάρωσε τά 
ταμπούρια, έφτασε στούς έλαιώνες. Μά καί έκεΐ έπε
σαν επάνω τους οί άγωνισταί, πετσόκοψαν τις πρώ
τες ορδές. Πίσω όμως έρχονταν άλλοι καί ύστερα 
άλλοι. Ή  Κασσάνδρα έπεσε.

Τήν ίδια έποχή τά Μαντεμοχώρια παρεδίδοντο στις 
φλόγες, οί προύχοντες κρέμονταν άπό τά μεγάλα 
πλατάνια. Στήν Τερισσό συνεκρούοντο οί Τούρκοι 
μέ τούς ύστατους ύπερασπιστάς.

Ό  Εμμανουήλ Παππάς δέν είχε πιά κάνη τίποτε 
άλλο στήν Χαλκιδική. Ή  Επανάσταση έσβηνε. 
Ή φλόγα πού είχε άνάψει μέ τόσες ελπίδες καί μέ 
τόσο πάθος ψυχορραγούσε, καθώς τό αίμα έρρεε στήν 
ξανθή γή. Ό  άρχιστράτηγος είχε μέρες νά φάη, είχε 
μέρες νά κοιμηθή. Ανέβηκε σάν υπνωτισμένος στό 
θρακιώτικο καράβι τοΰ καπετάν Βιζβίζη καί έσάλπαρε.

Πίσω του έσβηνε τό μέγα όνειρο. Γιά τό όνειρο 
αύτό είχε ξοδέψει όλη τήν περιουσία του, 300.000 
δίστηλα χρυσά τάλληρα. Καθώς τό κύμα έπάφλαζε 
στήν καρίνα καί έκάλυπτε τούς στεναγμούς τών φυγά- 
δων ό Εμμανουήλ Παππάς κατέβηκε κάτω καί πέθανε. 

Μέ όλη τήν πίκρα, μέ όλον τόν καημό τοΰ ήττημένου. 
Άλλά ή προσφορά του δέν τέλειωνε εδώ. Στήν Χαλκί
δα άπεκεφαλίζετο άργότερα ό γυιός του Αθανάσιος, 
στό Νεόκαστρο έπεφτε ό γυιός του Ιωάννης, στό 
Καματερό πέθαινε μέ τό όπλο στό χέρι ό γυιός του 
Νικόλαος. Ό  Παππάς είχε δώσει τά πάντα στήν Ε λ
λάδα.

Ν.Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
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Ι Κ Ο Υ Φ Α Ι

Φ Ι Λ Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Ή Ιστορία των Έπαναο ά- 
σεων μαρτυρεί περί ενός άναμφι- 
σβητήτου ήδη γεγονότος, δτι 
ούδεμία επανάστασή έχένετο καί 
πολλώ μάλλον έπέτυχεν άνευ μιας 
μακροχρονίου πολλάκις προ τοι- 
μασίας.

Τήν προετοιμασίαν καί όργά- 
νωσιν τής 'Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως, τοϋ 1821, ΰπό τής Φιλι
κής Εταιρίας θά πραγματευθώμεν 
ήμείς, βέβαιοι δντες ότι άνευ αυτής 
θά ήτο αδύνατος ή πραγματοποίη- 
σίς της, άπό τούς άδουλώτους μέν

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Ν Α Λ Π Α Ν Τ Η  
Ά ν θ ο ι π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο ν

άλλά διασκορπισμένους καί στε
νάζοντας υπό τόν βαρΰν Τουρκι
κόν ζυγόν "Ελληνας, βαυκαλιζο- 
μένους μόνον μέ τό πεσιμιστικόν 
καί μοιρολατρικόν εκείνο «ήτανε 
θέλημα Θεού ή Πόλις νά τουρκέψη» 
καί τό ευτυχώς παρήγορον καί
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Τό Σηματολόγιον τοΰ ’Α ποστόλη μέ τόν μ υστικόν κ ώ δικα  τώ ν  
Φ ιλικώ ν .

έλπιδοφόρον «πάλι μέ χρόνια μέ 
καιρούς, πάλι δικά μας θά ναι».

"Οταν ήκοΰσθη τό θλιβερόν 
άγγελμα «ή Πόλις έάλω» την 
αποφράδα εκείνη Τρίτην, 29ηνΜαΐ- 
ου 1453, παρά τήν σθεναράν καί 
Έλληνοπρεπεστάτην άντίστασιν 
τού τελευταίου έκείνου Παλαιολό- 
γου, οΰδεΐς έπίστευεν, ότι τό 
καταπονηθέν άπό βαρβάρους ’Ανα
τολής καί Δύσεως 'Ελληνικόν 
"Εθνος, ήδύνατο μίαν ημέραν νά 
έπανεύρη τόν έαυτόν του και τήν 
ελευθερίαν του.

Καί βεβαίως μέν, ή μοναδική 
είς τόν κόσμον καί μέχρι σήμερον 
άκόμη Ικείνη αυτοκρατορία, ίσως 
νά μήν άνεσυνιστάτο, ήτο άδύ- 
νατον όμως ό πάλαι ποτέ κρα- 
ταιός Ελληνισμός, νά ταφή κά
τω  άπό τήν ’Ανατολίτικη μοι- 
ρολατρεία καί νοοτροπία. 'Οπωσ
δήποτε θά άνέκτα τήν ’Ελευθε
ρίαν του, όπως καί τήν άνέκτησε, 
καί ολίγου δεϊν νά άνασυστήση 
καί τήν δευτέραν Αυτοκρατορίαν 
του, έάν δέν άνεκόπτετο μέ τήν 
τραγικήν έκείνην Μικρασιατικήν 
καταστροφήν.

Ή  Φ.'Ε. συσταθεΐσα τό θέρος τοΰ 
1814 είς τήν ’Οδησσόν τής Ρωσίας 
ϋπό τών Ελλήνων έμπορων τού 
έξωτερικοΰ ’Εμμανουήλ Ξάνθου έκ 
Πάτμου, Νικολάου Σκουφα έξ 
Άρτης καί ’Αθανασίου Τσακάλωφ 
έξ Ίωαννίνων, υίοθέτησεν έξ άρ- 
χής τάς ιδέας τού μάρτυρος τής 
Φυλής Ρήγα Φερραίου περί Παμ
βαλκανικής Δημοκρατίας καί Παμ
βαλκανικής έξεγέρσεως εναντίον 
τοΰ άσιάτου δυνάστου, θέσασα 
έκποδών τήν κυριαρχούσαν μέχρι 
τότε ιδέαν τών Φαναριωτών, περί 
δυαδικής Ελληνικής Αυτοκρατο
ρίας, ήτις ιδέα ήτο όρθωτάτη 
μέν διπλωματικώς, άλλ’ άπήτει 
καρτερικότητα καί υπομονήν άπό 
τους Ραγιάδες, (αγνοούσα ότι ο! 
Ραγιάδες «δέν μπορούσαν πιά τούς 
Τούρκους νά δουλεύουν».

Αί συνθήκαι έσωτερικαί καί 
έξωτερικαί δι’ άπόφασιν περί έπα- 
ναστάσεως, ήσαν ικανοποιητικοί. 
’Από τού 2ου ήμίσεος τοΰ 18ου 
αίώνος σημειούται ενσυνείδητος 
τάσ.ς τών 'Ελλήνων προς όργά- 
νωσιν άγώνος διά τήν άπελευθέ- 
ρωσίν των. Ή ’Εκκλησία μέ τό 
Κρυφό Σχολειό καί οί Διδάσκαλοι 
τού Γένους, Κοσμάς ό Αίτωλός, 
’Αδαμάντιος Κοραής, Εύγένιος 
Βούλγαρης, Νικηφόρος Θεοτό- 
κης κ. ά. είχον προετοιμάσει λα
όν καί άριστοκρατίαν διά τήν

όργάνωσιν Πανεθνικής Έπανα- 
στάσεως καί δή δΓ ιδίων μέσων 
καί θυσιών, άντίληψις ή οποία 
τελικώς έρρίζωσεν είς τήν ψυχήν 
τών Πανελλήνων αισθήματα αύτο- 
θυσίας καί ήρωϊσμού. Έ ξ’ άλλου 
ή Γαλλική Έπανάστασις καί οί 
Ναπολεόντιοι Πόλεμοι άνεστάτω- 
σαν καί πολιτικώς καί στρατιω
τικούς τήν Εύρώπην, ήτο δέ επί 
θύραις έκτοτε ό κατατεμαχισμός 
τής άποκληθείσης «Μεγάλης άσθε- 
νούς» ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. 
Πέραν τούτων ή Ελληνική όμο- 
γένεια άνά τήν Εύρώπην, μέ τάς

ύποδειγματικάς έκείνας είς δεσμόν 
καί όργάνωσιν Κοινότητας, κα- 
τώρθωσε καί νά δημιουργήσω φι- 
λελληνικόν πνεύμα είς τάς χώρας 
όπου έγκατεστάθη καί νά είσαγά- 
γη  προοδευτικάς Ιδέας είς τούς 
"Ελληνας Ραγιάδες, έξικνουμένη μέ
χρι σημείου νά συμπήξη καί αύτη 
φιλικός τρόπον τινά έταιρίας, 
αΐτινες όμως παρέμειναν είς τό 
στάδιον τών ρωμαντικών δια
θέσεων ύποσΚελισθεΐσαι ύπό τής 
ίδρυθείσης τό 1814 ώς προανα- 
φέρθη Φιλικής Έταιρίας.

Αύτη λαβοϋσα ώς πρότυπον
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τήν συνομωτικήν δράσιν τών Καρ
μπονάρων τής Σικελίας, καθιέρω
σε ν ώς βαθμούς έν αύτή τούς βαθ
μούς των Βλάμηδων, Συστημένων, 
'Ιερέων, Ποιμένων, Άρχιποιμένων 
καί είτα των ’Αφιερωμένων καί 
’Αρχηγών των ’Αφιερωμένων, 
οΐτινες προωρίζοντο ώς πολεμικοί 
’Αρχηγοί, καί έκτοτε έδρασε συνο- 
μωτικώτατα πολλάκις, καί μέσα 
εις τάς ξένας Αύλάς.καί αύτήν προ
σέτι τήν ύψηλήν Πύλην. Βοηθη- 
θεϊσα οίκονομικώς έκ των πλου
σίων μελών της, κατά τό πλείστον 
υπό τοϋ Παναγιώτου Σέκερη, 
πλουσίου Φαναριώτου, κατώρθω- 
σε, ταχέως μάλιστα νά όρθοποδή- 
ση. IVέ συνομωτικήν όργάνωσιν ώς, 
προαναφέρθη, μέ ιδιαίτερα εμβλή
ματα καί λάβαρα καί μέ τον Μέγα 
"Ορκον δν έδιδον άπαντες οϊ προσ- 
χωροΰντες είς αυτήν, κατώρθωσε 
νά περιλάβη είς τάς τάξεις της, 
εντός ολίγου σχετικώς χρόνου 
μυριάδας Ελλήνων.

«'Ορκίζομαι, έλεγον ο! μυού- 
μενοι Φιλικοί, ενώπιον τού άλη- 
θινού Θεού οίκειοθελώς, δτι θέλω 
είμαι επί ζωής μου πιστός είς τήν 
Εταιρίαν κατά πάντα. Νά μή 
φανερώσω τό παραμικρόν άπό 
τά σημεία καί τούς λόγους της, 
μήτε νά σ :αθώ κατ’ ούδένα λόγον 
ή άφορμή τοϋ νά καταλάβωσιν 
άλλοι ποτέ ότι γνωρίζω τί περί 
τούτων, μήτε είς συγγενείς μου 
μήτε είς πνευματικόν ή φίλον μου».

Άρχάς τοϋ έτους 1818 ή έδρα 
τής Φιλικής Εταιρείας μετεφέρθη 
έξ Όδησσοΰ είς Κων]πολιν, ένθα 
τής έδωσαν τήν τελ’κήν, πλήρη 
όσον τό δυνατόν μορφήν της, καί 
έκινήθησαν δραστηρίως μεταξύ τοϋ 
μεγάλου εκείνου Ελληνικού Κέν
τρου. Ό  ’Αρχιμανδρίτης Γρηγό- 
ριος Δίκαιος Φλέσσας, ό παρονο- 
μασθείς Παπαφλέσσας, ήτο έκ τών 
πρώτων τής Κων]λεως, όστις έμυή- 
θη εις τήν Εταιρίαν. Δυστυχώς 
ό Σκουφάς, ό έμψυχωτής τοϋ 
όλου έργου τής Φ.Ε. άπέθανε τόν 
’Ιούλιον τού 1818, ή άνάγκη 
όμως τής Έπαναστάσεως ήτο ζω
τική διά τό "Εθνος καί δέν έπρεπε 
νά άνακοπή ή προσπάθεια έκ τού 
θανάτου ένός άξιου ’Αρχηγού. 
"Επρεπε νά συνεχισθή καί έσυνε- 
χίσθη μέ μεγαλύτερον ζήλον 
καί έπέτυχεν είς άπαντας σχεδόν 
τούς σκοπούς τούς οποίους έθεσεν.

Έλειπε ν μόνον ή ΰπερτάτη 
’Αρχή διά τήν όποιαν έκαλλιερ- 
γήθη μία άληθοφανής πλάνη, ότι 
ταύτην άνελάμβανεν ό Τσάρος,

δστις διά τής συνθήκης τού 
Κιουτσούκ Καϊναρτζή τό έτος 1774 
έπέδειξεν εύμενή στάσιν έναντι τών 
Χριστιανών υπηκόων τής ’Οθω
μανικής Αύτοκοατορίας, ασχέτως 
άν ένδιεφέρετο πρωτευόντως διά 
τήν κάθοδόν του είς τό Αίγάίον, 
προαιώνιον καί σημερινόν όνει- 
ρον τής Ρωσικής πολιτικής. Οΰτω 
διά τής προαναφερθείσης πλάνης 
ή Φ.Ε. κατώρθωσε νά προσελκύ- 
ση ΐσχυράς προσωπ.κότητας διά 
τήν διεξαγωγήν τού πολεμικού 
κυρίως άγώνος, παρεμποδίζουσα 
έν ταΰτώ πάση θυσία τήν άνακά- 
λυψιν ή τήν διάγνωσιν τής άτεά- 
της ταύτης. "Εφθασε μέχρι ση
μείου νά έξαφανίση τόν προσωπι
κόν άπεσταλμένον τού Πετρό- 
μπ<=η Μαυρομιχάλη πρός τόν Κα- 
ποδίστριαν, Ύπ·ουργόν τών ’Εξω
τερικών τής Ρωσίας τότε, Κυ
ριάκον Καμαρηνόν, δστις προ- 
σεκόμιζεν έμτπστευτικάς έτπστο- 
λάς τού άντιτιθεμένου είς τήν Φ.Ε. 
διπλωματικώτατα Ίωάννου Κα- 
π'οδίστρια, δτε καί θά διελύετο 
ό μύθος περί τής Ρωσίας ώς ύπερ- 
τάτης άρχής τού Άγώνος. ’Αρ
γότερο ν προέβη είς τήν έξουδε- 
τέρωσιν τοΰ άρχομανούς Νικολάου 
Γαλάτη, δστις άπελαθείς έκ Ρω
σίας ήπείλει κατάδοσιν τής Ε ται
ρίας είς τόν Σΰυλτάνον.

"Οσον έπλησιάζεν όμως ό και
ρός, κατά τόν όποιον ή Εταιρία 
θά έπρεπε νά ρίψη τό ’Έθνος είς 
ένεργόν επαναστατικήν δρασιν,τό
σον καθίστατο έμφανεστέρα ή έλ
λειψης άξιου Ηγέτου, ικανού δπως 
διά τής προσωπικότητάς του έπι- 
βληθή ώς ’Αρχηγός είς πάσας 
τάς τάξεις τών Ελλήνων. Τό ψεύ
δος περί ΰπάρξεως πανισχύρου 
αοράτου χειρός, δέν ήτο δυνατόν 
νά παραταθή έτΓ άπειρον. Οΰτω 
τόν ’Απρίλιον τοϋ 1820 ό δαιμό
νιος Ξάνθος έπέτυχεν άκροασιν 
παρά τού Καποδιστρίου καί τού 
προσέφερε τήν ’Αρχηγίαν τού 
Άγώνος, ούτος δμως δέν άπεδέχθη 
τήν προσφοράν είπών έν τέλει 
ότι «άν οϊ Α ρχηγοί γνωρίζουν 
άλλα μέσα διά νά έπιτύχουν τόν 
σκοπόν των άς τά μεταχειρισθούν 
καί εύχομαι ό Θεός νά τούς βοη- 
θήση». Ό  Ξάνθος μετά ταϋτα 
έστράφη πρός τόν Αλέξανδρον 
Ύψηλάντην, υιόν τού άλλοτε Φα 
ναριώτου Ήγεμόνος τής Μολδο
βλαχίας Κ. Ύψηλάντου. Ό  Αλέ
ξανδρος Ύψηλάντης διέθετεν άρί- 
στην πολιτικήν και στρατιωτικήν 
μόρφωσιν διαπρέψας είς πολλάς

μάχας -μετά τού Ρωσικού στρα
τού, ένθα ύπηρέτει, προαχθείς διά 
τούτο είς ήλικίαν 25 μόλις έτών 
είς Στρατηγόν, διατελέσας καί Υ 
πασπιστής τού Αύτοκράτορος. 
Αγνός "Ελλην πατριώτης καί τύ
πος ένθουσιώδης ώς ήτο, άπεδέχθη 
άσμένως την προσφοράν τής 
Αρχηγίας τού Άγώνος, όνο- 
μασθείς Γενικός έφορος τής Άρ- 
XTS·

Τά συνομωτ.κά δμως σχέδια 
τής Εταιρείας ήτο άδύνατον νά 
παραμείνουν μυστικά, καθ’ δσον 
αΰτη τάς παραμονάς τής Έπανα- 
στάσεως, ήρίθμει περί τά 600.000 
μέλη. Ύπήρχον δέ σαφ-ΐς ένδεί- 
ξεις δτι τά μυστικά της είχον προ- 
δοθή είς Πασάδες καί είχον φθά- 
σει μέχρι τής Υψηλής Πύλης, ήτις 
έλάμβανε δραστήρια μέτρα, ιδίως 
είς τήν Πελοπόννησον πρός έξου- 
δετέρωσιν τών Η γετώ ν της καί 
άποσόβησιν τής Έπαναστάσεως. 
Ούτως έπρεπε νά άποφασισθή ή 
έκρηξις τής Έπαναστάσεως, διό
τι όντως ή θρυαλλίς εύρίσκετο ήδη 
παρά τόν πόθον τής πυρίτιδος 
καί δέν άπέμενε στάδιον χρονο
τριβής.

Ή  αποστασία τού Άλή Πασά 
τής Ηπείρου έθεωρήθη ώς έξαι- 
ρετικώς ευνοϊκόν γεγονός διά τήν 
έναρξιν τής Έπαναστάσεως. ‘Ο 
δόλιος δμως Άλής έκεϊνος γνωρί
ζω ν τά περί Φιλικής Εταιρίας 
καί φανταζόμενος δτι άποχα- 
λύπτων ταύτην θά έπετύγχανε 
συγχώρησιν παρά τώ  Σουλτάνω, 
κατέδωσεν δλα τά απόρρητα αύ- 
τής, άσχέτως άν δταν άργότερον 
έξεστράτευσε κατ’ αυτού ό Σουλ
τάνος, έζήτει βοήθειαν παρά τών 
Σουλιωτών. Γεγονός πάντως είναι 
δτι άπησχόλει ικανόν άριθμόν τών 
Τουρκικών Στρατευμάτων είς τήν 
'Ήπειρον καί ή ευκαιρία αύτη ήτο 
πρώτης τάξεως.

Ό  Ύψηλάντης, άφού έπέφερε 
τροποποιήσεις τινάς είς τόν οργα
νισμόν τής Εταιρίας, πρακτικής 
κυρίως φύσεως, μετέβη πρός μυ
στικήν συνάντησιν τών άνωτέρω 
βαθμούχων αυτής άπό τής Πε- 
τρουπόλεως είς Μόσχαν. Εκεί τήν 
Ιην ’Οκτωβρίου 1820 συνεκροτή- 
θη είδος πολεμικού συμβουλίου, 
τό οποίον έξήτασε τάς δυνατότη
τας τής Έπαναστάσεως καί κα- 
τήρτισε διάφορα πολεμικά σχέ
δια, άτινα δμως έν συνεχεία δέν 
έξετελέσθησαν, άποδειχθέντα ά- 
πραγματοποίητα, ώς τό τής πυρ- 
πολήσεως τού τουρκικού ναυ-
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'Ο  Φ αναριώ της π ρ ϊγκ ιψ  Α λέξανδρος Υ ψ η λ ά ν τ η ς , Σ τρατηγός 
τοϋ Τσαρικού στρατού εις τόν όποιον ή Φ ιλ ική  Ε τ α ιρ ία  ανέθεσε τη ν  
ηγεσίαν τοϋ ά γώ νος τή ς ανεξαρτησίας .

στάθμου και καταλύσεως τής δεσ
ποτείας τοϋ Σουλτάνου έυ αυτή 
τή Κων]πόλει και άλλα παράτολ
μα. Πάντες όμως οί μετασχόντες 
εις τό Συμβούλιον τοΰτο, συνεφώ- 
νησαν ότι έπρεπε νά έπ^σπευσθή 
ή έναρξις τοϋ Άγώνος, άν καί 
τινες έφρόνουν ότι έπρεπε πρότε- 
ρον νά έκδηλωθή ένεργώς ή έχ- 
θρότης τής Ρωσίας κατά τής Τουρ
κίας καί είτα νά άκολουθήση ή 
Έπανάσ τασις των Ελλήνων. Προ- 
κειμένου όμως νά χαθή τό παν, 
άπεφασίσθη ή έκρηξις τής Έπα- 
ναο τάσεως, ό δέ Υψηλάντης ώρι- 
σεν ώς ημέραν ταυτοχρόνου έκρή- 
ξεως ταύτης τήν 25ην Μαρτίου 
1821. "Οσον αφορά εις τούς εν
δοιασμούς τής Πελοποννήσου, ώς 
προς τήν πρόωρον έναρξιν τοϋ 
Άγώνος, άνέλαβε νά διάλυση τού
τους ό Παπαφλέσσας, ό οποίος 
μετέχων ήδη τής Ύπυρτάτης Α ρ
χής, κατήλθεν εις Πελοπόννησον 
μεγαλεπήβολος, παράτολμος, χει- 
μαρώδης εις τούς λόγους του καί 
κατώρθωσε μετρ πολλάς έπαφάς νά 
πείση τούς προκρίτους καί καπε- 
ταναίους τής Πελοποννήσου.

"Ηδη παρέμεινεν άλυτον τό 
θέμα, πόθεν θά είσίβαλεν ό Υψη
λά ντης ή ποϋ θά ένεφανίζετο κη- 
ρύσσων τήν Έπανάσ τασιν ώς 
Αρχηγός ταύτης. Συνεζητήθη ευ
ρέως τό σχέδιον τοϋ Ρήγα Βε-

λεστινλή, δηλονότι νά κατέλθη 
ό Υψηλάντης είς τήν Μάνην καί 
έκεϊθεν νά είσβάλη ένούμενος μέ τόν 
Κολοκοτρώνην είς τήν Μεσσηνίαν. 
Τελικώς όμως έπεκράτησε τό σχέ
διον, όπως ό Υψηλάντης κήρυ
ξή τήν Έπανάστασιν τοϋ "Εθ
νους έν Μολδοβλαχία. Καί ΰπήρ- 
χον πολλοί δικαιολογητικοί λόγοι 
πρός τούτο. Ούτω: α) Ή εκρηξις 
τής Έπανασ τάσεως είς τήν Μολ
δοβλαχίαν, θά ένίσχυε τό θάρρος 
τών Ελλήνων διότι θά έπ.α εεύετο 
ότι τό κίνημα κατηυθύνετο υπό 
τής Ρωσίας, β) ή Συνθήκη τοϋ 
Ίασίου τοϋ 1792 άπηγόρευε τήν 
εισβολήν τουρκικών στρατευμά
των είς τάς παραδουνάβιους Η 
γεμονίας, άνευ τής συγκαταθίσοως 
τής Ρωσίας, γ )  ό έπ.χώριος πλη
θυσμός, κατά τό πλε'σ rov Χρι
στιανικός, καί μέ τά κηρύγματα 
τοϋ Ρήγα περί Παμβαλκανικής 
Δημοκρατίας, θά παρεούρετο είς 
σύμπραξιν έν συνδυασμφ μέ τό 
γεγονός ότι ό έπιχώριος Αρχηγός 
μεγάλης τοπ.κής έπιρροής Βλα- 
διμηρέσκο καί τινες άλλοι είχον 
μυηθή είς τά τής Φιλικής, δ) έκ τών 
δύο Φαναριωτών Ηγεμόνων ό μέν 
Αλέξανδρος Σοϋτσος τής Βλα
χίας, πιστός είς τόν Σουλτάνον 
είχεν άποθάνει, ό δέ τής Μολδα
βίας Μιχαήλ Σοϋτσος είχε κατη- 
χηθή καί θά ήνείχετο τήν Έπανά-

στασιν, τέλος ε) ή έκ τής Μολδο
βλαχίας έναρξις τής Έπαναστά- 
σεως θά περιέπλεκε τήν κατάστα- 
σιν καί θά ήνάγκαζε τήν Ρωσίαν 
είς ένεργόν έπέμβασιν. Πάντα ταϋ- 
τα όμως άπετέλουν ευνοϊκούς όρους 
θεωρητικώς μόνον, διότι καί ή 
Ρωσία π.στή είς τό «Στάτους 
Κβό» τής Μέρας Συμμαχίας τού 
δολίου Καγκελαρίου τής Αύστρίας 
Μέττερνιχ, θά κατέπνιγεν είς τό 
αίμα παν έπαναστατικόν κίνημα, 
άλλά καί οΐ έπιχώριοι τών 'Ηγε
μονιών, άπηυδήσαντες άπό τούς 
Φανάριώτας ήγεμόνας των θά 
ήγωνίζοντο δι’ ίδιον λογαριασμόν, 
ώς καί έγινεν, ή τελικώς θά συνειρ- 
γάζοντο μετά τών τούρκων έναν- 
τίον τών Έπαναστατημένων Ε λ
λήνων.

Παρά ταϋτα άπεφασίσθη ή έκ- 
κίνησις τοϋ άγώνος έκτής Μολδο
βλαχίας. Οϋτως ό Άλεξ. Ύψηλάν- 
της φέρων στολήν Ρώσου στρατη
γού διήρχετο τήν 22αν Φεβρουά
ριου 1821 τόν Προύθον ποταμόν 
καί τήν έπομένην είσήρχετο είς 
τό Μάσιον, έδραν τοϋ ήγεμόνος 
τής Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου, 
δστις είχε φροντίσει νά άφοπλι- 
σθοϋν οί ολίγοι Τούρκοι στρατιώ- 
ται, άνευ ούδεμιάς άντιστάσεως. 
Είς τό Μάσιον ό Υψηλάντης έξέ- 
δωσε τήν 24ην Φεβρουάριου τήν 
περίφημον προκήρυξιν τής Έ πα
νασ τάσεως, έθνκώς μέν άξίαν άλλά 
πολιτικούς καί διπλωματικούς άδε- 
ξίαν, καθ’ όσον καί αύτη έπανε- 
λάμβαιε τό ψεύδος περί προστα
σίας τοϋ άγώνος υπό τής Ρωσίας, 
πράγμα τό όποιον έξεμεταλλεύθη 
ό Μέττερνιχ καί έξώργισε τόν 
Τσάρον, μέ άποτέλεσμα ουτος έκ
το τε νά φανή ξένος πρός τήν Ε λ
ληνικήν Έπανάσ τασιν, νά άποκη- 
ρύξη έπ.σήμως ταύτην είς τό συ
νέδριο ν τοϋ Λάϊμπαχ καί νά 
διαγράψη τόν 'Υψηλάντην έκ τών 
τάξεων τοϋ ρωσ.κοϋ στρατού. 
Συγχρόνως ό έν Κων]πόλει πρε
σβευτής τής Ρωσίας Στρογκόνωφ 
έλαβε τήν έντολήν νά δηλώση πρός 
τήν Υψηλήν Πύλην, ή όποια 
έθορυβήθη έκ τοϋ υπαινιγμού τής 
προκηρύξεως τοϋ Ύψηλάντου, ότι 
ό Τσάρος ήτο ξένος πρός τό Ελλη
νικόν κίνημα.

Διεκήρυττε, μεταξύ άλλων, ?ίς 
τήν προκήρυξιν του έκείνην ό 
Υψηλάντης, τήν οποίαν ήρχιζε 
μέ τό προτρεπτικόν «Μάχου υπέρ 
π ίο τέως καί Πατρίδος. Ή  ώρα 
ήλθεν, ώ άνδρες "Ελληνες. Προ 
πολλοϋ οί λαοί τής Εύρώπης πσ-
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λεμούντες ύπέρ των ιδίων δικαιω
μάτων καί ελευθερίας αυτών μας 
έπροσκάλουν είς μίμησιν αυτοί, 
καίτοι όττωσοϋν ελεύθεροι, έπροσ- 
πάθησαν όλαις δυνάμεσι, νά αϋξή- 
σωσι την ελευθερίαν και δι’ αυτής 
πάσαν αυτών την ευδαιμονίαν. 
Οί αδελφοί μας καί φίλοι είναι παν- 
ταχοϋ έτοιμοι, οί Σέρβοι, οί Σου- 
λιώται κοί όλη ή "Ηπειρος μάς 
περιμένωσιν. Ή Πατρίς μάς προσ- 
καλεϊ. Ποια Ελληνική ψυχή θέλει 
αδιαφορήσει εις την πρόσκλησιν 
τής Πατρίδος ; Είναι καιρός νά 
άποτινάξωμεν τον αφόρητον τού
τον ζυγόν, νά ελευθερώσω μεν τήν 
Πατρίδα, νά κρημνίσωμεν άπό τά 
νέφη τήν ημισέληνον, διά νά ΰψώ- 
σωμεν τό σημεΐον, δι’ ού πάντοτε 
νικώμεν λέγω τόν Σταυρόν καί 
οΰτω νά έκδικήσωμεν τήν Πατρί
δα καί τήν ’Ορθόδοξον ημών 
Πίστιν άπό τήν άσεβή τών άσε- 
βών καταφρόνησιν. Κινηθήτε, ώ 
φίλοι, καί θέλετε ϊδή μίαν κραταιάν 
δύναμιν νά ύπερασπισθή τά δί
καιά μας».

Οΰτω, έκ τής πρώτης ήμέραςτό 
τέλος τού κινήματος τούτου προοι- 
ωνίζετο θλιβερόν. Έν τώ μεταξύ 
ήρχισαν νά διαφαίνωνται ζοφερά 
νέφη καί έκ τών επιχωρίων, οΐ- 
τινες ύπελογίζετο ότι θά συνέ- 
πραττον μέ τήν Έπανάστασιν. 
Ό  προαναφερθείς Μικρομπογιά- 
ρος Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκο διά 
προκηρύξεώς του έκάλει τούς ύ π ’ 
αύτόν νά πολεμήσουν διά τήν 
έκδίωξιν ούχί τών Τούρκων άλλά 
τών Ηγεμόνων Φαναριωτών τής 
Μολδοβλαχίας. Τούτον όμως καί 
τήν προκήρυξίν του διπλωματικώ- 
τατα διά πρώτη ν καί τελευταία ν 
φοράν άντεμετώπισεν ό Υψηλά ν- 
της. Είς νέαν προκήρυξίν του δεν 
έδίστασε νά βροντοφωνάξη τό 
«Κάτω οί Φαναριώται Βασιλείς 
τής Μολδοβλαχίας» καί νά δια- 
λύση οΰτω τούς ενδοιασμούς τών 
επιχωρίων. ’Ασχολούμενος όμως 
μέ τοιαύτα ζητήματα, άπώλεσε 
πολύτιμον χρόνον, ένώ ήδύνατο 
καί τούς Τούρκους νά συντρίψη 
καί τόν Βλαδιμηρέσκο νά κατα- 
τροπώση. Έξ άλλου ή δημιουργία 
τού στρατού του καί τού Ιερού 
Λόχου έκ τής άλκίμου καί σπουδα- 
ζούσης Ελληνικής Νεολαίας, κα
θυστέρησαν πολύ τήν ύπόθεσιν.

’Εν τώ μεταξύ είχεν άποστείλει 
τόν μέν ’Αριστείδην Πώπ είς τό 
Βελιγράδιον διά νά έπιδώση εις 
τόν Ηγεμόνα τής Σερβίας Μιλός 
Όβρένοβιτς προσωπικήν του έπι-

στολήν, διά τής οποίας τού έζή- 
τει νά έπιτεθή κι’ αυτός ταύτοχρό- 
νως κατά τής Τουρκίας, συμφώνως 
προς τά άρχικώς συμφωνηθέντα, 
τόν δέ Δημήτριον "Υπατρον προς 
τόν έν έπαναστάσει διατελούντα 
κατά τού Σουλτάνου Άλή Πασάν, 
διά νά συντονίση κι’ αύτός τάς 
ένεργείας του ϋπό πνεύμα φιλι
κής συμπράξεως. Είς τήν Ελλάδα 
άπεστάλη ό άδελφός του Δημή- 
τριος Ύψηλάντης μέ έπιτελεϊον 
έμπιστων μέσω Αύστρίας καί Τερ
γέστης. Δυστυχώς όμως καί ό 
Πώπ καί ό Ύπατρος συνελήφθηοαν 
άπό τούς Τούρκους καί ό μέν πρώ 
τος έδολοφονήθη ό δέ δεύτερος 
ηύτοκτόνησε. Πέραν τούτων ή 
προδοσία τού Φιλικού Σάββα, 
έδημιούργει προβλήματα είς τόν 
Ύψηλάντην μέ τάς λεηλασίας τάς 
οποίας διέπραττεν είς βάρος τών 
Μολδοβλάχων, ό δέ Βλαδιμη- 
ρέσκο πέραν τής προκηρύξεώς του

έθεωρεΐτο ήδη λίαν ύποπτος. Έπη- 
κολούθησεν ό άφορισμός τού Ύψη- 
λάντου καί τών έπαναστατών του 
έκ μέρους τού Πατριάρχου, τή 
πιέσει τού Σουλτάνου καί έπιστο- 
λή τις προσωπική τού Καπσδί- 
στρια πρός τόν Ύψηλάντην, διά 
τής όποιας τόν έπετίμα καί τού 
ύπεδείκνυε νά παραιτηθή διά τό 
καλόν τής Πατρίδος. Ό  Ύψηλάν
της μή όρροδών πρό ούδενός, συ
νέχισε τόν άτυχή άγώνα του. 
Εις Βουκουρέστιον, ένθα άφίκετο 
εύρέθη πρό άνοικτής σ τάσεως τού 
Βλαδιμηρέσκο. Οί Μπογιάροι τού 
Βουκουρεστίου, κατόπιν προσυ- 
νεννοήσεως μέ τόν Βλαδιμηρέσκο 
προέβησαν είς πλαγίας άλλά σο- 
βαρωτέρας έχθρικάς ένεργείας έναν- 
τίον του. Έφρόντισαν νά στα
λούν είς τούς Μπογιάρους τών 
επαρχιών όδηγίαι νά μή δίδωνται 
τρόφιμα χωρίς την άδειαν τού 
Βλαδιμηρέσκο, νά δοθή ή άδεια
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είξ τούς Μολδοβλάχους νά φονεύ
ουν τούς αττομεμονωμένους στρα- 
τιώτας τού Ύψηλάντου καί νά 
άναγνωσθή εις δλας τάς εκκλη
σίας εγκύκλιος τού Βλάχου ’Επι
σκόπου τού Βουκουρεστίου Διο
νυσίου Λούττου, διά τής όττοίας 
εκαλούντο δλοι οΐ κάτοικοι νά 
εκδηλώνουν μέ κάθε τρόπον την 
αποστροφήν των πρός τούς άφω- 
ρισμένους ύπό τού ΓΤατριάρχου.

Τό σοβαρώτερον όμως πλή
γμα διά τόν Ύψηλάντην καί τό 
κίνημά.του ήτο δτι ή Υψηλή Πύ
λη, τή διπλωματική άδεια τής Ρω
σίας καί παρά τάς συνθήκας, κα- 
τώρθωσε νά άποστείλη στρατεύ
ματα είς την Μολδοβλαχίαν καί 
νά διατάξη καί τούς Πασάδες τής 
Συλλιστρίας, τού Γιουργέβου, τής 
Βραΐλας καί τού Βιδινίου νά εκ
στρατεύσουν διά τριών στρατιών 
πρός τάς δύο 'Ηγεμονίας «διά νά 
εκκαθαρίσουν τό έδαφος άπό τούς 
εισβολείς». Αί τρεις Τουρκικοί στρα 
τιαί εΰρίσκοντο ήδη είς κίνησιν. 
’Απέναντι όλων τούτων καί έν μέ
σω τού δημιούργουμένου κλοιού, 
ό Ύψηλάντης έγκατέλειψε τό Βου- 
κουρέστιον καί ακολουθούμενος ά
πό τόν στρατόν του, τόν Ιερόν 
Λόχον καί τά σώματα τού Γεωρ- 
γάκη ’Ολυμπίου, τοΰ Φαρμάκη, 
τού I. Κολοκοτρώνη καί άλλων 
πιοτώ ν του ’Αξιωματικών, εφθα- 
σε καί έστρατοπέδευσεν είς τό Τυρ- 
γοβίστι όπου ώχυρώθη. ΈκεΤ καί 
ένώ ή στρατιά τού Πασά τής Συλ- 
λιστρίας προήλαυνε πρός τό Βου- 
κουρέστιον, κατέφθασαν μέ τά σώ
ματά των οί Σάββας καί Βλαδιμη- 
ρέσκο καί κατέλαβαν θέσεις πλη
σίον τ-ού στρατοπέδου τού Υψη
λά ντη, ύποκρινόμενοι είσέτι τούς 
φίλους, ένώ πράγματι είχον άνα- 
λάβει απέναντι τών Τούρκων τήν 
ύποχρέωοιν νά επιτεθούν αίφνι- 
διαστικώς κατά τού Ελληνικού 
στρατού είς τήν κατάλληλον στι
γμήν καί νά τόν κατακόψουν, αφού 
θά έξεμηδένιζαν κατά πρώτον τόν 
ίσχυρότερον "Ελληνα Σωματάρ
χην Γεωργάκην Όλύμπιον. ’Αλλά 
αΐ προδοτικοί ένέργειαι καί τών 
δύο ήσαν πλέον γνωστοί. Καί 
διά μέν τόν Σάββαν υπήρχαν α
πλώς ένδείξεις διά τόν Βλαδιμη- 
ρέσκο δμως υπήρχαν πλήρεις απο
δείξεις. Ό  Σάββας έκκλήθη είς 
απολογίαν καί κατώρθωσε νά έπτρ- 
ρίψη τάς εΰθύνας είς τόν Βλαδιμη- 
ρέσκο, τόν όποιον άνέλαβε νά έπα- 
ναφέρη είς τήν τάξιν ό ’Ολύμπιος. 
Ούτος συνέλαβε τόν Βλαδιμηρέ-

σκο καί τήν μετέφερεν είς τό στρα- 
τόπεδον τού Ύψηλάντου, ένθα 
καταδικασθείς είς θάνατον έξετε- 
λέσοη.

Έν τώ  μεταξύ αϊ είσελθούσαι 
είς τάς Ηγεμονίας τουρκικοί δυ
νάμεις, είσήλασαν ανενόχλητοι σχε
δόν μέχρι τού Βουκουρεστίου καί 
Τυργοβιστίου, τού Ύψηλάντου 
μόλις καί μετά βίας1 κατορθώσαν- 
τος νά άποσυρθή, αφού κατεδιώ- 
χθη ύπό τού «’Εφιάλτου» Σάββα. 
Ό  ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης συγ
κεντρωθείς είτα μέ τόν στρατόν 
του είς Ρίμνικον ήναγκάσθη νά 
άποφασίση άντίστασιν κατά τών 
τουρκικών δυνάμεων, διέταξε νά 
αποκλεισθούν τά Καρπάθια καί 
νά καταληφθούν αΐ περί τό Δρα
γατσάνι θέσεις, χωρίς όμως νά 
έπιχειρηθή μάχη πρό τής άφίξεώς 
του. Τήν 7ην Ιουνίου 1821 δμως, 
έν απουσία τού Γεωργάκη ’Ολυ
μπίου, ό οπλαρχηγός Καραβιάς, 
παρακούσας τάς έντολάς τού Υ 
ψηλά ντη, έπετέθη κατά τών πο- 
λυαριθμοτέρων Τούρκων, παρα- 
σύρας είς τήν μάχην καί τήν χρυ
σήν Νεολαίαν τού Ιερού Λόχου. 
Έπηκολούθησεν ή δραματική μά
χη τού Δραγατσανίου, τής όποιας 
τά αποτελέσματα είναι γνωστώ- 
τατα. Οι 'Ιερολοχϊται ώς άλλοι 
Σπαρτιάται, έπεσαν ή ήχμαλωτί- 
σθησαν άπαντες. Ό  Άνδρέας Κάλ- 
βος είς μνήμην τού ‘Ιερού αύτού 
Λόχου είς τό ομώνυμον ττοίημά 
του έγραψε μεταξύ άλλων τά
έξης: _
"Ας μή βρέξη ποτέ τό σύννεφον 
καί ό άνεμος σκληρός άς μή σκορπί-

Oq
τό χώμα τό μακάριον πού σάς σκε

δ ά ζε ι
ώ γνήσια τής Ελλάδος τέκνα 
ψυχαί πού έπέσατε είς τόν αγώνα

(άνδρείως
τάγμα εκλεκτών 'Ηρώων, καύχημα

(νέον
τόν ένδοξον Λόχον, τέκνα, μιμή- 

(σατε, λόχον ήρώων.
Μιτά ταύτα έπηκολούθησε πα-, 

νικός καί διάλυσις. Τά ύπόλοιπα 
τμήματα, όσα άπέμειναν, άπεδε- 
κατίσθησαν είς τό Σκουλένι καί 
τήν Μονήν τού Σέκκου. Ό  Ύψη
λάντης κατέφυγεν είς τήν Αύστρίαν 
μέ σκοπόν νά κατέλθη είς τήν έπα- 
ναστατημένην ήδη Ελλάδα, άλλά 
έκεΐ συνελήφθη καί έφυλακίσθη 
είς τό Μεσαιωνικόν φρούριον Μουγ- 
κάτς, ένθα παρέμεινε μέχρι τού 
1828 όποθανών είς Βιέννην τήν 
9ην ’Ιανουάριου 1828, όλίγας ή-

μέρας μετά τήν άποφυλάκισίν του, 
καί ένώ ό πιστός του Λασσάνης 
τού άνήγγελλεν ότι ό Καποδί- 
στριας κατήρχετο ώς Κυβερνήτης 
είς τήν Ελλάδα, κατόπιν τής άνα- 
γνωρίσεως τής άνεξαρτησίας της.

Πολλοί έπέκριναν τήν έπι- 
χείρησιν αύτήν τού Άλεξ. Ύψη
λάντου είς τήν Μολδοβλαχίαν, μέ 
τά εύκολα επιχειρήματα τά παρε
χόμενα έκ τής άτυχούς έκβάσεώς 
της. Έφθασαν μάλιστα μέχρι τού 
σημείου νά άρνούνται πάσαν συμ
βολήν της είς τήν έπακολουθή- 
σασα μεγάλην ’Εθνικήν ενέργειαν. 
’Αλλά άν ή εκστρατεία τού άγνού 
καί ήρωϊκοΰ εκείνου πατριώτου 
άπέβη τόσον τραγική δι’ έκείνους 
οί όποιοι τήν ένήργησαν, ΰπήρξεν 
δμως ό πρωτευούσης σημασίας 
γόνιμός πρόλογος διά τόν μέγα 
‘Ελληνικόν ’Αγώνα. Μόνον διά 
τού άτυχούς αύτού κινήματος έπε- 
ταχύνθη ή κήρυξις τής Έπανα- 
στάσεως, ίδια μετά τήν σκληράν 
τουρκικήν άντιμετώπισίν του καί 
τόν ένθουσιασμόν καί τήν προ
θυμίαν τήν όποιαν ένέπνευσεν είς 
τούς Ραγιάδες ή έπιβραβευθεΐσα 
απάτη περί Ρωσικής ένισχύσεω'ς 
διά τής εισβολής τού Ύψηλάντου 
υπασπιστού τού Τσάρου είς τήν 
Μολδοβλαχίαν, καίτοι ή Ελλη
νική αύτή ήττα είς τήν Ρουμα
νίαν πρακτικώς έσήμανε τό τέλος 
τού Οικουμενικού προσανατολι
σμού τής μεγάλης Ελληνικής ’Ι
δέας καί διεμόρφωσε τόν ’Εθνικόν 
προσανατολισμόν, τούτέστιν τόν 
προσανατολισμόν τής Μικράς άλλ’ 
έντιμου Ελλάδος. Δέν είναι δέ 
σήμερον όλίγοι οΐ διερωτώμενοι, 
άν τό κίνημα είς τήν Ρουμανίαν 
ήτο Ελληνικόν ή Ρουμανικόν μέ 
επικεφαλής "Ελληνας. Διά μίαν 
είσέτι φοράν δικαιώνεται ό ανή
συχος καί μεγαλεπήβολος Ελλη
νισμός, τόν όποιον ή μοίρα έταξε 
νά κυρίαρχη καί όταν δέν κυρίαρ
χη νά έτοιμίάζεται διά τήν κυριαρ
χίαν, τήν ϊδικήν του κυριαρχίαν, 
τήν ’Αλεξανδρινής μορφής κυριαρ
χίαν, ήτις άνθρωποποιεϊ καί έκ- 
πολιτίζει.

Ή Φιλική Εταιρία, ή οποία 
τόσον άριστα διέδωσε τόν μύθον 
περί Ρωσ.κής ένισχύσεως, ήθελε 
διά τής Παμβαλκανικής έξεγέρ- 
σεως, όχι μόνον νά δημιουργήση 
τήν Μεγάλην Ελλάδα, δτε οί Βαλ
κανικοί λαοί δέν είχον είσέτι κα- 
θαράν εθνικήν συνείδησιν, άφού 
άπαντες καί δή εύκόλως έμυήθη- 
σαν είς τά μυστικά της, άλλά καί
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υά ϋποθάλψη τόν Ρωσοτουρκι- 
κόν πόλεμον, πρός εύκολωτέραν 
λύσιν τού όλου σκοπού τη?. Ή  
ταύτισή όμως τού άγώνος τού 
Ύψηλάντόυ προς τόν κοινωνικόν 
απελευθερωτικόν αγώνα τοϋ Βλα- 
διμηρέσκο, ό όποιο; έστρέφετο 
άμέσως μέν εναντίον των Φανα- 
ριωτών, έμμέσως δέ εναντίον των 
Ρώσων, διότι ακριβώς αυτοί έδη- 
μιούργησαν τό καθεστώς έκεΐνο 
τών Ηγεμονιών, καίτοι διπλω- 
ματικώς άρίστη, έξώργισε τόν 
Τσάρον, όστις υπό τό Κράτος τής 
Ίερας Συμμαχίας τοϋ Μέττερνιχ, 
ήτο άδύνατον νά υποστήριξή την 
Ελληνικήν Έπανάστάσιν, παρ’ 
ότι θά ήνείχετο μίαν έξέγερσιν, 
ήτις θά του έδιδε τό πρόσχημα 
νά έπέμβη εναντίον τής εύρισκο-

μένης είς κώμα τότε ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.

Ή  έπακολουθήσασα Ελληνι
κή Έπανάστασ.ς τοϋ 1821, την 
όποιαν τόσον άριστα κατά τό δυ
νατόν προητοίμασεν ή Φιλική Ε 
ταιρία, ήτο μία κοινωνική, πολι
τική καί πνευματική έξέγερσις εναν
τίον ένός Κράτους περιλαμβάνον
τας πολλάς διαφόρους έθιοτήτας, 
τοϋ οποίου ή επίσημο; πίστις, 
δέν συνεφώνει μέ τήν Θρησκείαν 
τών επηρεασμένων πλέον άπό 
τάς Ευρωπαϊκά; ιδέας υπηκόων 
του καί τοϋ όποιου ή κοινωνική 
πολιτική, δέν προσέφερεν ήδη είς 
τους οΐκονομικώς δραστήριους υ
πηκόους του επαρκείς δυνατότη
τας άναπτύξεως. Οί "Ελληνες ήσαν 
οί πρώτοι εις τήν Νοτιοανατολι

κήν Ευρώπην, οί όποιοι έπέτυχον 
νά ιδρύσουν ’Εθνικόν Κράτος.

Εις αυτούς τούς πρώτους "Ελ
ληνας, είς τούς Φιλικούς, είς τούς 
έπαναστάτας τής Μολδοβλαχίας, 
είς τούς μετέπειτα μυριάδας ήρωας 
καί μάρτυρας καί είς τούς μέχρι 
σήμερον Άγωνιστάς τής Ελληνι
κής ύποθέσεως, ήμεϊς, έπ’ εύκαιρία 
τής Εορτής ταύτης, έν έχομεν νά 
ύποσχεθώμεν, ώς ή χρυσή νεο
λαία τοϋ "Εθνους, έκπληροϋντες 
έν ταύτώ καί τό καθήκον μας έναν
τι αυτών καί έκείνων πού θά έλ
θουν καί αύτό τό εν, δέν είναι ού- 
δέν άλλον, είμή τό άρχαΐον έκεΐ- 
νον:

«ΑΜΕΣ ΔΕ Γ’ ΕΣΟΜΕΘΑ ΓίΟΛΛΩ 
ΚΑΡΡΟΝΕΣ»

(Συνέχεια  έκ τής σελ . 219)·Ο Κ Α Τ Α  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Ν  Α Γ Ω Ν

ταστρώματος αύτών σφαιροβόλων βυτίων μέ κα- 
τεύθυνσιν πρός τόν εχθρόν μέθοδον ταχυτέρας καί 
άσφαλεστέρας άποδόσεως τοϋ πυράς· τρόπον δια- 
σώσεως τοϋ πληρώματος, διά μικρά; λέμβου, τήν 
όποιαν έρρυμούλκει (βλέπε παρατιθέμενον σκα
ρίφημα).

Ή  δέ καλυτέρα καί άποδοτικωτέρα τακτική του 
;ρήσις συνέκειτο είς τά άκόλουθα: άντί νά άφή- 

νετο άπό τόν έπιτιθέμενον τό πυρπολικόν άνευ 
πληρώματος, ϊνα φέρεται ύπό τοϋ άνέμου έπί τών 
εχθρικών γραμμών, όπως έγένετο κατά τό παρελ
θόν, οί “Ελληνες έξαπέλυον αύτά είς τήν έπίθεσιν 
έπηνδρωμένα καί κυβερνώμενα μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής. Μέχρι τής στιγμής δηλαδή κατά 
τήν όποιαν τό πυρπολικόν —άψηφούν τά κατ’ 
αυτού πυρά τοϋ έχθρικοϋ σκάφους—προσεκολλάτο 
έπί τής πλευράς τούτου διά τής έμπλοκή ςτοϋ 
πυροβόλου του έντός θυρίδος τινός τοϋ έχθρικοϋ 
σκάφους καί τής προοδέσεως έν συνεχεία έπ’ αύτού 
μέσερ άρπαγών. Ό πότε τό πλήρωμα τοϋ πυρπο
λικού, άφοΰ ό κυβερνήτης μέ τόν δαυλόν ήναπτε 
τήν Θρυαλλίδα του (φυτίλι) έπιβαΐνον τής λέμβου 
άπεμακρύνετο τοϋ έχθρικοϋ, ύπό χάλαζαν φυσικά 
πυράς.

Άναπολών κανείς τήν εικόνα αύτήν, δέν δύναται 
παρά νά θαυμάση τούς άτρομήτους αύτούς πυρ- 
πολητάς μας πού εύρέθη τόσον ψυχικόν μεγαλεϊον.

’Εννοείται, ότι οί "Ελληνες τήν τακτικήν χρήσιν 
τοϋ πυρπολικού έτελειοποίησαν κατά τάς μεταγε- 
νεστέρας φάσεις τού Άγώνος, έτι περισσότερον 
άντί δηλαδή νά εξαπολύουν επιθέσεις διά πυρπολι
κού κατά ήγκυροβολημένων έχθρικών, ήμέραν τε 
καί νύκτα, έξαπέλυον τοιαύτας έπιθέσεις καί κατά 
τάς έκ παρατάξεως ναυμαχίας,—ή μερησίας καί νυ
κτερινός. "Αμα τώ  σήματι τοϋ ναυάρχου ή τοϋ 
διοικητού μοίρας, κατά τήν κρίσιμον φάσιν τής 
ναυμαχίας, «μέ τήν βοήθειαν τού σταυρού νά προ
χωρήσουν τά μπουρλότα καί νά κολλήσουν στή 
πλώρη πλοίου τού εχθρού τού γένους», άμέσως τά 
πρός τούτο προκαθωρισμένα πυρπολικά άπεχώ-

ρουν τής γραμμής καί ύπό τήν προστασίαν δύο ή 
περισσοτέρων πολεμικών έκινούντο πρός τήν έχ- 

- θρικήν παράταξιν.
Τά πυρπολικά είχον καταστή ο τρόμος καί ό 

φόβος τών Τούρκων ήρκει καί μόνον ή προσπέ- 
λασις πυρπολικών μας πρός τήν παράταξιν τού 
τουρκικού στόλου, διά νά διασπάται αυτή καί 
τά πλοία του νά τρέπωνται είς φυγήν. Υπήρξαν 
ταύτα τό άποφασιστικώτερον όπλον τού έλληνι- 
κού στόλου καί διά τού όποιου ούτος κατήγαγε 
τάς περισσοτέρας νίκας, κατ’ άρχάς κατά τού Τουρ
κικού στόλου καί κατόπιν κατά τού ήνωμένου τουρ- 
κοαιγυπτιακού. Αίωνία όθεν ή εύγνωμοσύνη τού 
"Εθνους θά είναι πρός τούς μεγάλους πυρπολητάς 
τής Έπαναστάσεως Κανάρην, Παπανικολήν, Πι- 
πίνον, Ματρόζον καί τόσους άλλους, οί όποιοι 
διά τών άνατινάξεων καί πυρπολήσεων τουρκικών 
καί αιγυπτιακών δικρότων καί φρεγατών είς Έρεσ- 
σόν και Τένεδον, είς Τσαγκλή (Μ ικρά;’Ασίας) καί 
Χίον, είς Σάμον καί Κώ, είς 'Αλικαρνασσόν καί Γέ
ροντα, είς Ηράκλειον καί Σούδαν, είς ΜεΘώνην καί 
Νεόκαστρον, είς ΆργολιΚον καί Καφηρέα καί αλ
λαχού, άφ’ ένός μέν συνετέλεσαν είς τάς κατά θά
λασσαν νίκας, άφ’ ετέρου δέ διά τού δαυλού των 
έφώτισαν τά πνεύματα τών λαών τής Εύρώπης 
καί έξήγειραν τάς συνειδήσεις των πρός τόν φιλελ
ληνισμόν.

Καί φυσικά ύπεράνω όλων, αιώνια θά είναι ή 
εύγνωμοσύνη πρός τόν άρχηγόν τού Ελληνικού 
Στόλου, τόν Άνδρέα Μιαούλην, τόν κατά τόν 
Γάλλον ναύαρχον Jarien de La Granere, ισά
ξιον πρός τούς μεγάλους ναυάρχους τής ’Αγγλίας, 
—ό όποιος διά τής στρατηγικής που ιδιοφυίας, 
τής εμφύτου τακτικής, τών διοικητικών καί ναυ
τικών προσόντων ώδήγησε νικηφόρως τόν όλον 
κατά Θάλασσαν άγώνα, συμβαλών μεγάλως, είς 
τήν επιτυχίαν τής υπέρ τής άνεξαρτησίας καί έλευ- 
θερίας μας Έπαναστάσεως τού 1821.

ΓΤ. Ε. ΚΩΝΣΤΑΣ
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Ε κ α τ ό ν  πενήντα  χρόνια άπό τότε  . . . .

Η Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α  Σ Τ Ο  18 2 1

ΣΩΖΕΤΑΙ στον Κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
με άριθμό 1375 μιά γραφή —ένθύμηση ’Ανώνυμου 
"Ελληνα, πού μας λέει στο «1821, Μαρτίου 25, 
άνοιξε τό σεφέρι (1) στήν Καλαμάτα».

Στις δύο—τρεις απλές αύτές γραμμές ό 'Ανώνυμος 
"Ελληνας συμπυκνώνει τήν πρώτη άνάσα τής νιογέν
νητης τότε λυσίκομης θεάς, πού λέγεται ’Ελευθερία 
και συνυφαίνεται μέ τήν ιστορική μοίρα τοϋ Νέου 
Ελληνισμού, πού ξεπήδησε άπό τις φλόγες τού Είκο- 
σιένα, νά διαφεντεύη τά μετερίζια της. Καί διαζευκτι
κά: Μέ τό θάνατο καί τόν άφανισμό. «Λευτεριά ή 
θάνατος», ήταν ή πρώτη ιαχή πού άκούστηκε άπό 
χιλιάδες στόματα ξεσηκωμένων, κατά τού τυράννου 
του, Ελλήνων τό σωτήριο εκείνο έτος. 'Υλοποίησε 
βροντόλαλη κλαγγή καριοφυλιοϋ τοϋ λόγου ένός 
άλλου ’Ανώνυμου "Ελληνα—αύτοΰ, πού πριν 15χρό- 
νια, γύρω στό 1805—1806, είχε γράψει στήν «'Ελ
ληνική Νομαρχία» του: «Κάλλιον ένας σεισμός ή 
ένας κατακλυσμός νά μάς άφανίση όλους τούς "Ελλη
νας, παρά νά ύποκύψωμεν πλέον εις ξένον ζυγόν».

Καί νά πώς ένας άλλος "Ελληνας, ό Μανιάτης Εύ- 
πατρίδης Πέτρος Κουτήφαρης, δωδεκάχρονο παιδί 
τότε, ζωντανεύει, στις «Ιστορικές Σημειώσεις» του, 
τις μεγάλες έκεΐνες στιγμές τού πρωτοξεκινήματος 
τής ’Ελευθερίας άπό τά κακοτράχαλα βουνά τής Μά
νης γιά τόν πράσινο κάμπο τής Καλαμάτας:

Γ Ι Α Ν Ν Η  Α Ν Α Π Λ Ι Ω Τ Η
Λ ο γ ο τ έ χ ν η  — Ι σ τ ο ρ ι κ ο ί

«’Από τό έτος αύτό (1821) ήρχισα νά συναισθάνομαι 
τήν υπαρξίν μου καί νά έμβαίνω εις τόν νοητικόν 
κόσμον ( . . . ) .  ’Ενθυμούμαι τήν βροντώδη έκείνην 
φωνήν τής Πατρίδος, ήτις προσεκάλεσεν όλα τά 
τέκνα της εις τά όπλα, έχω εις τήν μνήμην άνεξάλει- 
πτον τήν στιγμήν έκείνην καθ’ ήν ό πατήρ μου έν τώ 
μέσφ τής νυκτός άναστάς τής κλίνης ήρπασεν εις 
χεΐρας τά όπλα του, τά ήσπάσθη, τά έζώσθη καί έπι- 
καλεσθείς πρώτον τής Θείας Προνοίας καί τάς εύχάς 
τής Πατρίδος έξεστράτευσε μετά συγχωριανών μας 
(άπό Ζαρνάτα Μεσσηνιακής Μάνης) κατά τού κοι
νού έχθροΰ. ’Ενθυμούμαι τά κρουνηδόν έκχεόμενα 
δάκρυα τής μητρός μου, τήν οποίαν ό πατήρ μου 
άποχαιρετών καί κατασπαζόμενος αύτήν καί τά τέκνα 
του έπρόφερε τό τών προγόνων μας, ήτοι «τάν ή επί 
τάς» πλήρης ένθουσιασμοΰ καί μεγάλωνύπέρ τής εθνι
κής δόξης ελπίδων ή δψις τότε όλων τών πραγμάτων 
ήλλαξε σχήμα, τήν προτέραν στάσιμον καί μονότονον 
κατάστασιν διεδέχθη νέα καί δλως διάφορος τάξις 
πραγμάτων. Παντού έφαίνετο κίνησις δπλων . . .»(2)

Δέν ξέρω άλλον Έλληνα άπομνημονευματογράφο 
ή άγωνιστή τού Μεγάλου “Επους τής ’Ελευθερίας μας, 
πού νά έχη ζωντανέψη μέ τόση ένάργεια, άπό πρώτο 
χέρι, αύθεντικά, τή συγκλονιστική σκηνή τού πρω- 
τοξεκινήματος τών άλαφροΐσκιωτων πολεμάρχων 
τού 1821 γιά νά κερδίσουν, μέ τού σπαθιού τους τήν

(1) Άνοιξε τό ντουφέκι, ό πόλεμος. (2) Ίστορικαί Σημειώσεις, περ. χ’Αρχειον» Καλαμάτας, όριΟ. φ.
38-39, ’Ιούλιος—Δεκέμβριος 1959, σελ. 197—198.
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κόψη, τή ροδομάγουλη θεά ’Ελευθερία, ή ν’ άντρο- 
παλαίψσυν μέ τό Θάνατο καί νά χαθοΰν στά τάρταρα 
τοϋ Άδη.Μιά σκηνή μόνο, άπό τις χιλιάδες τέτοιες 
πού γίναν τότε, σέ χωριά καί πολιτείες, σ’ όλο τόν 
άντροσηκωμένο Μόριά γιά ν’ άναστήση τή χαμένη 
μέσα στό σκοτάδι τρισήμισυ τόσων αιώνων ανυπό
φορης κι’ άδικης σκλαβιάς Πατρίδα τών Μαραθω
νομάχων καί τών Σαλαμινομάχων . . .

ΑΜΠΟΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΩΣΗ . . .
"Ετσι έγινε τό ξεκίνημα πού σέ λίγο θά σφραγι

ζόταν καί μέ τήν πρώτη μεγάλη νίκη τών έπαναστατι- 
κών άρμάτων κατά τής έξουσίας τοϋ Σουλτάνου στό 
Μόριά: Τήν αναίμακτη σχεδόν απελευθέρωση τής 
Καλαμάτας τό 1821,Μαρτίου 23. Τό πώς συντελέστη- 
κε τό σπουδαίο αύτό γεγονός, πού έξασφάλισε στήν 
’Επανάσταση μιάν έλεύθερη πόλη, σάν έδρα κΤ ορμη
τήριό της γιά τήν παραπέρα νικηφόρα πορεία της. 
μάς τό άφηγεΐται ένας αγωνιστής παππάς, ό Πισινο- 
χωρίτης (3) Παπα—Πολυζώης Κουτουμάνος, πού 
τόζησε άπό κοντά σάν συμμέτοχος στήν πραγματο
ποίησή του. ’Αξίζει νά χαροΰμε τό σχετικό χειρό
γραφο «ιινημόνιό» του, πού είναι άγνωστο στούς 
πολλούς:

«Στις 17 τοϋ Μαρτίου 1821 ήλθε στό σπίτι μου ό 
Νικηταράς καί μοΰ είπε νά πάω στό Μαρδάκι (4) πού 
είναι ό Άναγνωσταράς, ό κουμπάρος μου ό Κεφάλας 
καί άλλοι καπεταναΐοι καί μέ περιμένουν νά πάω 
χωρίς άλλο γιά νά κανονίσουμε τόν τρόπο νά πάμε 
προφυλαχτά νά πάρουμε μπαρουτόβολα, πού έφερε 
άπό τις Κυδωνιές τής Σμύρνης ό Μέξης μέ τό πλοίο 
του. Κατά τό δειλινό σηκώθηκα καί πήγα. 'Εκεί βρή
κα τό Γιώργη Βασιλάκη, τόν κουνιάδο μου Σταυριανό 
Στροϋμπο, τόν Κεφάλα, Άναγνωσταρά, Γιαννάκη 
Μέλιο, τό Σαλούφα, τό Παπί, τό μπατζανάκι μου 
Γιωργάκη Παπαδέα, τόν αύτάδελφό μου Βασίλη, τό 
Σταύρακα Σακέτα, τόν Καραπαναγιώτη. τό γαμπρό 
μου τόν Τέσσερη καί άλλους. Αποφασίσανε τήν άλλη 
ήμέρα νά πάρουμε τούς άνθρώπους μας μέ όσα ζώα 
μπορούμε καί νά μαζευτούμε στήν Βελανιδιά (5) πού 
θά μάς περιμένουνε καί άλλοι.

«Έκεΐ μαζευτήκαμε καμιά έκατοσταριά μέ 94 
μουλάργια καί τή νύχτα, κατά τά μεσάνυχτα, ξεκινή
σαμε όλοι γιά τό Άτμυρό' (6)· έγώ έμεινα στή Βελα
νιδιά. Τό πρωί 2 ώρες πριν νά ξημερώση ήλθανε όλοι 
στή Βελανιδιά μέ τά μουλάργια φορτωμένα άπό

μπαρουτόβολα. Τά άρπάξαμε άμέσως καί τραβήξαμε 
όλοι (γιά τό ) Μαρδάκι πού κεΐ είχαμε καί ασφάλεια 
καί σύνεργο γιά νά δέσουμε φουσέκια.

«Στις 20 τοϋ Μάρτη ήρθε στό σπίτι μου ό Γιαννά- 
κης Άλικάκος μέ έναν άλλον σταλμένοι άπό τόν 
καπετάν Γιατράκο καί μοΰ ζητάγανε νά τούς δώσω 
μπαρουτόβολα. Τούς είπα ότι δ ε ν  μάς περσέβουνε, 
άλλά νά είποΰν στόν καπετάν Γιατράκο νά στείλη 
στις Μαντίνειες (7) νά γυρέψη άπό τόν Κατσάκο 
(Μαυρομιχάλη) καί άπό τόν Μούρτζινο νά πάρη, πού 
πιστεύω πώς αύτοί θά έχουνε.

«Στις 22 μπονόρα ήλθε ό μπατζανάκης μου ό Άλε- 
ξανδρόπουλος άπό τή Μεγάλη ’Αναστάσοβα καί μοϋ 
είπε πώς ό κουμπάρος μου ό Κεφάλας, ό Ρούμπος, ό 
Κώστας ό Μαυροειδής, ό Κανατόγιαννης άπό τήν 
Πούρα, ό Νικηταράς καί ό Γιαννάκης όΜέλιος μέ 
καμμιά διακοσαριά άνθρώπους τραβήξανε γιά τήν Βε
λανιδιά καί νά έτοιμαστώ καί έγώ μέ τόν Γιώργη 
Βασιλάκη νά πάρουμε τούς άνθρώπους μας, μέ περι
μένουνε ό Κολοκοτρώνης, ό Παπαφλέσσας, ό Άνα- 
γνωσταράς καί άλλοι μέ τά μπουλούκια τους.

«Στό δειλινό, πού ήτανε ό ήλιος καναδυό όργιές 
όξω, έφτάσαμε στήν Βελανιδιά. Ρωτούσα τόν Παπα- 
φλέσσα καί τόν Κολοκοτρώνη νά μάθω τί τρέχει 
καί αύτοί μοΰ είπανε πώς άποφασίστηκε αΰριον νά 
μποΰμε στήν Καλαμάτα νά τήν πάρουμε. "Αμποτε ό 
Θεός νά δώση είπα. Τήν νύχτα έκάναμε συμβούλιο 
γιά νά κανονίσουμε μέ ποιόν τρόπο θά μποΰμε στήν 
Καλαμάτα. Άποφασίστηκε ό Κολοκοτρώνης, ό Βασι- 
λάκης, ό Παπαφλέσσας, ό Δαγρές, ό Κεφάλας καί ό 
Νικηταράς μέ τούς άνθρώπους του νά ζώσουμε άπό 
τόν άγιολιά (8) καί τά Καλύβια (9) τήν Καλαμάτα 
καί έμεΐς οί άλλοι μέ τούς άνθρώπους μας, νά πιάσου- 
με τήν ξερολιθίτσα τόν Καρβούνη (10) καί τις Τοΰρλες 
(11) μέ τούς Καπετανάκηδες, Μούρτζινο, Γιατράκο 
καί Κατσάκο καί άμα πέσει ένα μάσκουλο στήν Βε
λανιδιά, τότε όλοι νά προχωρήσουμε κατά τήν Κα
λαμάτα.

«ΤΩ τοΰ θαύματος καί δόξα νά έχη ό Θεός. Στις 
όχτώμιση τό πρωί μάς ήρθε χαμπέρι ότι ό Άρναού- 
τογλου, ό πασσάς τής Καλαμάτας καί όλη ή φρουρά 
παραδόθη καί είναι στό^σπίτι τοΰ Γιαννάκη τοΰ Κυ- 
ριακοΰ, νά πάμε νά μποΰμε στήν Καλαμάτα. Στις έν- 
νιάμιση τό πρωί μπήκαμε μέσα πάνω κάτωδυόμησυ 
χιλιάδες καί στις 10 έκάναμε δοξολογία στούς Άγιους

(3) Ό  κάτοικος τών Όπισινών Χωριών. "Ετσι λέγονταν στήν 
Τουρκοκοατία τά χωριά τοϋ άλαγονιακοϋ χώρου Καλαμά
τας. Ό  Παπα—Πολυζώης Κουτουμάνος ήταν μπουλουξής 
καί κατάγοταν άπό τό χωριό Άλαγονία (Σίτσοβα).

(4) Παλιό 'στορικό μοναστήρι στήν περιοχή Άλαγονίας, κοντά 
στό χωριό Μεγάλη Αναστάσοβα. σημερινή Νέδουσα.Άσυ- 
λο τής κλεφτουργιδς στήν Τουρκοκρατία κι’ ορμητήριο τών 
Άλαγονίων κι’άλλων έπαναστατών κατά τήν προπαρασκευή 
καί τήν έναρξη τής Έπαναστάσεως 1821.

(5) Βορείως τής Καλαμάτας σέ άπόσταση 4 μόλις χιλιομέτρων 
άπ’ αυτή. Στρατηγείο τών έπαναστατών—έλευθερωτών τής 
πόλεως.

(6) Παραθαλάσσιο προάστιο τή£ Καλαμάτας, Ν.Α τής πόλεως 
καί σέ άπόσταση 7 χιλιομέτρων άπ’ αύτή. Μικρό πόρτο τής 
Έξω Μάνης,στήν Τουρκοκρατία. Εδώ κατέπλευσε κατά 
τά μέσα Μαρτίου 1821 τό πλοίο τοϋ Χριστόδουλου Μέξη. 
πού έφερε άπό τις Κυδωνιές τά πρώτα πολεμοφόδια (μπα

ρούτι καί μολύβι) γιά τήν έναρξη τοΰ Άγώνος τής ελευθε
ρίας.

I 7) Χωριό τού τ. δήμου Άβίας, σέ άπόσταση λίγων χιλιομέτρων 
Ν.Α. τής Καλαμάτας καί τοϋ Αρμυρού

(8) Άλλοτε μοναστήρι Προφήτου Ήλιου, Β.Δ. τής Καλαμάτας, 
σέ άπόσταση 3. 5 χιλιομέτρων άπό τήν πόλη. Σήμερα όμώ- 
νυμο Σανατόριον—Ψυχιατρείο. Κρησφύγετο κλεφταρμα- 
τολών κατά τά χρόνια τής δουλείας στούς Τούρκους καί 
δεύτερο προωθημένο Στρατηγείο τών πολιορκητών τής 
Καλαμάτας άπό τις 15 Μαρτίου 1821. ώς τήν παράδοση τής 
πόλεως.

(ά) Συνοικία καί σήμερα στή δυτική πλευρά τής Καλαμάτας.
ι !0) Θέση Β Α. καί κοντά στήν Καλαμάτα, όπου καί τό δμώνυ- 

μο παλιό έξωκκλήσι Ά  ιάννης ό Καρβούνης.
(II) Μικρός χωματόλοφος στις Β.Α. παρυφές τής Καλαμάτας, 

πού δέσποζε άπό τήν πλευρά αί τη τής περιοχής τοϋ κάστρου 
τής πόλεως.

239



Αποστόλους εΰχαριστοΰντες καί δοξάζοντες τόν 
παντοδύναμον πού μας βοήθησε νά καταλάβουμε καί 
έλευθερώσουμε τήν Καλαμάτα χάρις νά χυθή αίμα.

«Στις 4 τό άπόγευμα μαζευτήκαμε (μέ) τούς άνθρώ- 
πους μας όλοι έξω άπό τό ποτάμι (12) καί άνακηρύξα- 
με άρχιστράτηγο τόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη» (13).

«ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΜΑΣ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΩΜΕΝ ΜΕ ΤΟ 
ΧΕΡΙ ΜΑΣ . . ».

Όμως ό Παπα—Πολυζώης δεν μας έδωσε, μέ τήν 
παραπάνω άφήγησή του, παρά τό περίβλημα, τή 
φλούδα, των όσων συνέβησαν μέσα στήν Καλαμάτα, 
προτού ό βοεβόδας της Σουλεϊμάν Άρναούτογλου, 
ύποχρεωθή νά παραδώση τήν πόλη στους "Ελληνες 
καπετανέους. Δέν ήταν παρών σ’ αυτά καί δέν τά 
έζησε άπό κοντά. Αύτά θά μας τά πή, μέ τό νΐ καί μέ τό 
σίγμα, ό πρώτος ιστορικός τής Έπαναστάσεως κι’ 
άγωνιστής πρωτοσύγκελλος 'Αμβρόσιος Φραντζής. 
Κατάγοταν άπό τόΜεσορούγι των Καλαβρύτων. Κι’ 
ή μαρτυρία του είναι έξίσου αύθεντική.

Ό  Φραντζής, λοιπόν, άφοΰ ιστορεί τά τής πολιορ
κίας τής πόλεως καί τού φόνου τού Τούρκου έπίση- 
μου—έμπειρικοΰ γιατρού—Μουράτ άπό τούς όπλο- 
φόρου; τού Νικηταρά. γράφει:

«. . . Ταΰτα ίδών καί άκούσας ό Βοεβόδας, καί άπελ- 
πισθείς, τήν 21 Μαρτίου ώχυρώθη μετά των υπό τήν 
οδηγίαν του ’Οθωμανών καί όλων τών άλλων, όσοι 
τότε εύρέθησαν έχοντες χισμέτια (δημοσίας ύπηρε- 
σίας) καί άλλοι, οίτινες έσύναζον τά χαράτζια (τόν 
ετήσιον κεφαλικόν φόρον)· ώχυρώθησαν δέ άπαντες 
ούτοι εις τά πλέον όχυρά οικήματα τής Καλαμάτας.

«Τήν δέ έπιοΰσαν (22 Μαρτίου), άφ’ ού μετά διαφό
ρους γενομένας έν Μάνη συνελεύσεις ένεκρίθη τέλος 
πάντων νά γίνη ή έναρξις τής αποστασίας τήν 25 
Μαρτίου, τήν αύτήν ήμέραν (22 Μαρτίου) έφθασαν 
εις τήν Καλαμάταν ό Μούρτζινος. ό Θ. Κολοκοτρώ- 
νης, ό Άναγνωσταράς, ό Γρηγόριος Δίκαιος, ό Π. 
Κεφάλας, οί υιοί τού Π. Μαυρομιχάλη όμοΰ μέ τόν 
Κατζήν καί μέ τούς λοιπούς προκρίτους τής Μάνης 
2000 περίπου όπλοφόροι, έλθόντος σύν αύτοϊς καί τού 
Νικηταρα μετά τών έν τή ένέδρα όπλοφόρων 
συνάχθησαν δέ καί εις τήν Καλαμάταν μέχρι τής 22 
καί τής 23 Μαρτίου περισσότεροι τών 5.000 Μανιά- 
ται μετά τών άρχηγών καί Καπιτάνων αύτών ( . . . ) .

«Τήν δέ 23 Μαρτίου ίδών ό Βοεβόδας τήν πληθύν 
τών συναθροισθέντων έν Καλαμάτα όπλοφόρων, καί 
άπελπισθείς, διέταξε τόνΜπελούκ μπασίν του (Πο
λιτάρχην τής διοικήσεώς του ) Κοκκίνην τό έπίθετον 
(ένα όντα τών έν Τριπολιτζά έσκιάδων, αύθαιρέτων 
κακοποιών), δστις άπελθών εις τό κατάστημα, όπου 
ήσαν συνηγμένοι οί άρχηγοί τών όπλοφόρων Ε λ
λήνων, ό Π. Μαυρομιχάλης, καί λοιποί, εδωκεν εις 
αυτούς τόν χαιρετισμόν κατά τόν συνήθη 'Οθωμανι
κόν άγέρωχον τρόπον καθήσας δέ εις έν άπλοΰν 
σκαμνίον, πλησίον τού Νικηταρα, καί άποτανθείς 
πρός τόν Π. Μαυρομιχάλην καί λοιπούς, είπεν ως 
παρά τού Βοεβόδα άποσταλείς· «ό άγας σάς χαιρετά, 
καί έρωτά νά τόν είπήτε, τί πράγματα είναι αύτούνα 
όποΰ κάνετε, καί τί κλεφτοδουλιαΐς, όπου μ’ αύταϊς

(12) Ό  χείμαρρος Νέδοντας, πού διασχίζει τήν πόλη τής Καλα
μάτας.

(13) "Ενα δοκουμέντο. Ή  Καλαμάτα καί ή Έπανάστασις 
τού 21, Επιμέλεια Γιάννη Άναπλιώτη, 6κδ. Συλλόγου πρός

Διάδοσιν τών Γραμμάτων, Καλαμάτα 1948, σελ. 29.

Π ανα γιώ τη ς Κ υρ ιά κ ό ς. Έ κ  τώ ν  σημα ινόντω ν προκρί
τω ν  τή ς Κ αλαμάτας κατά  τή ν έναρξιν τοΰ ά πελευθερω τι- 
κοΰ ά γ ώ ν ο ς .

θά χάσεσε τόν ραγιά τού Βασιλιά, καί στήν άφεντιά 
σας έτοΰτα τά πράγματα δέν θά εϋγουν σέ καλό».

«Ό Νικηταράς άκούσας τούς λόγους αυτούς (τα- 
ραχθέντος τοΰ έγκεφάλου του ή άρχισεν ευθύς νά 
έτοιμάζη τό όποιον έφόρει εις τήν ζώνην του πιστό
λι, διά νά τό άνάψη καθήμενος κατά τοΰ άπεσταλμέ- 
νου Μπελούκμπασι, νά τόνφονεύση' άλλ’ ό Θ. Κο- 
λοκοτρώνης, έννρήσας τήν προετοιμασίαν τοΰ Νικη- 
ταρά, καί θεωρήσας ώς άτοπον τήν πράξιν αύτοΰ, 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν προλαβών μέ όρμήν, είπεν 
εις τόν’Οθωμανόν «Μπελούκμπασι,έλα έδώ κοντά μας 
νά άκούσωμεν τί λέγεις»· καί εόθύς μέ τόν λόγον αύτόν 
■τω ήτοίμασεν έν άπλοΰν θρονίον, όπου ό ’Οθωμανός 
έγερθείς, έκάθησε πλησίον τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη· 
ό δέ Π. Μαυρομιχάλης λαβών πρώτος τόν λόγον είπε 
πρός τόν ’Οθωμανόν.

«Άκούσαμεν δσα μάς είπες έκ μέρους τοΰ ’Αγά 
σου, καί δσα βλέπετε δέν είναι κλεφτοδουλιαΐς, είναι 
πράγματα στερεά, καί δέν είναι μοναχά έδικά μας, 
είναι τοΰ Θεοΰ, καί τών βασιλέων διότι οί "Ελληνες 
έως τώρα ύπέφεραν τάς τυραννίας καί τά βασανιστή
ριά σας τόσα χρόνια διά τοΰτο ήμεϊς δέν είμαστε 
ώσάν έσάς τύραννοι καί διώκται τής άνθρωπότητος, 
καί μήτε θέλει καταδεχθώμεν νά σάς πειράξωμεν εις 
τό παραμικρόν άλλά καί έσεΐς μένετε είς τά όσπή- 
τιά σας καί είς τό πράγμά σας άνενόχλητοι, καί θά 
δίνετε δύο φλουριά ή κάθε φαμίλια (οικογένεια) τόν 
χρόνον καί κρύος άέρας νά μή σάς βάρη».
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«Έγερθείς δέ καί ό Άναγνωσταράς, καί σ|τάς έν τώ 
μέσω πάντων είπε- «Μπελούκμπασι! κανένα βοηθόν 
δεν έχομεν ’πέ τοΰ Άγά σου, καί μήτε μάς χρειάζεται 
άπό κανένα μέρος βοήθεια' τό δίκαιόν μας θά τό πά- 
ρωμεν μέ τό χέρι μας διότι έσεϊς δ$ν μας άφήσατε 
τόσα χρόνια μήτε σκούφιαν εις τό κεφάλι μας· εις τό 
εξής δέν σας χωνεύομεν πλέον, καί ότι σας περάσει 
μήν τό άφήσετε πίσω· πήγαινε εις τόν Άγα σου, καί 
π ες  του αυτά όπου είπαμε, καί θέλομεν σέ τρεις ωραις 
νά μας παραδώσετε τ’ άρματά σας, διότι άν παρακού
σετε, θά σας περάσωμεν όλους άπό τό σπαθί, καί τό 
κρίμα άς ήναι έδικόν σας».

«Είτα έγερθέντες άπαντες εΐπον πρός τόν’Οθωμανόν 
ώς έξ ενός στόματος. «Ακούσε καλά αυτά όπου σοϋ 
είπαμε, διά νά μή μας βιάσετε καί σας περάσωμεν ό
λους έν στόματι μαχαίρας».

«Ό ’Οθωμανός' Μπελουκμπασης άκούσας ταΰτα 
πάντα άνεχώρησεν έντρομος μέ πρόσαπον καθηλλοι- 
ωμένον, διαπορούμενος εις τήν τοιαύτην ταχεΐαν καί 
άνέλπιστον μεταβολήν των Ελλήνων, χθες όντων 
υπηκόων, καί έν άκαρεϊ παρουσιαζομένων αύτονόμων 
άνωτέρων, κ.λ.π., παρουσιασθείς δέ ένώπιον τοΰ Βοε- 
βόδα, άνήγγειλεν όσα παρά των Ελλήνων ήκουσε· τό
σον δέ ό Βοεβόδας, καθώς καί οί λοιποί ’Οθωμανοί οί 
παρευρεθέντες εις τό αυτό κατάστημα, έμειναν άπαν
τες ώς νεκροί έπί τή ταχεία αυτή μεταβολή των Ε λ
λήνων γενομένων έντός μιας στιγμής αύτονόμων, 
ύπερυψωθέντων άνθ’ ΰπηκόων τεταπεινωμένων καί 
τεθλιμένων σκεφθέντες δέ πολυειδώς καί πολυτρό- 
πως, άφ’ ου είδον ότι πάντα καί άν ήθελον φαντασθή 
ήσαν όλα μάταια, τελευταΐον κλίναντες τόν αυχένα, 
μετά τρεις ώρας έμήνυσαν εις τούς "Ελληνας ότι πα- 
ραδίδονται εις τήν τιμήν των, εις τό άϊνί (λατρείαν 
των) , καί εις τήν παληκαριάν των.

«Οί δέ "Ελληνες διώρισαν εύθύς μίαν έπιτροπήν 
συγκειμένην έξ οκτώ υποκειμένων, καί δύο γραμμα
τείς, οϊτινες παρέλαβον τά όπλα όλων τών ’Οθωμα
νών μέ καταγραφήν καθαράν καθώς καί τά έπιπλά 
των καί τά μέν όπλα διένειμον εις τούς μή έχοντας 
"Ελληνας, τούς δέ ’Οθωμανούς διεμοίρασαν εις τέσ- 
σαρα οικήματα χορηγοΰντες εις πάντας μέδαψίλειαν 
καί άφθονίαν τά πρός τροφήν αύτών άλλά μετ’ όλίγας 
ήμέρας διά κάθε ένδεχομένην υποψίαν διεμέρισαν έξ 
αύτών άλλους εις τήνΜάνην, καί άλλους εις Κώμας 
τής Μεσσηνίας, τούς όποιους όμοΰ μέ τούς έν Καλα- 
μάτςι κατοίκους όλίγους ’Οθωμανούς έκ διαλειμμά
των κατέφαγε τό φεγγάρι. . . (14).

«ΜΟΥ ΗΡΧΕΤΟ ΝΑ ΚΛΑΥΣΩ . . . »
Καί τό χρονικό τής έπίσημης κηρύξεως τής Μεγά

λης μας ’Επαναστάσεως καί τής άπελευθερώσεως τής 
Καλαμάτας, άπό τήν όποια γίναν άμέσως κι’ οί πρώ
τες έκστρατεΐες κατά τής Τριπολιτσάς καί τών τουρ

κοκρατούμενων κάστρων, τό συμπληρώνει ένας 
άκόμα αυτόπτης μάρτιρας τών συμβάντων, ό θρυλι
κός Γέρος τοΰ Μόρια. Γράφει στ’ Απομνημονεύματά 
του ό Θ. Κολοκοτρώνης:

«Τό κίνημά μας έγινε είς τάς 22 Μαρτίου, εις τήν 
Καλαμάτα. Άπό τάς 6 Ίανουαρίου, έως είς τάς 22 
Μαρτίου, έπροσπάθησα, ένέργησα είς τήν Μάνην 
νά ένώσωμε διάφορα σπίτια Μανιάτικα κατά τήν 
συνήθειάν τους, καί τούς ενώσαμε, τούς άδελφώ- 
σαμε( . . .).

«Είς τάς 23 Μαρτίου έπιάσαμε τούς Τούρκους, τόν 
Άρναούτογλη, σημαντικό Τοΰρκο τής Τριπολιτσάς. 
Εΐμεθα δύο χιλιάδες Μανιάτες, ό Πετρόμπεης, ό 
Μούρτζινος, Κυβέλος· Δυτική Σπάρτη. Εκατό ήτον 
οί Τούρκοι μεινεμένοι, ώς δέκα χιλιάδες ή φήμη τους 
μεγάλη. 'Η Ανατολική Σπάρτη έκινήθη τήν ίδια 
ώρα. Ό  Τζανετάκης μέ τόν Κακαβουλιά έκινήθη 
διάτόΜυστρα (. .). Είς τήν Καλαμάτα έκάμαμε συνέ
λευση, πόθεν νά πρωτοκινήσομε τά στρατεύματα. 
Οί Καλαμάτιανοί έκατάφεραν τόν Μπέη νά πάμε είς 
τήν Κορώνη διά νά μή βάλουν σπαθί οί Τούρκοι είς 
τούς Χριστιανούς. ’Εγώ δέν έστρέχτηκα, είπα νά πάμε 
είς τήν ι^αλαιά Αρκαδία, είς τό κέντρο, διά νά βοη
θούμε τούς άλλους(. ..). ΤοΰΜούρτζινου άρρώστησε 
τό παιδί του, ό Διονύσιος, καί έτσι δέν έκίνησαν όλοι 
οί Μανιάτες. "Ελαβα διακοσίους άπό αύτόν καί έβδο- 
μήκοντα άπό τόνΜπέη μέ τόν καπετάν Βοϊδή καί μέ 
τριάντα έδικούς μου έγενήκανε τριακόσιοι, καί έκοψα 
εύθύς δύο σημαίες μέ σταυρό καί έκίνησα. Οί Άν- 
δρουσιανοί Τούρκοι, τριακόσιοι έξήντα άνδρες, μαν- 
θάνοντες ότι εΐμεθα άσκέρι φεύγουν, πάνε στά κάστρα 
τής Μεσσηνίας. Κινώντας έγώ, είχαν μίαν προθυ
μίαν οί "Ελληνες, οπού όλοι μέ τάς εικόνας έκαναν 
δέηση καί εύχαριστήσεις. Μοΰ ήρχετο τότε νά κλαύ- 
σω . .. άπό τήν προθυμίαν πού έβλεπα. Ιερείς έκαναν 
δέηση. Είς τόν ποταμό τής Καλαμάτας άνασπασθή- 
καμε καί έκινήσαμε . . . »  (15).

Αυτά, είναι τά βασικά ιστορικά στοιχεία πού συν
θέτουν τό μεγάλο ιστορικό γεγονός τής άπελευθερώ
σεως τής Καλαμάτας. Γεγονός πολιτικό καί στρατιω
τικό ταυτόχρονα, πού δημιουργεί έπαναστατικό δί
καιο καί έδραιώνει τήν ’Επανάσταση σέ μιά σχετικά 
μεγάλη έλεύθερη πόλη. Πολιτικό, μέ τή σύσταση τής 
Μεσσηνιακής Γερουσίας, τοΰ πρώτου πολιτικού όργά- 
νου τής ’Επαναστάσεως, καί τή διακήρυξη τών σκο
πών της. μέ τήν περίφημη άπό 23 Μαρτίου 1821 προ
κήρυξη τοΰ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη «Πρός τάς 
Εύρωπαϊκάς Αύλάς». Καί στρατιωτικό, μέ τήν άναί- 
μακτη κατάληψη τής Καλαμάτας άπό συγκροτημένη 
στρατιωτική δύναμη πέντε καί πλέον χιλιάδων μαχη
τών τής Ελευθερίας . . .

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ1ΩΤΗΣ

(14) Επιτομή τής 'Ιστορίας τής Άναγεννηθείσης Ελλάδος, 
Έ ν ’Αθήναις 1839, σελ. 331—337,

(15) Απομνημονεύματα, Τερτσέτη "Απαντα, εισαγ. Γ. Βαλέτα, 
Άθήναι 1958, τ.Α', σελ. 98-100.
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Μέ ιδ ια ιτέραν λαμ π ρότη τα  κα ί μεγαλοπρέπεια ν έω ρ τά - 
σθη έφ έτο ς ε ις  τά ς 21-2-71 ή άπελευθέρω σ ις τή ς  πόλεω ς 
τώ ν  ’Ιω α νν ίνω ν  ΰπό  το δ  'Ε λλ η ν ικ ο ύ  Σ τρα τού  κ ατά  τή ν  
ν ικηφ όρον προέλασίν του  τό 1912—1913 πρός άνά κτη σ ιν  
τώ ν  'Ε λ λ η ν ικ ώ ν  έδ α φ ώ ν  τά  όποια  έτέλουν ΰπό ξένον 
ζ υ γ ό ν . Τ άς έορτάς έτίμη σε διά τή ς  παρουσίας του  ή 
Α ,Ε . ό ’ Α ντιβ ασ ιλεύς Σ τρ α τη γός κ . Γ εώ ργιος Ζ ω ϊτά κη ς , 
παρέστη δέ έπ ίσης εις αΰτά ς κυβερνητικόν κλιμάκιον 
έξ 'Υ π ο υ ρ γώ ν  τή ς  ’Ε θνικής Κ υβερνήσεω ς , ή ήγεσ ία  τώ ν  
Έ ν ό π λ . Δ υνά μ εω ν κ α ίΣ ω μ . ’Α σ φ α λ ε ία ς , μέ έπ ικ εφ α λ ή ς 
τόν  ’Α ρχηγόν ’Ε νόπ λω ν Δ υνά μ εω ν Σ τρα τη γόν κ . ’Οδυσ . 
Ά γ γ ε λ ή ν  κα ί άλλοι έπ ίσ η μ ο ι. Ή  υπ οδε ιγμ α τικ ή  τά ξ ις  
ή όποία  έπεκράτησε κ ατά  τά ς έορτάς χά ρ ις  ε ις  τά  θαυμά
σ ια  μέτρα  τή ς Δ  .X . ’Ιω α νν ίνω ν  άπέσπασαν τά  θερμά 
σ υγχα ρη τή ρια  τώ ν  παρευρεθέντω ν εις α ΰ τ ά ς . Ε ίς  τήν 
φ ω το γ ρ α φ ία ν  άγημα  Τ ροχονόμω ν Χ ω ροφ υλα κή ς π α - 
ρελαϋνον πρό τώ ν  έ π ισ ή μ ω ν .

Τήν 18-2-71 ό "Ο μιλος Φ ίλ ω ν  Χ ω ροφ υλα κή ς Κ η φ ισ - 
σ ίας δ ιω ργά νω σε ώ ραίαν χοροεσπερίδα έπ ’ ευκαιρ ία  τώ ν  
Ά π ό κ ρ εω  ή όποία  έσημείω σε λαμ πράν έ π ιτυ χ ία ν -χ ά ρ ις  
ε ίς  τή ν προσπάθειαν τώ ν  δ ιω ρ γα νω τώ ν  τή ς έορτής δπ ω ς 
σημειώ σουν έ π ιτυ χ ία ν  μ έχρ ι κα ί τή ς τελ ευτα ία ς λ επ τομ έ
ρειας . Τό κ έ φ ι διετηρήθη ά μ είω τον  μ έχρ ι τώ ν  π ρ ω ινώ ν  
ω ρώ ν κα ί οί προσκεκλημένοι ά πεχώ ρ η σ α ν  μέ τά ς καλυ- 
τέρας τώ ν  έ ν τυ π ώ σ ε ω ν . Τήν χοροεσπερίδα  έτίμησαν διά 
τή ς παρουσίας τω ν  ό Ύ φ υ π  . Π αιδείας κ .  Δ η μη τρά κος, 
ό Γ ενικός Γ ραμματεύς τοϋ  'Υ πουργείου  Δ η μ . Τ ά ξεω ς 
κ . Π έτρος Κ ω τσέλη ς , ό όποιος κ α ί ε ίκ ον ίζετα ι είς τή ν 
φ ω το γ ρ α φ ία ν  προσερχόμενος μετά  τή ς σ υζύγου  το υ , 
ά Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω ρ)κής ’Α ντιστράτηγος κ . ’Α ναστάσιος 
Κ α ρ υ ώ τη ς, ό Β ' Ύ π α ρ χ η γό ς  Χ ω ρ )κ ή ς 'Υ ποστράτηγος 
κ . Π αν . Μ άλλιος, ό Α ’ Ε π ιθ ε ω ρ η τ ή ς  Χ ω ρ )κ ή ς 'Υ ποστρά
τη γο ς κ .  Π α ν . Ζ έρ βα ς, ό Δ )ν τή ς  Δ )νσ εω ς ’Α στυνομίας 
Π ροαστίω ν Σ υ ν τ)ρ χη ς  κ .  Ξ ε ν . Τ ζα β ά ρ α ς, άνώ τεροι 
κα ί κατώ τερο ι ’Α ξιω μ α τικ ο ί μετά  τώ ν  ο ικογενειώ ν τω ν  
κα ί άλλο ι προσκεκλη μένο ι.

’Ε ξα ιρετικήν έπ ιτυ χ ία ν  έσημείω σε κα ί έφ έτο ς  ό 
χορός τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λεία ς ό όποιος έδόθη τή ν  τ ε -  
λ ευτα ία ν  Κ υριακήν τώ ν  Ά π ό κ ρ εω  28-2-71 ε ις  τά ς  α ί
θουσας τοΰ  Ξ ενοδοχείου «Α Σ Τ Η Ρ » Β ουλ ια γμ ένη ς. 
Τόν χορόν έτίμησαν δ ιά  τή ς  παρουσίας τω ν  ό 'Υ πουργός 
Σ υντονισ μού κ . Μ ακαρέζος , Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς κ . Τ ζε - 
β ελέκ ο ς, Δ ημοσ ίω ν ’Έ ρ γ ω ν  κ .  Π απαδημητρίου , ’Ε μ πο
ρίου κ . Ζ άπας , οί 'Υ φ υ π ο υ ρ γο ί Σ υντονισ μού κ . Κ οζόνης 
κα ί παρά τ ώ  Π ρω θυπουργό) κ . Μ ιχαλόπουλος , οί Γ ενικοί 
Γ ραμ μ ατείς τώ ν  'Υ π ο υ ρ γείω ν  Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς κ . 
Κ ω τσ έλ η ς, ’Ε σω τερ ικώ ν κ . Λ α δά ς, Β ιομ ηχα νία ς κ . 
Λ έκκα ς, Σ υντονισ μού κ .  Δ η μ όπ ουλος, Ο ικονομικώ ν 
κ . Π απανδρέου κα ί Π αιδείας κ . Γ α λ ιδ ά κ η ς . ’Ε π ίσ ης π α 
ρέστησαν ό Ύ π α ρ χη γό ς  Α ,Ε ,Δ . ’Α ντιστράτηγος 
κ .  Μ προύμας , ό Δ ιο ικητής Α ΣΔΕΝ  ’Α ντιστράτηγος 
κ .  Μ α στρα ντώ νης, ό Πρόεδρος τού  ’Α ναθεω ρητικού 
’Α ντιστράτηγος κ . Π απαποΰλος, οί ’Α ρχηγοί, Χ ω ρ ο φ υλ α 
κής Ά ν τ )γ ο ς  κ .  Κ αρυώ της , ’Α στυνομίας Π όλεω ν κ . Γ α - 
λανόπουλος κα ί Π υροσβεστικού Σ ώ μ α τος κ . Δ ή μ α ς , 
άνώ τεροι καί κ α τώ τερο ι ’Α ξιω μ α τικ ο ί τώ ν  ’Ε νόπλω ν 
Δ υνάμ εω ν καί τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  ’Α σφ αλείας κα ί άλλοι 
έκλεκτο ί προσ κ εκλη μ ένο ι. Ε ίς.τήν φ ω το γ ρ α φ ία ν  σ τ ιγ μ ιό -  
τυ π ο ν  άπό τήν χοροεσπερίδα ;



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΩΝ 

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

Τήν 14ην Φ εβρουάριου 1971 είς τόν ώ ραΐον χώ ρον τοΰ 
« Γ κ ο λ φ »  Γ λυφ άδα ς έλαβε χώ ρ α ν  τό Ιτήσ ιον π ρω τά θλη 
μα α γώ νω ν  α νω μ άλου δρόμου ’Ε νόπλω ν Δ υνά μ εω ν καί 
Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λεία ς έπ ί άποστάσεω ς 8 .000 μ έτρω ν καί 
4 .000 μέτρω ν . 'Η δ ιο ρ γά ν ω σ ις  τω ν  ά γώ νω ν  άνετέθη εις 
τή ν Σ χολή ν  'Ο π λ ιτώ ν  Χ ω ρ οφ υλα κή ς κα ί ύ π ή ρ ξεν , κατά  
κοινήν όμολογίαν τώ ν  π α ρευρ εθέντω ν, άψ ογος μ έχρ ι 
κ α ί τή ς τελ ευ τα ία ς  λ επ το μ ερ ε ία ς .

'Ο  Χ ω ρ οφ ύλα ξ  Ν ακόπουλος Π α να γιώ τη ς τερ μ α τίζω ν  
πρ ώ τος είς τό ά γώ νισ μ α  τώ ν  8.000 μ έτρω ν άνω μάλου 
δρ όμ ου .

Τούς ά γώ να ς παρηκολούθησεν ό 'Υ π οπ τέρ α ρ χος κ . 
Έ δμ όνδος Λ άϊτμερ ώ ς έκπρόσω πος τοΰ  ’Α ρχηγείου 
’Ε νόπ λω ν Δ υ νά μ εω ν , ό 'Υ ποναύαρχος κ .  Γ εώ ργιος Τσα 
φ αρας ’Α ρχηγός Λ ιμενικού Σ ώ μ α τος , ό Γενικός Γ ραμμα- 
τεύ ς τοϋ  Α ΣΑ ΕΔ Σ υ ν τ )ρ χ η ς  κ .  Δ η μ . Π α λ α ιολόγος, ό 
Δ ήμαρχος Γ λυφ ά δα ς κ . Σ ά β β α ς Λ αζαρίδης έπ ικ εφ α λ ή ς 
όλοκλήρου τοΰ  Δ ημοτικού  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ , ό Γενικός Γ ρα μ - 
ματεύς τή ς  Ε .Π .Ο . κ . Μ ιχα ή λ  Κ ούβα ρη ς, ’Α ξιω μ α τικ ο ί 
τώ ν  ’Ε νόπ λω ν Δ υνά μ εω ν κα ί Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λεία ς καί 
πλήθος κ ό σ μ ο υ . Έ κ  μέρους τού  Σ ώ μ α το ς παρέστησαν 
ό β ' Ύ π α ρ χ η γό ς  Χ ω ρ )κ ή ς Υ π ο σ τρ ά τη γο ς  κ . Π αναγιω  
τη ς Μ άλλιος, ό Δ )ν τή ς  τή ς Δ )νσ εω ς ’Α σ φ α λεία ς τοΰ 
’Α ρχηγείου  Τ αξία ρχος κ . Γ . Κ αρτάλος , ο ί κ .κ . Δ ιοικη 
τα ί τώ ν  Σ χο λ ώ ν  κ α ί άλλοι ’Α νώ τεροι κ α ί κατώ τερο ι 
’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί.

Ε ίς τού ς ά γώ να ς έλαβον μέρος ά ντιπρ οσ ω πευτικ α ί 
ά θλη τικ α ί όμάδες τοϋ  Σ τρ α το ύ , ’Α εροπορίας, Ν αυτι 
κοΰ , Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, Λ ιμενικού κα ί ’Α στυνομίας Π όλεω ν . 
Ε ίς τό ά γώ νισ μ α  τώ ν  4 .000 μ έτρω ν έπρώ τευσεν ό άθλη 
τή ς τοΰ  Σ τρα τού  Κ οτίδης Γρηγόριος μέ χρόνον 12' καί 42" 
είς δέ τό  ά γώ νισ μ α  τώ ν  8.000 μ έτρ ω ν ό άθλητής τής 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, Χ ω ρ οφ ύλα ξ  Ν ακόπουλος Π ανα γιώ τη ς 
μέ χρόνον 23' καί 49" .

Ε ις τήν γεν ικ ή ν  βαθμολογίαν έπρώ τευσεν ή όμάς τής 
Χ ω ρ οφ υλα κή ς μέ δευτέραν τήν όμάδα τοΰ Λ ιμενικού 
Σ ώ μ α το ς κ α ί τρ ίτη ν  τή ς  ’Α στυνομίας Π ό λ εω ν .

Μ ετά τό πέρας τώ ν  ά γώ νω ν  ό 'Υ π οπ τέρ α ρ χος κ . Λ άϊτμερ 
ώ ς έκπρόσω πος τ ο ΰ ’Α ρ χ η γ ο ύ ’Ε νόπ λω ν Δ υνά μ εω ν άπέ 
νείμε τά  κύπελα  κα ί τ ιμ η τ ικ ά  δ ιπ λ ώ μ α τα  μετά  μ ετα λλ ίω ν  
είς τά ς ν ικ ή τρ ια ς όμάδας καί τούς πρ ω τεύ σ α ντα ς άθλητάς.

'Ο  'Υ π οπ τέρ α ρ χος κ .  Έ δμ όνδος Λ άϊτμερ άπονέμ ω ν τά  
δ ιπ λ ώ μ α τα  είς  τούς πρω τεύ σ α ντα ς ά θ λ η τά ς .

Ή  όμάς τή ς  Χ ω ροφ υλα κή ς έχουσα είς  τό μέσον τόν 
Δ ιο ικητήν τή ς  ΥΦΑΑ 'Υ π ο μ ο ίρ α ρ χο ν  κ .  Α . Γ αβριήλ
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1) Μελοποίησε τόν ’Ολυμπιακό "Τμνο 
τοϋ Παλαμα—Γνωστή . . . των μυ- 
ρίων.

2) Διασχίζει την έρημο—’Επιστροφή όφει- 
λής.

3) Τό είς άγγλιστί — Γυναικεΐον υποκο
ριστικόν— Τό καλοκαίρι —Είκοσιένα.

4) __ Βέγκας, γνωστή πόλις των Η.Π.Α.
—Ξενικόν άριθμητικόν (άντιστρ.) — 
Νησί των Κυκλάδων — “Ορος του 
Τέννις.

5) Συνέπεια ρουτίνας—’Αρρωστημένος — 
Δέν είναι όλα τα παιδιά.

6) Δέν είναι ολόκληρες — Θόρυβος, φα
σαρία — Επαναλαμβάνει.

7) Δένδρο — Άνεκάλυψε τόν Β'. μαγνη- 
τικό πόλο — Υπάρχουν καί τέτοια 
μόρια.

8) Ό  μεγαλύτερος γιος τοϋ Νώε — ό με
γάλος τ ήν ήλικίαν —Γνωστός Έλλην 
γλύπτης.

9) Μεγάλος Γάλλος ζωγράφος — Δίν εί
ναι ζυγός.

10) Τό παίδεμα — Ένας άπό τούς Μπήτλς 
— Συνδέει λέξεις.

11) Δέν είναι έγκυρος — Διπλασιαζόμενον 
γίνεται χορός — Ακρωτήριο’ τής ’Αλ
βανίας.

12) Τό πτώμα — Γνωστή βεντέτα της
’Όπερας — Γ νωστή ή της ............
σωτηρίας, άλλά καί ή βρεγμένη.

13) Εύρίσκεται καί είς τό μάτι— Πίνεται 
— Κτύπος ωρολογίου.

14) Νησί πλησίον της ’Αττικής — Υπάρ
χουν καί τέτοια προβλήματα — ’Άν
θρωπος είς τήν ξένην (άντιστρ.) — 
Γνωστοί πύραυλοι.

15) Ύποδηλοΐ τον στρατό — Φαίνονται — 
Υπάρχουν καί τέτοια άνέκδοτα — 
Ό χι ,άλλοδαπόν.

16) Καί διαμέρισμα----υπάρχει — 'Τπο-
νοεϊ καί τό δριον.

17 ) ’Εκνευριστική στους προθαλάμους — 
Ιστορικό χωριό τών Χανίων.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1) . Πόλις τής Πελοποννήσου (αίτ.) —
Σαν προϋποθέσεις άπαραίτητες.

2) Είναι συνήθως ή δολοπλοκία — Δέν 
χορταίνουν ποτέ.

3) Μέτρα—Ή  Σάμος Τουρκιστί—Χώ
ρα τής Μέσης ’Ανατολής — ’Αριθμη
τικόν.

4) . Σκακιστικός όρος —Ποδοσφαιρική ό-
μάς — Τοϋ λείπε» ένα γράμμα γιά νά 
άποκτήση σκοτεινό χρώμα — Συντα
ξιοδοτεί άγρότες.

5) Πίναξ — Αθόρυβος, ήσυχος —. Τό 
όνομα τοϋ Χμτσατουριάν.

6) Διάσημος Γάλλος ποιητής — Ό  βα
σιλεύς τών όρέων — Σχέδιο.

7 ) "Αδικος μεταχέίρισις — Μέρος τοϋ προ
σώπου — Δέν είναι έξυπνο.

8) Άκολόυθεΐ συνήθως τάς εταιρείας — 
Νησί τοϋ Αιγαίου — Υπήρχε στα 
παλαιά όπλα.

9) Πρώτη δλη άγγείων — Ή  φωνή.
10) Ουρανός χωρίς σύννεφα — Ό  μεγα

λύτερος ποταμός τοϋ Σιάμ — Σήμα 
σωτηρίας.

11) "Απειρος — Δικός μου γαλλιστί — Με
γάλη επαρχία τοϋ Μεξικού.

12) Ή  όψις είς τήν δημοτικήν — Χωρίς 
ταίρι — ’Αρχιερατικόν ένδυμα.

13) Δέν είναι λεωφόρος — Ποταμός τής 
Παραγουάης — ’Ό χι ολόκληρα.

14) Προστακτική τοϋ δίδω—Τό 12 β’ όρι- 
ζοντίως— 'Υπάρχει καί τέτοιο χαρ
τί — ’Επίθετο γνωστού ’Αμερικανού 
συγγραφέως.

15) Ό  όποιος — 'ϊπήρξε στενός συνεργά
της τοϋ Ντέ —- Γκώλ — Ράτσα σκύ
λων σαλονιού — Μέτρα ήλεκτρισμό 
(άντιστρ.).

16) Τέτοια πόλις είναι καί τό Παλέρμο— 
’Ανάξιος,

17) Ό  διάβολος — Θεραπεύεται.

ΔΕΚΑ  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

1 .  Ή  κάθοδος τοΰ  Λ άμπρου Κ ατσώ νη 
στήν 'Ε λλ ά δα  προηγήθη ή άκολού- 
θησε τή ν έναρξη τή ς ’Ε π α να σ τά - 
σ ε ω ς ;

2 . Π οιός άπό τούς γυ ιο ύ ς τοΰ  Κ ολοκο- 
τρώ νη  ώνομάσθη γ ε ν ν α ίο ς ;

3 .  Ποιό τό άληθινό δνομα τοϋ  Ν ικη - 
τ α ρ α ; κα ί ποιό τό παρατσούκλι 
του  ;

4 .  ’Ε ναντίον τίνος έπολέμησε ό Π α - 
π α φ λέσ σ α ς στό Μ ανιάκι ;

5 .  Μ πορείτε νά  θυμηθήτε τρ ία  άπό τά  
όνόματα τώ ν  συνοδώ ν τοϋ  λόρδου 
Β ύρω να κατά  τή ν κάθοδό του  στήν 
'Ε λ λ ά δ α ;

6 . Π οιά ήταν ή «κόρη τώ ν  ’Α θηνώ ν» 
πού έρω τεύθηκε ό Β ύρω ν ;

7 .  Π οιοι ο ί τρ ε ις  να ύα ρχο ι το ΰ  συμ
μ α χ ικού  στόλου στήν να υμ α χία  
τοΰ  Ν α υ α ρ ίνου ;

8 .  Ποιό τό δνομα τοΰ  Φ ιλέλλη νος 
Τ ραπεζίτη  ό Οποίος έν ίσ χυσ ε γ ε -  
να ϊα  τόν 'Ε λλ η ν ικ ό ν  ά γ ώ ν α ;

9 .  Π οιός ό κακός δα ίμ ω ν τ ή ς 'Ε λ λ η ν ι
κής ’Ε παναστάσεω ς ό έπ ω ν ο μ α - 
ζόμενος στήν χώ ρ α  του  « Ιπ π ότη ς 
μέ τό Ρόδο » ;

1 0 : Π οΐαι αί τρεις γνω σ τότερ ο ι περ ι
π τώ σ ε ις  όλοκαυτώ μ ατος κατά  τή ν  
διάρκεια  τώ ν  'Ε λ λ η ν ικ ώ ν  ά π ε - 
λευθερ ω τικ ώ ν ά γώ νω ν  ;

Αί λύσεις είς τήν σελ. 248
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΛΟΤΑ

ί

Τ Ο  Ε Θ Ν Ο Σ  

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗ

Τ Ο  Τ Σ Ο Π Α Ν Α Κ Ι

Ό ταν άρχισε ή μάχη στά Δερβενάκια, 
ένα τσοπανάκι λεροφορεμένο, άοπλο, 
άλλα μέ μάτια γοργοκίνητα, μέ την μαγ
κούρα του τήν ποιμενική, πλησίασε οτό 
μέρος πού ήταν 6 Κολοκοτρώνης κι’ 
έβλεπε κΓ αύτό μέ περιέργεια καί θαυ
μασμό τόν πόλεμο πού γινόταν παρακάτω.

Ό  Κολοκοτρώνης παρατήρησε τό 
θαυμασμό του καί τά έξυπνα καί ζωηρά 
μάτια του καί τού είπε:

—Τί στέκεσαι καί βλέπεις, καί δέν 
πας καί σύ νά πολεμήσης, βρέ "Ελληνα;

—Δέν έχω άρματα, καπετάνιε!
—"Εχεις τή μαγκούρα σου, άρμα είναι 

κι’ αύτή, νά! Πήγαινε νά σκοτώσης κα
νένα έχτρό μ’ αύτή, νά πάρης τ’ άρματά 
του καί νά φορέσης τά ρούχα του.

Μά λές;
Καί χωρίς νά χάση καιρό πηδώντας 

μέ τή βοήθεια τής μαγκούρας του, όπ, 
όπ, άνακατεύτηκε μέ τούς πολεμιστές.

Τό βράδυ, όταν τελείωσε ή μάχη, 
ένοπλος καί άγνώριστος, μέ ρούχα κά
ποιου Τούρκου, πού είχε σκοτώσει, 
ξαναστάθηκε έπιδεικτικά μπρός στόν 
Κολοκοτρώνη.

Τί είσαι σύ, βρέ Έλληνα; τόν ρωτά 
ό άρχιστράτηγος.

—Δέ μέ γνωρίζεις, καπετάνιε; ’Εγώ 
είμαι, πού μ’ έστειλες τό μεσημέρι νά 
πολεμήσω μέ τή μαγκούρα. Μέ τήν προσ
ταγή σου καί μέ τήν εύχή σου, καπετάνιε, 
έκαμα, όπως μού είπες. . .

Ό  Κανάρης γύριζε τό 1825 άπό τήν 
’Αλεξάνδρεια άπρακτος, όπου είχε πάει 
νά κάψη τόν τουρκοαιγυπτιακό στόλο. 
Καί σά νά μή έφτανε ή πίκρα του γιά τήν 
άποτυχία, άκουγε καί τά μουρμουρητά 
των ναυτών του, πού ήμέρες είχαν νά 
φαν καί νά πιουν νερό. Τό καράβι τους 
είχε σώσει άπό ήμέρες τις προμήθειές 
του. Πλέοντας λοιπόν στ’ άνοιχτά, κά
ποιος ναύτης τόν πλησιάζει καί τού λέει:

—Καπετάν Κωσταντή, ένα καράβι 
άπό μακρυά.

—Καλά, τού άποκρίνεται ό Κανάρης. 
Σέ μισή ώρα τά δύο πλοία βρέθηκαν κον
τά καί οί ναύτες τού Κανάρη παρατήρη
σαν πώς ήταν ένα μεγάλο αύστριακό ισ
τιοφόρο.

—’Εμπρός, παιδιά, πιάστε τούς γάν
τζους, προστάζει ό πυρπολητής.

Μερικοί άπό τούς ναύτες, πήραν τά 
τουφέκια τους, άλλοι κατέβασαν μιά βάρ
κα καί μέ τούς γάντζους κόλλησαν στό 
ξένο καράβι. Τότε ό Κανάρης μέ τόν 
άχώριστό του σύντροφο Μικέ καί μερι
κούς άλλους ναύτες σκαρφαλώνει σ’ αύ
τό μέ τήν πιστόλα στό χέρι καί παρου
σιάζεται στόν πλοίαρχο.

—Τί θέλετε; ρωτά μέ τρόμο ό Αύστρια- 
κός, πού νόμισε, πώς ήταν πειρατές.

—Θέλομε νά μάς δώσης ψωμί, τυρί, 
νερό καί άπό ό,τι άλλο έχεις, γιατί πε- 
θαίνομε άπό τήν πείνα.

Ό  πλοίαρχος κατάλαβε τότε μέ ποιούς 
είχε νά κάμη καί προστάζει τούς ναύτες 
του νά τούς φέρουν ψωμιά, τυρί, ένα βα
ρέλι σαρδέλες καί άρκετό νερό. ’Αφού 
τά κατέβασαν στή βάρκα, ό Κανάρης 
είπε στόν Αυστριακό τόν πλοίαρχο;

—Λεπτά δέν έχω τώρα νά σέ πληρώσω, 
γράψε, λοιπόν, πόσα κάνουν σ’ ένα χαρτί 
καί φέρε το νά σοΰ τό υπογράψω.

—Δέν κάνει τίποτε, άποκρίθηκε ό πλοί
αρχος γνωρίζοντας τή φτώχεια τών έπα- 
ναστατών.

—Φέρε το, είπα, καί γράψε δυό χιλιά
δες γροσια! θυμωμένος άπάντησε ό πυρ
πολητής.

Τό υπόγραψε καί τό δίνει στόν πλοίαρ
χο λέγοντας:

—Τό Έθνος μας θά σέ πληρώση!
—’Αλλά σείς δέν έχετε έθνος, τόλμησε 

νά είπή έκεϊνος.
"Αστραψαν τά μάτια τού Κανάρη άνα

ψε τό πρόσωπό του καί μέ θυμό καί περι
φρόνηση είπε:

— Σ ά  δ έ ν  έ χ ο μ ε  Έ θ ν ο ς  θά  
κ ά μ ω μ ε !

Πέρασαν τά χρόνια καί ή Ελλάς έγινε 
έλεύθερη. Ό  Κανάρης σεβαστός πιά ναύ
αρχος, ήταν 'Υπουργός τών Ναυτικών 
κι’ ό Μικές πλοίαρχος σ’ έμπορικό σκά
φος.

Ό  Μικές έτυχε κάποτε οτό Γαλάζι 
τής Ρουμανίας ν’ άγοράζη σιτάρι. ’Εκεί 
βρήκε καί τόν Αύστριακό τόν πλοίαρχο, 
πού τότε μόνο τόν άναγνώρισε, όταν τού 
θύμισε τήν παλιά δυσάρεστη συνάντηση, 
τόν παρακίνησε μάλιστα νά περάση άπό 
τήν Αθήνα, γιά νά πληρωθή καί μέ κόπο 
τόν κατάφερε νά δεχτή.

Έ να πρωί, λοιπόν, ό Μικές κι’ ό Αύ- 
στριακός πήγαν στό Υπουργείο καί ζή
τησαν νά ίδοΰν τόν Κανάρη. Ά μα μπή
καν, ό Μικές τού είπε:

—Έξοχώτατε, θυμάσαι πού υπόγρα
ψες μιά άπόδειξη γιά δυό χιλιάδες γρό- 
σια σ’ ένα πλοίαρχο Αυστριακό κοντά 
στήν ’Αλεξάνδρεια;

—Ά , ναι, θυμούμαι, άπάντησε, αφού 
σκέφτηκε λίγο, ό Κανάρης.

—Νά, λοιπόν, ό πλοίαρχος ήρθε νά 
πάρη τά χρήματα.

Ό  Κανάρης ζήτησε τήν άπόδειξη, 
τήν κοίταξε καλά—καλά κι’ έπειτα μέ 
έθνική περηφάνεια λέει στόν Αυστριακό.

—Βλέπεις, πλοίαρχέ μου, πώς έμεϊς 
οί Έλληνες ό,τι λέμε τό κάνομε!

Υπόγραψε κατόπιν ένα ένταλμα καί 
τόδωσε στόν πλοίαρχο, γιά νά πληρωθή...
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Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ι ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Α Ι

—Ή  Σχολική Εφορία τοϋ Δημοτικού 
Σχολείου Ώρωποϋ, δΓ έπιστολής έκ- 
φράζει τάς εύχαριστίας της πρός τούς 
άνδρας τού Σ. X. Σκάλας 'Ωρωποϋ, διά 
τήν ύπ' αυτών εύγενή ένέργειαν τής δια
νομής δώρων είς τούς μαθητάς τοϋ Δη
μοτικού Σχολείου Ώρωποϋ ’Αττικής.

*
Ό  Πεζοπορικός Ό μιλος ’Αθηνών δι’ 

έπιστολής του πρός τό Άρχηγειον Χω
ροφυλακής, άπευθύνει θερμάς εΰχαρι- 
στίας πρός τά όργανα τοϋ Σ. X. ’Αθανα
σίου Διάκου (Μουσουνίτσης) Άμφίσσης 
διότι, πρωτοβουλία τοϋ Δ]τοΰ τοϋ Στα
θμού τούτου, συνεκροτήθη συνεργεϊον 
έκ των άνδρών αΰτοϋ καί τοπικών παρα
γόντων (Προέδρου, Ίατροϋ Κοινότητος 
κλπ.) δπερ τήν 27-12-70 συνετέλεσεν εις 
τήν διάσωσιν (5) πέντε έκ των μελών 
’Ορειβατικής όμάδος αΰτοϋ ή τις, κατά 
τήν άνάβασίν της είς κορυφήν «Κόρακα 
Βαρδουσιών» παρασυρθεΐσα ύπό χιονο- 
στιβάδος διέτρεξεν άμεσον κίνδυνον τής 
ζωής της.

*

— Ο κ. A. Κ. ΚΟΙΛΙΑΣ, μηχανουργός, 
κάτοικος Λεχαίου. έκφράζει τάς εΰχαρι- 
στίας του άναφέρων λεπτομερώς μάλιστα, 
τάς όντως άξιεπαίνους προσπάθειας όρ- 
γάνων τοϋ Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου 
καί τοϋ Σ. X. "Ασσου Κορινθίας τά όποια 
δι’ άοκνων καί συντονισμένων ένεργειών 
καί έρευνών έπέτυχον τήν έντός 4ημέρου, 
σύλληψιν τοϋ δράστου, όδηγοΰ, I. X. 
φορτηγού, όστις τήν 25-12-70 είς Λέ- 
χαιον Κορινθίας τραυματίσας θανασί- 
μως τόν πατέρα του καί σβέσας τά φώτα 
τοϋ όχήματός του, έξηφανίσθη πάραυτα 
καταστάσης λίαν προβληματικής τής 
άναγνωρίσεως καί συλλήψεώς του.

*
—Ό  Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαί

ρου Σερρών, (σχετ. 669J4-2-70 έγγραφόν 
του) έκφράζει θερμάς ευχαριστίας πρός 
τήν Δ. X. Σερρών διά τά όργανα τοϋ Σ. X. 
Βυρωνείας Σερρών, τά όποια έμερίμνη- 
σαν λίαν εϋστόχως διά τήν τήρησιν τής 
τάξεως κατά τόν ποδοσφαιρικόν αγώνα 
τής 31-1-71 έν Βυρωνεία Σερρών.

*
—Ό  Ε. Ε. Σταυρός Θεσ]κης (252) 

6-2-71 έγγραφον αΰτοϋ), έπ’ εύκαιρίςι 
τής άνασυνθέσεως τοϋ Διοικ]κοϋ Συμ
βουλίου αΰτοϋ έκφράζει θερμάς εΰχαρι- 
στίας πρός τάς Άστυν]κάς υπηρεσίας 
τής Πόλεως καί τής Περιφερείας Θεσ]κης, 
διά τήν πολύτιμον συμπαράστασίν των 
είς τό κοινωφελές έργον τοϋ Ε. Ε. Σ., 
καί δή τήν μετ’ ιδιαιτέρας προθυμίας 
καί ζήλου συνδρομήν αυτών πρός τόν 
Ε. Ε. Σ. Θεσ]κης, κατά τήν διενέργειαν 
τού έκάστοτε έτησίου έράνου.

Ό  Πρόεδρος τής Εμπορικής Τραπέ- 
ζης, Καθηγητής κ. Στρατής Άνδρεάδης 
άπέστειλε πρός τόν ’Αρχηγόν Χωροφυ
λακής τήν άπό 16-2-71 έπιστολήν του 
έν σχέσει μέ τήν ύπό τής Δ]νσεως ’Αστυ
νομίας Θεσ]κης έξάρθρωσιν σπείρας 
έξαργυρώσεως πλαστών έπιταγών, τό 
περιεχόμενον τής όποιας δημοσιεύομεν 
ώς έχει:

Άξιότιμον Κύριον 
’Αναστάσιον Καρυώτην 
’Αντιστράτηγον 
’Αρχηγόν Χωροφυλακής 
Γ’ Σεπτεμβρίου καί Μάρνη 
Έ  ν τ α ΰ θ α

Στρατηγέ μου,
Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν, ώς Πρό

εδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
’Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άλ- 
λά καί ώς Έλλην, νά ύποβάλω πρός 'Υ
μάς τήν έκφρασιν τής βαθυτάτης εύγνω- 
μοσύνης μου διά τό θαυμάσιον έργον, 
τό όποιον έπετέλεσαν αί άρμόδιαι Ύπη- 
ρεσίαι τοϋ ύπό τήν ήγεσίαν Σας Σώματος 
τής Χωροφυλακής, «όσον άφοργ είς 
τήν άνακάλυψιν καί έξάρθρωσιν τής 
έγκληματικής σπείρας ήτις, μέ πλαστο- 
γραφημένας έπιταγάς, έδρασεν είς βά
ρος τής Τραπέζης άλλά καί όλοκλήρου 
τοϋ κοινωνικού συνόλου.

'Η έξαίρετος αϋτη είς ταχύτητα καί 
οΰσιαστικόν αποτέλεσμα ένέργεια, ύπε- 
γράμμισε, διά μίαν είσέτι φοράν, τήν κρί- 
σιμον θέσιν τήν όποιαν κατέχει είς τόν 
έθνικόν κορμόν ή Χωροφυλακή, ή ΰψηλή 
ποιοτική στάθμη τής όποιας, είς τόν 
τομέα τής έκσυγχρονισμένης όργανώ- 
σεως καί τής μορφώσεως τών στελεχών 
καί τών άνδρών της, άλλά καί είς τόν χώ
ρον τής ήθικής συγκροτήσεως καί τής 
πίστεώς των έπί τήν σπουδαιότητα τής 
άποστολής της, στηρίζει τήν συνείδη- 
σιν άσφαλείας, ή όποια συντηρεί πάσαν 
δύναμιν δημιουργίας καί προόδου, ώς 
καί τό αίσθημα ύπερηφανείας ύπό τοϋ 
όποιου διακατέχονται όλοι οί έθνικώς 
καί όρθώς φρονοϋντες "Ελληνες. 
Στρατηγέ μου,

Πλήρης συγκινήσεως σάς εύχαριστώ 
καί πάλιν καί σάς παρακαλώ όπως θελή- 
σητε νά διαβιβάσητε τάς θερμάς μου ταύ- 
τας ευχαριστίας—αΐτινες έκφράζουν τά 
αισθήματα τοϋ Προσωπικού όλοκλήρου 
τήί Τραπέζης, άλλά καί όλοκλήρου, ώς 
είμαι βέβαιος, τοϋ ’Ελληνικού Λαοϋ,— 
πρός όλους όσοι διά τής ραγδαίας καί 
συντονισμένης δραστηριότητός των προσ 
έθεσαν ένα άκόμη λίθον είς τό οικοδόμη
μα τής τάξεως, τής ήσυχίας καί τής γα
λήνης τής Πατρίδος μας, άλλά καί έν 
άκόμη ώραϊον στοιχεϊον είς τήν ήρωϊ- 
κήν ιστορίαν τής Χωροφυλακής μας.

Μετά πάσης τιμής 
Καθηγητής Στρατής Γ. Άνδρεάδης

Α ΙΜ Ο ΔΟ ΣΙΑ  Α Ν ΔΡΩ Ν  ΣΩΜ ΑΤΟΣ

1. Διά τής ύπ’ άριθ. 315J5J4 άπό 22-1-71 
διαταγής τής Α. Δ. X. Δωδ]σου έξεφρά- 
σθη εύαρέσκεια είς τούς: 1) Ύπεν]ρχην 
ΜΠΑΘΑΝ Γεώργιον τοϋ Κων]νου καί 
2) Χωρ]κα ΤΕΡΖΙΔΗΝ Άνέστην τοϋ 
Γεωργίου, διότι οΰτοι, φιλαλληλίας καί 
άλτρουϊσμοΰ ένεκεν, προσέφερον έθε- 
λοντικώς, έκαστος, άνά (400) γραμμάρια 
αίματος, υπέρ άσθενών τοϋ έν Λέρω 
Άσκληποιείου Νοσοκομείου τοϋ Ε. Ε. Σ.

2. ’Ομοίως παρά τής αύτής Άνωτέρας 
Δ]σεως, όρα 315]5]5 άπό 22-1-71 διαταγήν, 
έξεφράσθη ευαρέσκεια είς τούς Χωρο
φύλακας: 1) ΚΑΒΖΑΛΗΝ Σολομώντα 
τοϋ Μιχαήλ καί 2) ΡΕΝΤΖΙΟΝ Σπυρί
δωνα τοϋ Γεωργίου διότι προσέφερον 
έκαστος τούτων, έκουσίως, άνά (400) 
γραμμάρια αίματος, άλτρουϊσμοΰ καί 
φιλαλληλίας ένεκεν, ύπέρ άσθενών τοϋ 
αΰτοϋ ώς άνω Νοσοκομείου.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ΙΣ

ΗΡΧΙΣΕΝ ή είς άντίστοιχα Σχολεία 
Άξ]κών καί 'Οπλιτών έκπαίδευσις ώς 
κάτωθι:
1. — (40) ’Αξιωματικών Χωρ]κής μετά

(22) συναδέλφων των τής Α. Π. 
έπί θεμάτων ’Εθνικής ’Ασφαλείας 
(άπό 2-2-71 έως 2-4-71) είς Σχολήν 
Άξ]κών Α. Πόλεων.

2. — (40) Ύπαξ]κών Χωρ]κής μετά (5)
’Αστυφυλάκων είς Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
(άπό 8-2-71, έπί θεμάτων ’Αγορανο
μίας).

3. — (60) Χωρ]κων είς Σχολήν 'Οδηγών
(1-2-71 έως 1-4-71) δι’ όδήγησιν 
αύτ]του.

4. — (2) Άξιωμ]κών Χωρ]κής (1-2-71 έως
27-3-71) είς τήν Σχολήν Στατιστικής 
Στρατοϋ.

5. — (1) Πολιτ. ΰπαλλήλου είς Σχολήν
Έπιστ]κής Όργανώσεως ’Εργασίας 
Στρατοϋ (1-2-71 έως 10-4-71).

6. — (4) Άξ]κών Χωρ]κής είς τό Κ.Π.Ε.
«Δημόκριτος» (22-1-71 έως ’Ιουλίου 
1971) έπί θεμάτων Προγραμ]σμοϋ 
’Ηλεκτρικών 'Υπολογιστών.

7. — Άνεχώρησαν (13-2-71) διά Λονδΐ-
νον καί έπανήλθον ήδη είς τάς θέ- 
σειτ των οί Ύπομ]ρχοι: α) ΠΑΠΑ
ΔΟΠΟ ΥΛΟΣ ή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Νικόλαος καί β) ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Δρα
κούλης όπου παρηκολούθησαν 14ή- 
μερον σεμινάριον έπί θεμάτων Τρο
χαίας.

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Κατά μήνα Φεβρουάριον τ. έ. διετάχθη 
ή κατάταξις (71) δοκίμων Χωρ]κων,
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Κ ΑΤΑ ΤΑ ΞΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ύπό τοϋ 'Αρχηγείου Χωρ]κής (Δ]νσις 

Στρατολογίας) έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 400] 
4]2 άπό 11-2-71 ’Εγκύκλιος Διαταγή, 
κοινοποιηθείσα ήδη είς τάς υπηρεσίας, 
σχετικώς μέ τήν κατάταξιν γυναικών 
είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

Διά τής Διαταγής καθορίζεται είδικώ- 
τερον ότι αί ύποψήφιαι Τιροσλαμβάνονται 
κατ’ άρχήν έπί συμβάσει άορίστου διάρ
κειας καί μέχρι νομοθετικής ρυθμίσεως 
τοϋ θέματος. ’Επίσης άναφέρονται τά 
ΰποβλητέα δικαιολογητικά, ό χρόνος 
προσελεύσεως πρός έξέτασιν, ή ήλικία 
(18--24 έτών), Τό άνάστημα (1,63 τούλά- 
χιστον), αί γραμματικοί γνώσεις καί τά 
λοιπά προσόντα τών ύποψηφων. Διευ
κρινίζεται έπίσης ότι μεταξύ τών ύπο- 
ψηφίων θά προτιμηθούν αί γνωρίζουσαι 
ξένας γλώσσας, καί ότι δικαίωμα γάμου 
άποκτοϋν άπό τής συμπληρώσεως τού 
30ού έτους τής ήλικίας των. 

Α Π Ο ΣΤ ΡΑ Τ Ε ΙΑ Ι Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  
—Διά Β. Δ. τής 30-1-71 άπεστρατεύθη 

τή αιτήσει του ό Μοίραρχος ΠΑΡΑ- 
ΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης.

—Διά Β. Δ. τής 28-1-71 άπεστρατεύθη 
τή αιτήσει του ό Άνθ]στής ΣΚΑΛΙΔΑ- 
ΚΗΣ 'Ιωάννης.
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι Α Ξ ΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  Κ Α Ι 

Ο Π Λ ΙΤΩ Ν
—Διά Β. Δ. τής 30-1-71 προήχθη είς 

τόν βαθμόν τού Μοιράρχου "ό 'Υπομοί
ραρχος ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Εμμανουήλ.

—Διά Β. Δ. προάγεται είς τόν βαθμόν 
τοϋ Άνθ]στοϋ ό ’Ενωμ]ρχης ΠΑΠΑΘΑ
ΝΑΣΙΟΥ ’Αναστάσιος.

—Είς τόν βαθμόν τοϋ Ένωμίρχου προ- 
ήχθησαν οί Ύπεν]ρχαι 1) ΚΑΤΣΑ- 
ΒΡΙΑΣ Κων]νος, 2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Στέφανος, 3) ΓΚΟΤΣΗΣ Δημήτριος καί 
4) ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Χρήστος.

Η Θ ΙΚ Α Ι ΑΜ ΟΙΒΑΙ 
Δι’ άπλού έπαίνου τοϋ ’Αρχηγείου 

Χωρ]κής έτιμήθησαν οί κάτωθι Χωρ]κες: 
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΙΚΟΣ Άστέριος καί 
ΠΛΟΙΑΡΙΔΗΣ Κων]νος, διότι «ύπηρε- 
τοϋντες είς τήν Δ.Α. Θεσ]κης χάριν τοϋ 
άξιεπαίνου ζήλου, έργατικότητος καί δρά
στη ριότητος έπέτυχον τήν σύλληψιν, 
έν Θεσ]κη, έπικινδύνου διαρρήκτου δρών- 
τος είς Θεσ]κην καί τά περίχωρα αύτής».

Α Π Ο Λ Υ Σ Ε Ι Σ  
Κριθέντες ύπό τής Α.Σ.Υ.Ε. άνίκανοι 

διά τήν ένεργόν ύπηρεσίαν τής Χωρ]κής 
άπελύθησαν προαγόμενοι άμα είς τόν 
βαθμόν τοϋ Ύπεν]ρχου ο ί : ΚΟΥΔΟΥ- 
ΜΑΣ Δημήτριος, ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κων]νος, 
ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ Νικόλαος, ΤΣΙΑΜΗΣ 
Άθαν. ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ Κων]νος καί 
ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ Σπυρίδων.

Φ ΙΛ Ο Ξ ΕΝ ΙΑ  Υ ΠΑ ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚΩ Ν  
Ε ΙΣ  Ε Θ Ν ΙΚ Η Ν  Ε ΣΤ ΙΑ Ν  

Τήν 6-3-71 άρχεται ή 20ήμερος φιλο
ξενία τών προσκληθέντων είς τήν ΕΘΝΙ
ΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ 'Αγίων Αναργύρων Α τ
τικής τοϋ ’Εθνικού Ιδρύματος «ΒΑΣΙ
ΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» (120) έκατόν είκοσι 
'Υπαξ]κών Χωρ]κής.

Στοιχειώδες καθήκον θεωροϋμεν νά 
έκφράσωμεν καί άπό τών στηλών τοϋ 
περιοδικού τούτου τάς ειλικρινείς εύχα- 
ριστίας μας πρός τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα 
«ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» τό όποιον συνε- 
χίζον τό έθνικόν καί κοινωνικόν έργον 
του, λίαν συχνά άπό έτών ήδη έξακο- 
λουθεΐ νά προγραμματίζη 20ημέρους 
φιλοξενίας καί διά τούς άνδρας τοϋ Σώ

ματός μας, άναγνωρίζον οϋτω τήν θέσιν 
καί τόν ίδιάζοντα ρόλον τοϋ ’Αστυνομι
κού είς τήν σύγχρονον ζωήν.

Δ ΙΑ Φ Ο ΡΟ Ι Δ ΙΑ ΤΑ Γ Α Ι
Παρά τοϋ Αρχηγείου Χωρ]κής έξε- 

δόθησαν αί κάτωθι διαταγαί αί όποίαι, 
ώς έκ τοϋ άντικειμένου των, έχουν ιδιαί
τερον ένδιαφέρον διά τούς άναγνώστας 
μας. *
Ύ π’ άριθ.400] 1 ]3 έ.έ. δ]γή Α.Β.Χ. (Δ]νσις 
Στρατ]γίας) δι’ ής καλοϋνται πρός κατά- 
ταξιν είς τήν Χωρ]κήν ίδιώται, κλάσεως 
1968 καί νεωτέρων, έπί 3ετή θητεία, πρού- 
πηρετήσαντες είς τό στράτευμα ή τήν 
Χωρ]κήν, καθορίζονται τά τοϋ τρόπου 
κατατάξεως, προσκομιστέα δικαίολογη- 
τικά κλπ. *

Ύ π’ άριθ. 702]3]4γ έ. έ. δ]γή A. Β. X. 
(Δ]νσις ’Οργανώσεως) δι’ ής έκοινοποιή- 
θη ή ύπ’ άριθ. 2444]Γλ 614 έ.έ. δ]γή τοϋ 
Ύπουργ. Συντονισμού περί άπογραφής 
πληθυσμού, κατοικιών, οικοτεχνίας κλπ. 
ήτις παρέχει όδηγίας, περί τοϋ τρόπου 
συνεργασίας άπογραφέων καί όργάνων 
Χωρ]κής.

*

Ύ π’ άριθ. 537]4]41γ έ. έ. όμοια A. Β. X. 
(Δ]νσις Οικονομικού) δι’ ής έκοινοποιή- 
θη ή 'ύπ’ άριθ. 537]4]41 άπόφασις τοϋ κ. 
Υπουργού Δημ. Τάξεως, ήτις καθορίζει 
τήν κατ’ άποκοπήν μηνιαίαν χορήγησιν 
έξόδων διά θέρμανσιν τών Υπηρεσιών 
Χωρ]κής.

*

Ύπ’ άριθ. 501]3]9α έ. έ. όμοια A. Β. X. 
(Δ]νσις Οίκον]κοϋ) δι’ ής έκοινοποιήθη 
τό ύπ’ άριθ. 807]9-1-71 Ν. Δ. (Φ.Ε.Κ. Τ. 
Α' 2]11-1-71) περί προσμετρήσεως έπι- 
δόματος εύδοκίμου παραμονής είς τόν 
κατεχόμενον βαθμόν (Τριετιών).

*
Ύπ’ άριθ. 537]6]35β έ. έ. όμοια ΑΒΧ 

(Δ]νσις Οίκον]κοΰ), δι’ ής έκοινοποιήθη 
ή ύπ’ άριθ. 537]6]35 έ. έ. άπόφασις τοϋ κ. 
Ύπουργ. Δημ. Τάξεως «Περί καθορι
σμού κατ’ άποκοπήν μηνιαίου χορηγή
ματος δι’ έξοδα καθαριότητος τών υπη
ρεσιών Χωρ]κής».

*

Ύ π’ άριθ. 599]59]1 έ. έ. όμοια ΑΒΧ. 
(Δ]νσις Οίκον]κοΰ), ήτις καθορίζει τόν 
τρόπον μισθώσεως μεταφορικών μέ
σων καί τό βάρος τών μεταφερομένων 
άποσκευών (μέχρις 80 κιλών) ύπό τών 
άποσπωμένων άνδρών.

*
Ύ π’ άριθ. 805]6]1 έ. έ. όμοια ΑΒΧ 

(Δ]νσις Οίκον]κοϋ), ήτις καθορίζει τάς 
περιπτώσεις καθ’ δς δικαιούνται τά όρ
γανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έλευθέ- 
ρας κυκλοφορίας, έν στολή ή έν πολι
τική περιβολή, διά τών άστικών ή υπε
ραστικών λεωφορείων τής περιοχής είς 
ήν έκτείνεται ή τοπική άρμοδιότης τής 
ύπηρεσίας των ή διά τών Σ.Ε.Κ., διά 
λόγους ύπηρεσίας, καί ότι δέν θά δι
καιολογούνται εισιτήρια είς βάρος τοϋ 
Δημοσίου είς τάς περιπτώσεις ταύτας.

*

Ύ π’ άριθ. 309]3]1 π. έ. Κανονιστική 
Δ]γή Α.Β.Χ. (Τμήμα Δικαστικού), καθο- 
ρίζουσα λίαν διεξοδικώς τά τοϋ τρόπου 
ένεργείας προανακρίσεως τύποις Σ. Π. Κ.

*
Ύπ’ άριθ. 814]6]1α π. έ. Κανον]κή 

Δ]γή Α.Β.Χ. (Δ]νσις Άστυν. Τροχαίας), 
περί «Κινητών Άνακριτικών Γραφείων».

Ύ π’ άριθ. 730]1]1γ π. 6. Κανον]κή 
Δ]γή Α.Β.Χ. (Δ]νσις Άστυν. ’Ασφα
λείας), περί «Σηματικών καί ’Εγγράφων 
άναφορών άδικημάτων καί συμβάντων».

Ε Ο ΡΤ Α Σ Τ ΙΚ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  
ΤΟΥ ΣΩΜ ΑΤΟΣ

Ό  Σύνδεσμος ΦΙΛΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΜΥ
ΤΙΛΗΝΗΣ «οργάνωσε τελετήν βραβεύ- 
σεως (17-1-71) είς τό Δημοτικόν Θέατρον 
Μυτιλήνης τού καλλιτέρου Τροχονόμου 
καί τού καλλιτέρου Χωρ]κος τού έτους 
1970, διά Μεταλλίων καί Διπλωμάτων. 
Έβραβεύθησαν οί Χωρ]κες: 1) ΛΑΒΑ- 
ΖΟΣ Θεόδωρος, ώς ό καλλίτερος Τρο
χονόμος καί 2) ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ Γεώργιος 
ώς ό καλλίτερος Χωρ]λαξ Σχετικόν ρε
πορτάζ τής βραβεύσεως έδημοσιεύθη είς 
τήν τοπικήν έφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΗΣ» τής 19-1-71.

*
Τήν 16ην ’Ιανουάριου 1971 είς τό ξε

νοδοχείου «ΑΠΕΡΓΗ» τής Κηφισσίας 
έλαβε χώραν ή κοπή τής Βασιλόπιττας 
τών Όμίλων Φίλων Χωρ]κής Προαστίων 
Πρωτευούσης. Τήν έορταστικήν ταύτην 
έκδήλωσιν έτίμησε διά τής παρουσίας της 
ή σύζυγος τοϋ κ. Πρωθυπουργού κ. Δέ
σποινα Παπαδοπούλου, ή όποια μάλιστα 
έκοψεν ίδιοχείρως τήν πίτταν. Σχετική 
φωτογραφία τής έκδηλώσεως έδημοσιεύθη 
είς τήν σελίδα 189 τοϋ προηγουμένου 
τεύχους τού περιοδικού.

Τυχηρός τής ώραίας αύτής έορτής 
ύπή ρξεν ό Χωρ]λαξ τής Ύποδ]νσεως Α γο
ρανομίας Προαστίων Πρωτευούσης κ. 
ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ Παναγιώτης, ό όποιος 
έκτος τοϋ νομίσματος έλαβε τή εύγενεϊ 
φροντίδι τής κυρίας Πρωθυπουργού άπό 
τόν παριστάμενον βιομήχανον κ. ΧΩ- 
ΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΝ ’Αντώνιον ώς δώρον 
τό ποσόν τών δραχ. 5.000.

*
Τήν έσπέραν τού Σαββάτου 13-2-1971 

έδόθη είς τήν αίθουσαν τελετών τών Σχο
λών Χωροφυλακής ή έτησία χοροεσπε- 
ρίς τών Δοκίμων ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής έπί ταϊς έορταϊς τών άπόκρεω.

Παρευρέθησαν ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής καί ή κ. Καρυώτου, ό Α'. Ύπαρχη- 
γός καί ή κ. Άλεξανδρή, ό Β'. Ύπαρ- 
χηγός καί ή κ. Μάλλιου, ό Α'. ’Επιθεω
ρητής καί ή κ. Ζέρβα, οί Ταξίαρχοι 
Χωροφυλακής Κος καί Κα Μαλαβέτα, 
Καρτάλου καί Ζαφειροπούλου καί ό 
Διοικητής τής Σχολής Άξ]κών Χωρο
φυλακής Συνταγματάρχης καί ή κ. Ριζά.

Ωσαύτως οί καθηγηταί ’Ανωτάτων 
Σχολών Κος καί Κα Κρίσπη, Άγιου- 
τάντη, Άνδρουλάκη, Μαρκαντώνη, Φι
λιού καί Στρατηγοπούλου, άνώτεροι 
’Αξιωματικοί Στρατοϋ καί Χωρ]κής καί 
ίδιώται διδάσκοντες είς τήν Σχολήν 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής καί πλή
θος προσκεκλημένων τών Δοκίμων Άξιω- 
ματικών.

Τό πλουσιώτατον καλλιτεχνικόν πρό
γραμμα είς δ συμμετεΐχον εΰγενώς προσ- 
φερθέντες οί καλλιτέχναι Κώστας Βου- 
τσάς, Τάσσος Γιαννόπουλος, Γιώργος 
Ζαμπέτας, Έλενα Κυρανα, Βάσω Μεσ- 
σηνέζη, Μανώλης Μητσιάς, Αδελφές 
Μπρόγερ, Γιώργος Νταλάρας, Μαίρη 
Πάλλη, Άντώνης Παπαδόπουλος, Σά- 
κης Παπανικολάου καί Γιάννης Πουλό- 
πουλος, έπαρουσίασεν ό Κώστας Βενε- 
τσανος.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Παρακαλοϋνται απαντες οί έπιθυμοϋν- 
τες κύριοι Χωροφύλακες ΐνα καταστούν 
συνδρομηταΐ τού Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩ
ΡΗΣΗ ΧΩΡ]ΚΗΣ», όπως άπευθύνωνται 
έγγράφως (δι* άναφορας ή δηλώσεως 
υπευθύνου), εις τήν υπηρεσίαν είς τήν 
όποιαν υπηρετούν σήμερον, ΐνα αϋτη 
μεριμνήση υπηρεσιακός διά τήν έγγρα- 
φήν των.

"Εστω πρός γνώσιν των ένδιαφερομένων 
ότι τού λοιπού έπιστολαί, έν σχέσει πρός 
τό άντικείμενον τούτο, άπευθυνόμεναι 
πρός τήν Διεύθυνσιν τού Περιοδικού 
δέν θά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Σ

1.—Ύπεν]ρχην κ. Ε. ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗΝ: 
Έπΐ τού θέματος τής διά Νόμου καταρ- 
γήσεως τών Προαγωγικών έξετάσεων 
Ύπεν]ρχών διά τόν βαθμόν τού ’Ενω
μοτάρχου καί ’Ενωμοταρχών διά τόν 
βαθμόν τού Άνθ]στού, τού χρόνου καί 
τών λοιπών κριτηρίων προαγωγής 
τούτων, ούδεμία, έπί τού παρόντος, 
όριστική άπόφασις έχει ληφθή παρά 
τών αρμοδίων παραγόντων, καί ώς έκ 
τούτου ούδεμία σχετική άνακοίνωσις 
έγένετο παρ’ ήμών.
Πάντα τά ήδη άναγραφέντα έπί τού 
ζητήματος τούτου, δέν άνταποκρίνον- 
ται πρός τήν πραγματικότητα.

2.— Ένωμ. κ. ΚΟΣΙΚΙΔΗΝ καί 
Χωρ. κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ 

Έ πί τού θέματος τής μή καταβολής 
εισιτηρίου παρ’ άνδρών τού Σώματος 
όταν οΰτοι ταξιδεύουν διά τρόλλεϋ, έν 
πολιτική περιβολή, έγένετο ήδη ή 
δέουσα ένέργεια παρά τού ’Αρχηγείου 
Χωρ]κής (Δ]νσις Τροχαίας) πρός τό 
Ύπουργεΐον Συγκοινωνιών. Συνεπώς 
άναμένεται ή ρύθμισις τού θέματος.

Λ Η Ψ ΙΣ  ΣΥ Ν Ε ΡΓΑ Σ ΙΩ Ν .

Έλήφθησαν διά τό περιοδικόν αί 
συνεργασίαι τών κάτωθι:
1. 'Υποστράτηγου ΧωρΙκής έ. ά. κ. 

Άλαξάνδρου ’Αρτεμίου «ΤΑ ΝΑΡΚΩ
ΤΙΚΑ».

2. ’Αστρονόμου, κ. Κ.Σ. Χασάπη «ΤΟ 
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ ΤΟΥ
ΧΕΟΠΟΣ».

3. Υποστρατήγου ΧωρΙκής έ. ά. κ. 
Κων]νου Μαρκάτου «Η ΔΙΑ ΤΩΝ 
ΙΧΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ».

4. Δημοσιογράφου κ. Νικολάου Κτενιά- 
δη «ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ».

5. 'Αρχιμανδρίτου κ. 'Αμβροσίου Λενή 
«Η ΓΗ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ».

6. Λογοτέχνου κ. Δημητρίου Γιαννου- 
κάκη «ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ».

7. Λογοτέχνου κ. Νίκου Βυζαντινού, 
«ΤΟ ΜΑΣΟΥΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟ».
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8. Γενικού Δίντοΰ Κ.Θ.Β.Ε. κ. Γιώργου 
Κιτσοπούλου, «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΣ- 
ΚΟΣ» καί «ΜΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ».
9. Παναγιώτου Τσάμη «ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥ- 

ΡΟΜΗΛΙΟΣ».
10. Διδασκάλου κ. Χρίστου Δουδουλιάκη 

«Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΛΙΚΝΟΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».

11. Χωροφύλακος κ. Νικολάου Πατσατζή 
«ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ».

12. 'Ιστορικού—Λαογράφου κ. Χρίστου 
Βουνά «ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕ
ΛΙΔΕΣ».

13. κ Ίωάννου Νούσκα «Επ ΜΟΥΣΙΚΑΙ 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ».

14. Μαθήτριας ΔίδοςΜαριάνας Τοσουνί- 
δου «ΕΙΡΗΝΗ», καί «150 ΧΡΟΝΙΑ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ» ποιήματα.

15. Καθηγητού Μ.Ε. Κυριάκου Παπαμα- 
καρίου «Ο Ε ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ».

167 Χωρ]κος κ. ’Αθανασίου Τσέρτου «ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΑΣ».

17. Δημοσιογράφου κ. Χαρ. Χρυσάφη 
«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ».

18. Ένωμ]ρχου κ. Παναγιώτη Μαργωνη» 
«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ».

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έλήφθησαν τά κάτωθι βιβλία καί πε
ριοδικά:
1. «Τό κεφαλλονήτικο ήμερολόγιο τού 

1971,» τού Λογοτέχνου κ. Χρήστου 
Βουνά, μέ πλούσια θέματα άπό τήν 
ιστορίαν καί τήν παράδοσι τού όμορ
φου νησιού.

2. «Ήμερολόγιον—Λεύκωμα τού 1821», 
έκδοσις τής μονής Παναγίας Σουμελά 
άφιερωμένον είς τά 150 χρόνια τής 
Έπαναστάσεως.

3. "Υμνοι στήν Έπανάστασι» καί «Χαρί- 
δημος καί Ροδάνθης, τού Δικηγόρου κ. 
Ίωάννου Κυβερνητάκη, Ηράκλειον
1970.

4. «Βιβλιογραφία τής ’Επαρχίας Έλασ- 
σώνος» καί «Τά κλέφτικα Τραγούδια 
τής ’Επαρχίας Έλασσώνος» τού Δημο
σιογράφου κ. Ίωάννου Άδάμου.

5. 'Ετήσια Έκθεσις τής Κυπριακής 
’Αστυνομίας» Έκδοσις τού Άρχηγίου 
τής ’Αστυνομίας τής Κύπρου διά τό 
έτος 1969.

6. «Άργολίς» Ιανουάριος—Φεβρουάριος
1971. Τό πρώτον τεύχος μιας κατά 
πάντα άξιοπαίνου προσπάθειας ή 
όποια προδικάζει λαμπρόν μέλλον διά 
τό περιοδικόν, τά δέ συγχαρητήρια 
άνήκουν είς πάντας άσχολουμένους 
μέ τήν έκδοσίν του.

7. ’Εργατική Έπιθεώρησις» Ιανουάριος 
1971, μηνιαϊον δργανοντής ’Εργατικής 
Εστίας μέπλουσίανκαί έκλεκτήν ύλην.

8. «Σκόρπια φύλλα» Άθήναι 1970. Λο
γοτεχνικά κείμενα δοσμένα μέ περισ
σή άνθρωπιά άπό τόν συγγραφέα κ. 
Χρήστο Καραχάλιο Άντ]ρχην Χωρο
φυλακής έ. ά.

9. «Προβολέας» Ιανουάριος 1971, μη
νιαία εικονογραφημένη έκδοσις.

10. ’Αθλητισμός καί νιάτα», Φεβρουά
ριος 1971, Μηνιαία άθλητική καί νεα
νική έπιθεώρησις έκδιδομένη ύπό 
τής Γενικής Γραμματείας ’Αθλητισμού

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  
Ε ΙΣ  Α Ν Δ ΡΑ Σ ΤΟΥ ΣΩΜ ΑΤΟΣ

Ύπό τού’ΕκδοτικοΰΟϊκου« ΜΕΛΙΣΣΑ» 
(Άθήναι—Πανεπιστημίου 34) προσφέ- 
ρεται είς τούς άνδρας τού Σώματος τό 
«ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑ- 
ΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» (2 τόμοι) αντί 1.900 δραχ
μών, καί είς μηνιαίας δόσεις τών 150 
δραχμών. Παραδίδονται καί οί 2 τόμοι 
άμα τή καταβολή (200) δραχμών. Οί 
ένδιαφερόμενοι δέον όπως άπευθύνωνται 
άπ’ εΰθείας είς τήν άνωτέρω Διεύθυνσιν 
τού ’Εκδοτικού Οίκου.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΔΕΚΑ Α Π Α Ν ΤΗ ΣΕΙΣ

1 .  Π ροηγήθη : (1 7 8 7 ).
2 . "Ο ’Ιω ά ν ν η ς , δευτερότοκος γυ ιά ς 

τοΰ  Θ . Κ ολοκοτρώ νη  .
3 . Ν ικήτας Σ τα μ α τελ ό π ο υ λ ο ς, ό έ π ω -  

νομασθείς Τ ο υ ρ κ ο φ ά γο ς .
4 . ’Ε ναντίον τοΰ  Ί μ β ρ α ή μ .
5 . Κ όμης Γκάμπα- (φ ίλ ο ς  το υ ) , Μ ι- 

λ ιγκ εν  (γ ια τρ ός τ ο υ ) ,  Φ λέτσερ 
(ύ πη ρ έτη ς τ ο υ ) .

6 . Ή  Τ ερέζα Μ άκρη.
7 .  ’Ε ρρίκος Δ ανιήλ  Γ κω τέ Δ ερ ιγνΰ  

(Γ ά λλος) , ’Εδουάρδος Κ όδριγκτον 
(Ά γ γ λ ο ς )  , Λ ογγΐνοςκ όμ η ςΧ έϋ δεν  
(Ρ ώ σ σ ο ς ) .

8 . ’Ιω άννη ς Γ αβριήλ  Έ ϋ ν α ρ δ  ’Ε λ
β ετό ς) .

9 .  ‘Ο Φ ραγκ ίσκος Γ εώ ργιος ’Ιω σ ή φ  
Κ άρολος, Κ όμης (κ α ί κ α τόπ ιν  Π ρ ί- 
γ κ η ψ )  Μ έτερ ν ιχ .

1 0 . Τό Κ ο ΰ γκ ι, τό Μ εσ ολόγγι, τό 
Ά ρ κ ά δ ι .

Σταυρόλεξου ύπ’ άριθ. 15.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
1 1 I Α Μ Α Ρ Α I Κ Α θ 0 Δ 0 1 ■
2 Κ Α Ρ Α Β Α Ν 1 Α Π Ο Δ Ο Σ 1 Σ

3 Α Τ Τ Α Σ 1 Α θ Ε Ρ Ο Σ | Κ Α
4 Λ Α I Σ 1 Σ Π Α Ρ 0 Σ Μ ι Ε Τ
5 A Ν 1 Α Ν 0 Τ Η Ρ 0 1 Κ Α Λ Α
6 Μ 1 1 Ε α Σ Α Λ 0 I Π Α Λ 1 Ν
7 A Κ Α Κ 1 Α Μ 0 Σ Μ Α Λ Α Κ Α
8 I Η Μ ■ Γ Ε Ρ 0 Σ Μ 0 Ρ Α Λ Η I ,

9 1 Μ Α Τ 1 Σ Μ0 Ν Ο Σ 1
10 Β Α Σ Α Ν 0 Σ Α Ε Ν 0 Ν ■ Κ Α 1

11 A Κ Υ Ρ 0 r Κ Α Ν Σι Α Μ Α Ν Α
12 I 0 Ρ 0 Σ Κ Α Λ Α Τ Σ Α Ν 1 Σ
13 1 Ρ 1 Σ Π 0 Σ 1 Μ 0 Σ Τ 1 Κ 1 ,
14 κ Ε Α Αί Α Υ Τ Α ■ ϋ Α Μ Σ Α Μ
15 Ε ί 0 Ρ Α τ Α Σ 0 Κ 1 Ν Ν Ο
16 I Τ Ε Γ Α Ν 0 Ν Ο Ρ Ο Σ Μ ΜΟ Ν
17 ■ Α Ν Α Μ 0 Ν Μ I Α Σ Α Α Ο t U
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3. — Australia $ 20
4 . — Western Europe Countries $ 7 
The subscription include postage by 
air mail.

IN THIS I S S U E . ..

«Law enforcement during the 1821 Independence War.»
Lt. General Anastassios Karyotis Gendarmery Chief, gives an outline of the evolution of the Law 

enforcement in Greece during the Independence war of 1821, and he reminds us of the priceless inheritance 
which imposes upon us great responsibilities towards those courageous and intelligent forefathers of the 
Gendarmery who founded our Agency, depsite the hardships and difficulties of those bitter times. He also, 
suggests, that as we commemorate our independence, we should renew our faith and pride in our Police 
Force and we should give humble thanks to God for the spiritual heritage won by these brave men of destiny.
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The presence of the Law Enforcement institution 
may be traced back to the far-distant centuries even 
of the primitive life, because evil, crime, and inju
stice were inherent in the human beings.

Since crime is eternal — as eternal as society — 
the latter had to defend itself against those human 
beings that were fallen outside the pattern of per
mitted conduct. This necessity led the society to 
establishing the Law Enforcement Institution as an 
indespensable machinery for its defence against disor
der and crime. Thus the Law Enforcement was, it is 
and it wil be always an unsubstituted frontline re
presentative of Society for preserving public order 
and peace, which are indespensable prerequisites for 
the welfare and progress of the community.

So far as we know, human fallibility has manife
sted itself in all types and forms of human organi
sation. Everywhere and always, some human beings 
have fallen outside the generally accepted patterns of 
permitted conduct. Crime is, therefore, an ever-pre
sent condition even as sickness, disease and death. 
The more complex society becomes, the more difficult 
it is for the individual and the more frequent the 
human failures. For this reason, it was absolutely 
necessary that the law enforcement not only be pre
sent at any time and community, but also to be able 
to keep pace with the ever changing patterns of so
cial life and demands of the ages.

Greece, was literally the first country to break 
its material and spiritual bonds and to dare to de
part from myth in i^rder to organise her social life 
based on logical thought and on the quest of «WHY», 
as well on ideals which even to day’s scientists take 
for granted, simply because they were proved to be 
true.

Greece, being the first to make laws to be enfor
ced in an organised state, like Athens, Sparta, Corinth 
etc. was also driven to the idea of establishing the 
competent public agencies to resume responsibility 
for enforcing them properly. Popular belief had at 
that time to be strong to the necessity of enforcing 
the State Laws, which were absolutely necessary for 
the prosperity of the people and the progress of the 
State. The ancient Greeks believed in Hercules, Thes- 
seus and other legendary heros, as personifying law 
and order. They, also, considered this so important 
that later on they got to assigning as law enforcement 
officers, on a voluntarily base without any recom- 
pence, the most distinguished for their ethos citizens 
to serve as such, for a period of one year. This duty 
was concidered and honorary office and many di
stinguished personalities like Solon, Pericles, Socra
tes, Plato and others were honoured with this highly 
respected distinction of the State.

Having such highly respected ideals on Law En
forcement, the ancient Greeks had organised one of 
the best police systems of the known world of that 
time.

The further evolution of the Law Enforcement 
Institution in Greece, continued through the centuries 
and it was interrupted, only, when Greece had sub
sided to the Ottoman Empire. During the long-drawn 
up period of foreign domination, the conqueror pre
served the Greek Police System, but under a diffe
rent form and under its control.

In the course of the 400 years under a brutal 
foreign yoke, law enforcement in Greece, was carried 
out primarily by the Turkish occupation Authorities, 
which had to preserve the Hellenic Police ones as 
well, in order to make easier their ruling over the



— The Gendarmery’s main concern atter establishement was the maintannance of public order and 
peace in the country just liberated.— This picture was painted by the French tourist Henry Beil who 
had eye-witnessed the great efforts of the Gendarmery in suppressing unlawful gangs of Robes in Phthio-

tis area.

unsubdued Hellenes, who had never ceased to strug
gle for their independence.

The Law Enforcement system used during that 
time was as follows : In each district, a Turkish Go
vernor, called Voevodas, was assigned to keep law 
and order and suppress the frequent revolts of the 
Hellenes, as well. To carry out effectively these du
ties, he was assisted by a Police Officer, called Kapou 
Bouloubassi, who had under his orders a small mili
tary force, which was neither sufficient nor efficient 
to carry out its important responsibilities, under such 
unfavorable conditions in an occupied country, like 
Greece, which had never given up her hopes of re- 
gainigig the independence. The inefficiency of this 
Police Force was, usually obliging it to resort to

cruelty, ruthlessness and unusual police tactics which 
constituted the most common expression of the most 
oppressive power of the Ottoman Empire.

Besides this Turkish Police Authority, as we men
tioned before, the conqueror was obliged to keep 
also the existing up to the domination of Greece, 
the law enforcement system of the Greeks as well, 
a privilege which was awarded by the Sultan, in or
der to make his ruling over them easier and more 
effective.

During this period the Hellenic Law Enforcement 
Authorities were as follows :

Each Community had the so-called Demogeron- 
tes, or Kotsabassis in Turkis who were selected 
among the most distinguished citizens. The Demoge-
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Commissionned officer during the period of the King Otto.

rontes were responsible to the Turkish Governor- 
Voevodas - for preserving law and order, assisted by 
a small force of civil guards, field guards and agents 
(Protogeroi), who were paid by the Community. Be
sides this Community Authorities, in each district 
capital there was an armed Greek force, consisted of 
the so-called «Armatoloi».

The Armatoloi were selected and appointed by 
the Hellenic District Authorities — the Proestotes — 
after approval of their appointment by the Turkish 
Voevodas, and they were serving for one year.

The «Armatoloi» being armed and well-trained 
had offered many important services to the Nation 
during the longdrawn up harsh and brutal foreign 
domination and they were many instances that they 
prevented many atrocities and injustice on the part 
of the ruthless conquerors. Moreever, the «Armato
loi» were the first organised armed units, which con- 
stisted the main offensive force against the ennemy 
when the independence war started in 1821.—

Besides the adversities and hardships of the bitter 
independence war, which lasted for alsmost seven 
years, Greece, was faced, from the very first moment 
of her independence, with very difficylt problems, 
among which predominant place had the imperative 
necessity of re-establishment of law and order in the 
newly liberated districts of the country.

To this end, two months after the beginning of 
the Independence war The Peloponese Senate was 
established to resume the responsibility for the pre
servation of public order and peace and for the 
reorganisation of the newly liberated districts of Pelo- 
ponnissos. Unfortunately the Senate did not succeed 
in attaining its objectives and this was due, not only

to the continued war operations, but also to the pre
vailing at that time disorder and disorganisation in 
the liberated areas.

A little later on, following a-relative-suggestion 
of the prince D. Ipsilantis, the «Peloponese General 
Chart» was accepted, by the General Assembly, ac
cording to which Pelopenese was divided into 24 
administrative districts. For the Administration of 
each district a five member District Counsil was as
signed, the so-called «Ephoroi». One of these five 
Ephoroi, was responsible for the law enforcemenet 
assisted by a force of fifty armed men under the 
supervision of the Deputy Ephoroi. Besides the law 
enforcement duties, the Ephoroi, exercised judicial 
ones as well.

At this time was also, established by the Field 
Marshal of the Independence war General Theodoros 
Kolokotronis, the first Hellenic Military Police under 
Andreas Papadiamantopoulos.

Following the liberation of the capital of Pelo- 
'ponese, Tripolis, an attempt was made by the Argos 
General Assembly of December 1821, for the revision 
of the Peloponese Chart and for the reorganisation 
of the administrative system in the liberated districts.

Gendarm during the first years of the esterblishment of the 
Gendarmery.
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«Proestotes», who were responsible for the admini
stration and law enforcement as well, having this time 
specific responsibilities prescribed by this Chart.

Despite the good will and the generally accepted 
necessity of reorganising the country-’s administration, 
all these efforts failed in solving this urgent problem, 
and this was due not only to the prevailing adversi
ties and difficulties of the still raping independence 
war, but also, to the lack of experienced, in this 
respect, personalities, and above all to the lack of 
the necessary means and facilities, and the conditions 
which derived from a long-drawn up foreign domina
tion by a harsh and ruthless conqueror who disrespe
cted all human rights.

The efforts of the Hellenes, nevertheless, did not 
cease and a new broader General Assembly of re
presentatives from Pelopenese, the islands, western 
and eastern Continental Greece was held on Decem
ber 20th, 1821 at first in Argos and then in Epidau- 
rus. This Assembly passed the provisional Constitu
tion of Greece, in which the Ministry of Police was 
prescribed as well, for the first time in the Greek 
History. First Minister of Police was assigned an ex
cellent and brave leader of the Independence War 
Mr. Lambros Nakos, who devoted all his time and 
efforts to reorganising the Police Authorities and to 
preserving law and order.

The second General Assembly held in Astros on 
March 29th, 1822 although made some changes in 
the Provisional Constitution, it did not touch the 
existing Police System, according to which in each 
District was assigned a Police Administrator — 
Phrontistis — and in each sub — district a deputy — 
Police Administrator. In each community were also 
assigned three or more Demogerontes — one of 
whom was responsible for the law enforcement in his 
Community.

The third National Assembly held in May 1827 
at Troizina passed the «The new Political Constitu
tion of Greece.» and it set up the Ministry of Home 
Affairs and Police.

The new Constitution was guaranteeing the hu
man rights and restricting the Police Authority.

Following a new Act of May 1st, 1827 the coun
try was divided into Prefectures (Themata or Nomos) 
over each of which was placed a Prefect and a Gene
ral Police Administrator who was responsible for the 
law enforcement in the area of Nomos and for the 
supervision and coordination of Police activities of 
the local Police Authorities (The Demogerontes).

This state of things lasted until the arrival of the 
first Prime Minister Mr. Ioannis Kappodistrias, who 
arrived in Aigina island on January 6th 1828.

The new Prime Minister was faced with many 
and complicated problems which he tried hard to 
overcome.

Greece at that time was still in a desperate posi
tion. Seven years of bitter fighting against a ruthless 
and harsh ennemy were enough to put the country 
completely in ruins and disaster. Because of the 
prevailing difficult circumastances during the seven 
years of the Independence war, the administration 
of the country was still at the stage of experimenta 
tion and hard effors were devoted by the leaders of

— Greek Easter during the period of the Independence war. 
(Lithography).

The adversities of those times and the existing 
contradictions and personal ambitions of the repre
sentatives of the Assembly, did not permit the solu
tion of the complicated administrative problems and 
this resulted in retarding the reorganisation of the 
liberated districts, which were actually acting inde
pendently of each other.

The same happened also in Western Continental 
Greece, where efforts to set up a competent and 
proper administrative machinery failed as well.

The stern Continental Greece succeeded, though, in 
facing this problem in a better and more effective 
way. The Amphissa General Assembly of November 
20th. 1821, passed the Chart of Eastern Continental 
Greece, by virtue of which the following Authorities 
were established : a) The Arios Pagos - Supreme 
Court, b) The National Partiament and c) The Di
strict Administrative Authorities — the so-called —
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Greece to find the correct solutions to these pro
blems, but unfortunately without any substantial 
success. Four hundred years under a ruthless and 
brutal foreign yoke and seven years of disatrous war 
had almost paralysed any creative effort of the Na
tion and as it was natural, left behind a great many 
shortcomings and difficulties in every facet of its life.

Primary concern of the experienced and excellent 
first Prime Minister of Greece, just after the Inde
pendence of the country was the restoration of pu
blic order and peace, which were the ground foun
dation for the reorganisation and prosperity of the 
country. This was effected through the reorganisa
tion of all the Ministries and the setting up of the 
so called «Panellinion» — the Panhellenic Counsil — 
which replaced the existing up to that time Parlia
ment (Vouli). — Among the new Ministries was also 
the Ministry of Police.

To this effect, he reorganised completely the 
existing Police System and he passed relative law 
prescribing definetely the police duties and respon
sibilities, which were divided into three categories : 
a) The preservation of law and order b) The admi
nistrative ones and c) The judicial Police duties.

Besides the existing local Police Authorities, in 
the large Municipalities were now assigned specially 
selected Police Officers, the so called «Politarchai». 
In the capital of Greece a new Police Force was set 
up under the name of Politarchia, and it was to be 
extended later on to other large cities as well. The 
city was divided into 4 districts, under a Politarchis 
who had under his command 12 Police Officers. The 
new police officers were selected among the fighters 
of the Independence war, but were not qualified for 
the important police mission.

The efforts of the Prime Minister were remarkable 
indeed, but unfortunately were interrupted by his 
sudden death on September 27, 1828 in Nauplion. 
Nevertheless these efforts were successful, because 
for the first time after the independence, Greece, 
enjoyed the so badly needed public order and peace. 
The newly established under the famous Leader of 
the Independence war Makriyiannis in 1828 and after 
1830 under Nik. Stamatelopoulos, «Civil Guard of 
Pelopenese» succeeded in restoring the public order 
and peace. Another success of the Prime Minister 
was the break down of the piracy which was rava
ging the Greek coasts and Aegean Islands. The brave 
admiral of the Greek Navy Andreas Miaoulis succe
eded in exterminating the pirates of the Aegean Sea 
by seizing or sinking over 70 piratic ships within a 
few years restoring this way freedom of navigation 
and sense of security along the coastline of the 
country.

Despite these great efforts of the new Prime 
Minister, who did his best to set up an up-to-date 
State, the existing among the Military Leaders and 
Politicians of that time rivalries, their personal am
bitions and certainly in some extent the foreign in-

— King Otto, wearing a colonel’s uniform during the first 
years after the Independence of Greece.

tervention and intrigues resulted in bringing the coun
try back to disorder and chaos, especially following 
the revolt of Ioannis Koletis, which lasted untill the 
arrival of the first King of Greece Otto, who found 
the country in almost a state of anarchy and di
saster.

From now on a new era starts for Greece and 
efforts were devoted once more to restoring the pu
blic order and peace and to reorganising the admini
strative system of the country, in order to find its 
way to progress and prosperity.

This necessity led the Regency to reconsider the 
situation seriously and to setting up an National 
Police Force based on Military discipline in order 
to be able to cope with the serious problems of 
anarchy that prevailed almost throughout the coun
try at that time.

Thus, The Hellenic Gendarmery Corps was esta
blished by virtue of the royal act of May 5th 1833 
being the first institutionalised national Police Force
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A revolt against King Otto, which was suppressed by General Theodore Grivas. (Lithography)

of our Country and serving it now over 137 years 
filled with glory and unprecedented sacrifices whene
ver was called to resume responsibilities beyond its 
main duties.

The Hellenic Gendarmery was a semi-military 
organisation and it was a supplementary part of the 
Hellenic Armed Forces utill recently. Its duties were 
prescribed by the above mentioned Royal Act and 
were the following : The preservation of public order 
and peace; The prevention oand suppression of cri
mp; The enforcement of laws through on ut the realm 
of the new Greek Kingdom, even in the military 
camps and many other duties of administrative nature.

Though the Hellenic Gendarmery was set up un
der very adverse circumstances which were not at all 
encouraging for a new Police Force and though Gre
ece at that time could afford neither luxury nor many 
facilities, the Corps succeeded in satisfying the expe
ctations of the new born Nation and in being deve
loped into a modern Police Agency.

Special attention was paid not only to selecting 
the proper Leadership but also personnel having the 
required qualifications to fit to a new Police Agency, 
resuming such an important mission and responsi
bility.

The Gendarmery started its carreer with a man
power which consisted of the following personnel: 
One Chief, 10 Captains, 24 Lieutenants, One Quarter 
Master, 103 Sergeants, 920 gendarmes, 120 of whom 
were mounted ones. The first Captains of the Gen
darmery were assigned in June 12, 1833 and they 
were selected among the most distinguished Officers 
of the Independence War such as : Konstantinos

Vlachopoulos, who was also the first Chief of the 
Gendarmery, Antonios Mavromichalis, Nik. Petme- 
zas, Ilias Panas, Demetrius Deligeorgis, Ioannis Ve- 
lentzas, D. Koutsoyiannopoulos, G. Kleopas, M. 
Sissinis and George Voinessos.

The Gendarmery Officers were also selected among 
the brave and honest fighters of the Independence 
War, who were distinguished not only for gallantry 
but also, for being of higher caliber of character and 
education.

The first steps of the Hellenic Gendarmery were 
difficult, but very soon the Corps found its correct 
way to progress and modernisation adjusting itself 
to the ever changing circumstances and succeeded in 
gaining the general approval, respect and admiration.

Referring to the Hellenic Gendarmery the Marquis 
De Saint Claire said that «. . . i t  was the most suc
cessful organisation that Greece ever had, because it 
was consisted of distinguished and brave men, who 
proved to be inspired by the spirit of the Indepen
dence War and the Love towards their Homeland, 
for the independence of which they fought bravely 
and victoriously contempting not only luxury, but 
even death. . . ».

These brave men, these tough fighters of the ru
thless and bitter war proved within a short time that 
they were excellent peace officers as well, because 
they succeeded in carrying out very effectively the 
very difficult duties imposed upon their soulders un
der most inconvennient circumstances, despite the 
inefficiency of facilities and means, and they set the 
foundations on which the Gendarmery has grown to 
a modern Police Agency.—
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ΤΑΠ Η ΤΕΣ

" Π Ο Τ Η Σ

ΑΡΩΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ :

ΙΡ Α  ΚΤ 1 Κ A

J h o M ia

Κατασκευασμένο καί Ε Γ Γ Υ Η Μ Ε Ν Ο  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ τό χαλί σας ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ σέ κάθε στάδιο 
τής δημιουργίας του.
Έ να  πλήθος από τεχνικούς καί καλλιτέχνες δημιουρ
γεί συνεχώς τήν τελευταία λέξη τής μόδας στά χαλιά. 
ΤΗΝ ΜΟΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΑ.
Τά χαλιά ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ καί πλένονται 
εύκολα δταν καί δπως έσεϊς θελήσετε γιατί  έχουν 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ, Α Ν Ε Ξ Ι Τ Η Λ Α .  ΤΩΡΑ 
ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ.



Κέντημα με 
κλωστές

D Μ C

Σ Ε Μ A I Ν .

Μ αγιάτικα στεφάνια άπό κόκκινα καί Ρόζ Τριανταφυλλάκια γιά νά στολίσουν τό τραπέζι σας. θά 
τό κεντήσετε σέ Καμβα Χακί No 9 μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D. Μ. C. (ΝΤΕ—ΜΙ—ΣΕ) διπλή κλωστή σέ στραυ 
ροβελονιά στά κάτωθι χρώματα :
Καφέ Νεγκρ 3371, Λαδί 830, Πράσινο 471, Κόκκινο 817, Γκρενά 902, Φραίζ 351, Χρυσάφι 680,


