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Οι σύγχρονοι κατακτητές δεν εμφανίζονται πάντοτε 
πάνοπλοι – όπως οι Κονκισταδόρες στη Λ. Αμερική 
ή οι Οθωμανοί έξω από την Πόλη. Σήμερα, «στο 
μυαλό είναι ο στόχος», όπως έλεγε κι ένα ποίημα, 
κι έτσι η άλωση ενός λαού πραγματοποιείται πρώτα 
στο επίπεδο της ταυτότητας και του πολιτισμού. Σή-
μερα λοιπόν που είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, 
οι εθνομηδενιστές του ΣΚΑΪ στοχεύουν απευθείας 
στο μεγάλο θεμέλιο της ελευθερίας του λαού μας, 
τη μεγάλη νεοελληνική αναγέννηση και την Επανά-
σταση του 1821. 
Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται  μια 
εξονυχιστική κριτική σε όσα σκανδαλωδώς ισχυρί-
ζονται από τηλεοράσεως και από πανεπιστημιακής 
καθέδρας, οι ιεραπόστολοι της νέας υποδούλωσης 
των Ελλήνων. Γράφουν οι: Νικ. Δημητριάδης, Γ. 
Ταχόπουλος, Γ. Καραμπελιάς, Μ. Μελετόπου-
λος, ενώ περιλαμβάνονται κείμενα του Στάθη, του 
Κ. Σβολόπουλου, του Συλλόγου Καλαβρυτινών, 
του Κων. Χολέβα και της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος .

αφιερωμα:

ψέματα και ταινίες

Ξαναγράφουμε την ιστορία!
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στάθης: 
η μπουμπου-
λίνα στο χαρέ-
μι...
(Ναυτίλος, 28 Ιανουαρίου 2011)

Απορώ πώς «μέθυσε με τ’ αθάνατο κρασί 
του ’21» ο κ. Βερέμης, αφού -σύμφωνα με 
νεώτερες αναστοχαστικές έρευνες- ήταν 
λεμονάδα!..

Επίσης, αφού από τους τέσσερις σκοτεινούς 
αιώνες της τουρκικής κατοχής, οι πρώτοι 
τρεις ήταν τόσο φωτεινοί, γιατί πήγαιναν οι 
γκιαούρηδες ρωμιοί, βλάχοι, αρβανίτες και 
γραικοί από εξέγερση σε εξέγερση κι από 
σηκωμό σε επανάσταση; Λεμονάδες πίνανε 
κι αγριεύονταν;

Από τον «συνωστισμό» στη Σμύρνη στη 
«συνεκμετάλλευση» του Αιγαίου. Συγκοινω-
νούντα δοχεία! (Όχι θερινής νυκτός! Αλλά 
άγριας τοιαύτης και μακράς. Όπως η νύχτα 
των σκοτεινών αιώνων της Τουρκοκρατίας 
και της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα.) 

Πάντως μικρό το κακό! Η (ως φαίνεται, κατά 
λάθος) σκλαβιά του Γένους στην (πολυπο-
λιτισμική Οθωμανική Αυτοκρατορία) αποτυ-
πώνεται στη φιλόδοξη ιστορική παραγωγή 
του ΣΚΑΪ, «1821», με όλη την επιστημονική 
ενάργεια που διαθέτουν οι δημοφιλέστατες 
άλλωστε στους Έλληνες τούρκικες σαπου-
νόπερες. 

Αχ, τζάνουμ, βάι-βάι, όπως στα σεβντά μελό 
τώρα, έτσι και στην Τουρκιά τότε, πήγαιναν 
οι μεικτοί γάμοι σύννεφο –έπαιρνε ο φτω-
χός ρωμιός την κόρη του Πασά γυναίκα, κά-
νανε κι έναν - δυο γενίτσαρους, να το και το 
παιδομάζωμα. Έχουν γράψει για αυτά σπου-
δαίοι ιστορικοί, ο Φίνλεϋ, ο Κόκκινος και 
κυρίως ο Χομπσμπάουμ, όταν έβλεπε στον 
ξεριζωμό των Ελλήνων απ’ τη Μικρασία το 
«τέλος 3.000 χρόνων αδιάσπαστης ιστορί-
ας του Ελληνισμού στην Ανατολία». 

Όχι - όχι! μια χαρά τα λέει ο ΣΚΑΪ για τους 

Οθωμανούς τότε (και ο Economist, που είχε 
ένθετο χθες η «Καθημερινή» για τους νεο-
Οθωμανούς σήμερα). 

Κολίγοι δούλευαν τότε οι ρωμιοί στους κο-
τζαμπάσηδες (χριστιανούς) και τους αγάδες 
(μουσουλμάνους), για ένα πιάτο φαΐ, κολίγοι 
δουλεύουν και σήμερα ορισμένοι στον «Όμι-
λο Αλαφούζου», αν κρίνουμε από το εκκαθα-
ριστικό που έλαβαν κάποιοι συνάδελφοι εκεί 
ύψους 215 ευρώ μηνιαίως - όχι, Δαίμων δεν 
είναι λάθος! 215 ευρώ τον μήνα. 

Διότι ο πρωτοπόρος στα εργασιακά αυτός 
όμιλος (στον οποίον, ειρήσθω εν παρόδω, 
εργάζεται πλήθος εκλεκτών συναδέλφων 
και φίλων) εκτός από τις επιχειρησιακές 
συμβάσεις έχει βάλει μπροστά και την εκ 
περιτροπής εργασία, κολίγοι τότε (επί Οθω-
μανών), ραγιάδες σήμερα (επί Νεοφιλελεύ-
θερων). 

Ευτυχώς όμως πoυ τότε τουλάχιστον μα -
θαίνανε τα παιδιά γράμματα. Όχι σε «κρυφά 
σχολειά» κι άλλες «αφηγήσεις», αλλά στα 
φανερά, στα σχολειά εκείνα για τα οποία 
ξελαρυγγιάστηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός (κατά 
λάθος παπάς κι αυτός) ότι πρέπει να στέλ-
νουν τα παιδιά τους οι Έλληνες (οι ποιοι;), 
ώσπου αποκεφαλίσθηκε (για να πάψει να 

ξελαρυγγιάζεται) σε μιαν ατυχή στιγμή της 
λαμπράς Οθωμανικής Διοικήσεως Ιωαννί-
νων Άρτας και περιχώρων, τον 17ον αιώνα. 

Αλλά, εγείρεται το ερώτημα: πώς ο Πατρο-
κοσμάς γνώριζε το 1640 ότι είναι Έλληνας, 
αφού η κυρία Πόπη Διαμαντάκου μάς δια-
βεβαίωσε χθες στην τηλεκριτική της για το 
«1821» του ΣΚΑΪ, ότι το «Ελληνικόν έθνος 
γεννήθηκε το 1821»! Τόμπολακαι τζάμπα το 
έφαγε το κεφάλι του (γδαρμένο και πολυπο-
λιτισμικά παλουκωμένο) ο Πατροκοσμάς για 
μια χαζή ιδέα, ότι ήταν ρωμιός κι ότι τα ρω-
μιόπουλα έπρεπε να μαθαίνουν ελληνικά. 

Ελληνικά ίσως όχι τόσον καλά, όσον του 
κ. Παπαχελά ο οποίος στη νεκρολογία του 
για τον αείμνηστον καπετάν Βασίλη Κων-
σταντακόπουλο («Καθημερινή» 26-1-2011) 
δήλωνε ότι «οφείλει (σ.σ. ο νεκρός) να γίνει 
θετικό πρότυπο»... 

Όπως και να ‘χει, ίσως τώρα, έστω και αργά, 
να καταλαβαίνουν ορισμένοι τι έκανε νιάου 
νιάου στα κεραμίδια, όταν η υφιστάμενη της 
κυρίας Γιαννάκου κυρία Ρεπούση έγραφε 
για «συνωστισμούς», ή όταν χορηγούσε ο 
κ. Σόρος πολιτικώς ορθές ιστορικές αφηγή-
σεις –με ευρώ τις χορηγούσε κι όποιος τα 
πήρε να βγει να το πει, όπως με ευρωλι-
ροδολάρια χορηγήθηκαν και ορισμένοι υπο-
στηρικτές του Σχεδίου Ανάν– ένα Μνημόνιο 
κι αυτό Συνεκμετάλλευσης της Κύπρου απ’ 
τους πάντες εκτός απ’ τον λαό της, Τούρ-
κους κι Έλληνες... 

ΣΤΑΘΗΣ Σ. 28.Ι.2011
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«Η μέγιστη προσφορά του 1821 εί-
ναι ότι συνιστά ένα εκσυγχρονιστι-

κό γεγονός»
Θάνος Βερέμης

Σ 
ε προηγούμενο άρθρο μας (Ρήξη, 
τ. 71) για τη νέα υπερπαραγω-
γή του ΕΛΙΑΜΕΠ «1821: μπερθ 
οφ α νέισιον», τονίσαμε ότι η σει-

ρά 1821 δεν είναι κάποιο ιστορικό ντοκιμα-
ντέρ, αλλά μία παραγωγή καθαρά πολιτική. 
Ήρθε το τέταρτο επεισόδιο, με τίτλο «Φρά-
κο ή φουστανέλα», να μας επιβεβαιώσει και 
να θέσει το ζήτημα στην ουσία του. Η οπτι-
κή της σειράς μπορεί να συνοψιστεί στα 
εξής: Οι Έλληνες μπορέσαμε να απελευθε-
ρωθούμε επειδή εγκαταλείψαμε την παρά-
δοσή μας και μιμηθήκαμε την πεφωτισμένη 
Ευρώπη. Επειδή όμως δεν έχουμε εξευρω-
παϊστεί πλήρως («Πίσω από τα Συντάγματα 
της Επανάστασης, αντίγραφα των ευρωπαϊ-
κών, κρυβόταν ο φουστανελάς», μας λέει ο 
κύριος Βερέμης), έχουμε την κακοδαιμονία 
που μας τυραννάει μέχρι σήμερα. Αυτό εί-
ναι το συμπέρασμα που αποκομίζει ο θεατής. 
συμπτωματικά είναι και η κύρια γραμμή υπε-
ράσπισης της κυβερνητικής πολιτικής, κάθε 
φορά που κάποιος «λαϊκιστής» διαμαρτύρε-
ται εναντίον του μνημονίου, ή των Η.Π.Α. ή 
της Μέρκελ κ.λπ. Έτσι και ο Σκάι έχει στή-
σει μία ολόκληρη τηλεοπτική υπερπαραγω-
γή, που αποτυπώνεται σε δύο αράδες: «Κα-
θίστε στ’ αβγά σας και κάντε ό,τι σας λέμε. 
Η μόνη μας σωτηρία είναι ο νεοφιλελευθε-
ρισμός». Αναλόγως του πνευματικού επιπέ-
δου του προπαγανδιστή, βέβαια, το πρόταγ-
μα αυτό μπορεί να πλασαριστεί και με πιο 
χοντροκομμένο τρόπο. Ο Πάσχος Μανδρα-
βέλης, για παράδειγμα (Καθημερινή, 13 Φε-
βρουαρίου), γράφει –σχολιάζοντας τη σειρά– 
πως το ξήλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας ξεκίνησε από τους Έλληνες διότι, από 
όλους τους υπόδουλους λαούς, οι Έλληνες 
ήταν οι πιο «παγκοσμιοποιημένοι»… 

Βέβαια αυτά τα ζητήματα δεν θα μπορού-
σαν να τα χειριστούν στη τηλεοπτική συζήτη-
ση διανοητικά μεγέθη επιπέδου Μανδραβέ-
λη ή Τατσόπουλου (ο τελευταίος απεσύρθη 
άρον άρον από τις συζητήσεις, όταν κυκλο-
φόρησαν οι προεφηβικού επιπέδου διαδικτυ-
ακές συζητήσεις του). Έπρεπε να φέρουν το 

βαρύ πυροβολικό να μας τα πει. Και φέρα-
νε… τον Ράμφο! Τον μεγάλο μας φιλόσοφο 
και υμνητή του αμερικανισμού, που είδε το 
φως το αληθινό στους ουρανοξύστες και τις 
λεωφόρους της Νέας Υόρκης… Η τηλεοπτι-
κή συζήτηση, όπως και το επεισόδιο, ήταν 
καταιγιστική. Το Βυζάντιο, όπως μας πληρο-
φόρησε ο φιλόσοφος Ράμφος, απέκλεισε το 
δυτικό πρότυπο, τον «άνθρωπο της ατομικό-
τητας», και επέλεξε την Τουρκία. Γι’ αυτό 
αργήσαμε να αποκτήσουμε εθνική συνείδη-
ση και η νοοτροπία μας έμεινε σε στενό-οι-
κογενειακό-τοπικό πλαίσιο. Έτσι πορεύτη-
κε η σύγχρονη Ελλάδα – «κατακερματισμένη 
σε σόγια, χωριά, τσιφλίκια και μικρά φέου-
δα» και βουτηγμένη στη διαφθορά. Όπου 
ο καθένας κοιτάει τα οικογενειακά και συ-
ντεχνιακά του συμφέροντα, όπως φαίνεται 
στις περιπτώσεις του άρθρου 86 περί ευ-
θύνης υπουργών, ή του… πανεπιστημιακού 
ασύλου!!! (πήρε φόρα ο φιλόσοφος και δεν 
ήξερε τι έλεγε!). Πού να φαντάζονταν οι Έλ-
ληνες του 1821 ότι η λαϊκή παράδοση και η 
Ορθοδοξία, ο κοινοτισμός και η άμεση δημο-
κρατία, με τα οποία είχαν γαλουχηθεί, θα θε-
ωρούνταν, διακόσια χρόνια μετά, ως η βασι-
κή αιτία για την εκπτώχευση της χώρας και 
της κοινωνίας μας… 

Η συζήτηση επεκτάθηκε κατόπιν στον 
τρόπο πολέμου των Ελλήνων της εποχής. 
Όσοι περίμεναν μία συζήτηση για τις διαφο-
ρές τακτικού και άτακτου στρατού, συμβατι-
κών και αντάρτικων επιχειρήσεων, διαψεύ-
στηκαν. Οι «κλέφτικες» μέθοδοι πολέμου 
των Ελλήνων δεν έχουν οργανωτικά, τεχνο-
λογικά, γεωγραφικά ή απλώς αριθμητικά αί-
τια, αλλά οφείλονται στο οπισθοδρομικό ανα-
τολίτικο ταπεραμέντο των Ελλήνων, που δεν 
βρίσκουν λόγο να ρισκάρουν τη ζωή τους, 
όπως κάνανε οι Δυτικοί (κάπου εκεί το εξορ-
γιστικό κήρυγμα του φιλόσοφου αρχίζει να 
μετατρέπεται σε απολαυστικό παραλήρημα). 
Τον ανταρτοπόλεμο, τα ταμπούρια και την 
κλεφτουριά, ο Σκάι τα θεωρεί υπόδειγμα δει-
λίας, σε αντίθεση με τους γενναίους Ευρω-
παίους, που αψηφούσαν τον θάνατο και πα-
ρατάσσονταν σώμα με σώμα με τον αντίπαλο 
(«ενώ εμείς βάζουμε μέσο για να την κοπα-
νήσουμε», όπως συμπλήρωσε ο κύριος Πορ-
τοσάλτε, αφήνοντάς μας ενεούς μπροστά σε 
αυτή την εξαιρετικής ευφυΐας παρατήρηση)! 
Διότι, όπως μας πληροφόρησε ο κύριος Ράμ-

φος, οι ξένοι αξιωματικοί ήταν όλοι ευγενείς 
και, σε αντίθεση με τους ορθόδοξους ανατο-
λίτες Έλληνες, οι ευγενείς έθεταν την τιμή 
πάνω από τη ζωή(!) Συγχέοντας την αυτοθυ-
σία των αγωνιζόμενων λαών με το ιπποτικό 
πνεύμα των μεσαιωνικών ερωτικών μυθιστο-
ρημάτων, έφτασε ο φιλόσοφός μας να θεω-
ρεί το ελληνικό αντιστασιακό ήθος επιλήψιμο 
ηθικά μπροστά στο esprit de corps των λογής 
λογής βαρόνων, δουκών και πριγκηπέσων, 
Γότθων και Βανδάλων… Οι Ευρωπαίοι ήταν 
πειθαρχημένοι και δεν φοβόντουσαν να αντι-
μετωπίσουν τον θάνατο. Ενώ οι Έλληνες 
προτιμούσαν να το σκάσουν και να κάνουν 
κλεφτοπόλεμο (το ίδιο θα πιστεύει, υποθέ-
τουμε, και για τους δειλούς 12χρονους Πα-
λαιστίνιους που κρύβονται στα σοκάκια, αντί 
να βγουν «σαν άντρες» μπροστά στα ισρα-
ηλινά τανκς…)! Οι αυτοκρατορικές ονειρώ-
ξεις του Ράμφου είναι γνωστές, γι’ αυτό και 
επιλέχθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ να παρουσιάσει 
το επεισόδιο αυτό. Γιατί μπόρεσε να συνοψί-
σει όλη την ιδεολογία που προωθεί η παρέα 
του Παπαχελά και του Βερέμη.

Χαρακτηριστική της νοοτροπίας του 
1821: μπερθ οφ α νέισιον είναι και η αντι-

Μπερθ οφ α νέισιον, μέρος 2ο 

φουστανελάδες και νεογενίτσαροι
του Νικόλα Δημητριάδη
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μετώπιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όποτε εξε-
τάζεται η Αυτοκρατορία σε συνάρτηση με τους υπόδου-
λους Έλληνες, το πρόσημο είναι θετικό: ήταν ειρηνική, 
ανεκτική, «έφτιαξε έργα» (αυτό θα πει προσέγγιση της 
ιστορίας με όρους σημιτικής εκσυγχρονιστικής ρητορεί-
ας). Μία χαρούμενη εικόνα προόδου και ευημερίας. 

Όποτε, όμως, η Αυτοκρατορία εξετάζεται σε συνάρ-
τηση με την Ευρώπη, το πρόσιμο είναι αρνητικό: Ασυδο-
σία και αναρχία, απατεώνες γραφειοκράτες και άκαρδοι 
φοροεισπράκτορες, κρατική δυσλειτουργία και διαφθο-
ρά σε όλο τους το μεγαλείο. Όπως… σήμερα! Γι’ αυτό 
και οι Έλληνες επαναστατούν, ζητώντας τη βοήθεια και 
την πείρα των Ευρωπαίων ώστε να φτιάξουν ένα κράτος 
χωρίς διαφθορά και ασυδοσία. Οι Ευρωπαίοι κατέβαλαν 
φιλότιμες προσπάθειες να μας εκσυγχρονίσουν, αλλά η  
προσπάθειες έμειναν ατελείς. Δεν τα καταφέραμε, κα-
θώς κατά βάθος παραμείναμε μέχρι σήμερα… «Ελληνά-
ρες»! Η αλήθεια είναι ότι θέλει πολλή τέχνη και μαστο-
ριά για να μπορέσεις να ταυτίσεις έναν Αγώνα για ελευ-
θερία και ανεξαρτησία με την υποτέλεια στη Δύση και 
στο… μνημόνιο!

Σε αυτά τα πλαίσια δεν παραξενεύει το γεγονός της 
πλήρους αποσιώπησης της παράδοσης και του αντιστα-
σιακού ήθους του υπόδουλου Γένους. Η παρέα του Σκάι 
δεν άκουσε ποτέ για θρήνους της Άλωσης, δημοτικά τρα-
γούδια, παιδομαζώματα και Πατροκοσμάδες. Ο αγώνας 
των Ελλήνων να απαλλαγούν από τη σκλαβιά των Τούρ-
κων παρουσιάζεται σαν ιστορικό παράλληλο του σημε-
ρινού… «αγώνα» των νεοφιλελεύθερων να απαλλαγούν 
από τη «σκλαβιά» των κλειστών επαγγελμάτων και των 
συλλογικών συμβάσεων! Λογική σύνδεση, αν σκεφτού-
με ότι για τους κυρίους αυτούς η έννοια της ελευθερίας 
συνήθως περιορίζεται στο αναφαίρετο, απαράγραπτο και 
αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα του… επιχειρείν.

Αν θέλαμε να δώσουμε με λίγα λόγια το βαθύτερο 
ιδεολογικό στίγμα της συγκεκριμένης σειράς, θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι προωθεί μία ιδεολογία ανάλογη 
του κοινωνικού δαρβινισμού και του φυλετικού ρατσισμού, 
έτσι όπως αναπτύχθηκαν τον 19ο αιώνα, προκειμέ-
νου να παράσχουν ηθική νομι- μοποίηση στην 

αποικιοκρατία της Δύσης: Οι ιθαγενείς λαοί 
είναι κατώτεροι της πο- λ ι τ ι σ μ έ ν η ς 

Δύσης και ανίκα- νοι να κυβερ-
νηθούν από μόνοι τους, ανεξάρ-
τητοι και αυτόνο- μοι. Πρέπει 
να υποταχθούν στους Δυτι-
κούς, προ- κ ε ι μ έ -

νου να 

προοδεύσουν και να εκσυγχρονισθούν. Έτσι δικαιολο-
γούσαν οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής εκείνης την 
εκμετάλλευση και καταστροφή του υπόλοιπου πλανήτη. 
Έτσι κάνουν και σήμερα, με την εξαγωγή δημοκρατίας, 
τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, τα ανοιχτά σύνορα και 
τις ανοιχτές κοινωνίες, το ΔΝΤ και τη Διεθνή Τράπεζα, 
την παγκοσμιοποίηση και τον πολυπολιτισμό. Απαραίτη-
το στοιχείο επιβολής αυτής της νοοτροπίας στους αποι-
κιοκρατούμενους λαούς είναι βέβαια η δημιουργία τοπι-
κών ελίτ, συνδεδεμένων οικονομικά και (κυρίως) ιδεολο-
γικά με την αποικιοκρατική μητρόπολη.

Στη σημερινή εποχή, βέβαια, δεν είναι φυλετικό το 
πρόσημο, αλλά πολιτισμικό. Το πρόβλημα των Ελλήνων, 
λοιπόν, είναι ότι διατηρήσαμε τον παραδοσιακό τρό-
πο ζωής, την κουλτούρα και την ιδιοπροσωπία μας. Δεν 
υποταχθήκαμε στο πολιτιστικό πρόταγμα της Δύσης, 
αλλά θελήσαμε να διατηρήσουμε το δικό μας. Το οποίο, 
βέβαια, οι συντελεστές της σειράς ταυτίζουν με το πολι-
τιστικό πρόταγμα της σκοταδιστικής Ανατολής: «Στο Βυ-
ζάντιο διαλέξαμε τους Τούρκους», μας είπε ο Ράμφος, 
λες και είχαμε διαγωνισμό Γιουροβίζιον στην Άλωση, και 
δώσαμε το δωδεκάρι στους γείτονες... Διαστρέφοντας 
αιτία και λύση, ο Σκάι ανακαλύπτει ότι το πρόβλημα της 
Ελλάδας δεν είναι ότι αποτελεί αποικία της καπιταλιστι-
κής Δύσης, αλλά ότι η αποικιακή αυτή εξάρτηση δεν εί-
ναι αρκετά ισχυρή και ολοκληρωμένη!  

Οι πολιτικές συνεπαγωγές της ιδεοληπτικής αυτής 
σειράς είναι εμφανείς. Οι ίδιοι οι συντελεστές της δεν 
προσπαθούν να τις κρύψουν (στο επόμενο επεισόδιο 
ο Ράμφος δεν θα διστάσει να προτάξει ως υπόδειγμα 
τον… Ερντογάν, που μπόρεσε να συνδυάσει τη «χθόνια» 
κουλτούρα με τον δυτικό εκσυγχρονισμό!). Οι συζητή-
σεις τους περιστρέφονται διαρκώς γύρω από τη σημερι-
νή πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Και όπως η 
σειρά 1821 δεν βρήκε τίποτε το αρνητικό στον ρόλο των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων της εποχής (δεν υπήρξε οικονο-
μική εξάρτηση και αφαίμαξη, δεν υπήρξε αποικιοκρατία), 
έτσι, υποθέτουμε, δεν θα βρίσκουν και τίποτε το αρνητι-
κό στον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων (εθνικών ή υπερε-
θνικών, πολιτικών ή οικονομικών) της σημερινής εποχής. 
Μην ακούτε τους λαϊκιστές που φωνάζουν για τραπεζί-
τες και πολιτικούς, παγκοσμιοποίηση και ΔΝΤ, νέα κατο-
χή και νέα χούντα. Αιτία όλων των δεινών είναι η δυσκο-
λία του Έλληνα να φορέσει, ή, αν θέλετε, να χωρέσει, 
στο φράκο που του ράψανε οι «ισχυροί»…
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Ψέματα και βιντεοταινίες
Η τουρκοκρατία του νεο-οθωμανισμού
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Σχόλιο στο πρώτο επεισόδιο της σειράς του «ΣΚΑΪ» 
για το 1821

[Η αναφορά σε λεπτά και δευτερόλεπτα εντός παρενθέ-
σεων (λ:δλ) αφορά στο αποθηκευμένο βίντεο της εκπο-
μπής στον ιστότοπο του τηλεοπτικού σταθμού.]

Α 
κούμε από τον παρουσιαστή της εκπομπής, συγ-
γραφέα Πέτρο Τατσόπουλο (1:12), ότι οι κάτοι-
κοι της Πελοποννήσου ζούσαν απομονωμένοι 
επί τέσσερις αιώνες, υπό την «οθωμανική κυ-

ριαρχία», τόσο από τον υπόλοιπο κόσμο όσο και μεταξύ 
τους. Στην πραγματικότητα, οι Έλληνες της Πελοποννή-
σου, στο σύνολό τους, έζησαν υπό οθωμανική κυριαρχία 
γύρω στα 330 χρόνια (και μάλιστα με διαλείμματα ενετο-
κρατίας, ενώ ορισμένες περιοχές κατέχονταν μέχρι το 
1715 από τους Ενετούς), ενώ οι μετακινήσεις πληθυ-
σμών ήταν πολύ συχνό φαινόμενο, λ.χ. πληθυσμοί από τη 
Δ. Μακεδονία μετανάστευαν, για την αποφυγή των τουρ-
κικών καταπιέσεων, σε ασφαλέστερα μέρη της Νοτίου Πε-
λοποννήσου. Ακούμε (1:49) για «το έθνος της Ελλάδας» 
αντί για «ελληνικό έθνος»· σαν να πρόκειται για «το έθνος 
του σατζακίου της Τρίπολης». Ακούμε στην πρώτη εκπο-
μπή για την «ιστορία της γένεσης ενός έθνους» (2:05). 
Ενώ, ακόμη και ένας Οθωμανός, ο Σουλεϋμάν Πενάχ Εφέ-
ντης, στα 1770, αποκαλεί «ελληνικές χώρες» την «Ρού-
μελη»/Βαλκάνια και τη «Ανατολία»/Μικρά Ασία (..Yunanca 
yani Rumeli ve Anatoli… γράφει). Και ενώ η (ενιαία) Θράκη 
καλείται Ελλάδα (das Kriechenlannd) από δυτικούς περιη -
γητές όπως ο Κουριπέσιτζ, το 1530, και σε αυτήν αναφέ -
ρονται κάτοικοι Έλληνες, στα 2011, ορισμένοι θεωρούν 

λανθασμένο να γίνεται λόγος για Έλληνες αντί για Ρωμη-
ούς/«χριστιανούς κατοίκους της οθωμανικής Ελλάδας», 
και ο παρουσιαστής κάνει λόγο απλώς για «ελληνόφωνο 
κόσμο» (46:00) ακόμη και στα 1770. Αναρωτιέται κανείς 
γιατί ο όρος Τουρκοκρατία είναι λανθασμένος, με δεδο-
μένο ότι οι Οθωμανοί συνάντησαν ισχυρή ή ασθενή αντί-
σταση κατά την προέλασή τους και οπωσδήποτε η εντύ-
πωση της επέλασής τους ήταν αρνητική. 

Η επανάσταση.... καθυστέρησε

Ο παρουσιαστής απορεί (4:00) που νομίζουμε ότι, μετά 
από τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, οι Έλληνες ξύπνησαν 
και αποφάσισαν να διώξουν τους Τούρκους και αναρωτιέ-
ται «γιατί οι Έλληνες δεν είχαν επαναστατήσει νωρίτερα». 
Όμως οι επαναστάσεις είναι δεκάδες πριν από το 1821,σε 
κάθε ευκαιρία·  κι έτσι έχουμε επαναστάσεις στα 1463, 
1466, 1480-1, 1565, 1570-2, 1576, 1585, 1596, 1600, 
1611, 1686 (μόνο στους δύο πρώτους αιώνες). Οι επα-
ναστάσεις αυτές δεν αναφέρονται καν. Μετά την ήττα των 
Τούρκων στη Ναύπακτο, το 1571, διαβάζουμε, στο Χρονικό 
του Γαλαξιδίου, ότι «Ήρθασι γουν πολλοί Μωραΐτες μέσα 
στο Γαλαξίδι, και μέσα στην εκκλησία του Αγίου Παντε-
λεήμονος εκάμασι με τους Γαλαξιδιώτες τες συμφωνίες 
με όρκο για να σηκωθούνε την ίδια ημέρα· και οι Λιδωρι-
κιώτες το επαραδεχθήκασι και οι Σαλονίτες, όσοι ήρθα-
σι κρυφά στο Γαλαξίδι, και εμείνασι σύμφωνοι πως άλλοι 
της στεριάς και άλλοι του πελάγου να βαρέσουσι τους 
Τούρκους λέγοντες: ή να πεθάνωμε ή να ξεσκλαβωθού-
με· και όποιος μετανιώση ή προδώση αυτά που είπαμε 
να μην ιδή Θεού πρόσωπο. Και εβάλασιν όλοι τα χέρια 
απάνου στες εικόνες και επήκασι φοβερόν όρκον… εσκο-
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τωθήκασι γουν, με χίλια βασανιστήρια οι άλλοι ογδοή-
ντα, οι πρώτοι κεφαλάδες και τα ανδρειότερα παλληκά-
ρια, με απιστιά μεγάλη· ακούσατε· 22 Γαλαξιδιώτες, 3 
Βουνοχωρίτες… όλοι για την πατρίδα και την θρησκεία». 

Στα καλά οθωμανικά χρόνια του 15ου και 16ου αιώνα, 
οι λόγιοι Ανδρόνικος Κάλλιστος, Βησσαρίωνας, Μιχαήλ 
Αποστόλης, Ιωάννης Γεμιστός, Ιωάννης Ατζαγιώλης, Ια-
νός Λάσκαρις, Μάρκος Μουσούρος, μητροπολίτης Τιμό-
θεος, Κύπρου Χριστόδουλος, Αχρίδας Αθανάσιος και Αχρί-
δας Ιωακείμ, ζητούσαν την επέμβαση των Δυτικών ώστε 
να εκδιωχθούν οι Τούρκοι και να απελευθερωθεί η Ελλά-
δα, όπως και οι πατριάρχες Μητροφάνης Γ΄, Θεόληπτος 
Β΄, Ιερεμίας Β΄, Νεόφυτος Β΄, Τιμόθεος Α΄, ενώ, την ίδια 
εποχή, ο Μονεμβασίας Μητροφάνης, Μονεμβασίας Μα-
κάριος, Παλαιών Πατρών Γερμανός Α΄ και άλλοι κληρικοί 
συμμετέχουν στις επαναστάσεις. Ο Λαόνικος Χαλκοκον-
δύλης, αμέσως μετά την Άλωση, οραματίζεται την ίδρυση 
ενός νέου ελληνικού βασιλείου. Ο Θ. Ζυγομαλάς γράφει 
στα 1581, «Δῴη Θεός ποτε ῴνεσιν καῴ ῴλευθερίαν, τήν 
τε εῴς τῴ ῴρχαῴον ῴποκατάστασιν». Όμως αυτά όλα δεν 
υποβοηθούν την ιδέα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου 
με την Τουρκία, ούτε την αποδοχή της ομοσπονδίας στην 
Κύπρο, γι’ αυτό οι υπεύθυνοι της εκπομπής πολύ καλά 
έκαναν και τα αποσιώπησαν, υποστηρίζοντας λίγο πολύ 
ότι, μέχρι το 1821, οι Έλληνες δεν σκέφτηκαν (και δεν 
είχαν λόγο) να αποτινάξουν την «οθωμανική κυριαρχία».

Pax Ottomanica

Ο επίκουρος καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης (8:05) αμ-
φισβητεί «την απέραντη σκλαβιά και τον πόνο» που πι-
στεύουμε ότι υπήρχε κατά την Τουρκοκρατία. Δεν θα είχε 
παρά να συμβουλευτεί τα δεκάδες δημοτικά τραγούδια που 
αναφέρονται στους Τούρκους και την πολιτεία τους, για να 
βεβαιωθεί ότι τα πράγματα όντως ήταν έτσι. Ο περιηγητής 
Κουριπέσιτζ περιγράφει, στα 1530, με πολύ ζωηρά χρώμα-
τα, τις καταπιέσεις και τα φορολογικά βάρη των Ελλήνων 
της Θράκης. Επίσης αμφισβητείται ότι οι Έλληνες επί τε-
τρακόσια χρόνια περίμεναν την στιγμή της απελευθέρω-
σης. Όμως, ήδη από την πρώτη στιγμή της κατάκτησης, 
οι θρύλοι, οι θρήνοι και οι προσδοκίες είτε σε επέμβαση 
καταρχήν των Βενετών και άλλων Δυτικών και έπειτα άλ-
λων Δυνάμεων, ήταν ένα γεγονός. Αν οι ραγιάδες περ-
νούσαν τόσο καλά, τουλάχιστον κατά τους δυο πρώτους 
αιώνες της Τουρκοκρατίας, τότε δεν θα δημιουργούνταν, 
στο παραπάνω διάστημα, θρήνοι για την υποδούλωση της 
Θεσσαλονίκης, της Τραπεζούντας, της Πάρου, της Ρόδου, 
της Κύπρου, της Κρήτης, του Ναυπλίου και της Μεθώνης, 
ούτε για το παιδομάζωμα και τους εξισλαμισμούς και, το 
σπουδαιότερο, δεν θα διατηρούνταν στη συλλογική μνή-
μη έως τον 19ο αιώνα. 

Το τι γινόταν στους δύο πρώτους αιώνες «οθωμανικής 
κυριαρχίας» το καταλαβαίνουμε από διάφορες επιστολές 
του 15ου και 16ου αιώνα. Σε επιστολή των Ελλήνων των μι-
κρασιατικών παραλίων, το 1456, απευθυνόμενη στους ιπ-
πότες της Ρόδου, διαβάζουμε: Ημείς…έχωμεν αγανάκτη-
σιν από τον Τούρκον, και παίρνουν τα παιδία μας και κά-
μνουν τα μουσουλμάνους…έχομεν μεγάλην αγανάκτησιν 
από τον Τούρκον, ότι να μη χάσομεν τα παιδία μας, αμή να 
έλθομεν εις τον τόπον σας, να ζήσομεν και να αποθάνο-

μεν. Σε επιστολή του μητροπολίτη της τουρκοκρατούμε-
νης Ρόδου, στα 1528, διαβάζουμε: Δεν μπορούμε να υπο-
μείνουμε πια περισσότερο χρόνο την έσχατη σκλαβιά και 
την αθλιότητα, μέσα στην οποία βρισκόμαστε· δεν μπο-
ρούμε πια να ανεχθούμε να βλέπουμε τις σκληρότατες 
περιφρονήσεις που κάθε μέρα γίνονται σε βάρος αυτού 
του δυστυχισμένου και αξιοδάκρυτου λαού. Ο Θ. Ζυγομα-
λάς γράφει προς τον Κρούσιο, στα 1581: «…οῴ δέ, δουλείῴ 
διακαρτεροῴσιν αῴσχρῴ. Αῴ γυναῴκες ῴν ῴτιμίῴ τῴν παί-
δων…ῴπιχαίρουσιν οῴ βάρβαροι τῴ ῴπωλείῴ ῴμῴν…Τῴ νέφη 
δῴ τῴν ῴπισυμβαινόντων καθ’ ῴμέραν συμφορῴν…». Τον 
Φεβρουάριο του 1581, με επιστολή τους προς τον πάπα 
Γρηγόριο ΙΓ΄, οι Χιμαριώτες ζητούσαν την επέμβαση των 
χριστιανικών δυνάμεων : να λυτρώσεις ημάς και τα παι-
διά μας όλης της Γρέτζιας, όπου καθημερινώς τα παίρ-
νουν οι ασεβείς και τα κάνουν τουρκόπουλα. Ώστε, στα 
1581, αναφέρεται η Ελλάδα-Γραικία, ενώ τότε υποτίθεται 
ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, παρά μόνο «ελληνόφωνοι χρι-
στιανοί». Στα τέλη του 16ου αιώνα, σε μια έκκληση κατοί-
κων της Βόρειας Ελλάδας προς τον πάπα Κλήμη Η΄, ανα-
φέρεται …ο του Χριστού λαός, ο Θετταλίας, Ηπείρου τε 
και Μακεδονίας και σύμπασα εφεξής η Ελλάς και μυρί-
ους υπέρ της πίστεως θανάτους υποστήσεται... Έμαθα, 
γράφει στα 1579, ο εκπρόσωπος του Δόγη της Βενετίας 
στην Πόλη …ότι οι χριστιανοί υπήκοοι Οθωμανοί τόσον 
εκείνης της χώρας ευρίσκονται τώρα εις εσχάτην από-
γνωσιν και ανέκφραστον λύπην, διότι εις διάστημα 25 
ημερών υπέστησαν όλας αυτάς τας ανυποφόρους επιβα-
ρύνσεις, ήτοι να καταβάλουν το συνηθισμένον «χαράτσι», 
να πληρώνουν την αγγαρείαν, που ονομάζεται «αβαρίτς», 
διά τον εξοπλισμόν των γαλερών, να δώσουν τα παιδιά 
των, ίνα τα κάμουν αζαμογλάνια, να δώσουν αδιακρίτως 
κατοικίαν και τροφήν εις τους σπαχήδες, που συναθροί-
ζονται δια τον κατά της Περσίας πόλεμον, [ ]· και πλη-
ρώνουν τους σπαχήδες οι κάτοικοι με ό,τι έχουν και με 
το αίμα των ακόμη!

Ο Βερέμης θεωρεί αστείο (8:42) να μιλάμε για σκο-
τάδι τετρακοσίων ετών. Θεωρεί, δηλαδή, αστείο την τρο-
μακτική μείωση του χριστιανικού πληθυσμού λόγω του 
μουσουλμανικού εποικισμού, τον εξισλαμισμό των κυριό-
τερων βαλκανικών και μικρασιατικών πόλεων, την πτώση 
του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου των χριστιανών, 
τις «ρατσιστικές» διακρίσεις κατά των χριστιανικών πλη-
θυσμών, την απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Αυτά τα 
αστεία κυκλοφορούν στον χώρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο παρου-
σιαστής υποστηρίζει ότι η εικόνα που έχουμε σχηματίσει 
για την οθωμανική Αυτοκρατορία ανταποκρίνεται μόνο στον 
τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας (9:01). Υποστηρίζει 
ότι τον 16ο και 17ο αιώνα δεν ήταν έτσι, αιτιολογώντας το 
βάσει της ανάπτυξης του πληθυσμού της Στερεάς Ελλά-
δας στα πρώτα εκατό χρόνια από την οθωμανική κατάκτη-
ση. Όμως, το γεγονός της κατάπαυσης των πολέμων δεν 
σημαίνει ότι οι Οθωμανοί δεν καταπίεζαν τους υποδουλω-
μένους πλέον χριστιανούς. 

Με άλλα λόγια, ο παρουσιαστής και οι ιστορικοί σύμ-
βουλοι της εκπομπής ισχυρίζονται ότι η μετέπειτα (18ος 
αι.) διάλυση του οθωμανικού κρατικού μηχανισμού ήταν 
η αιτία για την απαρχή της καταπίεσης των έως τότε ευ-
ημερούντων χριστιανικών πληθυσμών και, συνεπώς, για 
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την απόφασή τους να επαναστατήσουν! Αλλά η καταπίε-
ση υπήρχε και πριν τον 17ο αιώνα και ήταν επίσης αφόρη-
τη, ανεξάρτητα από το αν προερχόταν από την κεντρική ή 
την τοπική οσμανική εξουσία. Ο καθηγητής Τζον Μπίντλιφ 
αναφέρεται στην Pax Ottomanica (11:26), κάνει λόγο για 
χαμηλή φορολογία και ελευθερία επενδύσεων σε έργα 
υποδομής κατά τα πρώτα εκατόν πενήντα έτη. Ωστόσο, 
μετά τη φορολογία ενός χριστιανού και ενός μουσουλμά-
νου, στον χριστιανό παρέμενε καθαρό μόνο το 28,5% του 
εισοδήματός του, ενώ στον μουσουλμάνο το 72%, δηλαδή 
2,5 φορές περισσότερο (Ν. Σαρρή, Οσμανική Πραγματι-
κότητα, τ. 2, σ. 218) . 

Όσο για την αύξηση του πληθυσμού, ήταν αναμενό-
μενο, έπειτα από τις σφαγές των Ελλήνων κατοίκων από 
τους Τούρκους κατά την κατάκτηση, να μειωθεί ο πληθυ-
σμός τόσο ώστε, συγκρινόμενος ο πληθυσμός του 15ου 
αι. με τον πληθυσμό οποιασδήποτε μετέπειτα ειρηνικής 
περιόδου, να είναι έτσι κι αλλιώς λιγότερος, αλλά αυτό 
προφανώς δεν είναι κατόρθωμα των Οθωμανών, αφού το 
δικό τους κατόρθωμα ήταν η μείωση του πληθυσμού εξαι-
τίας της επέλασής τους. Στα 1463, μετά από μια ήττα Βε-
νετών και Ελλήνων στο Εξαμίλι, τα τουρκικά στρατεύμα-
τα ξεχύνονται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου σφάζο-
ντας, λεηλατώντας και αιχμαλωτίζοντας. Στα 1470, κατά 
την άλωση της Χαλκίδας, γίνονται σφαγές αόπλων αντρών 
και γυναικόπαιδων, διατάζεται από τον σουλτάνο η εκτέλε-
ση κάθε αιχμαλώτου άνω των δέκα ετών και κάθε άντρα· 
ένας από τους υπερασπιστές της Χαλκίδας πριονίστηκε 
ζωντανός. Στα 1481, μετά από αποτυχημένη εξέγερση 
στον Μυστρά, οι Οθωμανοί λεηλατούν και καίνε τα χωριά 
που βρίσκουν μπροστά τους.

Στα 1500, με την κατάληψη της Μεθώνης, οι άντρες 
άνω των δέκα ετών σφάζονται, σύμφωνα με τον Βαρβερι-
νό Κώδικα, και τα γυναικόπαιδα πουλιούνται σε διάφορα 
μέρη της Αυτοκρατορίας. Ανώνυμη πηγή, γύρω στα 1533, 
κάνει λόγο για τα δεινά των χριστιανών, για τις αβανίες 
που αποβλέπουν στον εξισλαμισμό τους, για το σκληρό 
παιδομάζωμα, για την επίδραση και αυτού στον εξισλα-
μισμό και για τους φόρους που δεν είναι τόσο ελαφροί, 
γιατί, εκτός από το χαράτσι που είναι ένα δουκάτο και το 
πληρώνει κάθε άρρενας πάνω από δεκαπέντε ετών, εκτός 
από τη δεκάτη στο κρασί και τα 2/15 στα δημητριακά, 
τους φόρους στα μικρά ζώα κ.λπ., υπάρχουν και οι έκτα-
κτοι, που επιβάλλονται για την ετοιμασία στόλου (αγορά 
πίσσας, στουπιού, πανιών κ.λπ.), ή για την οργάνωση εκ-
στρατείας, οι αγγαρείες και οι ποικίλες άλλες επιβαρύν-
σεις, που είναι τόσο βαρύτερες, όσο μακρύτερα από την 
έδρα του σουλτάνου ζουν οι χριστιανοί. Γενικά η τουρκι-
κή τυραννία, γράφει επιγραμματικά ο συντάκτης του υπο-
μνήματος, μεταβάλλει «την μορφή του ανθρώπου, μπορεί 
να πει κανείς, κάνοντάς τον ν’ αλλάξει την γλώσσα, τους 
νόμους και τα ήθη και την ψυχή σε σκληρότητα και δίψα 
του αίματος». Αυτή είναι η κατά τους παρουσιαστές Pax 
Ottomanica των δυο πρώτων αιώνων «οθωμανικής κυριν-
αρχίας», πριν η τελευταία εκφυλιστεί σε ένα καθεστώς 
ανομίας εξαιτίας του οποίου τάχα οδηγήθηκαν σε επανα-
στάσεις οι Έλληνες. Παντού όπου καταφθάνουν οι Οθω-
μανοί, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κέρκυρα, Κρήτη, Κύπρος, 
διαπράττονται σφαγές και η χώρα ερημώνεται. 

Συνάντησα ευτυχισμένους ραγιάδες 

Ο 
παρουσιαστής (11:52) υποστηρίζει ότι η «άφιξη» 
(όχι η κατάκτηση) των Οθωμανών ωφέλησε τους 
αγρότες: Έφερε τέλος στην εκμετάλλευση από 

τους χριστιανούς γαιοκτήμονες των προηγούμενων αιώ-
νων, καθώς οι παλιές αριστοκρατίες καταργούνται – εί-
ναι άγνωστο στον παρουσιαστή ότι τη θέση τους παίρνει η 
οθωμανική αριστοκρατία και όσοι χριστιανοί αριστοκράτες 
εξισλαμίζονται διατηρούν τα κτήματά τους. Όμως, με την 
οθωμανική κατάκτηση, ούτε οι συνθήκες παραγωγής ούτε 
οι συνθήκες εργασίας βελτιώθηκαν. Μάλιστα, η αφαίρεση 
του υπερπροϊόντος από τον καλλιεργητή κυμάνθηκε στην 
ίδια ποσοστιαία αναλογία με εκείνη που είχε καθιερώ-
σει το προηγούμενο 
βυζαντινό καθεστώς 
(Ν. Σαρρή, Οσμανική 
πραγματικότητα, τ. 
1, σ. 123). Σύμφωνα 
με τον Τούρκο καθη-
γητή Φικρέτ Αντανίρ 
(12:57), οι Έλληνες 
δεν έχασαν την ατο-
μική τους ιδιοκτη-
σία υπό την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία. 
Ωστόσο, χριστια-
νοί μικροϊδιοκτήτες 
εξακολούθησαν να 
υπάρχουν σε άγο-
νες περιοχές, ορει-
νές ή νησιωτικές, οι 
κάτοικοι των οποί-
ων είχαν υποταχθεί 
με τη θέλησή τους. 
Αλλά κατά τους δύο 
πρώτους αιώνες της 
Τουρκοκρατίας, το 
μεγαλύτερο μέρος 
των χριστιανών ιδι-
οκτητών δεν ήταν ιδιοκτήτες, αλλά ένοικοι, δουλοπά-
ροικοι, ή δούλοι που καλλιεργούσαν δημόσιες γαίες ή 
βακουφικές γαίες ή ακόμη και ιδιωτικές γαίες μουσουλ-
μάνων (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι΄, σ. 54). Στη 
Μακεδονία, μόλις στα 1860 απέκτησαν τίτλους ατομικής 
ιδιοκτησίας οι Έλληνες γεωργοί. Όσον αφορά τον δήθεν 
ελεύθερο χριστιανό γεωργό των δύο πρώτων αιώνων 
Τουρκοκρατίας, τυπικά δεν είχε δικαίωμα ιδιοκτησίας, 
αλλά μόνο γαιοχρησίας (…) [Εάν] παραμελούσε να τις 
καλλιεργήσει [= τις γαίες] μέσα στα προσδιορισμένα 
χρονικά όρια, τότε έχανε τα δικαιώματά του επάνω σ’ 
αυτές (ό.π., σ. 54), ενώ, σε περίπτωση που εγκατέλειπε 
τα χωράφια, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει στον τιμα-
ριούχο βαρύ πρόστιμο, το çift bozan akşesi (…) Οι με-
τακινήσεις των γεωργών από τόπο σε τόπο απαγορεύ-
ονταν (…) Οι σπαχήδες είχαν το δικαίωμα μέσα σε δε-
καπέντε χρόνια να υποχρεώσουν τον χωρικό να γυρίσει 
πίσω στα κτήματά του, ύστερα όμως από σχετική άδεια 
του καδή» (ό.π., σ. 54). Γύρω στα 1700, ο Φραντσέσκο 
Γκριμάνι γράφει ότι τα πιο προσοδοφόρα και γόνιμα εδά-
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φη του βασιλείου τα εκμεταλλεύονταν Τούρκοι, που δεν 
βρίσκονταν στην ίδια κοινωνική κατάσταση με τους Έλ-
ληνες. Αυτοί ή δεν είχαν τίποτε, ή κατείχαν ένα ελάχιστο 
μέρος από τα πιο άγονα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Τζον Μπίντλιφ (13:33), τον 
15ο και 16ο αιώνα, υπήρχε θρησκευτική ελευθερία και ενώ 
μερικές εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά, οι περισσό-
τερες διατηρήθηκαν… ενώ χτίστηκαν και καινούργιες. 
Στην πραγματικότητα, το εντελώς αντίθετο συνέβη. Από 
τις βυζαντινές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ως τα 
τέλη του 18ου αιώνα, μόνο τρεις είχαν απομείνει στα χέ-
ρια των Ελλήνων (Ράνσιμαν, The Great Church in Captivity, 
σσ. 186-192 της αγγλικής έκδοσης) και το ίδιο συνέβαινε 
οπουδήποτε εγκαθίσταντο Τούρκοι, ενώ, σύμφωνα με τον 
Σαρρή (ό.π., τ. 2, σ. 527), η ανέγερση περικαλλών ναών 
σε οσμανοκρατούμενες περιοχές ουσιαστικά αρχίζει μετά 
το Τανζιμάτ, δηλαδή μετά το 1833· πιο πριν, τα οθωμανι-
κά διατάγματα κατεδάφισης εκκλησιών (τα οποία δεν ανα-
φέρουν ο παρουσιαστής και οι ιστορικοί σύμβουλοι) ήταν 
περισσότερα από τα διατάγματα επισκευής εκκλησιών. 
Η ανεξιθρησκεία των κρατούντων τελούσε υπό τον πε-
ριορισμό του μη σκανδαλισμού των πιστών του ισλάμ…η 
λατρεία ήταν ακώλυτη, ιδιαίτερα στα μέρη εκείνα που 
κατοικούνταν αποκλειστικά από χριστιανούς, ενώ η απα-
γόρευση ανέγερσης νέων ναών ή διατήρησης περικαλ-
λών και μεγαλόπρεπων ευκτήριων οίκων ίσχυε περισ-
σότερο σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, ακριβώς για-
τί θεωρούνταν «σκανδαλισμός» των μουσουλμάνων (Ν. 
Σαρρή, Προεπαναστατική Ελλάδα… σ. 100). Οτιδήποτε 
δεν υπενθύμιζε στους ραγιάδες την κατώτερη θέση τους 
ήταν «σκανδαλισμός» των πιστών του Ισλάμ. Στους ίδιους 
αιώνες, 15ο και 16ο στη Θεσσαλονίκη, μία μετά την άλλη, 
οι κυριότερες εκκλησίες και όχι λίγες-μερικές, όπως υπο-
στηρίζεται, μετατράπηκαν σε τζαμιά. Με τους Οθωμανούς 
Τούρκους να ανέχονται τους χριστιανούς λόγω της νόμι-
μης (βάσει της Σαρίας) και της παράνομης (δωροδοκίες 
κ.λπ.) ληστείας, δεν μπορούμε να μιλάμε για θρησκευτική 
ανοχή. Όπως γράφει ο Τούρκος ιστορικός Τανέρ Ακσάμ: 
Το σύνολο της οσμανικής ιστορίας είναι ταυτόχρονα και η 
ιστορία των συλλογικών διώξεων και σφαγών των λοιπών 
θρησκευτικών μειονοτήτων (Siyasî Kültürümüzde Zulüm 
ve Işkence - Η τυραννία και τα βασανιστήρια στην πολιτι-
κή μας κουλτούρα, σ. 27, στο Ν. Σαρρή, Προεπαναστατι-
κή Ελλάδα...). Ήδη, στην πρώιμη Τουρκοκρατία, μόνο για 
ανεκτικότητα των Τούρκων δεν μπορεί να γίνεται λόγος: 
Οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να κινηθούν και να εκφρα-
σθούν ελεύθερα. Είχαν κάποιο φόβο, όταν επρόκειτο να 
περιγράψουν τα δεινά τους. Με μια λέξη, καταπιέζονταν. 
«Για τους πιστούς, ο Ορχάν σήμαινε ευσπλαχνία, για τους 
απίστους καταδυνάστευση», έγραφε αργότερα ο Τούρκος 
ιστορικός Sükrülah, σύμβουλος του Μουράτ Β΄ (1421-
1451) και Μεχμέτ Β΄ (1451-1481) (Απ. Βακαλόπουλου, 
Νέος Ελληνισμός, οι ρίζες, η καταγωγή των Ελλήνων και 
η διαμόρφωση του έθνους (1204 – μέσα 15ου αιώνα), σ. 
122). Φαίνεται, ότι στις αρχές, οι ολιγάριθμοι Τούρκοι, με 
επικεφαλής τον Σουλεϊμάν πασά, γιο του Ορχάν, προσπά-
θησαν να επιβάλουν με την βία την μουσουλμανική θρη-
σκεία, για να εδραιώσουν την θέση τους. Εκείνους που 
αρνούνταν να την δεχθούν τους έσφαζαν και τις οικογέ-

νειές τους τις σκλάβωναν, αν πιστέψουμε τον Sükrülah. 
«Όπου υπήρχαν σήμαντρα, γράφει ο ίδιος παρακάτω, τα 
κομμάτιαζε [ο Σουλεϊμάν] και τα έριχνε στη φωτιά και κα-
τέστρεφε τις εκκλησίες και γίνονταν τζαμιά. Στην θέση 
των σημάντρων ανέβαινε ο ιμάμης και οι βασιλείς της πε-
ριοχής των απίστων δέχθησαν στον σβέρκο τους το φόρο 
υποτέλειας» (ό.π., σ. 133). Το ότι οι Οσμανοί, σε αντίθε-
ση με τους Δυτικούς Ιεροεξεταστές ή αποικιοκράτες της 
ίδιας εποχής, δεν αφάνιζαν τους αλλόδοξους, επειδή από 
αυτούς αποκόμιζαν πλούτο και γενίτσαρους δεν σημαίνει 
ότι η οσμανική πρακτική συνιστά, έστω και συγκριτικά, ανε-
κτικότητα· απλώς συνιστά διαφορετικό και μεθοδικότερο 
τρόπο εκμετάλλευσης του κατεκτημένου λαού. 

Ο Θ. Βερέμης (19:08) υποστηρίζει ότι για πολλούς 
αιώνες δεν υπήρχε η έννοια Έλληνας, υπήρχε η έννοια 
Ρωμαίος ή Ρωμιός. Εάν έτσι είχαν τα πράγματα, τουλάχι-
στον κατά τους δύο πρώτους αιώνες, ούτε ο Σχολάριος θα 
αυτοαποκαλούνταν Έλληνας και θα αποκαλούσε Έλληνες 
τους σύγχρονούς του ομοεθνείς, ούτε ο Μελέτιος Πηγάς 
(†1602) θα διακήρυττε το ίδιο. Αλλά και αυτοί έκαναν λόγο 
για Έλληνες κι όχι απλώς για Ρωμιούς, και ο Ανδρόνικος 
Κάλλιστος, και ο Νικόλαος Σεκουνδινός, ο Ιαννός Λάσκα-
ρις, ο Μιχαήλ Αποστόλης, ο Μιχαήλ Μαρούλλος Ταρχα-
νιώτης, ο Θ. Ζυγομαλάς, ο Ιέραξ (16ος αι.), ο Μονεμβασί-
ας Αρσένιος (16ος αι.), ο Μυρέων Ματθαίος, ο Νεκτάρι-
ος Ιεροσολύμων και ο Χριστόφορος Άγγελος (†1638), για 
να αναφέρουμε λίγους από τον 15ο και 16ο αιώνα μόνο. Η 
έννοια του Έλληνα όχι μόνο ήταν υπαρκτή, αλλά και δεν 
την (επαν)έφεραν οι Έλληνες διαφωτιστές. Οι Ορθόδο-
ξοι Πατριάρχες, στα 1716/25, κάνουν λόγο περί Γραικών, 
Ρωσσών, Ιβήρων, Αράβων, Βουλγάρων, Αλβανών, Βλάχων, 
Μολδαβών ορθοδόξων χριστιανών, αποφεύγοντας να τους 
θεωρήσουν αδιακρίτως ένα «θρησκευτικό γένος», όπως οι 
εμμονές ορισμένων σημερινών Ελλήνων πανεπιστημιακών 
το απαιτούν· και περί «εῴγενεστάτων περιδόξων γενῴν, 
ῴγγλων τε καῴ ῴλλήνων» (Ι. Ν. Καρμίρη, Τα δογματικά και 
τα συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλη-
σίας, τόμ. Β΄, σσ. 789, 816-7). 

Είναι λάθος να νομίζουμε ότι για τους Έλληνες ραγιά-
δες δεν υπήρχε η έννοια Έλληνας μόνο και μόνο επειδή οι 
Οθωμανοί, όντας πιστοί στη Σαρία, δεν αντιλαμβάνονταν 
τέτοια έννοια. Βέβαια, ο Βερέμης, που αποφεύγει τη χρήση 
όρων «Έλληνες», «Τουρκοκρατία» και «δουλεία», επειδή 
προτιμά επιστημονικότερους όρους και την ορολογία της 
εποχής στην οποία αναφέρεται, δεν έχει την επιστημονική 
συνέπεια ώστε να αποκαλεί τους «χριστιανούς κατοίκους 
του Μωριά/Ρούμελης» Ραγιάδες (reaya) ή Απίστους- Γκια-
ούρηδες (gâvur), δηλαδή να χρησιμοποιεί την ορολογία 
την οποία το οσμανικό κράτος χρησιμοποιούσε επισήμως. 
Αλλά αυτή είναι η εντιμότητα ορισμένων: η Τουρκοκρατία 
να αποκαλείται οθωμανική κυριαρχία, αλλά οι χριστιανοί 
Ρωμηοί να μην αποκαλούνται Ραγιάδες, δηλαδή υπόδου-
λοι (κυριολεκτικά: κοπάδι), και να αποφεύγεται ακόμη και 
η μνεία της λέξης αυτής, προκειμένου να εξιδανικευτεί 
η Τουρκοκρατία. Αν η αναφορά σε Ραγιάδες/Γκιαούρηδες 
εξαφανιστεί, εξαφανίζεται και η εντύπωση για διάκριση κυ-
ρίαρχων-υπόδουλων, άρα και η υπόνοια για ύπαρξη δου-
λείας υπό τους Οθωμανούς.
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Σ 
ύμφωνα με τον καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη 
(19:39), η οθωμανική διοίκηση ενδιαφέρεται για 
τη φορολογία. Εφόσον αποδίδονται οι φόροι, δεν 

ενδιαφέρει την οθωμανική διοίκηση τι κάνουν περαιτέ-
ρω. Όχι απλώς η φορολογία των χριστιανών ήταν δυσβά-
στακτη, αλλά και υπήρχαν διάφορες άλλες καταστάσεις οι 
οποίες έδιναν στον ραγιά να καταλάβει ότι ήταν υποδεέ-
στερος και ανά πάσα στιγμή στο έλεος του Μουσουλμά-
νου, όχι μόνο του ιεραρχικά ανώτερου αλλά και του ανήκο-
ντα στην ίδια ή και σε κατώτερη κοινωνική τάξη. Οι φόροι, 
οι αγγαρείες, το παιδομάζωμα, η κατάσχεση εκκλησιών, 
η υποχρεωτική, χαρακτηριστική για τους ραγιάδες, ενδυ-
μασία, η άνιση δικαστική μεταχείριση μεταξύ μουσουλμά-
νων και χριστιανών, η απαγόρευση οπλοφορίας, η πει-
ρατεία και το δουλεμπόριο κατά των χριστιανών αποσιω-
πώνται. Ο νόμος τους απαγόρευε να φέρουν όπλα…να 
πηγαίνουν έφιπποι…τα γυναικεία μέλη της οικογένειάς 
του ήταν έρμαια των ορέξεων του αφέντη. Την περιου-
σία του μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να του την πά-
ρουν (…), σε περίπτωση που δεν υπήρχαν κληρονόμοι, 
όλη η περιουσία περιερχόταν, σύμφωνα με τον τουρκικό 
νόμο, στο μουσουλμανικό κράτος (Ντ. Ντέικιν, Η ενοποί-
ηση της Ελλάδας, σσ. 29-33). Η μαρτυρία ενός Χριστια-
νού δεν λαμβανόταν υπόψη στο δικαστήριο αν ήταν αντί-
θετη με τη μαρτυρία ενός Μουσουλμάνου…Ο Χριστιανός 
δεν επιτρεπόταν να οπλοφορεί… Ο ΙΣΤ΄ και ο ΙΖ΄ αιώνας 
υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο «Μεσαίωνας» στην ιστορία 
του ελληνικού λαού. Οι Αρμένιοι, τους οποίους οι Τούρκοι 
θεωρούσαν «πιστό» millet, και οι Εβραίοι δεν είχαν φέρει 
αντίσταση στην οθωμανική κατάκτηση και αυτή την εποχή 
απολάμβαναν μεγαλύτερη εύνοια απ’ ό,τι οι Έλληνες (R. 
Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, σσ. 15-16). 

Ο καθηγητής Κιτρομηλίδης υποστηρίζει την παραπά-
νω θέση με τέτοια βεβαιότητα ωσάν το οσμανικό κράτος 
να ήταν κάποιο λαϊκό κράτος ή η Δ.Ο.Υ. Κων/πόλεως, που 
ενδιαφερόταν απλώς για την ετήσια φορολόγηση. Δεν ανα-
φέρει τι σήμαινε «συλλογή φόρων επί οθωμανικής κυρι-
αρχίας», δηλαδή ότι οι έκτακτοι φόροι και αγγαρείες που 
επιβάλλονταν για τις ανάγκες των διοικητικών οργάνων, 
για την επισκευή των οχυρωματικών έργων, για τη συντή-
ρηση των οδών και των γεφυρών, για την εξάρτυση του 
στρατού και του στόλου, για τις έκτακτες ανάγκες των 
εκστρατειών κ.λπ., έτειναν με την πάροδο του χρόνου να 
γίνωνται καταπιεστικότεροι και επαχθέστεροι από τους 
τακτικούς φόρους. Στρατιές φοροεισπρακτόρων, ζαμπί-
τηδων, ταγσηλδάρηδων, καδήδων, σερέτ-δαβάδων, βεκί-
ληδων, δραγουμάνων, μαμούρηδων και πουμπασίρηδων, 
απομυζούσαν τους φτωχούς ραγιάδες απαιτώντας διάφο-
ρα πρόστιμα, όπως το «φονικό» και το «κερατιάτικο», και 
έκτακτες εισφορές, όπως το «αλατιάτικο», «γρασιδιά-
τικο», «πανιάτικο», «σουρσάτ», «σουγιέμ», «πεσινάτι», 
«πακιγιέ», «συνεισφορά», «προσφορά», «δραγομανιά», 
«ρέσιμο», «βικιαλέτι», «χισμέτι», «ταϊνάτι» κ.λπ. (Ιστο-
ρία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι΄). Στο οθωμανικό κράτος, 
ίσως μόνο η αναπνοή δεν φορολογούνταν, αλλά, αν δε-
χτούμε αυτό ως δεδομένο, τότε μπορούμε όντως να συμ-

φωνήσουμε ότι τους Οσμανούς δεν ενδιέφερε τίποτε άλλο 
πέρα από την φορολογία. Με άλλα λόγια, οι επισημάνσεις 
περί «φορολογίας» οδηγούν στο να υποτιμηθεί το γεγονός 
ότι, αφενός, υπήρχε καταφανής διαφορά στη φορολόγηση 
μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και αφετέρου ότι, 
για την οθωμανική αντίληψη περί δικαιοσύνης, την οποία 
συναντούμε σε κάθε οσμανικό έγγραφο, ήταν απολύτως 
νόμιμη και δίκαιη η παρασι-
τική εις βάρος του χριστια-
νικού στοιχείου φορολόγησή 
του. Είναι χαρακτηριστικό για 
τη φύση του οθωμανικού πο-
λιτισμού η επιστολή του Μω-
άμεθ του Πορθητή σχετικά με 
το παιδομάζωμα: Από πατέρα 
σε γιο, η λάμπα του βασιλεί-
ου μας μένει αναμμένη. Καί-
ει με το λάδι που έχει απο-
σπαστεί από τις καρδιές των 
απίστων.

Ενδεικτικό είναι ότι απου-
σιάζει οποιαδήποτε αναφορά 
για το παιδομάζωμα των χρι-
στιανών (μόνο των Ελλήνων, 
καθώς Εβραίοι και Αρμένιοι 
εξαιρούνταν), σε μια εκπο-
μπή η οποία καλύπτει γύρω 
στα τριακόσια χρόνια Τουρ-
κοκρατίας (1460-1770). Ο 
Ντέικιν παρατηρεί: Δεν πρέ-
πει να απορούμε που πολλοί 
χριστιανοί διάλεγαν να γίνουν 
Τούρκοι. Το σπουδαιότερο κίνητρο ήταν η επιθυμία τους 
να απαλλαγούν από το παιδομάζωμα (…), οι Έλληνες γο-
νείς συχνά ακρωτηρίαζαν τα παιδιά τους για να τα γλι-
τώσουν έτσι από τον κίνδυνο να τα πάρουν (Η ενοποίηση 
της Ελλάδας, σ. 30). Μπορεί φυσικά να λεχθεί ότι μερικοί 
μουσουλμάνοι, αποβλέποντας στην κοινωνική άνοδο των 
τέκνων τους, ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν γενίτσαροι 
και ότι, σε μεταγενέστερες εποχές, οι οθωμανικές αρχές 
ικανοποιούσαν το αίτημά τους, αλλά οι λεπτομέρειες και 
οι εξαιρέσεις δεν αποκρύβουν ούτε αναιρούν τον κανόνα, 
ο οποίος εκφράζεται και με τα εξής ελληνικά τραγούδια-
θρήνους για το παιδομάζωμα: Ανάθεμά σε, βασιλιά…με 
το κακόν οπό ‘καμες…να μάσεις παιδομάζωμα…Κλαιν 
οι γονέοι τα παιδιά κι οι αδερφές τ’ αδέρφια, κλαίγω κι 
εγώ και καίγομαι και όσο ζω θα κλαίω, πέρσι πήραν το 
γιόκα μου, φέτο τον αδερφό μου· ήρθαν χρόνια δύστυχα 
καταραμένα χρόνια, οι Τούρκοι παίρνουν τα παιδιά· Τι ν’ 
το κακό που γίνηκι στη μένα τη γκαημένη, στην πρώτη 
τη γενιτσαριά πήραν τουν αδιρφό μου, στη δεύτιρη τουν 
άντρα μου κι τώρα τουν υγιό μου. 

φορολογία και παιδομάζωμα
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Ο “μυθος” του κρυφού σχολειού

Ο 
Τατσόπουλος, στη συζήτηση, κάνει λόγο για τον 
μύθο του Κρυφού Σχολειού (43:12-46:14), αναρω-
τιέται αν είναι μειοδοσία ή έρευνα η αποκάλυψη 

ότι το Κρυφό Σχολειό ήταν μύθος, δηλαδή ότι η παιδεία 
απαγορευόταν στους Ραγιάδες από τους Οθωμανούς. Σε 
αυτο το χρονικό σημείο για πρώτη φορά, μετά από 92 λε-
πτά εκπομπής, ακούγεται η λέξη «Ραγιάδες». Αυτό που 
εντυπωσιάζει είναι ότι, ενώ «αποκαλύπτονται οι μύθοι» 
για την ελληνική παιδεία επί Τουρκοκρατίας, δεν γίνεται 
ούτε καν νύξη για την τρομερή οπισθοδρό-μηση 
της ελληνικής παιδείας λόγω της 
Τουρκοκρατίας (15ος και 16ος αι.). 
Ο Νικόλαος Σοφιανός παρατη-
ρούσε, το 1544,  Εις τέτοιαν 
κακήν τύχην κατήντησε το 
πάλαι ποτέ μακαριστόν γέ-
νος ημών των Γραικών, ότι 
μόλις ευρίσκεται τώρα δι-
δάσκαλος οπού νάναι ικα-
νός να διδάσκει τους νέους 
καν την γραμματικήν τέχνην. 
Ο Αντώνιος Έπαρχος († περ. 
1568) έγραφε: και γαρ εν των 
νυνί χρόνω μηδεμίαν ή μικράν 
όλως ορώντες καταβάλλεσθαι 
φροντίδα περί τα γράμματα τους 
Έλληνας, δια την ξυμβάσαν τω γέ-
νει καταστροφήν. Σε επιστολή του 
Θεοδόσιου Ζυγομαλά προς τον Μ. Κρούσιους, στα 1581, 
διαβάζουμε «πάντα ταῴτα (φεῴ) δεδουλωμένα δουλεία 
ῴγαρηνῴν, καῴ οῴκ ῴχοντα τῴς ῴλευθέρας ῴπιστήμας…Το 
δ’ αῴτιον, ῴτι αῴ κακώσεις, καῴ αῴ συζητήσεις τῴν τυ-
ραννούντων δειναί» και «ῴρῴ δῴ μετοικήσαντα πάντα 
ῴγαθῴ ῴπῴ τῴν ῴλληνικῴν τόπων, καῴ οῴκήσαντα ῴν ῴμῴν. 
[  ] ῴλληνικῴν δῴ χαρίτων τῴ κλέος, βαρῴς ῴλεσεν αῴών, 
βαρβαρικοῴς δαμάσας ῴθεσιν ῴγλαϊνήν», ενώ, σε επι-
στολή του ιδίου στους φοιτητές του Crusius στα 1575: 
«ῴπολέσαντες γῴρ ῴμεῴς βασιλείαν, καῴ σοφίας ῴστερή-
θημεν βαρβαρωθέντες ῴν βαρβάροις χρονίως καῴ ῴνα-
νεύειν ταῴς δυστυχίαις κωλυόμενοι». 

Ο Ευγένιος Γιαννούλης (†1682), στις αρχές του 17ου 
αι., γράφει: Εν τοις μέρεσι της Αιτωλίας… και επί πάσιν 
σχεδόν τοις πέριξ εκείνη κλίμασιν εξέλιπε προ πολλών 
ήδη χρόνων… η των πεζών γραμμάτων γνώσις… και 
ούτω συνέβη τους εκείσε πάντας αναλφαβήτους γενέ-
σθαι… σπάνιόν τι χρήμα ο ιερεύς εκεί, ο απλώς γραμ-
μάτων είδησιν έχων. Στα 1775, έγραφε ο Μετρών και 
Αθύρων: Θαύμα πώς ουκ εξέλιπεν όλως η καθωμιλου-
μένη κοινή των Ελλήνων γλώσσα εκ της Ελλάδος αυ-
τής υπό βαρβάρων τελούσης και καταπολεμουμένης, 
μια και, σε πυκνοκατοικημένες από Τούρκους περιοχές, 
ακόμη και η ομιλία της ελληνικής συνιστούσε «πρόκλη-
ση» και «σκανδαλισμό». Έτσι ευημερούσαν (!) οι κάτοι-
κοι της Ελλάδας χάρη στην έλευση των Οσμανών. Μειο-
δοσία λοιπόν δεν είναι να δείχνεται ο μύθος του Κρυφού 
Σχολειού αλλά όταν, παράλληλα, αποσιωπάται ότι, εξαι-
τίας του μύθου των ανεκτικών Οσμανών, η παιδεία στον 
ελληνικό χώρο τους δύο πρώτους αιώνες σχεδόν εξαφα-

νίστηκε. Προφανώς κάποιοι θέλουν να αποδοθεί το 1821 
απλώς στο «ατύχημα» της παρακμής της οσμανικής κρα-
τικής διοίκησης κι όχι στην αρχική και εγγενή αδικία της 
οσμανικής κυριαρχίας. 

Ισλαμική... ανεξιθρησκεία

Ο παρουσιαστής υποστηρίζει ότι (21:30), για τους υπηκό-
ους του σουλτάνου, η θρησκεία δεν εξελίσσεται σε πε-
δίο διαμάχης. Για να υπάρξει όμως πεδίο διαμάχης, πρέ-
πει και οι δύο πλευρές να έχουν ίσα δικαιώματα και υλική 

ισχύ· ώστε να είναι δυνατή η έμπρα-
κτη αμφισβήτηση της μίας από 

την άλλη. Δεν είναι η ύπαρξη 
ανεκτικότητας που εμποδίζει 
στην οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, τη μετατροπή των θρη-
σκευτικών διαφοροποιήσε-
ων σε πεδίο διαμάχης, αλλά 
η αυτονόητη και απόλυτη, νο-
μικά και υλικά, κυριαρχία της 
μίας θρησκείας επί της άλλης, 

που καθιστά εκ των προτέρων 
περιττή κάθε διαμάχη. Επίσης, ο 
παρουσιαστής οδηγεί αυθαίρετα 
στα άκρα το γεγονός ότι ορισμέ-
νοι μουσουλμάνοι σέβονταν ορι-
σμένους χριστιανικούς αγίους και 
ότι ορισμένοι χριστιανοί, σε δια-
δικασία σταδιακού εξισλαμισμού, 

γοητεύονταν από τους δερβίσηδες, ειδικά στη Μ. Ασία, 
όταν υποστηρίζει (21:47) ότι μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι 
σέβονται την πίστη του άλλου. Επίσης υποστηρίζει ότι οι 
γάμοι μεταξύ τους δεν είναι σπάνιοι μετά από τον εξισλα-
μισμό, για να τεκμηριώσει (22:16) ότι οι δύο θρησκευτικές 
κοινότητες συνυπήρχαν και μοιράζονταν πολλά αναμεταξύ 
τους. Όμως ο εξισλαμισμός δεν συνιστά ούτε συνύπαρξη 
θρησκειών ούτε κοινή δραστηριότητα· συνιστά εξαφάνιση 
της μίας θρησκείας και απομύζηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της.  «Συνύπαρξη μεταξύ θρησκειών» νοείται και 
υφίσταται μόνο όταν οι προϋποθέσεις και οι όροι οι οποί-
οι τη διέπουν είναι τέτοιοι ακριβώς ώστε να καθίσταται 
δυνατή η απρόσκοπτη κοινωνική αναπαραγωγή καθεμίας 
από τις θρησκείες. Ως εκ τούτου, η γειτονία δεν συνιστά 
αρμονική συνύπαρξη που, μόνο αργότερα, χάρη στην πα-
ρακμή του οσμανικού κράτους, διαταράχθηκε.

Άκμή και παρακμή 

Γ 
ια τον παρουσιαστή, έπρεπε πρώτα να έρθει ο θε-
σμός των τσιφλικιών και των κοτζαμπάσηδων, από 
τις αρχές του 17ου αιώνα, όπως παρατηρεί (26:17), 

μετά τους δύο πρώτους αιώνες, ώστε να ερημώσει πρώτα 
η ελληνική ύπαιθρος (27:18) εξαιτίας της απληστίας των 
κοτζαμπάσηδων και των τσιφλικάδων. Όμως, στην Πελο-
πόννησο, η αύξηση της δυνάμεως των κοτζαμπάσηδων 
αρχίζει κυρίως… από τις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ στη 
Ρούμελη οι αρματολοί έχουν τη δύναμη και όχι οι πρό-
κριτοι, οι κοτζαμπάσηδες (Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία 
του Νέου Ελληνισμού, τ. Ε΄, σσ. 307, 418)· συνεπώς, ο 
κοτζαμπασισμός ως αιτία εξουθένωσης των αγροτών, άρα 
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και αύξησης των επαναστατικών τάσεών τους, δεν ήταν 
τόσο σημαντικός, παρά κάποιες δεκαετίες πριν από το 
1821, και μόνο στον Μωριά, όχι στη Ρούμελη, της οποίας 
οι αρματολοί-κλέφτες επίσης έλαβαν μέρος στην επανά-
σταση. Επίσης, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες κοτζαμπάση-
δες αυτοί στους οποίους, ως υπεκμισθωτές, ανέθεσε τη 
συλλογή των φόρων, όπως λέει ο παρουσιαστής (26:18). 
Υπεκμισθωτές των φόρων, δεν ήταν μόνο οι κοτζαμπάση-
δες, αλλά κυρίως  οι λεγόμενοι αγιάνηδες (ayân) οι οποίοι 
ήταν μουσουλμάνοι – αυτοί βεβαίως δεν αναφέρονται καν. 

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής (30:58) δίνει μια εικό-
να για τους δύο πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας δι-
αφορετική από εκείνην της Pax Ottomanica: Οκτώ πόλε-
μοι στα ελληνικά εδάφη, η Πελοπόννησος είναι ένα πεδίο 
μάχης, η Μεθώνη, το Άργος και το Ναύπλιο ξεθεμελιώ-
νονται και οι κάτοικοί τους σφάζονται, Αλβανοί εποικίζουν 
τις ερημωμένες ελληνικές περιοχές, στις ελληνικές θά-
λασσες επικρατεί ανασφάλεια, οι Τούρκοι ερημώνουν την 
Πελοπόννησο ηττώμενοι από τους Βενετούς, το εμπόριο 
σβήνει κ.ο.κ. – και περιορίζεται μόνο στη Ν. Ελλάδα. Πώς 
συμβιβάζονται τα παραπάνω (που καταλαμβάνουν μόλις 
δύο λεπτά) με την αρχική (και μεγαλύτερης διάρκειας στην 
εκπομπή) περιγραφή μιας ειδυλλιακής πρώιμης Τουρκο-
κρατίας –εικόνα βασισμένη σε ένα χριστιανομουσουλμα-
νικό νεκροταφείο στην Κόρινθο και σε ένα πλούσιο κεφα-
λοχώρι της Βοιωτίας– είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς 
να εξηγήσει ως στάχτη στα μάτια. Ξέρουμε ότι οι Τούρ-
κοι έδιωχναν τους Έλληνες από τις παλαιές πόλεις και 
κατοικούσαν οι ίδιοι σε αυτές. Γενικότερα, μέσω της εκ-
πομπής, αντιστρέφεται η πραγματικότητα: «παρακμή των 
Ελλήνων στην πρώιμη Τουρκοκρατία, ακμή των Οθωμανών 
– ακμή των Ελλήνων στους μεταγενέστερους αιώνες, πα-
ρακμή των Οθωμανών», με τον ισχυρισμό ότι η ακμή Οθω-
μανών και η ακμή των Ελλήνων/Ρωμηών συνέπεσαν χρονι-
κά, δηλαδή κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Πού είναι η ακμή, 
ή έστω η ευημερία των Ελλήνων τότε; 

Ορεινός ... τουρισμός

Ο 
παρουσιαστής αναφέρει (33:40), ως λόγους με-
τακίνησης των Ελλήνων στα ορεινά, τις επιδημίες, 
τους πειρατές και τους ξένους στρατούς· όχι την 

τουρκική κατοχή. Όμως οι μετακινήσεις αυτές στα Βαλ-
κάνια δεν άρχισαν λόγω των βενετοτουρκικών πολέμων 
και της πειρατείας, αλλά από την πρώτη στιγμή της εμ-
φάνισης των Οσμανών, ως συνέχεια της αγωνιώδους φυ-
γής των Ελλήνων Μικρασιατών από τη Μικρασία, μπροστά 
στην επέλαση των Τουρκομάνων-Σελτζούκων, μετά τον 
11ο αιώνα. Είναι ενδεικτική της σαθρότητας των «αντιε-
θνοκεντρικών» ερμηνειών, ελλείψει επιχειρημάτων, η κα-
ταφυγή σε ιδεολογικές συκοφαντίες περί εθνικισμού (= 
σοβινισμού) προκειμένου να αντικρουστεί η άποψη ότι οι 
μεταναστεύσεις των Ελλήνων και οι εποικισμοί των ορει-
νών τοποθεσιών οφείλονται στην οθωμανική επέλαση και 
παρουσία στην Ελλάδα. 
Οι εποικισμοί των ορεινών περιοχών της Ελλάδας από 
χριστιανούς και οι μεταναστεύσεις τους εκτός του ελλα-
δικού χώρου δεν αρχίζουν με την απαρχή της παρακμής 
του οσμανικού κράτους, τον 17ο αι., αλλά ακριβώς κατά 
τη στιγμή της εισβολής και εδραίωσης των Τούρκων στον 
ελλαδικό χώρο. Τους πρώτους, δήθεν καλούς, αιώνες της 
Τουρκοκρατίας, όταν εισβάλλουν οι Οθωμανοί σε Μακε-
δονία, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, και όταν γίνονται οι 
εποικισμοί της Μακεδονίας και Θεσσαλίας με Γιουρού-
κους και Κόνιαρους, και όχι μετά τον 17ο αι., ο Ταΰγε-
τος, ο Όλυμπος και τα Πιέρια, το Συνιάτσικο (Άσκιο), το 
Πήλιο, τα Άγραφα, η βόρεια Πίνδος και η ορεινή Χαλκιδι-
κή γεμίζουν από χριστιανικά χωριά και παρατηρείται φυγή 
χριστιανικών πληθυσμών στα Επτάνησα, τη Γεωργία, την 
Ιταλία και αλλού. 

Με την υποδούλωση των βόρειων ελληνικών περιο-
χών, στα τέλη του 14ου αιώνα, οι βόρειοι Έλληνες κατέφυ-
γαν στη Ν. Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες. Μόνο ιδεο-
λογική («αντιεθνοκεντρική») προπαγάνδα μπορεί να απο-
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δώσει τα δύο ταυτόχρονα γεγονότα (εισβολή/εποικισμός 
Τούρκων και φυγή Ελλήνων σε βουνά ή σε μη τουρκικές 
περιοχές) σε άλλες κύριες αιτίες κι όχι στην οσμανική 
εισβολή. Ο Δωρόθεος Μονεμβασίας γράφει για τον 15ο 
αι.: «Ωσάν εκυρίευσεν ο Τούρκος των Μωρέαν, άφηκαν 
οι Χριστιανοί από τα κάστρη και από τας χώρας τα οσπή-
τιά τους, και τα άλλα τους πράγματα, και ταις ευημερί-
αις τους, και ήρχουνταν φαμιλικώς και έμπαιναν μέσα εις 
το [Ενετικό] Ανάπλι, και εκατοικούσαν…δια να λείψουν 
από τα πάθη των Τουρκών». Ο παρουσιαστής και οι ιστο-
ρικοί σύμβουλοι της εκπομπής απέδωσαν ακόμη και την 
μαζική φυγή των ελληνικών πληθυσμών, είτε στα ορεινά 
είτε εκτός των Βαλκανίων, στους τουρκοβενετικούς πό-
λεμους και την πειρατεία. 

Ο Βερέμης, ως αίτιο μετακίνησης επί Τουρκοκρατί-
ας στα ορεινά (34:04), αναφέρει πρώτο την υγιεινότερη 
διαβίωση, ωσάν να γινόταν λόγος για φυματικούς πλη-
θυσμούς στους οποίους ο γιατρός συνέστησε τον αέρα 
της εξοχής. Παραδόξως, και στα βυζαντινά χρόνια, κατά 
τα οποία επίσης ξεσπούσαν επιδημίες, η ορεινή Ελλάδα 
δεν πλημμύρισε από χωριά όπως κατά την Τουρκοκρατία. 
Ο Βερέμης, έπειτα (34:26), αναφέρει ως λόγο την απο-
φυγή των φόρων. Όμως, υποτίθεται ότι οι Οσμανοί φορο-
λογούσαν λιγότερο τους ελληνικούς πληθυσμούς. Γιατί, 
αφού οι φόροι μειώθηκαν τόσο με την άφιξη των Οσμα-
νών, ο κόσμος άρχισε να φεύγει στα βουνά για να αποφύ-
γει την πληρωμή τους στους Οσμανούς; Και γιατί ως τρί-
τος λόγος θεωρείται (34:39 και 38:34) η ασφάλεια από 
το (οσμανικό) κράτος και τις πολλές παρεκτροπές του 
(ποιες άραγε;), αφού αρχικά αυτό θεωρήθηκε ότι έδωσε 
πρωτόγνωρη αίσθηση ασφάλειας και την Pax Ottomanica 
στους κατοίκους; Ο παρουσιαστής επικρίνει (7:21) την 
άποψη «των περισσότερων από εμάς» (σταθερή η αναφο-
ρά στις housewives) ότι οι Έλληνες κατέφευγαν στα βουκ-
νά για να επαναστατήσουν και ότι οι Οθωμανοί δεν προ-
σέφεραν τίποτε το θετικό όντας βάρβαροι. Η καταφυγή 
στα βουνά, σε πρώτο στάδιο όχι για να χρησιμοποιηθούν 
αυτά ως επαναστατικό ορμητήριο, αλλά για να γλιτώσουν 
οι κάτοικοι από τους Τούρκους, δείχνει και την ποιότητα 
της διαβίωσής τους υπό τους Οθωμανούς.

Κλέφτες και.... εγκληματίες

Όσον αφορά στους Κλέφτες, ο παρουσιαστής υπο-
στηρίζει ότι αυτοί δεν είναι εθνικοί ήρωες (38:15), 
ότι οι Κλέφτες λεηλατούν αδιακρίτως την περιου-

σία χριστιανών και μουσουλμάνων (38:42), θεωρούν πα-
τρίδα (εννοείται: μόνο) τον τόπο καταγωγής τους (39:16), 
δεν έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύ-
νολο με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, σε ένα έθνος 
(39:27). Παρ’ όλο που αληθεύει ότι οι Κλέφτες δεν λή-
στευαν μόνον μουσουλμάνους, τα υπόλοιπα έρχονται σε 
αντίθεση με τα εξής: Εάν οι Κλέφτες δεν είχαν καθόλου 
«εθνική» «συνείδηση», τότε θα αντιμετωπίζονταν με τον 
ίδιο τρόπο από τους μουσουλμανικούς και τους χριστιανι-
κούς πληθυσμούς, δηλαδή, στα ελληνικά δημοτικά τραγού-
δια, οι Κλέφτες δεν θα εμφανίζονταν να αντιμάχονται μόνο 
τους «Τούρκους», ενώ, στα τραγούδια των μουσουλμάνων 
της Ελλάδας, οι Κλέφτες θα εμφανίζονταν εθνοθρησκευτι-
κά αδιάφοροι. Το σημαντικότερο: Οι ίδιοι οι Κλέφτες δια-

φορετικής εθνότητας διαισθάνονταν τις εθνοτικές διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ τους, παρ’ όλο που λήστευαν ανεξαρ-
τήτως εθνότητας και θρησκείας. Δηλαδή: …το φαινόμενο 
του κλέφτη είναι γενικό και δεν αναφέρεται ειδικά σε μία 
και μόνη εθνότητα. Ενώ λοιπόν υπάρχει ομοιότροπη αντι-
μετώπιση των κλεφτών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, από 
τους γαιοκτήμονες και από τους εκπροσώπους της πο-
λιτικής ηγεσίας, είτε μουσουλμάνοι είναι αυτοί είτε μη 
μουσουλμάνοι, δεν φαίνεται να υπάρχει ταξική αλληλεγ-
γύη μεταξύ των μουσουλμάνων και των μη μουσουλμάνων 
κλεφτών (Τσετίν Γετκίν, Etnik ve Toplumsal Yönleriye 
Türk Halk Hareketleri ve Devrimler = Τουρκικά λαϊκά 
κινήματα και επαναστάσεις με τις εθνικές και κοινωνικές 
τους πλευρές). Η «εθνική» αντίθεση, λοιπόν, απορρόφη-
σε την ταξική, γεγονός που διαπιστώνεται στον τρόπο με 
τον οποίο πραγματοποιήθηκε κάθε εξέγερση των Ελλή-
νων κατά των Οσμανών (Ν. Σαρρή, Προεπαναστατική Ελ-
λάδα και Οσμανικό Κράτος, σ. 103). 

Σε πάρα πολλά από τα 192 κλέφτικα τραγούδια της 
συλλογής του Πάσοβ, η αντίσταση, η άρνηση υποταγής 
στους Οθωμανούς και το μίσος κατά αυτών είναι κάτι πα-
ραπάνω από άμεσα αντιληπτό, είναι ο πυρήνας των τρα-
γουδιών· δεν βρίσκουμε σε αυτά, όμως, τα ίδια αρνητικά 
συναισθήματα για τους χριστιανούς – όπως θα βρίσκαμε 
εάν υποθέταμε ότι οι Κλέφτες δεν είχαν «εθνική» «συ-
νείδηση». Ενδεικτικά: Βάλτε φωτιά στην εκκλησιά, κάψ-
τε τους Τούρκους μέσα, χίλια φλωριά να την χρωστώ, 
καινούρια να την φτιάσω (του Μπουκουβάλα)· Λεβέντες 
κάμετε καρδιά, σα Χριστιανοί φανήτε, Τους Τούρκους να 
παστρέψωμε, να πέσουνε στον τόπο (του Κώστα Μπου-
κουβάλα)· Να χύσωμ’ αίμα Τούρκικο, να φάνε κ’ οι κο-
ράκοι (του Γιάννη Στάθη). Είχαν τουλάχιστον ορισμένα 
χαρακτηριστικά που πλησίαζαν το εθνικό συναίσθημα. 
Αισθάνονταν άσπονδο μίσος για τους απίστους. Λάτρευ-
αν με απλοϊκό τρόπο την Εκκλησία τους και…καλούσαν 
παπάδες να ευλογήσουν τα όπλα τους (Ντ. Ντέικιν, Η 
ενοποίηση της Ελλάδας, σ. 42). Οι επιθέσεις τους ενα-
ντίον των περίοπτων συμβόλων της οθωμανικής εξουσί-
ας… έκαναν τη λαϊκή φαντασία να τους θεωρεί υπερα-
σπιστές των καταπιεσμένων Ελλήνων ραγιάδων εναντίον 
των μουσουλμάνων κατακτητών τους… (R. Clogg, Συνο-
πτική ιστορία της Ελλάδας, σ. 17). Κάποτε έκλεβαν, βα-
σάνιζαν ή και δολοφονούσαν Έλληνες συμπατριώτες τους 
– πλούσιους βασικά και όχι απλούς χωρικούς. Συχνότε-
ρα όμως έκαναν επιδρομές εναντίον Τούρκων…Είχαν την 
υποστήριξη των απλών καταπιεσμένων ανθρώπων (J.A. 
Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελλη-
νικό Βασίλειο, σ. 40).

Μια ... ακατανόητη επανάσταση! 

Όσον αφορά στα Ορλωφικά, ο Τούρκος καθηγητής Φικρέτ 
Αντανίρ (40:15) υποστηρίζει ότι οι Οθωμανοί δεν ενδιαφέ-
ρονταν γι’ αυτές τις περιοχές, γιατί ήταν πολύ φτωχές. 
Ήταν άγονες και βραχώδεις… Αυτοί οι θύλακες τραβού-
σαν την προσοχή των ξένων δυνάμεων. Για να αποκτήσουν 
επιρροή στα Βαλκάνια, έπρεπε να πάρουν με το μέρος 
τους αυτές τις κοινότητες… Παρ’ όλο που δεν ενδιαφέ-
ρονταν οι Οθωμανοί για την άγονη Ελλάδα, πολεμούσαν 
επί εννιά χρόνια προκειμένου να μην τη χάσουν. Φαίνεται 
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ότι απλώς θίχτηκε το οθωμανικό φιλότιμο από την εξέγερ-
ση, τόσο ώστε να ζητήσουν τη συνδρομή ακόμη και μου-
σουλμάνων στασιαστών εναντίον της, όπως του Μεχμέτ 
Αλή. Η παραπάνω αντιμετώπιση των επαναστάσεων των 
Ελλήνων, ως απλώς υποκινούμενων από τις ξένες δυνά-
μεις, εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας να απο-
σιωπηθεί η ύπαρξη της οθωμανικής τυραννίας ή να υπο-
τιμηθεί η έκτασή της. Οι Έλληνες δεν είχαν κανένα λόγο 
να επαναστατήσουν, περνούσαν ημιαυτόνομοι στα άγονα 
βράχια τους, που ήταν άχρηστα στους Τούρκους, και ζού-
σαν λίγο πολύ ευχάριστα, λέει ο παραπάνω καθηγητής· 
άρα, η μόνη λογική εξήγηση για τις εξεγέρσεις τους εί-
ναι πως αυτές ήταν υποκινούμενες από το εξωτερικό. Η 
εξήγηση του Τούρκου καθηγητή εντάσσεται στο πλαίσιο 
της απαξίωσης, από την τουρκική ιστοριογραφία, της Ελ-
ληνικής Επανάστασης, η οποία είναι της μόδας και στην 
ελληνική ιστοριογραφία. Οι επαναστάτες του 1821, είναι 
για όχι λίγους Τούρκους ιστορικούς, «ληστές» και «στασι-
αστές», και η Ελληνική Επανάσταση «στασιαστική ενέργεια 
κατά του κράτους» και «στάση του Μωριά», ωσάν να μην 
εξερράγη το 1821 η επανάσταση σε Θεσσαλία, Μακεδο-
νία, Αιγαίο και Θράκη. Αφού δεν την κατέστειλαν, μπορούν 
να την υποτιμούν στους αιώνες των αιώνων.

Ο παρουσιαστής θεωρεί (44:31) ως αιτία της αποτυχί-
ας των Ορλωφικών το ότι οι Έλληνες δεν είδαν τα Ορλω-
φικά ως τον σπόρο της επανάστασης κατά των Τούρκων, 
δηλαδή –θέλει να πει– δεν είχαν λόγο να επαναστατήσουν 
κατά ενός μη καταπιεστικού κράτους, και συμμετείχαν 
μόνο στον βαθμό που εξυπηρετούσε τα δικά τους, τοπικά 
συμφέροντα. Το 1770, οι Έλληνες δεν λειτουργούν ακόμα 
σαν σύνολο, σαν έθνος· αυτό θα αλλάξει ριζικά τα πρώ-
τα είκοσι χρόνια του επόμενου αιώνα. Ωστόσο, ο έντονος 
τοπικισμός υπήρχε και αργότερα, δεν μπορεί λοιπόν να 
θεωρηθεί η αιτία της αποτυχίας. Σημαντικός παράγοντας 
ήταν η ασυνεννοησία μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων. Βλέπο-
ντας τις λιγοστές ρωσικές δυνάμεις, οι Μανιάτες δείχθη-
καν επιφυλακτικοί και λίγοι κατατάχθηκαν στον στρατό του 
Θ. Ορλώφ. Οι Ρώσοι ήλπιζαν να νικήσουν με τις δυνάμεις 
των Ελλήνων, ενώ οι Έλληνες περίμεναν δυνάμεις ανάλο-
γες με την έκταση του πολεμικού εγχειρήματος. 

Στη συζήτηση μετά την πρώτη εκπομπή (12:37), προ-
κειμένου να μαζευτούν τα αμάζευτα (έτσι όμως δημιουρ-
γείται αντίφαση) ο Βερέμης δέχεται απολύτως την άποψη 
ότι το έθνος των Ελλήνων, προερχόμενο από τα βάθη της 
ιστορίας, με την κοινή γλώσσα και την κοινή θρησκεία, 
χειραφετείται έναντι της οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο 
Βερέμης (19:47-53) ισχυρίζεται ότι ο Κοραής προτιμού-
σε το Έλληνας αντί το Γραικός, ενώ είναι γνωστό ότι ο 
Κοραής έγραψε (Διάλογος δύο Γραικών) Επρόκρινα το 
Γραικός, επειδή ούτω μας ονομάζουσι και όλα τα φωτι-
σμένα έθνη της Ευρώπης και όχι το «Έλληνας». Ο Βερέ-
μης, συνεχίζοντας (21:56 της συζήτησης), υποστηρίζει ότι 
ήταν ο Παπαρρηγόπουλος ο οποίος ένωσε Αρχαία Ελλά-
δα, Βυζάντιο και Νέο Ελληνισμό· ενώ είναι γνωστό ότι οι 
εθνοσυνελεύσεις του 1821 θεωρούσαν τους Βυζαντινούς 
αυτοκράτορες «ημέτερους» και «αυτοκράτορες της Ελ-
λάδας», διακηρύσσοντας, πολύ πιο πριν από τον Παπαρ-
ρηγόπουλο, την άποψη για την εθνική συνέχεια, και βέ-
βαια μπορεί κανείς να πάει πιο πίσω, σε λογίους του 16ου 

και 17ου αιώνα με παρόμοιες απόψεις. Ο Βερέμης (20:59 
της συζήτησης) υποστηρίζει ότι οι Βαλκάνιοι, μαθαίνοντας 
ελληνικά και όντας ορθόδοξοι, εξελληνίζονταν· κάτι που 
αντιβαίνει στην άποψη της πρώτης εκπομπής ότι η ελλη-
νοφωνία, συνδυαζόμενη με την Ορθοδοξία, δεν συνεπά-
γεται την (νέα) ελληνικότητα. 

Ο Τατσόπουλος υποστηρίζει (42:02, 42:21 και 45:15-
34 της συζήτησης) ότι δεν υπήρξε η Αγία Λαύρα. Ο Παλαι-
ών Πατρών Γερμανός δεν βρισκόταν στη Λαύρα στις 25/3, 
αλλά στην Πάτρα, και την ημέρα εκείνη όρκισε τους Πα-
τρινούς επαναστάτες στην πλατεία Αγίου Γεωργίου (Ιστο-
ρία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, σ. 86). Η «Αγία Λαύρα» 
υπήρξε. Όχι στις 25/3, αλλά στις 17/3: Μαρτυρίες από 
οικογενειακά αρχεία αγωνιστών που αναφέρουν ότι όχι 
μόνο αποφασίστη-
κε τότε στην Αγία 
Λαύρα η έναρξη της 
Επαναστάσεως, αλλά 
πως έγινε και ειδι-
κή δοξολογία στις 
17 Μαρτίου, ημέρα 
εορτής του τιμωμέ-
νου εκεί Αγίου Αλε-
ξίου, και επακολού-
θησε ορκωμοσία» 
(ό.π., σ. 82). Όσο κι 
αν συνιστά μύθο η 
άποψη ότι η επανά-
σταση ξεκίνησε στις 
25/3, άλλο τόσο μυ-
θοπλασία συνιστά η 
άποψη που αποσιωπά 
το ότι οι επαναστάτες 
(βλ. τα απομνημονεύ-
ματα του Κολοκοτρώ-
νη) είχαν ρητά επιλέ-
ξει την 25/3 ως ημε-
ρομηνία έναρξης της 
επανάστασης ακρι-
βώς επειδή ήταν η χριστιανική γιορτή του Ευαγγελισμού, 
ασχέτως του αν, επειδή οι Τούρκοι είχαν αντιληφθεί τα 
σχέδια των επαναστατών, οι τελευταίοι εξεγέρθηκαν με-
ρικές μέρες νωρίτερα.

Κλείνοντας, κανείς μπορεί να απορήσει πώς γίνεται 
σε μία μόνο εκπομπή να καλύπτεται η περίοδος από τον 
15ο αιώνα ως τα Ορλωφικά. Είναι πράγματι εντυπωσιακό 
ότι τριακόσια χρόνια περιγράφονται τόσο γρήγορα και, συ-
χνά, με σοβαρές αποσιωπήσεις, με αρκετές ανακρίβειες 
και με διόλου ασήμαντες αντιφάσεις.
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Κι’ ὁ σουλεϊμάνης φώναξε τοῦ καπετὰν Μηλιόνη· 
Χρῆστο σὲ θέλ’ ὁ βασιλιάς, σὲ θέλουν κ’ οἱ ἀγάδες. 
Ὅσο ‘ν’ ὁ Χρῆστος ζωντανός, Τοῦρκο δὲν προσκυνάει 

Ὁ Χρῆστος Μηλιόνης -Ἤπειρος 1700-1710 

***
Ὁ Μπουκοβάλας πολεμᾷ μ’ ὀκτώ, μ’ ἐννιὰ χιλιάδες 
...
Μετροῦντ’ οἱ Τοῦρκοι τρεῖς φοραῖς 
καὶ λείπουν πεντακόσιοι. 
Μετροῦνται τὰ κλεφτόπουλα 
καὶ λείπουν τρεῖς λεβέντες· 
Ὅνας ἐπῆγε στὸ νερὸ κι’ ἄλλος ψωμὶ νὰ φέρη, 
Ὁ τρίτος ὁ καλήτερος στέκεται στὸ τουφέκι. 

Ὁ Μπουκοβάλας (2) -Ἤπειρος/Θεσσαλία 1715 

Ὁ Μπουκοβάλας τἄκουσε, στὸν κάμπο κατεβαίνει, 
Μαζώνει τὰ μπουλούκια του ….τοὺς βάνει ν’ 
ὁρκιστοῦνε, 
Τοῦρκο ποτὲ μὴν πιστευθοῦν ὅσο καιρὸ κι’ ἂν ζοῦνε… 
Γιατὶ μᾶς πλάκωσ’ ἡ Τουρκιά, ὣς δώδεκα χιλιάδες 
… 
«Λεβέντες κάμετε καρδιά, σὰ Χριστιανοὶ φανῆτε, 
Τοὺς Τούρκους νὰ παστρέψωμε, 
νὰ πέσουνε στὸν τόπο» 
Σὰν τα λιοντάρια σκούξανε, σὰν τα λιοντάρια βγῆκαν· 
Τοὺς Τούρκους πέρνουνε μπροστά, σὰ γίδια τοὺς σκορ-
πίζουν. 
Σκοτώθηκαν κ’ ἐπιάστηκαν ὅσο γιὰ δυὸ χιλιάδες. 

Ὁ Κώστας Μπουκοβάλας -Ἤπειρος/Θεσσαλία. 

Γιῶργο χαϊντούτης φώναξε τ’ Ἀλέξη Τραγουδάκας· 
«Βάλτε φωτιὰ στὴν ἐκκλησιά, κάψτε τοὺς Τούρκους 
μέσα, 
Χίλια φλωριὰ νὰ τὴν χρωστῶ, καινούρια 
νὰ τὴν φτιάσω» 

Ὁ Μπουκοβάλας - Ἤπειρος/Θεσσαλία. 

 
Ὁ Μίτσο Χούσης κλείστηκε μέσα στὴν Παναγία. 
Γιῶργο χαϊντούτης χούγιαξε τ’ Ἀλεξη Τραγουδάκη· 
«Βάλε φωτιὰ στὴν ἐκκλησιά, κάψε τὴν Παναγία, 
Χίλια φλωριὰ νὰ τὴς χρωστῶ καὶ χίλια νὰ τὴν φτιά-
σω.» 
… 
Τὸν λόγο δὲν ἀπόσωσε, τὸν λόγο δὲν ἀκούει 
Βλέπουν τοὺς Τούρκους, πὤφευγαν, 
βλέπουν τους Ἀρβανίταις, 
Σὰν ἔκαμε, καὶ χύθηκεν ὁ Γιάνης Μπουκοβάλας. … 
Πιάνουνε Τούρκους ζωντανοὺς 
καὶ Τούρκους σκοτωμένους … 

Βλέπουν τοὺς Τούρκους πὤφευγαν, 
βλέπουν τοὺς Ἀρβανίταις 
Καὶ πήγανε καὶ κλείστηκαν ἀνάμεσα στὴν Ἄρτα. 

Ὁ Γιάνης Μπουκοβάλας - Ἤπειρος/
Θεσσαλία 1750-1760 

*** 
Ἐγὦμ’ ὁ Γιάνης τοῦ Σταθᾶ, γαμπρὸς τοῦ Μπουκοβάλα. 
Τράκο λεβέντες ρίξετε στὴ πλώρη τὸ καράβι· 
Νὰ χύσωμ’ αἷμα Τούρκικο, νὰ φᾶνε κ’ οἱ κοράκοι». 
Κ’ οἱ Τοῦρκοι βόλτα ρίχτουνε, γυρίζουνε τὴν πλώρη. 
Πρῶτος ὁ Γιάνης πέταξε, πρῶτος ὁ Γιάνης βγαίνει 
Μὲ τὸ τουφέκι στὸ δεξί, μὲ τὸ σπαθὶ στὰ δόντια. 
Ποτάμι τρέχουν αἵματα, θάλασσα κοκκινίζει 
Κι’ ἀλλᾶ, ἀλλᾶ φωνάζοντες οἱ Τοῦρκοι προσκυνοῦνε. 

Ὁ Γιάνης Σταθᾶς – Θεσσαλία/Ἄγραφα 1750-1760 

*** 
Τὸ καραοῦλ’ ἐφώναξε, τὸ καραοῦλι κράζει· 
«Πολλὴ Τουρκιὰ μᾶς ἔρχεται, μπέϊδες καὶ ἀγάδες, 
Ἀφῆτέ τους ἂς ἔρχονται κ’ ἐμεῖς τοὺς καρτεροῦμε. 
Πιάστε παιδιὰ τὸ στένωμα, βάλτε τους μὲς στὴ μέση, 
Κι’ ἀπὲ γιουροῦσι κάμενε, σφάξετε τοὺς ἀγάδες. 
Νὰ διοῦν τοῦ Τότσκα τὸ σπαθί, τοῦ Νάκα τὸ τουφέκι, 
Βοήθ’ Ἁϊλιὰ τοῦ Μπουρμπουτσὸ κι’ ἀπὸ τὴν Σαμαρίνα, 
Τοὺ Τούρκους νὰ χαλάσωμε, 
τσ’ ἐχτροὺς τῆς πίστεώς μας, 
Ποὺ τυραννοῦν τ’ ἀδέλφιά μας, 
ποὺ σφάζουν τὰ παιδιά μας» 

Ὁ Τότσκας – Γρεβενὰ/Πήλιο 1750-1760 
  
Κι’ ἄκουσα ποῦ δασκάλευε Τότσκας στὰ παλληκάρια… 
«Γιατὶ δὲν θέλει στὴ Τουρκιὰ νὰ καταντήσουν σκλά-
βοι» 

Ὁ Τότσκας – Γρεββενὰ/Πήλιον 1750-60 

*** 
«Βασίλη κάτσε φρόνιμα, νὰ γίνης νοικοκύρης, 
….» 
«Μάνα μου ‘γὼ δὲν κάθομαι νὰ γίνω νοικοκύρης, 
… 
Καὶ νἆμαι σκλάβος τῶν Τουρκῶν, κοπέλι τῶν σκυλῶνε 
… 
Νὰ πάω νὰ βρῶ τὸ Μάνταλο, νὰ σμίξω τὸν Μπαστέκη, 
Ποὺ πολεμοῦν μὲ τὴν Τουρκιὰ καὶ μὲ τοὺς Ἀρβανίταις, 
Νὰ μπῶ μὲ δαύτους σύντροφος στὰ Τούρκικα κεφάλια 
Μὲ μιὰ σπαθιὰ νὰ κόφτω τρεῖς, μὲ τὸ τουφέκι πέντε, 
Καὶ μὲ τὸ γιαταγάνι μου σαράντα καὶ πενῆντα…» 
… 
Οἱ Τοῦρκοι τὸν ἀγνάντεψαν καὶ παγανιὰ τοῦ στέλνουν, 
Πῆγαν καὶ τὸν καρτέρεσαν σ’ ἓν ἄγριο μονοπάτι, 
Κ’ ἐστοχαστῆκαν τὰ σκυλιὰ πὼς ἦταν σὰν καὶ δαύτους 
…. 

οι Tούρκοι στα κλέφτικα 
και στα σουλιώτικα* 

της συλλογής ρωμαίικα τραγούδια του a. passow
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Μὰ κεῖνο τ’ ἄξιο τὸ παιδί, τ’ ἄξιο τὸ παλληκάρι. 
Σὰ βγάζει τὸ βαριὸ σπαθὶ καὶ ταὤκαμε γιουροῦσι, 
Σὰ θεριστὴς ἐφάνηκεν ὅταν θερίζ’ ἀστάχυα, 
Μ’ ἀνττὶς ἀστάχυα θέριζε τὰ Τούρκικα κεφάλια, 
Θερίζει Τούρκους δεκοχτώ, κ’ ἐλάβωσε τριάντα, 
Τοὺς πῆρε καὶ τὰ πλιάτσικα κ’ ἐγίνη καπετάνος. 

Ὁ κλέφτης – Πήλιον 1750-60 

*** 
Πέφτουν τουφέκια σὰν βροχή, κουρσιούμια σὰν χαλάζι, 
Θερίζουν Τούρκικα κορμιά, κονιάρικα κουφάρια. 
Κι’ ὁ Κουτσοχρῆστος σὰν ἀιτὸς παντοῦ τοὺς τριγυρίζει, 
Καὶ σὰν λιοντάρι φοβερὸ μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι, 
Χωρὶς τουφέκι νὰ κρατῇ, σὰν πρόβατα τοὺς σφάζει, 
Καὶ σὰν λαγοὺς τοὺς κυνηγάει· στὰ παλληκάρια λέγει 
Χτυπᾶτε τὰ σκυλοκορμιὰ καὶ μὴ τοὺς ἀψυχᾶτε, 
Νὰ μάθουν, μὲ ποιὸν πολεμοῦν, μὲ ποὸν ἔχουν νὰ κά-
μνουν. 
Χτυπᾶτε τ’ ἄπιστα σκυλιά, νὰ μὴ κρυφτῇ ὁ ἥλιος, 
Νὰ μὴ νυχτώσ’ ὁ οὐρανὸς καὶ βροῦν τὸν γλυτωμόν τους» 
- 
Κ’ οἱ Τοῦρκοι κράζουν· ἀλλὰχ ἀλλάχ! Καὶ φεύγουν 
τρομαγμένοι· 
Ἀλλά, ἀλλάχ, μεντὲτ ἀλλάχ, μεγάλο κιαμέτι. 

Ὁ Κουτσοχρῆστος - Ἄγραφα 1760-1770 

*** 
… 
Ἑξῆντα μέραιες πολεμοῦν Τοῦρκοι δέκα χιλιάδες 
Κι’ Ἀνδροῦτσος ἐπολέμαγε μ’ ἑξῆντα παλληκάρια 
… 
«Τώρα νὰ δγῆτε μιὰ φορὰ τ’ Ἀνδρούτσου τὸ τουφέκι» 
Καὶ τὰ σπαθιὰ τὰ βγάλανε γιουροῦσι μὲς στοὺς Τούρ-
κους· 
Ἐσκότωσαν, ἐλίανισαν Τούρκους ὣς δυὸ χιλιάδες 

Ὁ Ἀνδροῦτσος – Λειβαδιὰ 1770-1790 

*** 
… 
Ὁ Βλάχος ἐσκοτώθηκε κι’ ὁ Γιάνης πάει στὸν τόπο. 
Ἀνδροῦτσος ἐχουχούτιζε μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι. 
«Πάρτε τοῦ Γιάνη τ’ ἅρματα, τοῦ Βλάχου τὸ κεφάλι, 
Νὰ μὴν τὸ πάρη ἡ Τουρκιά, τὸ πᾶν στὰ βιλαέτια, 
Βλέπουν ἐχτροὶ καὶ χαίρονται, οἱ φίλοι καὶ λυποῦνται» 
Τὸ βλέπει καὶ μιὰ παπαδιὰ καὶ κάθεται καὶ κλαίει· 
Στὴ Λειβαδιὰ τὸ στείλανε στὴ μέση στὸ παζάρι, 
Τὸ πήγανε στοὺς μπεϊδες κι’ ὅλοι φλωριὰ κερνᾶνε 

Ὁ Βλάχος Θανάσης – Λειβαδιὰ 1770-1790 
… 
Χαιρέτα μου τὴν κλεφτουριά, τὸ Γιάνη Δυυοβουνιώτη, 
Τούρκους νὰ μὴν πιστέψουνε κι’ ἀγάδες Σαλωνίταις, 
Γιατὶ πιστεύτηκα κ’ ἐγὼ στὸ γιὸ τοῦ Μουσταφάγα, 
Καὶ τῶρα κείτομαι στὴ γῆ, κορμὶ δίχως κεφάλι, 
Δίχως τὰ παλληκάρια μου καὶ δίχως τ’ ἅρματά μου. 

Ὁ Ἀλέξιος Καλόγηρος – Λειβαδιὰ 1770-1790 
  
Πολλὰ τουφέκια πέφτουνε στοῦ μπέη τὸ σεράγι. 
Σκότωσαν τὸν καλόγηρο τὸν καπετὰν Ἀλέξη, 
…. 
Στὴν Φήβα κάν’ ἁρματωλός, στὴν Φήβα 
κάνει κλέφτης, 

Κι’ αὐτοῦ μέσα στὰ Σἀλωνα τὸν κάνουν καπετάνο 
…. 
«Ποὖστε παλληκαράκια μου λίγα καὶ παινεμένα, 
Νἀρθῆτε νὰ μὲ πάρετε ἀπ’ τοὺς σκυλοκονιάρους, 
Ποὺ μ’ ἔφαγαν μὲ ἀπιστιά, μὲ ἔφαγαν μὲ μπέσα» 

Ὁ Ἀλέξης Καλόγηρος – Λειβαδιὰ 1770-1790 

*** 
Μουχτὰρ παςᾶς τοὺς πλάκωσε μὲ δεκοχτὼ χιλιάδες 
Κι’ Ἀνδροῦτσος ἐχουχούτισε σὰν ἄξιο παλληκάρι· 
«Δὲν σὲ φοβοῦμ’ Μουχτὰρ παςᾶ, στὸ νοῦ μου δὲ σὲ 
βάνω, 
Ἔχω τ’ ἀσκέρι διαλεχτό, τ’ ἀσκέρι διαλεμένο, 
Ἐγὼ Τούρκους δὲν σκιάζομαι, κόνιαρους δὲν φοβοῦμαι 

Ὁ Ἀνδροῦτσος – Λειβαδιὰ 1770-1790 
  
Κι’ ὁ Ἀνδροῦτσος ἐξεκίνησε μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χερί, 
Βλέπει τοὺς Τούρκους κ’ ἔφευγαν, 
βλέπει τοὺς Ἀρβανίταις, 
…. Ἐδὦν’ Ἀνδροῦτσος ξακουστός. Ἀνδροῦτσος ξακου-
σμένος. 
Ποτὲ Τοῦρκο δὲν σκιάζεται οὔτε καὶ Ἀρβανίταις 

Ὁ Ἀνδροῦτσος – Λειβαδιὰ 1770-1790 
  
Καὶ τὸν Ἀνδροῦτσο ζωντανὸ μὲ δώδεκα νομάτους· 
Τὸν πῆραν καὶ τὸν πήγανε στὸν Βασιλιὰ στὴν Πόλι. 
Κι’ ὁ βασιλιὰς τὸν ρώταε κι’ ὁ βασιλιὰς τοῦ λέγει: 
«Ἐσ’ εἶσ’ ὁ Ἀνδροῦτσος ξακουστός, 
Ἀνδροῦτσος ξακουσμένος, 
Ποὺ χάλασες τὴν Ρούμελη κι’ ὅλα τὰ βιλαέτια; 
Τώρα σὲ πιάσαν ζωντανὸ καὶ σ’ ἔφεραν στὴν Πόλι. 
Μὲ Τούρκους ἐπολέμησες, μὲ Τούρκους, μὲ Ρωμαίους 

Ὁ Ἀνδροῦτσος – Λειβαδιὰ 1790 

*** 
Τοῦτο τὸ καλοκαῖρι καὶ τὴν ἄνοιξι 
Μαῦρα χαρτιὰ μᾶς γράφουν, μαῦρα γράμματα· 
«Ὅσοι κι’ ἂν ἦστε κλέφταις στὰ ψηλὰ βουνά, 
Ὅλοι νὰ κατεβῆτε ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο, 
Κι’ ὅλοι νὰ προσκυνῆστε τὸν Ἀλῆ πασᾶ». 
Δυὸ παλληκάρια μόνον δὲν προσκύνησαν. 
Πήρανε τὰ τουφέκια, τὰ λαμπρὰ σπαθιά, 
Στὸν Ὄλυμπ’ ἀνεβαίνουν, κράζουνε κλεφτιά 

Οἱ Κλέφται – Θεσσαλία 1783 
  
Κι’ ἂν τὰ ντερβένια τούρκεψαν, τὰ πῆραν Ἀρβανίταις, 
Ὁ Στέργιος εἶναι ζωντανός, πασάδες δὲν ψηφάει. 
Ὅσο χιονίζουνε βουνὰ καὶ λουλουδίζουν κάμποι, 
Κ’ ἔχουν ᾑ ράχαις κρυὰ νερά, Τούρκους δὲν 
προσκυνοῦμε. 
Πᾶμε νὰ λημεριάσωμεν ὁποῦ φωλιάζουν λύκοι, 
Σὲ κορφοβούνια, σὲ σπηλιαῖς, σὲ ράχαις καὶ ραχοῦλες. 
Σκλάβοι σταῖς χώραις κατοικοῦν 
καὶ Τούρκους προσκυνοῦνε, 
Κ’ ἐμεῖς γιὰ χώραν ἔχομαι ρημιαῖς κι’ ἄγρια λαγκάδια. 
Παρὰ μὲ Τούρκους, μὲ θεριὰ καλήτερα νὰ ζοῦμε. 

Ὁ Στέργιος – Θεσσαλία 1783
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Από την Αικατερίνη 
στον Ναπολέοντα

Ο Κοραής και η Ρωσία

Ο 
Κοραής ήταν ένας λόγιος που θαύμα-
ζε και αγαπούσε τη Γαλλία και τον Δια-
φωτισμό. Ταυτόχρονα όμως ήταν Έλλη-
νας ‒«Γραικός»‒ και κατά συνέπεια ανα-

γκασμένος να υποστηρίζει όποια μεγάλη δύναμη 
ενίσχυε τους Έλληνες και τα δίκαιά τους. Έτσι, σε 
όλη τη διάρκεια του πολέμου των τριών Ιμπερίων1, 
δείχνει στις επιστολές του, τη συμπάθειά του προς 
τους Ρώσους και την αυτοκράτειρα, όπως η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, και εύχεται 
τη βοήθειά τους για την απελευθέρωση του γέ-
νους. Επανειλημμένα καταφέρεται εναντίον των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων που επιθυμούν την ακεραι-
ότητα της οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παρε-
μποδίζουν τις προσπάθειες της Αυστρίας και της 
Ρωσίας να τη διαμελίσουν, όπως είχαν συμφωνή-
σει, κηρύσσοντάς τους τον πόλεμο ή απειλώντας 
τους ότι θα το πράξουν. Και πράγματι, οι συνασπι-
σμένες δυνάμεις της Σουηδίας, της Πρωσίας, της 
Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας ‒με τη 
συνεπικουρία και των Γάλλων, την οποία μάλλον 
αποσιωπά ο Κοραής‒ θα διασώσουν για μια ακόμα 
φορά τον «μεγάλο ασθενή» της Ευρώπης. Ήδη, το 
1788, θα παρεμποδίσουν την έλευση του ρωσικού 
στόλου στη Μεσόγειο μέσω της Βαλτικής και της 
Βόρειας Θάλασσας, υποχρεώνοντας τον Κατσώνη 
να παλεύει σχεδόν μόνος του εναντίον των Τούρ-
κων. Η Σουηδία θα κηρύξει τον πόλεμο κατά της 
Ρωσίας και η Ισπανία θα απειλεί πως δεν θα αφήσει 
τα ρώσικα πλοία να διέλθουν από το Γιβραλτάρ: 

Τὰ πολεμικὰ πλοῖα τῆς Ῥωσσίας εἶναι 18 τῆς Λί-
νεας λεγόμενα, καί ἄλλα τοσαῦτα σχεδὸν δευτέ-
ρας καί τρίτης κλάσεως δὲν ἐκίνησαν ἀκόμα ἀπὸ 
τὸ Κρονστάδ εἶναι ὅμως μεγάλη ἡ ὑποψία ὅτι ἡ 
Ἰσπανία μελετᾶ νὰ τὰ ἐμποδίση δυναστικῶς (Μο-
μπελιέ, 13 Ἀπριλίου 1788)2…

Ἠξεύρης ὅτι ἡ Σουηκία ἐκήρυξεν ἀνελπίστως 

τὸν πόλεμον κατὰ τῆς Ρωσίας [ ] ἠξεύρεις ὅτι ἡ 
Προυσία ἀπειλεῖ καί αὐτὴ νὰ ἐγερθῇ κατὰ τῶν 
δύο αὐτοκρατόρων, ἄν αὐτοὶ δὲν ἀφήσωσι τὸν 
καλόν σου Τοῦρκον εἰς  ἡσυχίαν (Παρίσι, 15 Σε-
πτεμβρίου 1788)3.

Και επειδή οι ρωσικές δυνάμεις δείχνουν να κατα-
νικούν τους Οθωμανούς, διευρύνεται το μέτωπο 
των αντιρωσικών δυνάμεων και η Αγγλία αναλαμ-
βάνει την ηγεσία τους:

Τώρα ἐσηκώθη ἄλλος σκόλοψ κατὰ τῆς Ῥωσσίας, 
ἀσυγκρίτως δεινότερος ἀπὸ τὸν βασιλέα τῆς 
Σουηκίας. Αὐτὸς εἶναι ὁ τῆς Προυσίας βασιλεὺς, 
ἔχων συμμάχους τοὺς Ἄγγλους· οἱ Πολωνοὶ 
ἐγκατέλειψαν τὴν Ῥωσσίαν καὶ προσεκολλήθη-
σαν μὲ αὐτόν∙ ὁ πόλεμος ἀκόμα ἀναφανδὸν δὲν 

Ένα από τα ισχυρότερα δήθεν επιχειρήματα του κυρίου Βερέμη και των συν αυτώ για την άμεση συνάρτηση της 
Ελληνικής Επανάστασης με τη… γαλλική είναι η αναφορά στον Αδαμάντιο Κοραή ως μετακενωτή της Γαλλικής 
Επανάστασης στην Ελλάδα και ως εφευρέτη του όρου «Έλληνες». Ωστόσο, είναι πασίγνωστο πως ο Κοραής δεν 
ενέκρινε τον όρο «Έλληνες» και υποστήριζε το «γραικός», ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία να καταδειχθούν και οι 
πραγματικές του απόψεις περί της Ρωσίας και της Γαλλικής Επανάστασης. Από το προς έκδοση βιβλίο του Γιώρ-
γου Καραμπελιά, Ο Ρήγας Βελεστινλής και η εποχή του, δημοσιεύουμε ένα σχετικό κεφάλαιο.
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ἐκηρύχθη, μὲ ὅλον τοῦτο, ἤ θέλει κηρυχθῇ ἤ ἡ 
Ῥωσσία ἐξ ἀνάγκης πρέπει νὰ διαλλαγῇ μὲ τοὺς 
Ὀθωμάνους (Παρίσι, 20 Δεκεμβρίου 1790) 4. 
Οἱ Ἄγγλοι ἡτοίμασαν διὰ τὸ ἐρχόμενον ἔαρ ἕνα 
ναυτικὸν στόλον, τόσον φοβερὸν, ὅσος δέν 
ἔγεινε ποτέ.[ ] Οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι μέρος αὐτοῦ 
τοῦ στόλου μέλλει νὰ κινήσῃ διὰ τὴν Βαλτικὴν 
θάλασσαν, διὰ νὰ πολεμήσῃ ἀναισχύντως τοὺς 
Ῥώσσους, ἤ καὶ νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ, ἄν ἔχωσι σκο-
πόν [ ]νὰ πέμψωσι στόλον κατὰ τῶν Τούρκων. 
Ἄλλοι φαντάζονται, ὅτι οἱ καλοί σου Ἄγγλοι 
μελετῶσι νὰ ἔλθωσιν εἰς τὸ Ἀρχιπέλαγος διὰ νὰ 
ἐμβῶσιν ἐκεῖθεν εἰς τὸν Πόντον, καὶ νὰ πολε-
μήσωσιν τοὺς Ῥώσσους (Παρίσι, 31 Ἰανουαρίου 
1791)5. 

Ο κακός δαίμονας της Ελλάδας ακούει στο όνο-
μα του πρωθυπουργού Γουίλιαμ Πιτ (του νεώτε-
ρου), που με κάθε μέσο προσπαθεί να σύρει την 
Αγγλία, μαζί με τους Πρώσους και τους Ολλαν-
δούς, σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας για να δι-
ασώσει την οθωμανική Αυτοκρατορία6. Στην πο-
λιτική του Πιτ αντιδρούν οι Γουίγκς (το σημερι-
νό κόμμα των Φιλελευθέρων), υπό την ηγεσία του 
Φοξ, οι οποίοι εξάλλου είχαν αρχικώς υποστηρί-
ξει την αμερικανική Επανάσταση και έδειχναν φι-
λικές διαθέσεις προς τη γαλλική. Αφού ο Κορα-
ής περιγράφει την αντίθεση του Νορθ και του Φοξ, 
ηγετών των Γουίγκς, στην αντιρωσική πολιτική του 
Πιτ, παραθέτει, πλημμυρισμένος από εθνική υπερη-
φάνεια, την ομιλία του ιρλανδικής καταγωγής ποι-
ητή, θεατρικού συγγραφέα και πολιτικού, Ρίτσαρντ 
Σέρινταν (Richard Brinsley Sheridan) στη Βουλή της 
Αγγλίας, εναντίον του Πιτ και υπέρ των Ελλήνων. 

Ἐσηκώθη τέλος πάντων καὶ ὁ περίφημος Σεριδά-
νιος, ἄνθρωπος τὴν σήμερον σοφώτατος καὶ με-
γάλης ὑπολήψεως εἰς τὴν Ἀγγλίαν, τοῦ ὁποίου 
τὴν δημηγορίαν ἀναγινώσκων εἰς τὰς Ἀγγλικὰς 
γαζέτας ἐδάκρυσα ἀπὸ τὴν χαράν μου, καὶ θέλεις 
δακρύσειν καὶ ἡ λογιότης σου, ἄν ἦσαι ἀληθινὸς 
Ἕλλην. [ ]Ἀφοῦ ἔδειξεν ὅτι αὐτὸς ὁ πόλεμος εἶναι 
παντάπασιν ἄδικος, ἐπειδὴ κηρύττεται κατὰ τῆς 
Ῥωσσίας, ἀπὸ τὴν ὁποίαν οἱ Ἄγγλοι ποτὲ δὲν 
ἐνωχλήθησαν [] ὁ καλός σου Σεριδάνιος πίπτει 
αἰφνιδίως, [] ἐπάνω εἰς τοὺς ἀξιοδακρύτους Γραι-
κούς. «Εἶναι, λέγει, ἄδικος καὶ δι’ αὐτοὺς τοὺς Γραι-
κούς τῶν ὁποίων ἐμποδίζομεν τὴν ἐλευθερίαν ἀπὸ 
ἕνα βάρβαρον ἔθνος. Ἐ! λέγει [] ἐζήτησαν νὰ μᾶς 
παραστήσωσι τοὺς σημερινοὺς Γραικοὺς ὡς ἔθνος 
παντάπασιν ἐξαχρειωμένον καὶ ἄπιστον. Δικαιό-
τερον ὅμως εἶναι νὰ τοὺς στοχαζώμεθα ὡς ἔθνος 
θλιβόμενον ἀπὸ τὸν βαρβαρικὸν ζυγόν. Μόλις 
ἡ Ἑλλὰς θέλει τινάξειν αὐτὸν τὸν ζυγὸν ἀπὸ τὸν 
αὐχένα της, καὶ θέλει πάλιν γεννήσειν τοὺς Δη-
μοσθένεις καὶ ὅλους τοὺς μεγάλους ἀνθρώπους, 
τοὺς ὁποίους ἐγέννησε τὸ παλαιόν». (15 Νοεμ-
βρίου 1791). 7

Για τον Σέρινταν, όπως και για τον Κοραή, δεν χω-
ρεί αμφιβολία πως η «απρόκλητη» πολεμική διά-
θεση του Πιτ και της αγγλικής κυβέρνησης κατά 

της Ρωσίας διέσωζε τους Οθωμανούς και διαιώνιζε 
συνάμα τη σκλαβιά των Ελλήνων. Τελικώς, το κοι-
νοβούλιο της Αγγλίας θα υπερψηφίσει τις πολεμι-
κές δαπάνες και η Μεγάλη Αικατερίνη θα υποχρε-
ωθεί σε αναδίπλωση, αφού ήδη η Αυστρία την είχε 
εγκαταλείψει και είχε κλείσει ειρήνη με την Τουρ-

κία. Και όμως, ο Κοραής αναμένει νέα σύγκρουση, 
το πολύ σε πέντε χρόνια, η οποία θα ολοκληρωθεί 
με «παντελῆ καταστροφήν των χαμάληδων» (δη-
λαδή των Τούρκων).

Ἕως τώρα θέλει ἐμάθετε καὶ τὴν εἰρήνην με-
ταξύ τῶν χαμάληδων καὶ τῶν Ῥώσσων. Αὐτὴ 
ἐτελείωσε καὶ ὑπεγράφθη εἰς τὰς 9 Ἰανουαρίου 
κατὰ τὸ νέον, λαμπρὰ διὰ τὴν Αἰκατερίνην, 
ἐπονείδιστος καὶ ὀδυνηρὰ διὰ τοὺς χαμάληδες. 
Ἀναμεταξὺ εἰς τὰ ἄλλα πολλὰ ἄρθρα [ ] τὸ δεύτε-
ρον νὰ μὴν ἀποτολμᾶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ καθαιρῇ μήτε 
τῆς Βλαχίας, μήτε τῆς Μολδαυίας τὸν ἡγεμόνα, 
ἄν δὲν ἀποδειχθῇ φανερῶς τὸ ἔγκλημά του πα-
ρόντος καὶ συναινοῦντος τοῦ ἐν Κωνσταντινου-
πόλει ῥωσσικοῦ πρέσβεως. Τοῦτο τὸ δεύτερον 
ἄρθρον μ’ ἐχαροποίησε πολλά, ἐπειδὴ εἶναι ἕνας 
πολιτικὸς τρόπος τῆς πανούργου Αἰκατερίνης, 
διὰ νὰ εὑρίσκῃ εὐλογοφανῆ πρόφασιν νὰ ἐγείρη 
τὸν πόλεμον ὅταν καὶ ὅπως τὴν ἀρέσκη· καὶ δὲν 
θέλει παρέλθωσι (ἐνθυμοῦτο καλώτατα) πέντε 
χρόνοι καὶ ὁ πόλεμος πάλιν ἀνάπτεται μὲ παντελῆ 
καταστροφὴν τῶν χαμάληδων. Ὄχι, Πρωτοψάλ-
τα μου, δὲν ἀποθνήσκομεν, ἄν δὲν ἰδῶμεν τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν τυράννων ἠμῶν, καὶ τὴν διόρθωσιν 
τῶν καλογήρων (12 Φεβρουαρίου 1792)8. 

Ο Κοραής, που ελπίζει να δει σύντομα τους Έλληνες 
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2. Αδαμάντιος Κορα-
ής, Επιστολαί, τόμ. 
Α΄, επιμέλεια Ν. Δα-
μαλά, Αθήνα 1885, 
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3. Αδαμάντιος Κορα-
ής, Επιστολαί, ό.π., 
σ. 126.
4. Αδαμάντιος Κορα-
ής, Επιστολαί, ό.π., 
σ. 172.
5. Αδαμάντιος Κορα-
ής, Επιστολαί, ό.π., 
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6. Αδαμάντιος Κορα-
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σσ. 229-230.
9. Αδαμάντιος Κο-
ραής Αλληλογραφία, 
τόμος Α΄, Όμιλος 
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Αθήνα 1964, σ. 344 
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ραής, Αλληλογραφία, 
τόμος Α΄, ΟΜΕΔ, 
Εστία, Αθήνα 1964, 
σσ. 344-345.



άρδην

62

να απελευθερώνονται με τη βοήθεια των Ρώσων, 
δεν μπορούσε βέβαια να φανταστεί ότι, τα επανα-
στατικά γεγονότα που συντάραζαν τη Γαλλία και 
τα οποία, μέχρι τουλάχιστον το 1793, περιγράφει 
λεπτομερώς στις επιστολές του στον Πρωτοψάλ-
τη, επρόκειτο να μεταβάλουν ριζικά τη γεωπολι-
τική πραγματικότητα της Ευρώπης και προσφέρο-
ντας μια νέα πίστωση χρόνου στους Οθωμανούς. 
Διότι ο επαναστατικός κίνδυνος, που θα απειλεί 
τους εστεμμένους όλης της Ευρώπης και θα προ-
σωποποιηθεί, πέντε χρόνια αργότερα, στον «δαί-
μονα Βοναπάρτη», θα οδηγήσει σε δεύτερη μοίρα 
το Ανατολικό Ζήτημα, ακόμα και για τη Ρωσία. 

Πάντως, ακόμα και το καλοκαίρι του 1793, σε 
μια επιστολή του στον φίλο του, τον διάσημο Γάλ-
λο φιλόλογο Σαρντόν ντε λα Ροσέτ (Chardon de 
la Rochette), στις 28-7-1793, με ένα πολιτικό κείμε-
νο υψίστης σημασίας, το οποίο έχει προσεχθεί πολύ 
λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, διευκρινίζει τις αντι-
λήψεις του. Πρόκειται για μια εξαιρετική ανάλυση 
τόσο της συμπεριφοράς των Ευρωπαίων έναντι της 
Τουρκίας όσο, κυρίως, των Ελλήνων απέναντι στις 
μεγάλες δυνάμεις. 

Αρχικώς προβαίνει σε μια καταιγιστική καταγγε-
λία των Ευρωπαίων έναντι της Ελλάδας, βαθύτατα 
απογοητευμένος από τη συμπεριφορά όλων:

Έμεινα για πολύ καιρό στην Ολλανδία διέτρεξα 
ένα μέρος της Γερμανίας και της Ιταλίας και βρί-
σκομαι τώρα στη Γαλλία εδώ και δώδεκα χρόνια. 
Παντού δυστυχώς είδα τις ελπίδες μου να διαψεύ-
δονται! Παντού συνάντησα μια παγερή αδιαφορία 
για το έθνος μου που βασανίζεται και θερμούς υπο-
στηρικτές εκείνων που το καταπιέζουν, εκτός από 
έναν ελάχιστο αριθμό λογίων…9 

Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των λογίων 

της Δύσης συκοφαντεί του Έλληνες και εξωραΐζει 
τους τυράννους της εν τέλει, εξαιρετικά οργισμέ-
νος, καταγγέλλει τόσο την Αγγλία, που εμπόδισε 
τους Ρώσους να συντρίψουν «τον ηλίθιο τύραννο 
του Βυζαντίου», όσο και τη Γαλλία για τη στάση της 
απέναντι στην Ελλάδα:

Ένα βρετανικό κοινοβούλιο, γεμάτο αλαζονεία για 
τις υποτιθέμενες ελευθερίες του, το οποίο, μέσα 
στην πιο γελοία αντινομία, από τη μια ξιφουλκούσε 
υπέρ των νέγρων, την ίδια στιγμή που προετοίμαζε 
τον στόλο του για να εμποδίσει τους Ρώσους να συ-
ντρίψουν τον ηλίθιο τύραννο του Βυζαντίου έτσι 
και οι Γάλλοι, που παρά τη νεογέννητη ελευθερία 
τους τάσσονται ακόμη υπέρ των Τούρκων. 

Και συνεχίζει σε ένα υπέροχο κείμενο, όπου αφή-
νει την οργή του να ξεχειλίσει, γραμμένο στα πιο 
ωραία γαλλικά του, με το οποίο εξηγεί τους λόγους 
για τους οποίους οι Έλληνες συντάσσονται με τους 
Ρώσους, ενώ αναπτύσσει μια πολιτική στρατηγική 
για τους αναβαθμούς μιας πιθανής απελευθέρωσης 
της Ελλάδας. Για τους Έλληνες, το σημαντικότερο 
ζήτημα δεν είναι η μορφή του καθεστώτος, παρ’ όλο 
που θα επιθυμούσαν το γαλλικό απέναντι στο ρώ-
σικο, αλλά κατ’ εξοχήν το ζήτημα της εθνικής τους 
απελευθέρωσης, και γι’ αυτό οι επιλογές τους στρέ-
φονται μάλλον προς τη Ρωσία και όχι προς τη Γαλ-
λία, π.χ., παρά την πιθανή προτίμηση προς το γαλ-
λικό καθεστώς. Έτσι βλέπει και αποδέχεται ακόμα 
και μια πιθανή υπαγωγή της Ελλάδας υπό ρωσική 
ηγεμονία, ως ένα πιθανό προστάδιο μιας ολοκλη-
ρωμένης απελευθέρωσης: 

Όχι, φίλε μου, δεν υπάρχει πια πατρίδα για μένα.[] 
Η μόνη πατρίδα που θα μπορούσα να αναγνωρίσω 
θα ήταν η Μάλτα και η Ρωσία, αν οι Μαλτέζοι και 
οι Ρώσοι ήταν ελεύθεροι μόνο δίπλα σ’ αυτούς θα 
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μπορούσα να παρηγορηθώ βλέποντας να σέρνο-
νται στην αιχμαλωσία αυτοί που κρατούν σιδηρο-
δέσμιους τους δύστυχους συμπατριώτες μου. Αλλά 
δεν αγαπώ ούτε τους Μαλτέζους ούτε τους Ρώ-
σους. Και αν με ενδιαφέρουν οι επιτυχίες των τε-
λευταίων, αυτό συμβαίνει, φίλε μου, γιατί οι Έλλη-
νες, στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, δεν 
μπορούν να κερδίσουν την ελευθερία τους παρά 
μόνο σταδιακά. Πρέπει αρχικώς να ξεφύγουν από 
τον ζυγό του δεσπότη τους μέσω ενός άλλου δε-
σπότη, αδιάφορο ποιος θα είναι, αρκεί να είναι λι-
γότερο άγριος και πιο φωτισμένος, που θα τους 
προσφέρει τα μέσα να μορφωθούν, όπως συμ-
βαίνει σε όλη την Ευρώπη. Τα υπόλοιπα θα 
τα γιατρέψει ο χρόνος. Αν συμβεί κάτι 
τέτοιο, θα νιώθω την ικανοποίη-
ση ότι τουλάχιστον θα έχω δει 
το τέλος αυτού του monstrum 
horrendum ingens (του τερά-
στιου φρικτού τέρατος) που έχει 
εξευτελίσει το υπέροχο όνομα των 
Ελλήνων και παρότι απομακρυ-
σμένος, θα δω με χαρά μου έναν 
ηγεμόνα που, ενισχύοντας στην πατρί-
δα μου τις επιστήμες και τις τέχνες, θα 
συνέβαλλε χωρίς να το θέλει στη μελ-
λοντική δόξα της Ελλάδας10. 

Όμως το 1798, –τα πέντε χρόνια που 
υποσχόταν ο Κοραής στον Λώτο για την 
νέα σύγκρουση Ρωσίας και Πύλης– θα 
είναι η Γαλλία η οποία βρίσκεται στα Ιό-
νια και θα αντιπροσωπεύει τη νέα, εξίσου 
μάταιη, ελπίδα του Κοραή για την απελευθέρωση 
των Ελλήνων, ενώ αντίθετα οι Ρώσοι θα βρεθούν –
έστω πρόσκαιρα– σύμμαχοι με τους Τούρκους! 

Ο Κοραής και η γαλλική Επανάσταση

Πώς έβλεπε όμως ο Κοραής τη γαλλική Επανά-
σταση στα πρώτα χρόνια, όταν εξακολουθούσε 
να προσδοκά την απελευθέρωση του γένους από 
τις ενέργειες της Ρωσίας, και πώς θα φτάσει, μερι-
κά χρόνια αργότερα, να οραματίζεται τη γέννηση 
ενός «νέου έθνους», εκείνου των Γραικογάλλων; Η 
εξέλιξη των απόψεών του είναι ταυτόσημη με εκεί-
νη των περισσοτέρων Ελλήνων, οπαδών του Δια-
φωτισμού και αντιπάλων της Τουρκίας. Τα πρώτα 
χρόνια, υποστηρίζουν τη μετριοπαθή πτέρυγα της 
Επανάστασης –τους «πεδινούς»– και αποδοκιμά-
ζουν τους «ορεινούς» ιακωβίνους και ακόμα περισ-
σότερο τους «αβράκωτους» – τους «ψωρομανώ-
ληδες» κατά Κοραή11. Έτσι γράφει για τον βασιλιά 
Λουδοβίκο, πως τον θεωρούν όλοι «φυσικά καλόν 
άνθρωπον, αλλά ευαπάτητον από κακούς συμβού-
λους» (8 Σεπτεμβρίου 1989, σ. 140), οι δε πολιτικές 
προτιμήσεις του στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά 
προς τον κόμη Μιραμπώ, ο οποίος είχε φυλακιστεί 
από το παλαιό καθεστώς, αλλά παρέμενε οπαδός 
της συνταγματικής μοναρχίας, ενώ οι γιακωβίνοι 
και οι ορεινοί τον θεωρούσαν όργανο των βασιλι-

κών. Αργότερα, τον Νοέμβριο του 1792, αποδεί-
χτηκε πως βρισκόταν σε μυστικές συνομιλίες με 
τον βασιλιά, γεγονός που ο Κοραής δεν σημειώνει 
στις επιστολές του. Γράφει λοιπόν, στις 20 Απριλί-
ου 1791, μετά τον αδόκητο θάνατό του:

Εἰς τήν πα ρελ θοῦ σάν μου ἐ πι στο λήν σὲ ἔ γρα ψα 
πε ρὶ τοῦ Μι ρα βώ. Αὐ τὸν φί λε μου τὸν Γαλ λι κὸν 
Δη μο σθέ νην μᾶς τὸν ἥρ πα σεν ὁ ἀ δυ σώ πη τος θά-
να τος πε ρὶ τὰς ἀρ χὰς τοῦ Ἀ πρι λί ου εἰς ἡ λι κί αν 
τεσ σα ρά κον τα πέν τε σχε δόν ἐ τῶν. Ἀ πέ θα νε γεν-
ναί ως καὶ φι λο σο φι κῶς, μὲ τὰς φρέ νας του μέ χρι 

τε λευ ταί ας ἀ να πνο ῆς, λα λῶν καὶ 
γρά φων πε ρὶ πο λι τι κῶν ὑ πο θέ σε-
ων, καὶ χω ρὶς νὰ δει λιά σῃ τὸν θά-
να τον12. 

Και έκτοτε επανέρχεται τόσες 
πολλές φορές και τόσο εγκωμια-

στικά, ώστε ο Πρωτοψάλτης Λώ-
τος, επηρεασμένος, θα αναρτήσει 

την εικόνα του στο σπίτι του, στη 
Σμύρνη.: «Το χειρότερον είναι ότι 

απέθανεν ο Μιραβώς όλος ο κόσμος 
τον αναζητεί όλοι τον κλαίουσιν» ( 
σ. 219). 

Ὅ ταν λά βῃς τὴν πα ροῦ σαν ἐ πι στο λήν, 
ἄ σπα σαι εὐ λα βῶς τὴν εἰ κό να τοῦ Μι ρα βώ, 
καὶ ἄ να ψον ἔμ προ σθέν της μί αν λαμ πά δα. [ 
] Ἡ ἡ με τέ ρα κα τά στα σις εἶ ναι τό σον ἀ θλί α 

καὶ φο βε ρά, ὥ στε καὶ αὐ τοί του οἱ ἐ πί ση-
μοι ἐ χθροὶ τὸν ἀ να ζη τοῦ σι με τὰ δα κρύ-

ων τὴν σή με ρον. [ ] Ἄν θρω ποι ἀ χρεῖ-
οι καὶ κα τεν τρε χεῖς, οἱ ὁ ποῖ οι ζῶν τος 

αὐ τοῦ τοῦ Μι ρα βω δη μο σθέ νους, δὲν ἐ τόλ-
μουν νὰ ἀ νοί ξω σι στό μα, ἀ νε κα τώ θη σαν με τὰ τὸν 
θά να τόν του εἰς τὰ πο λι τι κὰ καὶ μὲ πρό φα σιν φι λε-
λευ θε ρί ας ἐ τά ρα ξαν τὰ πάν τα» (σ. 232). 

Είναι προφανής η αντίθεση του Κοραή προς την 
ακραία πτέρυγα της επανάστασης και τα δεινά τα 
οποία επισωρεύει η διαρκής ριζοσπαστικοποίησή 
της, τόσο ώστε, κάποτε, αναφέρει ότι θα ήθελε να 
φύγει για την Αγγλία αν μπορούσε, και μπροστά 
στα νέα επεισόδια, που, στις 25 Ιουνίου του 1792, 
θα οδηγήσουν στη σύλληψη του βασιλιά, γράφει 
σε μια εκτενέστατη επιστολή, που μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως το πολιτικό του Πιστεύω έναντι της 
γαλλικής Επανάστασης:

24 Ἰουνίου. Φόβος μέγας διὰ τὴν αὔριον ὁ λαός 
εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ταραχήν∙ ὅθεν προετοι-
μασίαι μεγάλαι τῶν στρατιωτῶν τῆς πόλεως, τὰ 
ὅπλα ἀκονίζονται, τὰ κανόνια γεμίζονται, διὰ νὰ 
μὴ συμβῇ καὶ πάλιν τίποτε ἄτοπον εἰς τὸν κακό-
μοιρον βασιλέα  [ ] φοβερίζουσι καὶ ἀπ’αὐτὰς τὰς 
ἐπαρχίας [ ]νὰ ἔλθωσιν ἄλλοι ψωρομανώλιδες 
νὰ μᾶς λεηλατήσωσιν ἤ καὶ νὰ μᾶς σφάξωσι, μὲ 
πρόφασιν ὅτι ἐνταῦθα εὑρίσκονται πολλοί φίλοι 
τῆς ἀρχαίας καταστάσεως. [ ] Αὐτό εἶναι ἀληθές 
ἀλλ’ ἐγὼ ὁ πανάθλιος, ὅστις ἐμίσησα πάντοτε 
τὴν τυραννίαν, διὰ τὶ νὰ σφαγῶ ἀδίκως; Καθὼς 
καὶ ἄλλοι πολλοὶ ὡς ἐγώ. Ἄν ἡ νὲα πολιτική κα-
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1907, σσ. 8-9.
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τάστασις ἀνατραπῇ, θέλει εἶναι αἴτιοι ὄχι τὸσον 
οἱ εὐγενεῖς, ὄχι τὸσον οἱ καλόγηροι, ὅσον πολλοὶ 
ἀπὸ τοὺς προστάτας τῆς ἐλευθερίας, οἱ ὁποῖοι 
ζῆλον ἔχοντες οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, παρεξέσχισαν 
τὰ πράγματα. Ὅσον ἀτιμάζουσι τὸν βασιλέα ἤ 
συγχωροῦσι τὸ νὰ ἀτιμάζεται τόσον τὸν κάμνου-
σιν ἀγαπητόν εἰς ὅλους. [ ] Εἶμαι ἐρωτομανὴς τῆς 
ἐλευθερίας, ἀλλ’ ἀγαπῶ, φίλε μου, καὶ τὴν δικαι-
οσύνην. Ἐλευθερία χωρὶς δικαιοσύνην εἶναι κα-
θαρά λῃστεία (σσ. 267-268).

Ωστόσο, αυτός ο μετριοπαθής διαφωτιστής, θαυ-
μαστής του Μιραμπώ, εν τέλει οπαδός της συ-
νταγματικής μοναρχίας, θα ακολουθήσει την επα-
νάσταση και τις τύχες της, παρά την αδιάκοπη ρι-
ζοσπαστικοποίησή της, μπροστά στην εξωτερική 
επιβουλή και τις απροσδόκητες νίκες των αβρά-
κωτων γαλλικών στρατευμάτων επί των εισβο-
λέων, που θα σημάνει την απαρχή της εκτίναξης 
της Γαλλίας σε ολόκληρη της Ευρώπη. Όπως σε 
όλες τις μεγάλες επαναστάσεις, η εξωτερική επέμ-
βαση συσπειρώνει γύρω από την επαναστατική 
εξουσία την πλειοψηφία του λαού, ακόμα και τους 
πλέον χλιαρούς οπαδούς της, ακόμα και τους πλέ-

ον δύσπιστους ή «ου-
δέτερους». Το ίδιο θα 
συμβεί στην Κομμού-
να του Παρισιού, που 
θα κυριαρχήσει μετά 
την εισβολή των Πρώ-
σων, στη ρωσική Επα-
νάσταση, μετά την ει-
σβολή των δυνάμεων 
της Αντάντ, στην κι-
νέζικη, τη βιετναμέζι-
κη κ.λπ. 
Σὲ εἶ πα ἀ νω τέ ρω, ὅ τι με-
τὰ τὴν φυ λά κω σιν τοῦ 
βα σι λέ ως ἤλ λα ξαν τὰ 
πράγ μα τα. Αὐ τὴ ἡ με τα-
βο λὴ εἶ ναι τό σον πα ρά-
δο ξος, ὥ στε μό λις εὑ ρί-

σκε ται εἰς τὴν πα λαι ὰν ἤ νέ αν ἱ στο ρί αν τοι οῦ τον 
ἄλ λο πα ρά δειγ μα. Εἰς ὀ λί γων ἑ βδο μά δων δι ά στη-
μα, μὲ μί αν ἀ νεκ δι ή γη τον τα χύ τη τα τὰ γαλ λι κὰ 
στρα τεύ μα τα, ὄ χι μό νον ἐ δί ω ξαν τοὺς ἐ χθροὺς 
ἀ πὸ τὴν Γαλ λί αν, ἀλ λ’ ἐ προ χώ ρη σαν εἰς τὴν Γερ-
μα νί αν. [ ] Καὶ ἔ δει ξαν μὲ τὰς ἀν δρα γα θί ας των 
πό σον εἶ ναι ἀ λη θὴς ἡ πα ρα τή ρη σις τοῦ με γά λου 
Ἱπ πο κρά τους. Αὐ τὸς ὁ μέ γας ἰα τρὸς ἦ το καὶ ἄ κρος 
πο λι τι κός. Εἰς τὸ θαυ μα στόν του σύγ γραμ μα πε ρὶ 
ἀ έ ρων, ὑ δά των καὶ τό πων, [ ] ἐ ξη γεῖ τὴν αἰ τί αν 
διὰ τί οἱ Εὐ ρω παῖ οι (Εὐ ρω παί ους ὀ νο μά ζων τοὺς 
Ἕλ λη νας) εἶ ναι ἀν δρει ό τε ροι εἰς τοὺς πο λέ μους 
πα ρὰ τοὺς Ἀ σι α τι κούς, λέ γων ὅ τι, δι ό τι οἱ Ἕλ λη-
νες ἤ σαν ἐ λεύ θε ροι καὶ τῆς Ἀ σί ας τὰ ἔ θνη δε σπο-
ζό με να ἀ πὸ τυ ράν νους, ὅ τι ὁ ἐ λεύ θε ρος στρα τι-
ώ της πο λε μεῖ διὰ τὸν ἑ αυ τόν του, διὰ τὴν ζω ὴν 
τῆς γυ ναι κός του καὶ τῶν τέ κνων του, καὶ ἡ τι μὴ 
τῆς νί κης ἀ να φέ ρε ται ὅ λη εἰς αὐ τὸν, ἀλ λ’ ὁ δοῦ-
λος στρα τι ώ της [ ] ἄν νι κη θῇ ὅ λα τὰ δει νὰ καὶ τὸ 

ὄ νει δος εἶ ναι δι’ αὐ τὸν, καὶ ἄν νι κή σῃ ὅ λη ἡ δό ξα 
καὶ ἡ εὐ τυ χί α ἀ πο δί δον ται εἰς τὸν δε σπό την του 
(σσ. 293-294). 

Όμως σύντομα η τρομοκρατία θα τον στρέψει ορι-
στικά εναντίον της επανάστασης, τουλάχιστον 
της ιακωβίνικης ηγεσίας της. Περισσότερο από ένα 
χρόνο μετά την 9η Θερμιδώρ του καλοκαιριού του 
1794, που σηματοδότησε το τέλος της κυριαρχίας 
των ιακωβίνων και την καρατόμηση του Ροβεσπιέ-
ρου, θα συνεχίσει να εκφράζεται επανειλημμένα με 
εχθρότητα για το επαναστατικό καθεστώς. 

Ήδη, στις 29/5/1795, περιγράφει, στον Γάλλο 
ελληνιστή Μπελέν ντε Μπαλύ (Belin de Ballu), με 
αλγεινές εκφράσεις, την εξέγερση των κατοίκων 
του λαϊκού Φομπούρ ντε Σεντ Αντουάν, που ξεση-
κώθηκαν την άνοιξη του 1795 εξαιτίας της σιτοδεί-
ας. Για τον Κοραή, η εξέγερση είχε μόνον ως πρό-
σχημα τον λιμό που μάστιζε τον παρισινό λαό, ο 
δε πραγματικός της στόχος ήταν η επαναφορά της 
τυραννίας των ιακωβίνων επιχαίρει δε για τη βίαιη 
και αιματηρή αυτή καταστολή, που θα ανοίξει τον 
δρόμο για την εισαγωγή ενός νέου μετριοπαθέστε-
ρου Συντάγματος το καλοκαίρι του 1795 και την 
εγκαθίδρυση του Διευθυντηρίου13. 

Μετά από μερικούς μήνες, στις 26.10.1795, θα 
ελεεινολογεί με ακόμα βαρύτερες εκφράσεις την 
τρομοκρατία και τον Ροβεσπιέρο, σε μια κυριολε-
κτικά απελπισμένη επιστολή στον παλιό του μέ-
ντορα, τον Μπερνάρντ Κέουν, στη Σμύρνη, γραμ-
μένη επίσης στα γαλλικά. Εδώ, όταν γράφει στον 
πιστό του «Κέυνο», αφήνει να εκφραστούν ελεύθε-
ρα όλα του τα συναισθήματα και οι σκέψεις: 

Η επιστολή σας, καλέ μου φίλε, με συγκίνησε μέχρι 
δακρύων. Με βρήκε στην πιο κρίσιμη ίσως στιγ-
μή της ζωής μου. Για να πάρετε μια ιδέα της κατά-
στασής μου, τα τελευταία τρία χρόνια περίπου, φα-
νταστείτε έναν ευαίσθητο άνθρωπο, που λατρεύει 
την ανεξαρτησία του, να μεταφέρεται ξαφνικά σε 
μια βάρβαρη εποχή και να περιβάλλεται από κανι-
βάλους, να βλέπει αγανακτισμένος την άγνοια και 
την εγκληματικότητα να σηκώνουν το κεφάλι τους 
με τόλμη κάτω από το έμβλημα του αθεϊσμού, την 
αρετή και το ταλέντο να σπαρταρούν κάτω από το 
μαχαίρι των δολοφόνων φανταστείτε έναν άνθρω-
πο, μέσα σε όλα αυτά τα δεινά. [Ο Κοραής περι-
γράφει τις αρρώστιες που πέρασε μέσα σε συνθή-
κες άκρας ανέχειας, φόβου και δυστυχίας]. Αυτή 
ήταν, αγαπητέ φίλε μου, η κατάστασή μου κατά 
τη διάρκεια της τυραννίας του Ροβεσπιέρου, και 
ίσως στην ίδια κατάσταση βρίσκονταν χιλιάδες τί-
μιοι Γάλλοι που δεν είχαν λάβει καθόλου μέρος στα 
εγκλήματα αυτού του τέρατος. Αυτό το τέρας δεν 
υπάρχει πια, αλλά οι πληγές που άφησε στη Γαλ-
λία είναι τόσο βαθιές ώστε θα χρειαστεί χρόνος και 
μεγάλη σοφία για να κλείσουν. 

Μετά την πτώση του τυράννου, βασανιζόμα-
στε από μια νέα μάστιγα που υποθηκεύει την ύπαρ-
ξη όλων αυτών των οποίων οι πόροι είναι περιο-
ρισμένοι, όπως είναι οι δικοί μου, ή δεν έχουν αυ-
ξηθεί αντίστοιχα με την ανήκουστη αύξηση όλων 
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των ειδών που είναι απαραίτητα για τη ζωή. Εί-
ναι ένας παράδοξος λιμός, στη μέση της αφθονί-
ας, που προκλήθηκε εν μέρει από την υποτίμηση 
των assignats14, και εν μέρει από τη σκανδαλώδη 
απληστία των εμπόρων. Ο τύραννος, για να διεξα-
γάγει πολέμους στο εξωτερικό, που θα μπορούσαν 
να αποσπάσουν την προσοχή του έθνους από τα 
εγκλήματά του, και για να έχει κάτι με το οποίο να 
δωροδοκήσει ένα πλήθος πληροφοριοδοτών, λη-
στών και δολοφόνων, που είχαν ριχτεί σαν άγρια 
θηρία πάνω σε όλη αυτή τη δυστυχισμένη αυτο-
κρατορία, είχε πολλαπλασιάσει τόσο πολύ τα χαρ-
τονομίσματα ώστε κανείς πλέον δεν τα θέλει15.

Ο θρυλούμενος, λοιπόν, οπαδός της γαλλικής 
Επανάστασης, από πολλούς σύγχρονους «αποδο-
μητές»… της ιστορικής αλήθειας, Κοραής, μέχρι 
το 1793, θα υπερασπίζεται τη Ρωσία στους πολέ-
μους της εναντίον της Υψηλής Πύλης, ως γνήσιος 
«Γραικός», και ταυτόχρονα, στη θετή του πατρίδα, 
τη Γαλλία, θα συντάσσεται με μια μορφή συνταγ-
ματικής μοναρχίας, με σύμβολο και έμβλημά του 
τον μετριοπαθή Μιραμπώ. Θα επικροτεί βέβαια τις 
διώξεις κατά της παπικής πτέρυγας της Καθολικής 
Εκκλησίας16, αλλά το «αίσθημα της δικαιοσύνης» 
θα τον κάνει να συμπαθεί τον Λουδοβίκο ΙΣΤ΄. 
Όταν η επανάσταση θα βρεθεί στη ριζοσπαστική 
της φάση, από το 1792 έως το 1794/95, ο Κοραής 
θα ταχθεί –τουλάχιστον στα γραπτά του– ανοικτά 
εναντίον της και θα την περιγράφει ως μια «βάρβα-
ρη εποχή», υπό την κυριαρχία «κανιβάλων», «δο-
λοφόνων» και «ληστῶν», ενώ το έγκλημα ενδύεται 
το σχήμα του «αθεϊσμού». Ακόμα και οι περιβόη-
τοι επαναστατικοί πόλεμοι θα πάψουν πλέον να 
τον ενθουσιάζουν, όπως συνέβη στην αρχή, όταν η 
νεόκοπη επανάσταση έπρεπε να αντιμετωπίσει τις 
επιθέσεις των στρατιών των εστεμμένων και των 
émigrés, και θα τους αντιμετωπίζει ως ένα ακόμα 
όργανο της τυραννίας. 

Με τον Ναπολέοντα στην.. . Αίγυπτο
Εν τέλει, θα προσαρμοστεί σταδιακά στο περιβάλ-
λον της δεύτερης πατρίδας του μόνο όταν κλεί-
σει η επαναστατική περίοδος και η Γαλλία θα αρχί-
σει να αναζητά μια νέα ισορροπία. Οι «ακρότητες» 
θα έχουν παταχθεί, οι ριζοσπαστικές πτέρυγες θα 
έχουν ηττηθεί και το Διευθυντήριο θα λανσάρει 
έναν νέο αστικό ψευδο-επαναστατικό καθωσπρε-
πισμό, από τον οποίον θα αναδυθεί ως «πολίτης 
στρατηγός», ύπατος και εν τέλει αυτοκράτωρ, ο 
παλαιός ιακωβίνος Ναπολέων Βοναπάρτης. Επι-
πλέον, η εποχή του Διευθυντηρίου θα σηματο-
δοτήσει και την «ελληνική περίοδο» της επανά-
στασης, μετά τη «ρωμαϊκή» της τρομοκρατίας. 
Τωόντι, η γαλλική Επανάσταση συνολικά και ειδι-
κότερα η εποχή του Διευθυντήριου θα γνωρίσουν 
μια γενικευμένη ελληνολατρία, που θα φθάσει μέ-
χρι την υιοθέτηση και της αρχαιοελληνικής ενδυ-
μασίας, η οποία, απολύτως φυσιολογικά, προδιέ-
θετε τους Γάλλους σε μια φιλική στάση έναντι των 
Ελλήνων και έκανε τον Κοραή ευνοϊκότερο προς 

το νέο καθεστώς: 
Η γεννώμενη δημοκρατία της Γαλλίας αναζη-
τούσε, εντελώς φυσιολογικά, παραδείγματα και 
έμπνευση στις ελληνικές δημοκρατίες. – [ ] Η ελ-
ληνομανία κάνει θραύση παντού, ιδιαίτερα στην 
περίοδο του Διευθυντηρίου, και όπως τονίζουν 
οι αδελφοί Γκονκούρ, στην «Ιστορία της Γαλλι-
κής Κοινωνίας κατά την διάρκεια του Διευθυ-
ντηρίου», η «ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα 
τις οποίες προσπαθούσε να κληρονομήσει η νέα 
δημοκρατία υπήρξαν οι πηγές αυτής της επανά-
στασης της εμφάνισης». Η υιοθέτηση της ελληνι-
κής ενδυμασίας προκρίθηκε έναντι της ρωμαϊκής 
από την Societé Républicaine des Arts και από το 
Club Révolutionnaire des Arts17.

Η οριστική και τελεσίδικη μεταστροφή του υπέρ 
του μετεπαναστατικού πλέον καθεστώτος της 
Γαλλίας θα συμβεί, όπως συνέβη και με τους οπα-
δούς του Ρήγα στη Βιέννη, στα 1797, όταν η εκ-
στρατεία του Ναπολέοντα στην Ιταλία θα μετε-
ξελιχθεί σε «απελευθέρωση» των ενετικών κτήσε-
ων στην Ελλάδα, δηλαδή των Ιονίων Νήσων, της 
Πρέβεζας, της Πάργας και του Βουθρωτού, και θα 
κάνει τον Κοραή, όπως και τον Ρήγα, να πιστέψει 
πως ίσως είναι πλέον δυνατή και πιθανή η απελευ-
θέρωση της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό. 

Λίγο μετά, με δύο ανώνυμα κείμενά του, ένα 
έμμετρο, το Ἆσμα Πολεμιστήριον, και ένα πεζό, 
το Σάλπισμα Πολεμιστήριον, που εξεδόθησαν 
το 1800 και το 1801, κατά τη διάρκεια της εκ-
στρατείας στην Αίγυπτο, θα καλεί τους Έλληνες 
να συμπολεμήσουν με τους Γάλλους και να ανα-
τρέψουν την οθωμανική τυραννία, παρ’ όλο που, 
στην πραγματικότητα, η διαφαινόμενη αποτυχία 
της εκστρατείας στην Αίγυπτο είχε ήδη αρχίσει να 
απομακρύνει την πιθανότητα μιας οποιασδήποτε 
γαλλικής «εκστρατείας» στην Ελλάδα. Ίσως και γι’ 
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αυτό ακριβώς παροτρύνει τόσο εμφατικά τους Έλ-
ληνες να βοηθήσουν… τους Γάλλους στην Αίγυ-
πτο(sic!), δεδομένου ότι η οριστική αποτυχία της 
αιγυπτιακής περιπέτειας καταδίκαζε οποιαδήποτε 
άμεση πιθανότητα –όπως και πράγματι έγινε– μιας 
γαλλικής κίνησης προς την Ελλάδα. Αλλά ήδη η 
ναυμαχία του Αμπουκίρ, τον Αύγουστο του 1798, 
με την καταστροφή του γαλλικού στόλου από τον 
Νέλσωνα, παρά τις περιστασιακές νίκες των Γάλ-
λων, είχε στην πραγματικότητα σφραγίσει τη μοί-
ρα της Αιγύπτου και της οποιασδήποτε «ανατολι-
κής περιπέτειας» των Γάλλων, οι οποίοι, μετά και 
την απώλεια των Ιονίων Νήσων, επίσης στα 1798, 
στράφηκαν οριστικά προς το δυτικό και βόρειο ευ-
ρωπαϊκό θέατρο. 

Ο Κοραής, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να 
κρατήσει τους Γάλλους κοντά στην Ελλάδα, θα 
αποπειραθεί –για πρώτη και τελευταία φορά– να 
γράψει δύο εθνεγερτικά επαναστατικά κείμενα. 
Στο Ἀσμα Πολεμιστήριον, αφού πρώτα εκθειάζει 
την αρετή και τον πολιτισμό των Ελλήνων, ικα-
νών να απελευθερωθούν ακόμα και μόνοι τους, 
καλεί στη συγκρότηση μιας νέας ταυτότητας, των 
περίφημων «Γραικογάλλων». Πρόκειται για τον 
«θούριο»του Κοραή, γραμμένο σε μορφή πολεμι-
κού παιάνα. 

Φίλοι μου συμπατριῶται,/Δοῦλοι νὰ ’μεθα ὣς 
πότε
Τῶν ἀχρείων Μουσουλμάνων,/Τῆς Ἑλλάδος τῶν 
τυράννων;
Ἐκδικήσεως ἡ ὥρα/Ἔφθασεν, ὢ φίλοι, τώρα
H κοινὴ ΠATPIΣ φωνάζει,/Μὲ τὰ δάκρυα μας 
κράζει:
«Τέκνα μου, Γραικοὶ γενναῖοι,/Δράμετ’ ἄνδρες 
τε καὶ νέοι
K’ εἴπατε μεγαλοφώνως,/Εἴπατε τ’ ὅλοι συμφώ-
νως,
Ἀσπαζόμεν’ εἵς τὸν ἄλλον/M’ ἐνθουσιασμὸν με-
γάλον:
Ἕως πότ’ ἡ τυραννία;/ZHTΩ H EΛEYΘEPIA». 
[ ] Εἰς Γραικοὺς κόποι καὶ πόνοι/Εἶν’ οὐδέν Μό-
νοι καὶ μόνοι
Τοὺς ἐχθροὺς να πολεμήσουν/Δύνανται, καὶ να 
νικήσουν. 
Ἀλλά τι δεν θέλουν κάμει/ Ὅταν μετ’ αὐτῶν οἱ 
Γάλλοι,
Ἐνωθώσιν εἰς ἒν σῶμα; /Δεν φοβοῦνται πλέον 
πτῶμα.
[ ]Θαυμαστοὶ Γενναῖοι Γάλλοι,/Κατ’ ἐσὰς δεν 
εἶναι ἄλλοι,
Πλὴν Γραικών, ἀνδρειωμένοι,/K’ εἰς τοὺς κόπους 
γυμνασμένοι.
Φίλους τῆς ἐλευθερίας,/Τῶν Γραικῶν τῆς σωτη-
ρίας,
Ὅταν ἔχωμεν τοὺς Γάλλους,/Τὶς ἡ χρεία ἀπὸ 
ἄλλους;
Γάλλοι καὶ Γραικοὶ δεμένοι,/Μὲ φιλίαν ἐνωμένοι,
Δεν εἶναι Γραικοὶ ἢ Γάλλοι,/Ἀλλ’ ἓν ἔθνος Γραι-
κογάλλοι,

Κράζοντες, «Ἀφανισθήτω,/K’ ἐκ τῆς γῆς 
ἐξαλειφθήτω
H κατάρατος δουλεία!/ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!»

Το επόμενο έτος, επικλήσεις του προς τους Έλλη-
νες να ξεσηκωθούν, σε ένα εκτενέστερο κείμενο, 
στο Σάλ πι σμα Πο λε μι στή ριον, όπου εκθέτει πα-
ράλληλα και τις γενικότερες απόψεις του για την 
πορεία του ελληνικού έθνους από την αρχαιότη-
τα και μετά. 

Ἀ δελ φοί, φί λοι καὶ Συμ πα τρι ῶ ται, Ἀ πό γο νοι τῶν 
Ἑλ λή νων, καὶ γεν ναῖ οι τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ ἑλ λη νι-
κοῦ γέ νους ὑ πέρ μα χοι, οἱ κα τὰ τὴν Αἴ γυ πτον εὑ ρι-
σκό με νοι Γραι κοί, καὶ ὅ σοι ἄλ λοι εἰς τὴν Ἑλ λά δα ἢ 
καὶ ἀλ λα χοῦ δι α τρί βε τε, προ σμέ νον τες τὸν ἁρ μό-
διον και ρὸν τῆς κοι νῆς τοῦ γέ νους ἐ λευ θε ρί ας. [ ] 

«… Μέ χρι τῆς σή με ρον, τέ κνα μου, δεν σᾶς 
ἐ νώ χλη σα μὲ τὰ πα ρα πο νέ μα τά μου, δι ό τι ἡ τυ ραν-
νί α δεν σᾶς ἀ φῆ κε κα νέ να τρό πον τοῦ να ἐκ δι κή-
σε τε τὴν μη τέ ρα σας [δη λα δὴ τὴν Ελ λά δα, Γ.Κ.]. 
Ἀλ λὰ τώ ρα, ὁ και ρὸς τῆς ἐκ δι κή σε ως ἔ φθα σε, 
καὶ ἀ πὸ τοῦ τον και ρὸν ἄλ λον ἀρ μο δι ώ τε ρον πο-
τὲ δὲν θέ λε τε ἐ πι τύχει. Ἓν ἔ θνος μέ γα, λαμ πρόν, 
γεν ναῖ ον καὶ φω τι σμέ νον, οἱ ἐν δο ξό τα τοι καὶ εἰς 
ὅ λην τὴν οἰ κου μέ νην πε ρι βό η τοι Γάλ λοι, εὐ τυ χεῖς 
ζη λω ταὶ τῆς ἀν δρεί ας καὶ τῆς σο φί ας τῶν προ γό-
νων σας, μὲ στρα τεύ μα τα συν θέ με να, κα θὼς ἐ κεῖ-
να τοῦ Μα ρα θῶ νος, τῶν Θερ μο πυ λῶν, τῆς Σα λα-
μῖ νος, ἀ πὸ Ἥ ρω ας, ἀ φ’ οὗ ἔ δει ξαν εἰς ὅ λην τὴν Εὐ-
ρώ πην τὶ δύ να ται να κά μῃ τῆς ἐ λευ θε ρί ας ὁ ἔ ρως, 
ὁ δη γού με νος ἀ πὸ τὴν σο φί αν, ᾖλ θον καὶ εἰς τοῦ 
τυ ράν νου τῆς Ἑλ λά δος τὴν ἐ πι κρά τειαν, καὶ τοῦ 
ἀ πέ σπα σαν ἀ πὸ τάς αἱ μο βό ρους χεῖ ρας τὴν Αἴ γυ-
πτον. [ ] 

M’ ὅ λον τοῦ το, εἰς τάς χεῖ ρας σας εἶ ναι, τέ κνα 
μου, να ἐ πι τα χύ νε τε τὴν ἐκ δί κη σιν ταύ την εἰς τάς 
χεῖ ρας σας εἶ ναι να ἰ α τρεύ σε τε τὸ γρη γο ρώ τε ρον 
τάς πλη γάς μου, να μὲ ἐκ δύ σε τε χω ρὶς ἀρ γο πο ρί-
αν ἀ πὸ τὰ σχι σμέ να τοῦτα καὶ με μο λυ σμέ να ῥά-
κια, καὶ να μὲ στο λί σε τε πά λιν μὲ τὴν ἀρ χαί αν μου 
δό ξαν».

Γεμάτος αγωνία, καλεί τους Έλληνες να μην αφή-
σουν να χαθεί η ευκαιρία που προσφέρει η παρου-
σία των Γάλλων στην Αίγυπτο και να τους συνδρά-
μουν ώστε να νικήσουν και να στραφούν εν συνε-
χεία προς την Ελλάδα. Η σκέψη του Κοραή είναι 
πως η επικράτηση των Γάλλων στην Αίγυπτο θα 
τους οδηγήσει σε οριστική ρήξη με την οθωμανική 
Αυτοκρατορία και, αμέσως μετά, η σύγκρουση   θα 
επεκταθεί στην Ελλάδα. Τόσο μάλλον δε, όσο οι 
Γάλλοι, στα 1801, είχαν συνάψει συνθήκη με τους 
Ρώσους, την οποία ο Κοραής και οι Έλληνες γενι-
κότερα θα ήθελαν να τη δουν να επεκτείνεται σε 
μια κοινή «ελληνική» επιχείρηση. Ο Κοραής γνω-
ρίζει τα φιλικά αισθήματα των Ελλήνων απέναντι 
στη Ρωσία και επιμένει ιδιαίτερα στην εικαζόμενη 
μάλλον «συμμαχία» τους με τους Γάλλους:

Δι α τοὺς οἰ κτιρ μοὺς τοῦ Θε οῦ, Γραι κοί, μὴν ἀ φή-
σω μεν να μας φύ γῃ ἀ πὸ τάς χεῖ ρας ὁ ἁρ μό διος οὖ-
τος και ρός, τὸν ὁ ποῖ ον προ σφέ ρει εἰς τῶν Γραι κῶν 
τὸ γέ νος, ἡ ἅ λω σις τῆς Αἰ γύ πτου. Ὅ σοι εὑ ρί σκε-
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σθε εἰς Αἴ γυ πτον, μι μή θη τε τὰς ἀν δρα γα-
θί ας τῶν Γάλ λων, οἱ ὁ ποῖ οι, διὰ τὸ να ἐ μι-
μή θη σαν τοὺς προ γό νους ἡ μῶν, ἔ φθα σαν 
εἰς τῆς δό ξῃς τὸν ἀ νώ τα τον βαθ μόν. [ ]

Ὅ σοι δὲ εὑ ρί σκε σθε δι α σκορ πι σμέ-
νοι εἰς τὴν Ἑλ λά δα, μέ ρος μὲν δρά με τε 
μὲ προ θυ μί αν καὶ γρη γο ρό τη τα εἰς τὴν 
Αἴ γυ πτον, διὰ να αὐ ξή σε τε τὸν ἀ ριθ μὸν 
τῶν ἀ δελ φῶν σᾶς. Ὑ πη ρε τή σα τε τοὺς Γάλ-
λους μὲ προ θυ μί αν, προ σφέ ρε τε εἰς αὐ-
τοὺς τὰ πρὸς ζω ὴν ἀ ναγ καί α. Βο η θή σα τε 
μὲ τὰ κα ρά βια, μὲ τάς χεῖ ρας, μὲ τάς καρ δί-
ας, καὶ μὲ τὴν ζω ὴν σας αὐ τὴν, ἂν ἡ χρεί α 
τὸ κα λέ σῃ, τοὺς φί λους τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ γέ-
νους, εἰς τὴν παν τε λῆ τῆς Αἰ γύ πτου κα τά-
σχε σιν, τῆς ὁ ποί ας ἡ ἐ λευ θε ρί α εἶ ναι τῆς 
Ἑλ λά δος ὅ λης κοι νὴ σω τη ρί α. [ ] Τὸ δὲ λοι-
πὸν μέ ρος μεί να τε εἰς τὴν Ἑλ λά δα ἐ ξω πλι-
σμέ νοι, καὶ ἕ τοι μοι να δε χθῆ τε τοὺς ἐ λευ θε ρω τὰς 
τῆς Ἑλ λά δος τοὺς Γάλ λους, καὶ τοὺς φί λους τῶν 
Γάλ λων καὶ συμ μά χους, τους στρα τι ώ τας τοῦ κρα-
ται οῦ Αὐ το κρά το ρος τῆς Ῥω σί ας, κλη ρο νό μου 
τῆς δό ξῃς καὶ τῆς ἀ ρε τῆς τῶν ἀ ει μνή στων αὐ τοῦ 
προ πα τό ρων. 

Εν συνεχεία, διατυπώνει μια άποψη για τους Τούρ-
κους, αν όχι ταυτόσημη με εκείνη του Ρήγα, που 
καλούσε τον τουρκικό λαό να ξεσηκωθεί, πάντως 
όμως παραπλήσια, μια και θεωρεί πως η πλειοψη-
φία των Οθωμανών δεν θα υπερασπιστεί το τυραν-
νικό οθωμανικό καθεστώς. Ο Κοραής, όπως και ο 
Ρήγας με τον Πασβάνογλου, υπογραμμίζει την 
αποσύνθεση της αυτοκρατορίας και την ανυπακοή 
των τοπικών αξιωματούχων, η οποία θα επιταχύνει 
την πτώση της. Εξάλλου και η Επανάσταση του ’21 
θα εκμεταλλευτεί τη σύγκρουση του Αλή Πασά με 
την Πύλη. Επρόκειτο επομένως για ένα ρεαλιστικό 
στοιχείο στις προσδοκίες τόσο του Ρήγα όσο και 
του Κοραή, παράλληλα με την εκμετάλλευση των 
αντιθέσεων στο ευρωπαϊκό γεωπολιτικό θέατρο.

Ναί, φί λοι καὶ συμ πα τρι ῶ ται, ὀ λί γον αἷ μα τουρ κι-
κὸν θέ λει ῥεύ σει, δι ό τι ὀ λί γοι Τοῦρ κοι θέ λου σι τολ-
μή σει να ἀν τι στα θοῦν εἰς τῶν Γραι κῶν τὴν εὐ ψυ χί-
αν. [ ] Αὐ τὸς ὁ κοι νὸς τῶν Τούρ κων λα ός, βε βα ρυ-
μέ νοι ἀ πὸ τὸν ἀ νυ πό φο ρον τῆς δου λεί ας ζυ γόν, 
ὀ λί γον θέ λου σι φρον τί σει διὰ τὸν κρη μνι σμὸν τοῦ 
τυ ράν νου. Τέ λος πάν των καὶ αὐ τοὶ τῆς ἀ να το λι-
κῆς καὶ δυ τι κῆς Τουρ κί ας σα τρά παι, οἱ ὁ ποῖ οι καὶ 
τώ ρα ἄρ χη σαν να κα τα φρο νῶ σι τὰς προ στα γὰς 
τοῦ Σουλ τά νου, θέ λουν ἐ πι τα χύ νει τὴν πτῶ σιν 
του. [ ] O και ρός, φί λοι καὶ συμ πα τρι ῶ ται, τῆς κα-
τα στρο φῆς τοῦ τυ ράν νου εἶ ναι τό σον ἁρ μό διος, 
ὥ στε θέ λει πλη ρω θῇ εἰς ἡ μᾶς τὸ προ φη τι κὸν λό-
γιον, εἵς δι ώ ξε ται χι λί ους.

Κλείνει με μια έκκληση στα ιερά των Ελλήνων και 
τη βοήθεια του Θεού: 

Ἐ πι κα λε σά με νοι λοι πὸν τὴν ἐξ οὐ ρα νοῦ βο ή θειαν, 
καὶ ἀ σπα σά με νοι εἵς τὸν ἄλ λον μὲ τὰ δά κρυ α τῆς 
ἐλ πί δος καὶ τῆς χα ρᾶς, οἱ νέ οι μὲ τὰ ὅ πλα, οἱ γέ-
ρον τες μὲ τὰς εὐ χὰς καὶ τὰς πα ραι νέ σεις, οἱ ἱ ε ρεῖς 
μὲ τὰς εὐ λο γί ας καὶ τὰς πρὸς θε όν δε ή σεις, ὅ λοι 

ὁ μοῦ ἑ νω μέ νοι, γεν ναῖ οι τοῦ ἑλ λη νι κοῦ ὀ νό μα τος 
κλη ρο νό μοι, πο λε μή σα τε γεν ναί ως πε ρὶ πί στε ως, 
πε ρὶ πα τρί δος, πε ρὶ γυ ναι κῶν, πε ρὶ τέ κνων, πε ρὶ 
πά σης τῆς πα ρού σης καὶ τῆς ἐ περ χο μέ νης γε νε-
ᾶς τῶν Γραι κῶν, τὸν τρι σβάρ βα ρον, τὸν ἄ σπλαγ-
χνον τύ ραν νον τῆς Ἑλ λά δος, ἂν θέ λε τε νὰ φα νῆ τε 
ἄ ξιοι τῶν πα λαι ῶν Ἑλ λή νων ἀ πό γο νοι, ἂν θέ λε τε 
να ἀ φή σε τε, ὡς ἐ κεῖ νοι, τὸ ὄ νο μα σας ἀ εί μνη στον 
εἰς τοὺς αἰ ῶ νας των αι ώ νων. Γέ νοι το. 

Ἀ τρό μη τος ὁ ἐκ Μα ρα θῶ νος 
Ωστόσο, η αιγυπτιακή περιπέτεια θα λάβει σύντο-
μα τέλος και ο Κοραής, βαθύτατα απογοητευμένος 
και διαψευσμένος, θα πάψει πλέον να ελπίζει σε 
βοήθεια από τους Γάλλους για την απελευθέρωση 
των Ελλήνων. Οι Έλληνες θα απελευθερωθούν μό-
νον αφού θα έχουν πρώτα ενισχύσει αποφασιστι-
κά την οικονομία και την παιδεία τους. Γι’ αυτό και 
στο εξής όλη του η προσπάθεια θα επικεντρωθεί 
στην ενίσχυση της παιδείας του γένους και, όταν, 
είκοσι χρόνια αργότερα, θα σημάνει η ώρα της 
επανάστασης, θα δυσπιστεί και θα τη θεωρεί άκαι-
ρη – παρότι, όταν ξεσπά, θα συνταχθεί μαζί της με 
όλες του τις δυνάμεις. Ο Κοραής, ζώντας μακριά 
από την Ελλάδα, αλλά και από το επίκεντρο της 
δράσης και της ανάπτυξης του παροικιακού ελλη-
νισμού –την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, από 
τη Βιέννη έως την Οδησσό–, δεν μπόρεσε να παρα-
κολουθήσει την ταχύτατη μεταβολή και ωρίμανση 
των συνειδήσεων, που θα κατέληγε στη συγκρό-
τηση της Φιλικής Εταιρείας και το ξέσπασμα της 
Επανάστασης, χωρίς καμιά βοήθεια από οποιαδή-
ποτε μεγάλη δύναμη. 
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κων/νος σβολόπου-
λος: 
η ερμηνεία της νε-
ώτερης ελληνικής 
ιστορίας
(Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμου Κα-
θηγητή της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών)
Με αφορμή την εξακολουθητική διατύπωση απόψεων για 
τη νεώτερη ελληνική ιστορία, θα όφειλαν, κατά την άπο-

ψή μου, να αποκαθαρθούν ορισμένες βασικές ιστορικές 
έννοιες:
1. Η δημιουργία έθνους στην ελληνική περίπτωση ουδό-
λως προϋπέθετε την ύπαρξη κράτους. Έχει καταδειχτεί 
ήδη, από τα μέσα του 19ου αιώνα, η συνέχεια επί τρεις χι-
λιετίες των Ελλήνων. Το νέο ελληνικό έθνος – σύμφωνα 
με τους κορυφαίους πρόσφατα ειδικούς, Βακαλόπουλο, 
Σβορώνο, Ζακυθηνό και Βρυώνη – δημιουργήθηκε κατά 
τις αρχές τουλάχιστο του 13ου αιώνα. Η υπαγωγή του ελ-
ληνικού έθνους σε κριτήρια που αφορούν τους αφρικα-
νικούς λαούς, ταυτίζοντας  την αφετηρία του με τη δημι-
ουργία της νεώτερης Ελλάδος ως κράτους, αντιφάσκει 
προκλητικά με την επιστημονική αλήθεια.
 
2. Η αντιπαράθεση μουσουλμάνων και χριστιανών, αντι-
κατοπτρίζοντας ορισμένα σύγχρονα φαινόμενα, δεν αρκεί 
για να εκφράσει την αντίθεση μεταξύ δεσπότη και υποτε-
λούς, που διαχώριζε Τούρκους και Έλληνες επί μακρούς 
αιώνες. Εύλογα είναι τα ερωτήματα: τι παρακίνησε τους 
Έλληνες να εξεγείρονται επανειλημμένα και σε βαθμό 
εντεινόμενο κατά του δυνάστη τους; τι παρώθησε, ακό-
μη, να προσέλθουν λάτρεις της ελευθερίας από όλο τον 
κόσμο για να χύσουν το αίμα τους στην ελληνική γη;

 
3. Σύμφωνα με το κλασικό δόγμα του πολιτικού φιλελευ-
θερισμού, το οποίο, με αφετηρία τη Γαλλική Επανάστα-
ση, έγινε δεκτό από όλους τους δημοκρατικά σκεπτό-
μενους πολίτες, ο υπόδουλος έχει το δικαίωμα όχι μόνο 
να διεκδικεί την ελευθερία του αλλά και να στρέφεται 
με κάθε τρόπο κατά του «τυράννου» που του την στε-
ρεί. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, κηρύσσοντας την Ελλη-
νική Επανάσταση, επιδοκιμάζει την πράξη των Τυραννο-
κτόνων και επισείει την αιματοβαμμένη χλαμύδα του Καί-
σαρα για να εγείρει τους υποδούλους. Την «ματωμένη» 
αυτήν ελευθερία εγκωμίασε και ο Διονύσιος Σολωμός 
στον «Ύμνο».
 Κατά το προηγούμενο έτος, στη διάρκεια ημερίδων 
πάνω σε μείζονα θέματα της πνευματικής μας ζωής, η 
Ακαδημία Αθηνών επιλήφθηκε της ειδικότερης πραγμά-
τευσης και των αρχών αυτών. Πιστεύω ότι η παράβλεψή 
τους δεν επιτρέπει την κατανόηση και την ερμηνεία της 
Επαναστάσεως του 1821 και του χαρακτήρα του ανεξάρ-
τητου ελληνικού κράτους.

σύλλογος καλα-
βρυτινών πειραιώς 
“η αγία λαύρα”: εκ-
πομπή του σκάι: η 
γένεση ενός έθνους-
κράτους
Ο Σύλλογος Καλαβρυτινών Πειραιώς «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», 
συναισθανόμενος την ευθύνη και το βάρος της παράδο-
σης που φέρει, πιστεύοντας ταυτοχρόνως ότι εκφράζει 
το λαϊκό αίσθημα, νιώθει την επιτακτική ανάγκη να εκ-
φράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για την τηλεοπτική 
εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τίτλο: «1821 
– η γένεση ενός έθνους/ κράτους», διότι τα όσα μέχρι 
σήμερα (21.02.2011) παρουσιαζόμενα και εξιστορούμε-
να σε αυτή στερούνται αντικειμενικότητας και πλουρα-
λισμού, ενώ όλως αντιεπιστημονικώς έχουν αποκλειστεί 
άλλες απόψεις ιστορικών, καθώς και ερμηνείες των 
αρχειακών πηγών, στην προσπάθεια «αναμορφώσεως» 
της κοινής γνώμης και της καταρρίψεως δήθεν εθνικών 
«μύθων», δημιουργώντας όμως και θέτοντας στη θέση 
τους καινοφανείς μύθους και θέσφατα των παραγόντων 
της εκπομπής.
Επειδή, μία καθόλα φαινομενικά ολοκληρωμένη, από 
τεχνικής απόψεως, παραγωγή, μπορεί με άλλοθι την «ερ-
γαλειακή της» αρτιότητα να παραπλανήσει, οδηγώντας σε 
αδόκιμες καινοφανείς ατραπούς και συμπεράσματα,
ενισχύοντας κάποιες απόψεις που προσπαθούν δήθεν «να 
ανατρέψουν τα θέσφατα και τους μύθους του 1821» και 
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γενικώς του ελληνικού έθνους, βάζοντας στη θέση τους 
άλλα μοντέρνα θέσφατα και δημιουργώντας νέους μύθους 
εν ονόματι της αντικειμενικής ιστορικής αληθείας (π.χ. 
συνωστισμός στην προβλήτα της Σμύρνης).
Επειδή, τα θέσφατα και οι μύθοι δεν ανατρέπονται είτε 
με άλλα νεόκοπα, είτε με αφορισμούς και προειλημμένες 
αποφάσεις για το πού θα μας οδηγήσει η νέα έρευνα και 
ο αναστοχασμός, ούτε πρέπει ο αντικειμενικός κοινωνι-
κο/ιστορικός ερευνητής να παραπαίει σε αναχρονισμούς 
(δηλ. με σημερινά δεδομένα, να κρίνει το παρελθόν), 
αντιθέτως πρέπει να θέτει τον εαυτό του σε μία «μηχανή 
του χρόνου» και να βλέπει τα γεγονότα με τη ματιά των 
υποκειμένων που μελετά, κάτω από τις κοινωνικές συν-
θήκες της εκάστοτε εποχής, άλλως πράττει ατοπήματα/ 
ανομήματα αθέλητα ή ηθελημένα και εν αγνοία ή εν 
γνώσει του παραπλανά το κοινό στο οποίο απευθύνεται, 
με συνέπεια ακόμα και την αλλοίωση των διαχρονικών 
χαρακτηριστικών του.
Επειδή, τόσο ο Σύλλογος Καλαβρυτινών Πειραιώς «Η 
ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», όσο και άλλα ιστορικά σωματεία με πλούσιο 
αρχειακό υλικό, αγνοήθηκαν παντελώς από τους παρά-
γοντες της εκπομπής, εντασσόμενοι προφανώς στους 
«ακραίους/ γραφικούς αντεπιστήμονες» και ως εκ τούτου 
«ακυρωμένους» συνομιλητές, παρότι τους προσφέρθηκε 
η αρωγή μας στα πλαίσια της αντικειμενικότητας και του 
πλουραλισμού, αλλά δεν το θέλησαν, μιας και απ’ ό,τι ήδη 
ανεφάνη υπάρχει προειλημμένο συμπέρασμα αποδόμησης 
των γεγονότων και του χαρακτήρα του 1821, ειδικώς δε 
της αγ. Λαύρας και των Καλαβρύτων.
Επειδή προς αποκατάσταση της αληθείας, αναφορικά με 
τα γεγονότα της αγ. Λαύρας πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι: Η 
25η Μαρτίου 1821, αν και είχε οριστεί σαν κοινή ημερο-
μηνία της επανάστασης στον Μοριά, δεν ίσχυσε μεν σαν 
πραγματικό περιστατικό, αφού τα γεγονότα την πρόλαβαν 
και δη: «άρνηση του Παλαιών Πατρών Γερμανού την 8η 
Μαρτίου να παρουσιαστεί στον Καϊμακάμη Τριπόλεως 
(πρώτη επίσημη επαναστατική πράξη), κτύπημα 14 Μαρ-
τίου Αγρίδι, 16-17 Μαρτίου αγ. Λαύρα, γεφύρι αμπήμπαγα, 
φροξυλιά, χελωνοσπηλιά, Σοπωτό, Αρεόπολις, Καλάβρυτα, 
Καλαμάτα, Αίγιο, Πάτρα», όμως την 25η Μαρτίου 1821 
επιδόθηκαν ψηφίσματα αυτοδιάθεσης στα προξενεία των 
ξένων δυνάμεων σε Καλαμάτα και Πάτρα, συνταχθέντα 
στην Αγία Λαύρα την 17/3/1821, και αυτό δημοσίευσε η 
εφημερίδα «Le costitutionnel», τον Ιούνιο του 1821 στο 
Παρίσι. Το 1838, ο Όθων, με πρόταση και την σύμφωνη 
γνώμη των ζώντων αγωνιστών και της Εκκλησίας, όρισε 
σαν «συγκεντρωτική» ημερομηνία όλων των επιμέρους 
γεγονότων την 25η Μαρτίου ως εθνική γιορτή (όπως 
εξάλλου είχαν κάνει για τις δικές τους εθνικές γιορτές 
οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι με την 4η και 14η Ιουλίου 
αντιστοίχως). Αυτό ενέπνευσε ζωγράφους και ποιητές για 
ρομαντικές ιστορίες όπως παλαιότερα τον Πουκεβίλ.
Ειδικώς όμως στην αγ. Λαύρα πραγματοποιήθηκε δοξολογία 
την 17η Μαρτίου 1821 (πανηγυρίζει η μονή στη μνήμη του 
αγ. Αλεξίου), γεγονός που η εν λόγω εκπομπή απέκρυψε 
παντελώς. Ερωτάται δε, εάν δεν υπήρξε αγ. Λαύρα, τότε 
γιατί αυτή η εμμονή με το συγκεκριμένο μοναστήρι και όχι 
ένα οποιοδήποτε άλλο, εάν υποθέσουμε πως η Εκκλησία 
ήθελε να «υποκλέψει το γέρας της έναρξης του αγώνα»; 
Και η απάντηση είναι: «γιατί πολύ απλά υπήρξε αγ. Λαύρα 

την 17 Μαρτίου 1821, ίσως όχι όπως την αναπαριστά ο 
πίνακας, αλλά υπήρξε, το μαρτυρούν όλα τα έγγραφα του 
αρχείου αγωνιστών του 1821, η προφορική παράδοση και 
τα δημοτικά τραγούδια και η πρώτη διακήρυξη του αγώνα 
από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό».
Με το παρόν ψήφισμα κατακρίνουμε εντόνως την μέχρι 
σήμερα αντιμετώπιση και στάση των παραγόντων της 
εκπομπής αναφορικά με την ιστορική έρευνα και αλή-
θεια, θεωρώντας πως δεν είναι αντικειμενική, αντιθέτως 
υπάρχει ήδη προειλημμένη απόφαση για συμπεράσματα 
απαξιώσεως του 1821, αλλά και δύο εκ των βασικών του 
πυλώνων, που ήταν η αγ. Λαύρα και τα Καλαβρυτοχώρια, 
ζητώντας στο ψήφισμά μας αυτό την έμπρακτη επικουρία 
του κοινού στην καταγγελία μας.

Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Χρονόπουλος

Επ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Ανάπτυξης

κων/νος χολέβας: 
η ανιστόρητη 
ιστορία 
του 1821...
Εν αρχή ην η κ. Ρεπούση που προσπαθούσε να πείσει τα 
ελληνόπουλα ότι η Τουρκοκρατία ήταν μία ιδανική περίο-
δος για τους προγόνους μας. Στη συνέχεια ήλθε η τετρά-
τομη ιστορία των Βαλκανίων που χρηματοδοτήθηκε από 
τον γνωστό χρηματιστή Τζορτζ Σόρος και κινείται στη ίδια 
γραμμή υπέρ των Οθωμανών. Μετά ήλθε στην επικαιρό-
τητα η άποψη ότι πριν από το 1821 δεν υπήρχε συγκρο-
τημένη ελληνική εθνική συνείδηση, αλλά οι Ευρωπαίοι 
Διαφωτιστές μάς έμαθαν να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. 
Όλα αυτά τα ιδεολογήματα συγκεντρώνονται σήμερα στη 
νέα τηλεοπτική σειρά του ΣΚΑΪ για το 1821. Δεν προ-
σχωρώ σε συνωμοσιολογίες, αλλά πολλοί συμπατριώτες 
μας ευλόγως διερωτώνται αν υπάρχει πολιτική σκοπιμό-
τητα πίσω από την εργώδη αυτή προσπάθεια να ξανα-
γραφεί ή μάλλον να σβηστεί οριστικά η Ελληνική Ιστορία. 
Αφήνω την απάντηση στον κάθε νουνεχή αναγνώστη και 
θα ασχοληθώ με την αμιγώς ιστορική πλευρά της υπο-
θέσεως. 
Ερώτημα πρώτον. Έχει δίκιο η άποψη που προβάλλεται 
στη σειρά του ΣΚΑΪ ότι η εθνική συνείδηση των Νεοελλή-
νων διαμορφώθηκε μόλις λίγα χρόνια πριν από το 1821; 
Φυσικά όχι. Εκατοντάδες μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων, 
κληρικών και λαϊκών, περισσότερο ή λιγότερο μορφωμέ-
νων διαψεύδουν τους συντελεστές της σειράς. Ελληνι-
κό έθνος με συνείδηση ενότητος υπάρχει από την Αρ-
χαιότητα. Ήδη τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ηρόδοτος καταγράφει 
τα συνδετικά στοιχεία που ένωναν τις ελληνικές πόλεις 
κράτη: Η κοινή καταγωγή, η γλώσσα, η θρησκεία, τα ομό-
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τροπα ήθη. Συνεχίζεται αυτή η συνείδηση στην ελληνιστι-
κή και βυζαντινή περίοδο, με αποκορύφωμα την απάντη-
ση του Αυτοκράτορα της Νικαίας Ιωάννη Βατάτζη προς 
τον Πάπα Νικόλαο Θ΄, το 1250: Είμαστε το αρχαίο γέ-

νος των Ελλήνων, από το οποίο άν-
θησε η σοφία για όλον τον κόσμο. 
Συνεχίζεται με την τελευταία ομι-
λία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
όταν ονομάζει την Κωνσταντινούπο-
λη «ελπίδα και χαρά πάντων των 
Ελλήνων». 
Γύρω στο 1700 ο φλογερός ιεροκή-
ρυκας Ηλίας Μηνιάτης παρακαλεί 
την Παναγία ως εξής: «Έως πότε 
το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων 
έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά 
μιας ανυποφέρτου δουλείας;». Οι 
όροι Ρωμηός, Γραικός και Έλλην 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και 
με παρεμφερή σημασία. Χαρακτη-
ριστικό είναι το ποίημα του Ματθαί-
ου Επισκόπου Μυρέων, ο οποίος, 
το 1619, θρηνεί για την Άλωση χρη-
σιμοποιώντας για το έθνος μας και 

τα τρία αυτά ονόματα. Από το 1529 έως το 1821 το δη-
μοφιλέστερο ανάγνωσμα του λαού μας ήταν η «Φυλλά-
δα του Μεγαλέξανδρου», που θύμιζε την δόξα των αρ-
χαίων προγόνων. Το 1708 ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, 
στο έργο του «Φιλοθέου Πάρεργα», γράφει ότι είμαστε 
το γένος των «άγαν Ελλήνων», δηλαδή καθαρόαιμοι Έλ-
ληνες. Και οι καραβοκύρηδες επί Τουρκοκρατίας τοπο-
θετούσαν στα πλοία τους ως ακρόπρωρα τις μορφές των 
Αρχαίων Ελλήνων. Λαός, λοιπόν, και διανοούμενοι γνω-
ρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει συνέχεια του Ελληνισμού. 
Ερώτημα δεύτερο: Περνούσαν καλά οι Έλληνες επί 
Τουρκοκρατίας, με δικαιώματα και ελευθερίες, όπως 
ακούσαμε από τον ΣΚΑΪ στις 25.1.2011; Ας αφήσουμε 
τις μαρτυρίες της εποχής εκείνης να απαντήσουν: 
Στα μέσα του 17ου αιώνος ο Γάλλος Ιησουίτης Ρισάρ 
καταγράφει τις εντυπώσεις του από την υπόδουλη Ελ-
λάδα: «Να σκεφθεί κανείς ότι ουδέποτε από την επο-
χή του Νέρωνος, του Δομητιανού και του Διοκλητιανού 
έχει υποστεί ο Χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους 
από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η ανατολική Εκ-
κλησία...». Τον 17ο αιώνα ο Μουσουλμάνος περιηγητής 
Εβλιγιά Τσελεμπή περιγράφει βιαίους εξισλαμισμούς 
και παιδομάζωμα στη Βέροια, στην Έδεσα και σε άλλες 
πόλεις. Το δημοτικό μας τραγούδι έχει καταγράψει τον 
θρήνο των μανάδων για τα παιδιά τους ως εξής: «Ανά-
θεμά σε Βασιλιά (σ.σ. Σουλτάνε) και τρισανάθεμά σε.... 
να μάσεις παιδομάζωμα, να κάνεις Γενιτσάρους... πέρ-
συ πήραν τον γιόκα μου φέτος τον αδελφό μου»! Περί το 
1760 ο Ιωάννης Πρίγκος από το Πήλιο γράφει: «Τέτοιος 
βάρβαρος άδικος είναι ο Τούρκος». Στα τέλη του 18ου 
αιώνος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης καταγράφει 87 
από τα αναρίθμητα μαρτύρια Νεομαρτύρων, δηλαδή Χρι-
στιανών που βασανίσθηκαν και θανατώθηκαν λόγω της 
Χριστιανικής τους πίστης. Ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, 
υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, στα απομνημονεύματά 
του, μας δίνει μαρτυρία κρυφού σχολειού που οργάνωναν 

οι ιερείς φοβούμενοι τους Τούρκους. 
Ερώτημα τρίτο: Οι κλέφτες ήσαν εθνικοί αγωνιστές ή φυ-
γόδικοι εγκληματίες, όπως ακούσαμε από τον ΣΚΑΪ; Αν 
κάποιος Έλληνας έβλεπε τον Τούρκο να βιάζει την αδελ-
φή του και επετέθη στον βιαστή, τότε ναι, ίσως κάποιοι 
από τους κλέφτες των βουνών να ήσαν φυγόδικοι. Αλλά 
από το άδικο δικαστήριο του κατακτητή. Σημαντική λε-
πτομέρεια, η οποία αποσιωπήθηκε. Όσο δε για την συ-
νείδηση των ίδιων των κλεφτών, την εξηγεί ο Θ. Κολο-
κοτρώνης, ο οποίος ανδρώθηκε μέσα στην κλεφτουριά. 
Λέγει, λοιπόν, στον Άγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ότι οι κλέ-
φτες και οι αρματολοί στα βουνά είναι η φρουρά του Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου, η οποία συνεχίζει ακόμη να πο-
λεμά. 
Ερώτημα τέταρτο: Ήσαν μόνο οικονομικά τα αίτια της Ελ-
ληνικής Επαναστάσεως; Αυτή τη μονομερή ερμηνεία την 
καθιέρωσαν κάποτε οι Έλληνες μαρξιστές, αλλά οι ίδιοι 
την απέσυραν στο συνέδριο του Κέντρου Μαρξιστικών 
Ερευνών το 1981. Όμως αξία έχει η άποψη των ίδιων των 
αγωνιστών: Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, διεκήρυ-
ξε ο Αλ. Υψηλάντης τον Φεβρουάριο του 1821. Αγωνιζό-
μαστε για τον Χριστό και τον Λεωνίδα, έγραφε η προκή-
ρυξη του Αθανασίου Διάκου που δημοσιεύθηκε σε ιταλι-
κή εφημερίδα της Τεργέστης. Αυτά προς το παρόν. 

η ιερά σύνοδος της 
ελλάδος: η ορθό-
δοξη εκκλησία και 
η επανάσταση του 
’21...

Πρός τό λαό - Φυλλάδιο Νο 46
Μάρτιος 2011

Ε 
ἶ ναι ὑ πο χρέ ω ση, ἀλ λά καί δι καί ω μα τῆς Ἐκ-
κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, νά ἐ νη με ρώ νει τό ποί-
μνιό Της γιά ὁ ρι σμέ να σο βα ρά ζη τή μα τα· 
πνευ μα τι κά, κοι νω νι κά, ἐ θνι κά, ἐκ παι δευ τι-

κά. Ὁ λα ός μας δέν πρέ πει νά πα ρα πλη ρο φο ρεῖ ται 
ἤ νά πέ φτει θύ μα ἰ δε ο λο γι κῶν προ πα γαν δῶν καί μο-
νο με ρῶν θε ω ρή σε ων τῆς Ἱ στο ρί ας μας, στήν ὁ ποί α ἡ 
προ σφο ρά τῆς Ἐκ κλη σί ας ὑ πῆρ ξε ση μαν τι κή. Γι’ αὐ τό 
καί ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος ἐκ-
φρά ζει τήν ἔν το νη ἀ νη συ χί α Της γιά τήν ἐ πι χει ρού με-
νη προ σπά θεια δι α στρε βλώ σε ως τῆς Νε ο ελ λη νι κῆς 
Ἱ στο ρί ας μέ δι ά φο ρους τρό πους.[ ]

Αὐ τό δέν ὑ λο ποι ή θη κε παν τοῦ καί ἀ μέ σως. Ἐν-
τού τοις καί πέ ρα ἀ πό τήν Κων σταν τι νού πο λη δη μι-
ουρ γή θη καν νέ α σχο λεῖ α, για τί ἡ παι δευ τι κή στάθ-
μη εἶ χε προ η γου μέ νως ση μει ώ σει πτώ ση. Ἔ τσι, στά 
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τέ λη τοῦ 16ου αἰ., ση μει ώ νε ται στή Μα κε δο νί α, τήν 
Ἤ πει ρο, τόν Μο ριά καί τά νη σιά τοῦ Αἰ γαί ου ἀ ξι ό λο-
γη ἀ νά πτυ ξη ἐκ παι δευ τι κῶν κέν τρων. Οἱ μο να στι κές 
κοι νό τη τες τοῦ Ἅ γιου Ὅ ρους καί τῶν Με τε ώ ρων, καί 
γε νι κά τά μο να στή ρια, ἀ πέ βη σαν πνευ μα τι κές ἑ στί-
ες, ὅ που γνώ ρι σε ἀκ μή ἡ ἁ γι ο γρα φί α, λει τούρ γη σαν 
βι βλι ο γρα φι κά ἐρ γα στή ρια, φα νε ρά καί «κρυ φά σχο-
λειά», ὅ που οἱ συν θῆ κες δέν ἦ ταν πρό σφο ρες, καί πλῆ-
θος κοι νω φε λῶν ἱ δρυ μά των. Ὁ κα θη γη τής Ν. Γ. Σβο-
ρῶ νος στό ἔρ γο τοῦ «Ἐ πι σκό πη ση τῆς Νε ο ελ λη νι κῆς 
Ἱ στο ρί ας» πα ρα τη ρεῖ:

«Ἡ Ἐκ κλη σί α, ὅ ταν πέ ρα σε τό πρῶ το χτύ πη μα τῆς 
κα τά κτη σης, θά συ νε χί σει τό ἔρ γο τῆς ἀ να συγ κρό τη-
σης τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς τῶν Ἑλ λή νων. Σ’ ὅ λη τήν 
πε ρί ο δο ἀ πό τόν 15ο-17ο αἰ. ὑ πῆρ ξε ἡ κα τευ θυν τή ρια 
δύ να μη τοῦ ἔ θνους. Ἐ πι κε φα λῆς τῆς ἐ θνι κῆς ἀν τί στα-
σης σέ ὅ λες τίς μορ φές της, ἐρ γα ζό με νη γιά τό στα-
μά τη μα τῶν ἐ ξισ λα μι σμῶν, συμ με τέ χον τας σ’ ὅ λες τίς 
ἐ ξε γέρ σεις, ἀ κό μη καί δι ευ θύ νον τάς τές (ἔ χει δεί ξει με-
γά λο ἀ ριθ μό νε ο μαρ τύ ρων, πού εἶ ναι σύγ χρο να καί 
ἥ ρω ες τῆς χρι στι α νι κῆς πί στης καί τῆς ἐ θνι κῆς ἀν τί-
στα σης), ρυθ μί ζει ἐ πί σης τήν πνευ μα τι κή ζω ή».

Ὅ που δέν ὑ πῆρ χε συγ κρο τη μέ νο σχο λεῖ ο, ὅ ταν ἐ πι-
θυ μοῦ σε κά ποι ος νά μορ φώ σει τό παι δί του, τό ἔ στελ-
νε κον τά σ’ ἕ να πα πά ἤ μο να χό, γιά νά δι δα χθεῖ τό 
ἀλ φα βη τά ρι καί τά πρῶ τα γράμ μα τα (αὐ τά πού ἀ πο-
κα λοῦ σαν πε ρι φρο νη τι κά οἱ λό γιοι «κολ λυ βο γράμ-
μα τα», ἀλ λά πα ρεῖ χαν τίς πρῶ τες βά σεις γιά τήν ἀ νά-
γνω ση καί τή γρα φή).

Τά μι κρο κι νή μα τα πού προ η γή θη καν
Εὔ στο χα ὁ ἀ εί μνη στος κα θη γη τής-ἀ κα δη μα ϊ κός Ι. Ν. 
Θε ο δω ρα κό που λος ἔ χει πα ρα τη ρή σει ὅ τι τήν ἑ πο μέ-
νη κι ό λας τῆς Ἅ λω σης, ἡ ἀν τί στα ση τῶν Ἑλ λή νων ἔ γι-
νε πνευ μα τι κή, γιά νά ἐ ξε λι χθεῖ καί πά λι σέ ἔ νο πλη 
καί νά λά βει τό Εἰ κο σι έ να τή μορ φή τοῦ με γά λου Ση-
κω μοῦ. Ὥς τό τε ση μει ώ θη καν πολ λά μι κρο κι νή μα τα. 
Ἤ δη στόν 16ο αἰ. (1585) πραγ μα το ποι ή θη κε ἐ ξέ γερ-
ση τῶν ἀρ μα το λῶν τῆς Βό νι τσας Θε ό δω ρου Γρί βα καί 
τῆς Ἠ πεί ρου Πού λιου Δρά κου καί Μα λά μου, πού ξε-
ση κώ θη καν κα τά τῶν Τούρ κων, οἱ ὁ ποῖ οι ὅ μως κα τέ-
στει λαν τήν ἐ ξέ γερ σή τους. Ἐ πι κε φα λῆς τῶν κι νη μά-
των αὐ τῶν ἦ ταν συ νή θως κλη ρι κοί καί ἐ πί σκο ποι.

Στόν 17ο αἰ. (1611) ἔ γι νε στά Γι άν νε να ξε ση κω-
μός ἀ γρο τῶν, πού ὑ πο κι νή θη κε ἀ πό ἕ ναν ἐ πί σκο πο 
της Ἐκ κλη σί ας, τόν πρώ ην Λα ρί σης Δι ο νύ σιο τόν Φι-
λό σο φο, πού προ η γού με νο ἐ πα να στα τι κό ἐγ χεί ρη μά 
του κα τά τῶν Τούρ κων (1600) τοῦ στοί χι σε τόν θρό-
νο. Ἡ ἐ ξέ γερ ση τή φο ρά αὐ τή (Σάβ βα το 10 Σε πτεμ βρί-
ου 1611) ἀ πεί λη σε τά Γι άν νε να, γε γο νός πού ἐ ξόρ γι σε 
τούς Τούρ κους. Συ νέ λα βαν τόν Δι ο νύ σιο σέ ἕ να σπή-
λαι ο, ὅ που εἶ χε κα τα φύ γει, καί τόν ἔ γδα ραν ζων τα νό. 
Πα ρα γέ μι σαν τό δέρ μα του μέ ἄ χυ ρα καί τόν δι α πόμ-
πευ σαν ντυ μέ νο μέ τά ἀρ χι ε ρα τι κά του ἄμ φια στήν 
πό λη, γιά νά τό στεί λουν με τά στήν Ὑ ψη λή Πύ λη μα ζί 
μέ 85 κε φά λια ἄλ λων ἐ πα να στα τῶν. [  ]

Ἡ προσ δο κί α τῶν ὑ πό δου λων Ἑλ λή νων νά ἀ πε-
λευ θε ρω θοῦν δέν τούς ἐγ κα τέ λει ψε πο τέ. Τά βλέμ-
μα τά τους στρέ φον ταν πρός τήν ὁ μό δο ξη Ρω σί α, τό 
«ξαν θόν γέ νος», γιά τό ὁ ποῖ ο μι λοῦ σαν οἱ λα ϊ κές προ-

φη τεῖ ες, ὅ πως ἡ ἀ πο δι δό με νη στόν Ἀ γα θάγ γε λο, πε-
ρι μέ νον τας βο ή θεια. Στόν Μο ριά, ὁ μη τρο πο λί της 
Λα κε δαι μο νί ας Ἀ να νί ας Λαμ πάρ δης ἀ πό τή Δη μη-
τσά να ἡ γή θη κε ἐ πα να στα τι κοῦ κι νή μα τος, πού ἀ πέ-
βλε πε στήν ἀ πο τί να ξη τοῦ τουρ κι κοῦ ζυ γοῦ ἀ πό τήν 
Πε λο πόν νη σο. Ἄλ λοι ἀρ χι ε ρεῖς, ὅ πως ὁ Π. Πα τρών, 
ὁ Κο ρίν θου καί ὁ Κερ νί τσης, συ νερ γά σθη καν μα ζί 
του. Προ δό θη καν ὅ μως στούς Τούρ κους, οἱ ὁ ποῖ οι, 
τό 1764 ἤ 1767, συ νέ λα βαν τόν ἐ πί σκο πο Ἀ να νί α καί 
τόν ἀ πο κε φά λι σαν.

Ἁ γι ο ρεί της μο να χός, κου ρά τῆς μο νῆς Φι λο θέ ου, 
ὁ θρυ λι κός Πα τρο κο σμᾶς ὁ Αἰ τω λός (1714-1779), ὁ 
«ἅ γιος τῶν σκλά βων», ἀ φοῦ πῆ ρε τήν εὐ χή τοῦ Πα-
τριά ρχη, ὄρ γω σε κυ ρι ο λε κτι κά τήν Ἑλ λά δα ἀ πό τή 
μί α ἄ κρη ὥς τήν ἄλ λη, ξυ πνών τας συ νει δή σεις καί φω-
τί ζον τας τούς Ἕλ λη νες καί δι α κι νού με νος μέ κα τα πλη-
κτι κή τα χύ τη τα ἀ νά με σα σέ πε διά δες καί βου νά. [ ]  Ὁ 
φλο γε ρός ἐ κεῖ νος λα ϊ κός δι δά χος, πού ἀ κρι βο δί και α 
ὀ νο μά στη κε «ἐ θνα πό στο λος», πλή ρω σε μέ μαρ τυ ρι-
κό τέ λος τήν ἀ νυ πο λό γι στης ἀ ξί ας καί ση μα σί ας προ-
σφο ρά του στό ἑλ λη νορ θό δο ξο Γέ νος του.

Τό 1770, στά γνω-
στά Ὀρ λω φι κά, καί πά-
λι κλη ρι κός, ὁ ἐ πί σκο-
πος Μαυ ρο βου νί ου, 
μέ τόν Σταυ ρό στό χέ-
ρι, πή γαι νε ἀ πό χω ριό 
σέ χω ριό κα λών τας 
ὅ λους σέ «ἱ ε ρό πό λε-
μο» κα τά τῶν κα τα κτη-
τῶν. Στούς ἀ δελ φούς 
Ὀρ λώφ πού ἦλ θαν ἀ πό 
τή Ρω σί α συμ πα ρα στά-
θη καν ὅ λοι οἱ το πι κοί 
ἐ πί σκο ποι, ὅ πως ὁ Πα-
τρῶν Παρ θέ νιος, πού 
ἐ πι τέ θη κε κα τά τῶν Κα-
λα βρύ των, ὁ Κο ρίν θου 
Μα κά ριος πού κα τέ λα-
βε τόν Ἰ σθμό, ὁ Κο ρώ-
νης, ὁ Με θώ νης, τῆς 
Κα λα μά τας.

Μέ τό αἷ μα τοῦ πρω-
το μάρ τυ ρα τῆς ἑλ λη νι-
κῆς ἐ λευ θε ρί ας, ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Ε΄, Πα τριά ρχη 
Κων σταν τι νου πό λε ως, βά φτη κε στίς 10 Ἀ πρι λί ου 
1821 ἡ πα νε θνι κή ἐ ξέ γερ ση τοῦ Γέ νους. [ ]

Δρα στή ριο μέ λος τῆς Φι λι κῆς Ἑ ται ρεί ας, με τα ξύ 
ἄλ λων κλη ρι κῶν, ἦ ταν ὁ Πα τριά ρχης Ἀ λε ξαν δρεί ας 
Θε ό φι λος ὁ Παγ κώ στας ἀ πό τήν Πά τμο. Στίς 29 Ἀ πρι-
λί ου 1821, οἱ κά τοι κοι τῆς Σύ μης ἔ στει λαν στόν Δω δε-
κα νή σιο ἱ ε ράρ χη τόν Νι κή τα Χα τζη ϊ ω άν νου ζη τών τας 
ὁ δη γί ες γιά τόν Ἀ γώ να. Ἰ δού ἡ ἀ πάν τη ση τοῦ ἐ θνε-
γέρ τη Πα τριά ρχη:

«Κά τοι κοι τῶν νή σων, ὅ σοι μέ νε τε ἀ κό μη ὑ πό τόν 
τουρ κι κόν ζυ γόν, ἐ γέρ θη τε, λά βε τε τά ὅ πλα ὑ πέρ τῆς 
κοι νῆς ἐ λευ θε ρί ας, οἱ ἔ χον τες κα ρά βια μι κρά ἤ με γά-
λα ὁ πλί σα τε αὐ τά καί ἑ νω θῆ τε μέ τόν ἑλ λη νι κόν στό-
λον συγ κρο τού με νον ἀ πό τάς ναυ τι κάς δυ νά μεις τῶν 
Ὑ δρι ω τῶν καί Σπε τζι ω τῶν καί Ψα ρια νῶν, καί ὑ πο σχό-
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με νοι ἐ λευ θε ρί αν ὅ λου 
του Αἰ γαί ου πε λά γους».

Ἡ πί στη τῶν Ἀ γω νι στῶν 
τοῦ 1821
Ὁ Ἀ γώ νας δέν ἔ γι νε μό-
νο γιά τήν πα τρί δα, ἀλ-
λά καί γιά τή θρη σκεί α. 
Στήν Προ κή ρυ ξή του, ὁ 
Γε ωρ γά κης Ὀ λύμ πιος τό-
νι ζε: «Ἐμ πρός ἀ δέλ φια. 
Ἄς πε θά νου με κοι τά ζον-
τας ἄ φο βα τόν θά να το 
στά μά τια. Ζή τω ἡ θρη-
σκεί α καί ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς 
Ἑλ λά δος. Θά να τος στούς 
βαρ βά ρους». Τά μο να στή-
ρια τρο φο δο τοῦ σαν τούς 
ἁρ μα το λούς καί πα ρεῖ χαν 
κα τα φύ γιο στούς δι ω κό-
με νους. Συ χνά γί νον ταν 
ἑ στί ες ἀν τί στα σης (μο νή 
Σέ κου, μο νή Ἀρ κα δί ου 

κ.λπ.). Ὁ στρα τη γός Μα κρυ γιά ννης μέ τόν αὐ θεν τι-
κό λό γο του ἔ χει γρά ψει: «...αὐ τά τά μο να στή ρια ἦ ταν 
τά πρῶ τα προ πύρ για τῆς ἐ πα νά στα σής μας. Ὅ τι ἐ κεῖ 
ἦ ταν καί οἱ τζεμ πι χα νέ δες (πυ ρι τι δα πο θῆ κες) μας καί 
ὅ λα τ’ ἀ ναγ καῖ α τοῦ πο λέ μου∙ ὅ τ’ ἦ ταν πα ρά με ρον 
καί μυ στή ριον ἀ πό τούς Τούρ κους».

Οἱ ἁ πλοί κλη ρι κοί συγ κρό τη σαν στίς ἐ νο ρί ες 
τους ἔ νο πλα σώ μα τα, τέ θη καν ἐ πι κε φα λῆς τους καί 
ἔ λα βαν ἐ νερ γό μέ ρος στήν ἐ ξέ γερ ση. Ἄλ λοι ἀ πό αὐ-
τούς ἄ φη σαν τήν τε λευ ταί α τους πνο ή στό πε δί ο τῆς 
τι μῆς καί ἄλ λοι μαρ τύ ρη σαν στά χέ ρια τῶν Τούρ κων. 
Κι ὅ σοι ἐ πι βί ω σαν πέ νον ταν, ἔ χον τας δώ σει ὅ λη τήν 
πε ρι ου σί α τους στήν Ἐ πα νά στα ση. Στό Ἀρ χεῖ ο Ἀ γω-
νι στῶν τῆς Ἐ θνι κῆς Βι βλι ο θή κης, σώ ζον ται πολ λά ἔρ-
γα πού μαρ τυ ροῦν τή συμ βο λή τοῦ Ὀρ θό δο ξου κλή-
ρου καί μο να χι σμοῦ στό Εἰ κο σι έ να καί ὑ πο γρά φον-
ται ἀ πό κο ρυ φαί ους καί ἄλ λους ὁ πλαρ χη γούς. Σέ 14 
ἀ ριθ μεῖ ὁ Μη τρο πο λί της πρώ ην Λή μνου Βα σί λει ος Γ. 
Ἀ τέ σης τούς ἐ θνο μάρ τυ ρες ἀρ χι ε ρεῖς τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος ἀ πό τό 1821-1869.

Καί ποι ός μπο ρεῖ νά λη σμο νή σει τά πρω το πα λί-
κα ρα τῆς λευ τε ριᾶς μας, τόν Ἀ θα νά σιο Διά κο (Ἀ λα-
μά να), τόν Γρη γό ριο Δι καῖ ο-Πα πα φλέσ σα (Μα νιά-
κι), τόν κα λό γε ρο Σα μου ήλ (Κούγ κι). Καί ἀ κό μη πλῆ-
θος ἱ ε ρω μέ νων πού ἔ δρα σαν στόν Ἱ ε ρό Ἀ γώ να τοῦ 
ἔ θνους μας, ὅ πως ὁ Βρε σθέ νης Θε ο δώ ρη τος, ὁ Ἄρ-
της Πορ φύ ριος, ὁ Ἀ θη νῶν Θε ό φι λος, ὁ Ἕ λους Ἄν-
θι μος, ὁ Σα λώ νων Ἠ σα ΐ ας, ὁ Ρω γῶν Ἰ ω σήφ κ.α., οἱ 
ὁ ποῖ οι ἔ λα βαν μέ ρος στίς δι ά φο ρες φά σεις τῆς Ἐ πα-
νά στα σης. Τούς ὁ πλαρ χη γούς τῆς Ἀ χα ΐ ας ὅρ κι σε ὁ 
Πα λαι ῶν Πα τρῶν Γερ μα νός. Στήν πρώ τη ὁ μά δα ἐ θνο-
μαρ τύ ρων ἀρ χι ε ρέ ων ἀ νή κουν ὁ πρώ ην Κων σταν τι-
νου πό λε ως Κύ ριλ λος, ὁ Δέρ κων Γρη γό ριος, ὁ Ἀγ χιά-
λου Εὐ γέ νιος, ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος Κύ πρου Κυ πρια νός, 
οἱ ἐ πί σκο ποι Πά φου, Κι τί ου, Κυ ρη νεί ας. Συ νή θως οἱ 
Τοῦρ κοι τούς ἀ πο κε φά λι ζαν ἤ τούς κρε μοῦ σαν.

Ἡ εὐ ό δω ση τῆς Ἐ θνε γερ σί ας τοῦ 1821 εἶ ναι πραγ-

μα τι κό θαῦ μα. [ ] Ὁ Μα κρυ γιά ννης γρά φει σέ ἄλ λο 
ση μεῖ ο τῶν «Ἀ πο μνη μο νευ μά των» του: «Τοῦ λέ γω· 
Κο πί α σε ἡ γεν ναι ό τη σου καί σ’ αὐ τή νε τήν μπα τά για 
τήν ση με ρι νή θά γέ νει ὁ Θε ός ἀρ χη γός, καί μέ τήν δύ-
να μή του θά λυ πη θεῖ ἐ μᾶς καί τήν πα τρί δα μας... Τί θά 
κά νεις, μοῦ λέ γει, σέ τό σο πλῆ θος Τούρ κων; Εἶ ναι ὁ 
Θε ός τοῦ λέ γω, καί κά νει ὁ ἴ διος!».

[ ] Στά «Ἀ πο μνη μο νεύ μα τά» του ὁ ἡ ρω ι κός Γέ-
ρος τοῦ Μο ριᾶ, ὁ Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης, ση μει ώ-
νει: «...Ἔ κα τσα ἕ ως πού ἐ σκα πέ τι σαν μέ τά μπα ϊ ρά κια 
τους, ὀ πέ ἐ κα τέ βη κα κά του, ἦ ταν μιά ἐκ κλη σιά εἰς τόν 
δρό μον (ἡ Πα να γιά εἰς τό Χρυ σο βί τζι) καί τό κα θη σιό 
μου ἦ τον ὁ πού ἔ κλαι γα τήν Ἑλ λάς∙ Πα να γί α μου, βο ή-
θη σε καί τού την τήν φο ράν τούς Ἕλ λη νας νά ἐμ ψυ χω-
θοῦν· καί ἐ πῆ ρα ἕ να δρό μο κα τά τήν Πιά να...». Πα ρα-
κά τω ὁ ἴ διος γρά φει: «23 ὧ ρες ἐ βά στα ξε ὁ πό λε μος. 
Ἐ κεί νην τήν ἡ μέ ρα ἦ τον Πα ρα σκευ ή, καί ἔ βγα λα λό-
γον ὅ τι∙ Πρέ πει νά νη στεύ ω με ὅ λοι διά δο ξο λο γί αν 
ἐ κεί νης τῆς ἡ μέ ρας, καί νά δο ξά ζε ται αἰ ῶ νας αἰ ώ νων 
ὥς οὗ στέ κει τό ἔ θνος, δια τί ἦ τον ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς πα-
τρί δος...».

[ ]Ὅ πως ὁ λι ον τα ρό ψυ χος Κα ρα ϊ σκά κης, πού κα-
τέ φυ γε στή βο ή θεια τῶν Ἁ γί ων, σάν τό τε πού βρέ θη-
κε στό μο να στή ρι τοῦ Ἁ γί ου Σε ρα φείμ, πά νω ἀ πό τή 
Λι βα διά, κι ἔ πε σε στά πό δια μα ζί μέ τούς ἄν τρες του 
καί τοῦ ἔ τα ζε· «Βο ή θη σέ μας, Ἅ γι ε Σε ρα φείμ, νά δι ώ-
ξου με τόν Κι ού τα γα ἀ πό τήν Ἀ θή να, νά γλι τώ σου με 
τούς κλει σμέ νους Χρι στια νούς καί νά κά νου με τούς 
Τούρ κους δεύ τε ρη Ἀ ρά χω βα, καί νά σοῦ φέ ρω χρυ σό 
καν τή λι στόν τά φο σου καί λαμ πά δες ἑ κα τό ἴ σα μέ τό 
κορ μί μου καί νά στο λί σω σάν πα λά τι τό μο να στή ρι 
σου...».

Στό ὄ νο μα τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ ἐ πι χει ροῦ σε κά θε 
ἐ ξόρ μη σή του ὁ γεν ναῖ ος ναυ μά χος τῆς Ὕ δρας Ἀν δρέ-
ας Μι α ού λης. Στόν «Ἄ ρη» του εἶ χε το πο θε τή σει ἕ να 
με γά λο ξύ λι νο Σταυ ρό, ὅ που ἔ βα λε νά χα ρά ξουν κά θε-
τα: «Σταυ ροῦ τύ πος, ἐ χθροῖς τρό μος» καί ὁ ρι ζόν τια∙ 
«Σταυ ρός πι στῶν στή ριγ μα». [ ]

Ὅ πως ἔ γρα φε ὁ ἀ εί μνη στος Φώ της Κόν το γλου· 
«Σ’ αὐ τό τόν τό πο Ὀρ θο δο ξί α καί Ἑλ λά δα πᾶ νε μα-
ζί».

Ἡ Δια ρκής Ἱ ε ρά Σύ νο δος τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος
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Α πό σπα σμα α πό το βι βλί ο του συγ γρα φέ α To ζήτημα του 
πατριωτισμού, το ο ποί ο κυ κλο φό ρη σε πέ ρυ σι α πό τις εκ δό

σεις Πα πα ζή ση

Τά στε ρε ό τυ πα καί οἱ ἰ δε ο λη ψί ες 
τῆς «προ ο δευ τι κῆς» δι α νό η σης
«Θά ᾽ρθει πρῶ τα ἕ να ψευ το ρω µ έ ϊ κο˙
νά µήν τό πι στέ ψεις. Θά φύ γει πί σω».

Κο σµ ᾶς Αἰ τω λός

Μ 
ία ὀ λι γά ρι θµ η ἀλ λά παν τα χοῦ πα ροῦ σα ὁ µ-
ά δα πα νε πι στη µ ια κῶν, δη µ ο σι ο γρά φων, δι-
α νο ου µ έ νων καί πο λι τευ τῶν ἐ πι χει ρεῖ τά 
τε λευ ταῖ α χρό νια µέ συ στη µ α τι κό καί ἐ πί µ-

ο νο τρό πο νά ἐ πη ρε ά σει τήν κοι νή γνώ µ η καί ἰ δι α ί τε ρα 
τήν νε ο λα ί α καί νά µ ε τα βά λει τήν ἱ στο ρι κή συ νε ί δη ση 
καί το ύς πο λι τι κο ύς προ σα να το λι-
σµ ο ύς τοῦ ἑλ λη νι κοῦ λα οῦ. Προ ω-
θεῖ και νο φα νεῖς ἀ πό ψεις γιά γε γο-
νό τα µ ε ί ζο νος ση µ α σί ας, ὅ πως ἡ 
Ἑλ λη νι κή Ἐ πα νά στα ση, ἀλ λά καί 
ὑ πο στη ρί ζει συγ κε κρι µ έ νες θέ σεις 
γιά τίς σύγ χρο νες ἑλ λη νο τουρ κι-
κές σχέ σεις, τό Κυ πρια κό, τήν ἐν-
τα ξια κή πο ρε ί α τῆς Τουρ κί ας πρός 
τήν Εὐ ρω πα ϊ κή ̔́ Ε νω ση, τήν ὑ πο τι-
θέ µ ε νη ὕ παρ ξη µ ει ο νο τή των στό 
ἐ σω τε ρι κό τοῦ ἑλ λη νι κοῦ κρά τους, 
τήν ἀ πό δο ση ρα τσι στι κῶν καί σω-
βι νι στι κῶν χα ρα κτη ρι στι κῶν στόν 
ἑλ λη νι κό λαό, τήν σχέ ση µ ας µέ 
τήν Ὀρ θο δο ξί α καί πολ λά ἄλ λα. Ἡ 
ἀ πή χη ση αὐ τῶν τῶν ἀν τι λή ψε ων 
στήν ἑλ λη νι κή κοι νω νί α εἶ ναι ἐ λά-
χι στη, ἀ φοῦ ὅ λες οἱ ἔγ κυ ρες µ ε τρή-
σεις τῆς κοι νῆς γνώ µ ης δε ί χνουν 
µία συν τρι πτι κή κυ ρι αρ χί α τοῦ πα-
τρι ω τι κοῦ αἰ σθή µ α τος καί τῶν πα-
ρα δο σια κῶν ἀ ξι ῶν σέ ὅ λες τίς ἡ λι κί ες καί τίς κοι νω νι-
κές ὁ µ ά δες. Πα ρά ταῦ τα, ἡ προ σπά θεια χον δρο ει δοῦς 
ἀ να θε ώ ρη σης τῆς ἑλ λη νι κῆς ἱ στο ρί ας, µ α ζί µέ τήν προ-
ώ θη ση «ἐ ναλ λα κτι κῶν» ἀ πό ψε ων στά ἐ θνι κά µ ας θέ µ-
α τα, ἔ χουν προ κα λέ σει κα τά και ρούς µ ε γά λες ἀν τι δρά-
σεις καί τήν ὀργή τῆς κοι νῆς γνώ µ ης.  []   

Κεν τρι κό στοι χεῖ ο αὐ τῆς ὅ λης τῆς πο λι τι κῆς «φι λο-
σο φί ας» εἶ ναι ἡ ἐ πί θε ση στήν ἔν νοι α τῆς Πα τρί δας καί 
στό πα τρι ω τι κό συ να ί σθη µ α. ῎Ε χουν κα τα βλη θεῖ ἀ πό 
το ύς κύ κλους αὐ το ύς ἐ πί µ ο νες προ σπά θει ες νά ταυ τι-
σθεῖ ὁ Πα τρι ω τι σµ ός µέ τόν ἐ θνι κι σµό, τόν σω βι νι σµό, 

τόν ρα τσι σµό, τήν µ ι σαλ λο δο ξί α. Κάθε αὐ το νό η τη, ἀ κό-
µ η καί ἡ µ ε τρι ο πα θέ στε ρη, ἄ πο ψη γιά τήν ὑ πε ρά σπι ση 
τῆς ἐ θνι κῆς µ ας κυ ρι αρ χί ας καί τήν ἀν τι µ ε τώ πι ση ξέ νης 
ἐ πι βου λῆς συ κο φαν τεῖ ται ὡς «ἐ θνι κι στι κή ὑ στε ρί α» καί 
ἀν τι προ τε ί νε ται ὁ «δι ά λο γος» γιά τά κυ ρι αρ χι κά µ ας δι-
και ώ µ α τα, ὁ κα τευ να σµ ός κ.λπ. Λο γι κή ἀ πό λη ξη πα ρό-
µ οι ων ἀν τι λή ψε ων, βε βα ί ως, εἶ ναι ἡ δι α µ όρ φω ση ἑ νός 
κλί µ α τος αὐ το ε νο χο ποί η σης καί πα θη τι κῆς ἀ πο δο χῆς 
τῶν ἀ µ φι σβη τή σε ων τῆς ἐ θνι κῆς µ ας ὑ πό στα σης. Καί ἡ 
ἀ πο δυ νά µ ω ση τοῦ πνε ύ µ α τος ἀν τί στα σης στίς ἀ πει λές 
πού πάν το τε ὑ πῆρ χαν καί πάν το τε θά ὑ πάρ χουν, στόν 
τα ρα γµ έ νο κό σµ ο πού πο ρευ ό µ α στε ὡς ἔ θνος ἐ πί χι λι-
ά δες χρό νια.

῎Αλ λο θι καί ἀ φο ρµή τῆς ἐ πί θε σης ὁ ρι σµ έ νων προ-
σώ πων καί ὁ µ ά δων ἐ ναν τί ον τοῦ πα τρι ω τι κοῦ αἰ σθή µ α-

τος, τῆς ἔν νοι ας τοῦ ῎Ε θνους καί 
ὅ λων τῶν ἐ θνι κῶν συ µ βό λων, εἶ-
ναι ἀ σφα λῶς ἡ κα τά χρη σή τους 
ἀ πό τήν δι κτα το ρί α τῶν συν τα γµ-
α ταρ χῶν (1967-1974). Οἱ συν τα-
γµ α τάρ χες κα τα σκε ύ α σαν ἕ να κά-
πη λο ἰ δε ο λο γι κό προ σω πεῖ ο χρη-
σι µ ο ποι ών τας τά ἱ ε ρά καί τά ὅ σια 
τῆς ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί ας, ὅ πως τό 
Εἰ κο σι έ να, τό Σα ράν τα, τό τρί πτυ-
χο Πα τρίς-Θρη σκε ί α-Οἰ κο γέ νεια 
κ.λπ. 

῎Ε τσι, µόλις κα τέρ ρευ σε τό δι-
κτα το ρι κό κα θε στώς, τό 1974, ἡ 
κα τά χρη ση αὐ τή τῶν ἐ θνι κῶν συ-
µ βό λων ἀ πό τήν δι κτα το ρί α ἔ δω-
σε τό «δι κα ί ω µ α» σέ κά ποι ους 
κύ κλους νά ἐ πι τε θοῦν ὄ χι µόνον 
ἐ ναν τί ον τοῦ στρα το κρα τι κοῦ αὐ-
ταρ χι σµ οῦ, ἀλ λά καί τῶν συ µ βό-
λων πού αὐ τός κα τα χρά στη κε.

∆ι ά φο ροι πα νε πι στη µ ια κοί, δη-
µ ο σι ο γρα φοῦν τες ἱ στο ρι κοί κ.λπ., 

[  ] ἀν τέ γρα ψαν καί εἰ σή γα γαν ἀ τε λῶς κά ποι ες ἄ σχε τες 
πρός τά ἑλ λη νι κά δε δο µ έ να θε ω ρη τι κές κα τα σκευ ές 
ἀ πό τήν Εὐ ρώ πη καί τίς ΗΠΑ ἤ ξε σή κω σαν κά ποι ες πο-
λι τι κῶς ὀρ θές ἰ δέ ες τῆς µόδας ἀ πό πο λι τι κά πε ρι ο δι κά 
τῆς Νέας Ὑόρκης ἤ τοῦ ῎Αµστερνταµ καί τίς ὕ ψω σαν 
ὡς λά βα ρο πα νε πι στη µ ια κῆς στα δι ο δρο µ ί ας καί ἐ πι στη-
µ ο νι κῆς ἀ νέ λι ξης. Καί βρῆ καν στόν κλει στό τους χῶ ρο 
εὐ νο ϊ κή ἀν τα πό κρι ση, δι ό τι στήν πα νε πι στη µ ια κή µ ας 
κοι νό τη τα ἡ ἄ κρι τη εἰ σα γω γή θε ω ρι ῶν (ὅ πως καί κα τα-
να λω τι κῶν προ ϊ όν των) ἀ πό τό ἐ ξω τε ρι κό, πού ὑ πο κα θι-
στᾶ τήν κο πι α στι κή πα ρα γω γή τους, ἔ χει δυ στυ χῶς µ α-
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κρά πα ρά δο ση.
Μέ αὐ τόν τόν τρό πο, πα ρα δε ί γµ α τος χά ριν, ἡ θε ω-

ρί α τῆς ἐ θνο γέ νε σης τῶν κα θη γη τῶν Γκέλνερ καί Χο-
μπσμπάουμ, πού ἀ φο ρᾶ τά ἀ νε πτυ γµ έ να βι ο µ η χα νι κά 
ἔ θνη τῆς ∆ύ σης, ἐ φα ρµ ό σθη κε µέ ἀ πί στευ τη ἐ πι στη µ-

ο νι κή ἐ πι πο λαι-
ό τη τα ἀ πό κά-
ποι ους πα νε-
πι στη µ ι α κο ύς 
τῆς µή βι ο µ η χα-
νι κῶς ἀ νε πτυ-
γµ έ νης χώ ρας 
µ ας. Σύσσωµη 
ἡ «προ ο δευ τι-
κή», ἀ να νε ω τι-
κή, ἐκ συγ χρο-
νι στι κή κ.λπ. 
ἐ πι στη µ ο νι κή 
κοι νό τη τα υἱ-
ο θέ τη σε τήν 
ἐ ξω πρα γµ α τι-
κή γιά τά ἑλ λη-
νι κά δε δο µ έ να 

αὐ τήν θε ω ρί α. Γιά νά δοῦ µ ε κα λύ τε ρα πῶς λει τουρ γεῖ 
τό στε ρε ό τυ πο, ἀ ξί ζει τόν κό πο νά στα θοῦ µ ε λί γο σ’ αὐ-
τό τό ση µ εῖ ο.

Τό συ µ πέ ρα σµ α πού συ νή γα γε ἡ «προ ο δευ τι κή» 
µ ας δι α νό η ση ἀ πό τήν ἐ φα ρµ ο γή αὐ τῆς τῆς θε ω ρί ας, 
πού θά ἐ ξε τά σου µ ε ἀ µ έ σως πα ρα κά τω ἀ να λυ τι κά, ἦ ταν 
ὅ τι δέν ὑ φί στα ται συ νέ χεια τοῦ ἑλ λη νι κοῦ ἔ θνους, ὅ τι 
τό σύγ χρο νο ἑλ λη νι κό ἔ θνος εἶ ναι µία κα τα σκευή τῆς 
«νε ω τε ρι κό τη τας», ὅ τι ἡ ση µ ε ρι νή ἑλ λη νι κή συ νε ί δη ση 
εἶ ναι τε χνη τό καί βε βι α σµ έ νο «ἰ δε ο λό γη µ α» κ.λπ. Φυ-
σι κά, δέν ἔ κα ναν τόν κό πο, οἱ «προ ο δευ τι κοί» µ ας δι α-
νο ο ύ µ ε νοι, νά µ ε λε τή σουν τίς πη γές, νά δι α πι στώ σουν 
πρω το γε νῶς πῶς σκε πτό ταν καί πῶς αὐ το προσ δι ο ρι ζό-
ταν ὁ ῞Ελ λη νας τῆς Τουρ κο κρα τί ας, για τί ἔ γι νε ἡ µ ε γά-
λη Ἐ πα νά στα ση τοῦ 1821, ποιά ἦ ταν ἡ πο λι τι στι κή ἔκ-
φρα ση τοῦ ὑ πό δου λου Ἑλ λη νι σµ οῦ –καί, ὁ πωσ δή πο-
τε, τό κυ ρί αρ χο κα τά τόν Σο λω µό, ἀλ λά καί πολ λο ύς 
ἄλ λους– κρι τή ριο τῆς γλώσ σας: τί γλῶσ σα ὁ µ ι λοῦ σε 
ὁ Ἑλ λη νι σµ ός στο ύς αἰ ῶ νες τῆς µ α κρᾶς Ἱ στο ρί ας του; 
Δι α κό πη κε πο τέ ἡ ὁ µ ι λί α τῆς ἑλ λη νι κῆς γλώσ σας στο-
ύς µ α κρο ύς αἰ ῶ νες τοῦ Βυ ζαν τί ου καί τῆς Τουρ κο κρα-
τί ας στίς ἑλ λη νι κές χῶ ρες; ποιά ἦ ταν ἡ γλῶσ σα τῆς Ἐκ-
κλη σί ας; Ποιά ἦ ταν ἡ γλῶσ σα τῶν δι α νο ου µ έ νων; Ποιά 
ἦ ταν ἡ γλῶσ σα τῆς ἀλ λη λο γρα φί ας µ ε τα ξύ τῶν ὁ πλαρ-
χη γῶν καί προ ε στῶν τῆς Τουρ κο κρα τί ας; Σέ ποιά γλῶσ-
σα ἔ γρα ψαν τά κε ί µ ε νά τους οἱ Φα να ρι ῶ τες; Τί γλῶσ-
σα µ ι λοῦ σε το 1600 και το 1700 ὁ ἁ πλός λα ός; Σέ ποιά 
γλῶσ σα τρα γου δοῦ σε ὁ ἁ πλός λα ός τά δη µ ο τι κά τρα-
γο ύ δια του; Τί προ έ λευ ση ἔ χουν τά ἤ θη καί τά ἔ θι µ α 
τοῦ λα οῦ αὐ τῆς τῆς χώ ρας; Ποι ά ἦ ταν ἡ ἱ στο ρι κή συ νεί-
δη ση, τά κοι νά ση µ εῖ α ἀ να φο ρᾶς, τό πλαί σιο αὐ το προσ-
δι ο ρι σµ οῦ αὐ τοῦ τοῦ λα οῦ; [  ]   

Ἀλ λά ἄς δοῦ µ ε ἄν τά συ µ πε ρά σµ α τα τῶν προ ο-
δευ τι κῶν µ ας δι α νο ου µ έ νων συ νά δουν καί πρός το ύς 
ἴ διους το ύς θε ω ρη τι κο ύς το ύς ὁ πο ί ους ἐ πι κα λοῦν ται. Ὁ 
Έρνεστ Γκέλνερ εἶ χε πολ λο ύς λό γους νά ἀ σχο λη θεῖ µέ 
τόν ἐ θνι κι σµό: εἶ χε γεν νη θεῖ τό 1925 στήν Πρά γα, ἀ να-
πτύ χθη κε πνευ µ α τι κά ἀ νά µ ε σα στήν τσέ χι κη καί τήν γε-

ρµ α νι κή κουλ το ύ ρα καί ὡς Ἑ βραῖ ος δι ώ χθη κε ἀ πό το ύς 
να ζί. Ἡ τραυ µ α τι κή του ἐ µ πει ρί α ἀ πό τόν ἐ θνι κο σο σι α-
λι σµό ἦ ταν τό ψυ χο λο γι κό ὑ πό στρω µ α καί τό ἀρ χι κό κί-
νη τρο πού τόν ὤ θη σε νά ἀ σχο λη θεῖ σέ πολ λές µ ε λέ τες 
του µέ τό ἐ θνι κι στι κό φαι νό µ ε νο. Ὁ ἄλ λος ἐκ φρα στής 
τῆς θε ω ρί ας τῆς ἐ θνο γέ νε σης, ὁ Έρικ Χομπσμπάουμ, 
ἐ πί σης Ἑ βραῖ ος δι ω κό µ ε νος ἀ πό το ύς να ζί, στρα τευ µ έ-
νος κο µ µ ου νι στής, συ νέ βα λε καί αὐ τός στήν ἀ νά λυ ση 
τοῦ ἐ θνι κι στι κοῦ φαι νο µ έ νου. Οἱ δύ ο αὐ τοί σπου δαῖ οι 
ἱ στο ρι κοί ἀ σχο λή θη καν µέ ἕ να πο λύ συγ κε κρι µ έ νο ἐ ρώ-
τη µ α: πῶς ἡ ἀρ χι κά πο λυ δι α σπα σµ έ νη, φε ου δα λι κή Εὐ-
ρώ πη, κα τέ λη ξε νά πα ρα γά γει ἐ θνι κά κρά τη καί ἐ θνι κι-
στι κές ἀν τι λή ψεις πού ὁ δή γη σαν στόν να ζι σµό.

Πρά γµ α τι, οἱ δύ ο αὐ τοί ἱ στο ρι κοί ἔ χουν δί κιο στά 
συ µ πε ρά σµ α τά τους γιά τήν δη µ ι ουρ γί α τῶν σύγ χρο-
νων ἐ θνῶν στόν χῶ ρο τῆς ∆υ τι κῆς Εὐ ρώ πης. ῞Ο ταν δι-
α λύ θη κε τό ∆υ τι κό Ρω µ α ϊ κό Κρά τος, τό 476 µ.Χ., µία 
παν σπε ρµ ί α φυ λῶν χω ρίς πα ρελ θόν καί χω ρίς ἱ στο ρι κή 
καί ἐ θνι κή συ νε ί δη ση κα τέ κλυ σε τόν χῶ ρο τῆς ση µ ε ρι-
νῆς ∆υ τι κῆς καί Κεν τρι κῆς Εὐ ρώ πης. Βα θµ ια ῖα, σχη µ-
α τί σθη κε στά ἐ ρε ί πια τοῦ ρω µ α ϊ κοῦ κρά τους τό φε ου-
δα λι κό σύ στη µ α, στά πλα ί σια τοῦ ὁ πο ί ου το πι κοί φε-
ου δάρ χες κυ βερ νοῦ σαν µ ι κρά ἤ µ ε γά λα φέ ου δα, σέ 
κα θε στώς πρω τό γο νης ἀ γρο τι κῆς οἰ κο νο µ ί ας καί ἀ νυ-
παρ ξί ας ὀρ γα νω µ έ νων κρα τι κῶν δο µ ῶν. Στα δια κά, κα-
τά τήν Ἀ να γέν νη ση, ἐ µ φα νί σθη καν οἱ πρῶ τοι πυ ρῆ νες 
κρα τῶν, πού ἔ πα σχαν ὅ µ ως ἀ πό ἐ θνο λο γι κή καί πο λι-
τι σµ ι κή ὁ µ οι ο γέ νεια. Ἡ Ἀ να γέν νη ση, ὁ ∆ι α φω τι σµ ός, 
ἡ Βι ο µ η χα νι κή Ἐ πα νά στα ση, ἡ ἰ σχυ ρο πο ί η ση τῆς Ἀ στι-
κῆς Τάξης, ἡ δη µ ι ουρ γί α ὀρ γα νω µ έ νων κρα τι κῶν µ η χα-
νι σµ ῶν ὁ δή γη σαν τε λι κῶς στήν δι α µ όρ φω ση ἰ σχυ ρῶν 
κρα τῶν. 

Οἱ Γκέλνερ-Χομπσμπάουμ ἔ χουν δί κιο στό ἑ ξῆς: 
ὅ σο πιό ἀ νο µ οι ο γε νές ἐ θνο φυ λε τι κά ἦ ταν ἕ να εὐ ρω-
πα ϊ κό κρά τος, τό σο πιό ἰ σχυ ρές ἦ ταν οἱ προ σπά θει ες 
ὁ µ ο γε νο πο ί η σής του. Τέτοιες προ σπά θει ες ἦ ταν δυ να-
τόν νά ὁ δη γή σουν –καί στήν πε ρί πτω ση τῆς Γε ρµ α νί ας 
ὁ δή γη σαν– στήν ἐ µ φά νι ση τοῦ πα ρα λη ρη µ α τι κοῦ σω βι-
νι σµ οῦ. Τοῦ ὁ πο ί ου κύ ρια θύ µ α τα ὑ πῆρ ξαν ὡς ἀ πο δι ο-
πο µ παῖ οι τρά γοι οἱ Ἑ βραῖ οι, ἐκ τοῦ γε γο νό τος ὅ τι ἀ πο-
τε λοῦ σαν «πα ρα φω νί α» στο ύς κόλ πους ἑ νός κρά τους 
πού ἐ πε δί ω κε µέ µ α νί α τήν πλή ρη ὁ µ ο γε νο πο ί η σή του.

Τί σχέ ση ἔ χουν ὅ λα αὐ τά µέ τήν ἑλ λη νι κή ἱ στο ρί α 
καί πρα γµ α τι κό τη τα; Ἀ πο λύ τως κα  µ ί α. ῞Ο ταν τό ∆υ τι-
κό Ρω µ α ϊ κό Κρά τος δι α λύ θη κε τό 476, τό Ἀ να το λι κό 
Ρω µ α ϊ κό Κρά τος ὄ χι µόνον ἐ πε βί ω σε µέ ἐ πι τυ χί α, ἀλ-
λά ἐ ξε λί χθη κε σέ παγ κό σµ ια ὑ περ δύ να µ η τοῦ Με σα ί ω-
να. Ἐ νῷ ἡ Δυ τι κή Εὐ ρώ πη βί ω νε τό χι λι ό χρο νο δρᾶ µ α 
της, σέ κα τά στα ση τρα γι κῆς ὑ πα νά πτυ ξης καί πνευ µ α-
τι κοῦ σκό τους, τό Βυ ζάν τιο (Ρω µ α νί α γιά το ύς συγ χρό-
νους του) βί ω νε µία ἐ πο χή ἀ κµ ῆς, ἦ ταν ὀρ γα νω µ έ νο 
κρά τος µέ δη µ ό σια δι ο ί κη ση, ἐκ παι δευ τι κό σύ στη µ α, 
κοι νω νι κή πρό νοι α, ἐ ξα γω γι κό ἐ µ πό ριο καί, κυ ρί ως, 
παγ κό σµ ια πο λι τι στι κή ἀ κτι νο βο λί α. ῞Ο ταν, ἀν τι θέ-
τως, ἡ ∆ύ ση εἰ σῆλ θε σέ ἐ πο χή στα δια κῆς ἀ νά πτυ ξης, ὁ 
βυ ζαν τι νός κό σµ ος ὅ δευ ε πρός τό τέ λος του, κι ὅ ταν ἡ 
∆υ τι κή Εὐ ρώ πη συγ κλο νι ζό ταν ἀ πό τήν Ἀ να γέν νη ση, 
τόν ∆ι α φω τι σµό καί τήν Βι ο µ η χα νι κή Ἐ πα νά στα ση, ὁ 
Ἑλ λη νι σµ ός βί ω νε τόν δι κό του, τρα γι κό Με σα ί ω να τοῦ 
σκό τους καί τῆς δου λε ί ας.

Ἡ δι α δι κα σί α τῆς ἐ θνο γέ νε σης, λοι πόν, ὅ πως τήν πε-
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ρι γρά φουν οἱ Γκέλνερ καί Χομπσμπάουμ, ἀ φο ρᾶ ἕ ναν 
κό σµ ο πού πέ ρα σε ἀ πό τίς φά σεις τοῦ φε ου δα λι κοῦ Με-
σαί ω να, τῆς Ἀ να γέν νη σης, τοῦ ∆ι α φω τι σµ οῦ καί τῆς 
Βι ο µ η χα νι κῆς Ἐ πα νά στα σης, δι α δι κα σί ες πού ἀ που σι-
ά ζουν παν τε λῶς ἀ πό τήν ἑλ λη νι κή ‘Ιστο ρί α λό γῳ τῆς 
Τουρ κο κρα τί ας. Πῶς, λοι πόν, ἐ φα ρµ ό ζε ται µ έ τό ση ἐ πι-
πο λαι ό τη τα στήν ἑλ λη νι κή ‘Ι στο ρί α;

Ὁ Ἑλ λη νι σµ ός, µ ε τά τήν ἀ πορ ρό φη ση τοῦ ἑλ λη νι-
στι κοῦ κό σµ ου ἀ πό το ύς Ρω µ α ί ους, συ νέ χι σε νά κυ ρια-
ρχεῖ πο λι τι στι κά στά πλα ί σια τῆς Ρω µ α ϊ κῆς Κο σµ ο κρα-
το ρί ας (ὁ µ ε γα λύ τε ρος ἱ στο ρι κός τοῦ Εἰ κο στοῦ Αἰ ῶ να, 
ὁ ‘Άρνολντ Τόινμπι θε ω ρεῖ τήν Ρώµη µία ἁ πλῆ πα ραλ-
λα γή καί ἔκ φαν ση τοῦ ἑλ λη νι κοῦ κό σµ ου). Ὁ ἐκ χρι στι α-
νι σµ ός τοῦ ρω µ α ϊ κοῦ κρά τους δη µ ι ο ύρ γη σε, µέσα ἀ πό 
πολ λές πε ρι πέ τει ες, µία νέ α πο λι τι στι κή σύν θε ση, τόν 
ἑλ λη νορ θό δο ξο βυ ζαν τι νό κό σµ ο. Ἡ συ νε ί δη ση τοῦ 
῞Ελ λη να ὀρ θό δο ξου, ὑ πη κό ου τοῦ ρω µ α ϊ κοῦ κρά τους, 
ὁ δή γη σε στήν ἔν νοι α τοῦ Ρω µ η οῦ: εἶ ναι ἕ να νέ ο στά-
διο τῆς ἑλ λη νι κῆς ἰ δι ο προ σω πί ας, πού ἀ σφα λῶς ὑ πέ-
στη δι α δο χι κές µ ε ταλ λα γές καί πέ ρα σε ἀ πό πολ λές 
φά σεις στίς χι λι ε τί ες τῆς Ἱ στο ρί ας του. Οἱ ἐν συ νε χε ί ᾳ 
φυ λε τι κές ἀ να µ ε ί ξεις τοῦ Ἑλ λη νι σµ οῦ (κυ ρί ως µέ Σλα-
ύ ους, Φράγ κους καί Ἀλ βα νο ύς) κα τά τόν Με σα ί ω να, 
ὄ χι µόνον δέν δι έ σπα σαν τήν ἑλ λη νι κή συ νε ί δη ση καί 
πο λι τι στι κή ἔκ φρα ση, ἀλ λά τήν ἐν δυ νά µ ω σαν µέ νέ α 
δυ να µ ι κή. 

Οἱ µ ε τα να στευ τι κές εἰσ ρο ές ὁ δη γοῦ σαν σέ ἀ φο µ-
ο ί ω ση τῶν µ ε τα να στῶν («το ύς Σλα ύ ους γραι κώ σας», 
γρά φει γιά τόν πα τέ ρα του Βα σί λει ο Α΄ ὁ Λέων ὁ Σο-
φός στά Βα σι λι κά του, ἐ νῷ ὅ λοι γνω ρί ζου µ ε τήν πρω το-
πο ρια κή δρά ση τῶν Ἀρ βα νι τῶν καί τῶν λα τι νο γε νῶν 
Βλά χων στήν Ἑλ λη νι κή Ἐ πα νά στα ση καί σέ ὅ λους το-
ύς ἐ θνι κο ύς ἀ γῶ νες). Χρει ά ζε ται ἰ δι α ί τε ρη ἐ µ µ ο νή σέ 
µία βι ο λο γι κή φυ λε τι κή ἀν τί λη ψη τῆς Ἱ στο ρί ας, γιά νά 
µήν ἀν τι λα µ βά νε ται κα νε ίς τήν ἀ φο µ οι ω τι κή λει τουρ-
γί α τῶν πο λι τι σµ ῶν. [   ] 

Οἱ βα θύ τε ρες ρί ζες τῆς σύγ χρο νης ἑλ λη νι κῆς ἐ θνι-
κῆς συ νε ί δη σης φθά νουν πί σω ὥς  τήν  ὁ µ η ρι κή ἐ πο χή, 
καί δι ή νυ σαν χι λι ε τί ες πρίν φθά σου µ ε στήν Τουρ κο κρα-
τί α καί στήν Ἑλ λη νι κή Ἐ πα νά στα ση. ῞Ο ποι ος δέν ἔ χει 
µ ε λε τή σει σέ βά θος τά ὁ µ η ρι κά ἔ πη, τόν Ἐ πι τά φιο τοῦ 
Πε ρι κλέ ους, τίς δη µ η γο ρί ες τοῦ Ἰ σο κρά τους, ὅ ποι ος 
δέν ἔ χει δι α βά σει προ σε κτι κά τήν Ἱ στο ρί α τοῦ Με γά λου 
Ἀ λε ξάν δρου καί τῶν ∆ι α δό χων τοῦ Gustav Droysen, 
ὅ ποι ος δέν γνω ρί ζει τί γρά φει ὁ Λέων ὁ Σο φός στά Βα-
σι λι κά του γιά τόν ἐ ξελ λη νι σµό τῶν Σλα ύ ων, κι ὅ ποι ος 
δέν ἐ µ βά θυ νε στοι χει ω δῶς στήν ὑ στε ρο βυ ζαν τι νή πο ί-
η ση ὅ πως καί στό ἔρ γο τῆς Ἑ λέ νης Γλύ κα τζη-Ἀρ βε λέρ 
γιά τήν Πο λι τι κή Ἰ δε ο λο γί α τῆς Βυ ζαν τι νῆς Αὐ το κρα-
το ρί ας, ἄν κά ποι ος δέν δι ά βα σε µ ε τα βυ ζαν τι νή λο γο τε-
χνί α, ἀ κρι τι κά ἔ πη καί κλέ φτι κα τρα γο ύ δια, ἀλ λά καί 
Νε ο ελ λη νι κό ∆ι α φω τι σµό, καί δέν µελέτησε ἐ µ βρι θῶς 
τίς ἑλ λη νι κές κοι νό τη τες τῆς Τουρ κο κρα τί ας, σί γου ρα 
δέν µ πο ρεῖ νά συλ λά βει τήν πολυκύµαντη καί θυ ελ λώ-
δη δι α δρο µή τῆς ἑλ λη νι κῆς ἐ θνι κῆς συ νε ί δη σης.

Ὁ σο φός Γκέλνερ τό ξέ ρει κα λύ τε ρα ἀ πό το ύς ἐν 
Ἑλ λά δι ἀν τι γρα φεῖς του: «Ἡ πρώ τη ἐ θνι κι στι κή ἐ ξέ γερ-
ση ἔ λα βε χώ ρα λί γα χρό νια µ ε τά τό Συ νέ δριο τῆς Βι έν-
νης καί ἦ ταν ἡ ἑλ λη νι κή», γρά φει στό ἔρ γο του Ἐ θνι κι-
σµ ός: πο λι τι σµ ός, πί στη καί ἐ ξου σί α [σέ ἑλ λη νι κή µ ε τά-
φρα ση ἀ πό τίς ἐκ δό σεις Ἀ λε ξάν δρεια, Ἀ θή να 2002, σ. 

69-70]. Καί συ νε χί ζει: «Θά ἦ ταν ἄ σκο πο νά ἀρ νη θοῦ-
µ ε ὅ τι ὁ ρι σµ έ να γνω ρί σµ α τά της συ νι στοῦν κά ποι ο πρό-
βλη µ α γιά τήν θε ω ρί α µ ας, ἡ ὁ πο ί α συν δέ ει τόν ἐ θνι-
κι σµό µέ τόν βι ο µ η χα νι σµό. Τό Να ύ πλιο (πρώ τη πρω-
τε ύ ου σα τῆς Ἀ νε ξάρ τη της Ἑλ λά δας) καί ἡ Ἀ θή να τοῦ 
πρώ ι µ ου 19ου αἰ ῶ να πα ρου σί α ζαν ἐ λά χι στη ὁ µ οι ό τη τα 
µέ τό Μάντσεστερ τοῦ ῎Ενγκελς, ἐ νῷ ὁ Μο ριᾶς δέν ἔ µ-
οια ζε µέ τά λαγ κά δια τοῦ Λάνκασαϊαρ... εἶ ναι εὔ λο γη ἡ 
ὑ πο ψί α ὅ τι ἀρ χι κά τό ἑλ λη νι κό ἐ θνι κό κί νη µ α δέν ἀ πο-
σκο ποῦ σε σ’ ἕ να ὁ µ οι ο γε νές νε ω τε ρι κό ἐ θνι κό κρά τος, 
ἀλ λά µ ᾶλ λον... νά ἀν τι κα τα στή σει τήν Ὀ θω µ α νι κή Αὐ-
το κρα το ρί α µ’ ἕ να νέ ο Βυ ζάν τιο». ∆ι αυ γέ στα τη ἀ νά λυ-
ση. Καί δι α πι στώ νει ὁ ἐ πι στη µ ο νι κά ἔν τι µ ος Γκέλνερ: 
«Σέ γε νι κές γρα µ µ ές, ὄ χι µόνο ὁ ἑλ λη νι κός, ἀλ λά ὅ λοι 
οἱ βαλ κα νι κοί ἐ θνι κι σµ οί φα ί νε ται νά συ νι στοῦν µ εῖ ζον 
πρό βλη µ α γι’ αὐ τήν τήν θε ω ρί α, ἄν λά βου µ ε ὑ π’ ὄ ψιν 
τήν κα θυ στέ ρη ση τῶν Βαλ κα νί ων σύ µ φω να µέ τά κρι-
τή ρια τοῦ βι ο µ η χα νι σµ οῦ καί τῆς νε ω τε ρι κό τη τας».

Οἱ δι ά φο ροι κα θη γη τές τῶν ἑλ λη νι κῶν πα νε πι στη µ-
ί ων, πού βι ά στη καν ἀ πρό σε κτα νά ἐ φα ρµ ό σουν τήν θε-
ω ρί α τῆς ἐ θνο γέ νε σης στήν ἑλ λη νι κή πε ρί πτω ση, ὑ πο-
βάλ λον τάς µ ας τήν ἰ δέ α ὅ τι τό ἑλ λη νι κό ἔ θνος εἶ ναι µία 
τε χνη τή κα τα σκευή τῆς Νε ω τε ρι κό τη τας, ἀ σφα λῶς δέν 
πρό σε ξαν τί γρά φει ὁ ἴ διος ὁ Γκέλνερ στήν σε λί δα 144-
45 τοῦ ἐν λό γῳ βι βλί ου του (πού σύ µ φω να µέ αὐ τά πού 
ἔ γρα ψε στόν πρό λο γο ὁ γυι ός –ἐ πί σης κα θη γη τής– τοῦ 
συγ γρα φέ α: «...εἶ ναι ἡ τε λευ τα ί α του λέ ξη στό θέ µ α τοῦ 
ἐ θνι κι σµ οῦ. Ἀν τι προ σω πε ύ ει ἐ πί σης τήν πιό ὥ ρι µ η ἀ νά-
λυ σή του...»). Γρά φει λοι πόν στό τέ λος τοῦ βι βλί ου του 
ὁ Γκέλνερ: «Ἡ δι κή µ ου ἄ πο ψη εἶ ναι ὅ τι κά ποι α ἔ θνη δι-
α θέ τουν αὐ θεν τι κο ύς ἀρ χα ί ους ὀ µ φα λο ύς, ἄλ λα ἔ χουν 
ὀ µ φα λο ύς πού ἐ πι νο ή θη καν γιά χά ρη τους ἀ πό τήν ἴ δια 
τήν ἐ θνι κι στι κή τους προ πα γάν δα καί ἄλ λα δέν ἔ χουν 
κα θό λου ὀ µ φα λό. Πι στε ύ ω ἀ κό µ η ὅ τι ἡ µ ε σα ί α κα τη γο-
ρί α εἶ ναι µέχρι στι γµ ῆς ἡ µ ε γα λύ τε ρη, ἀλ λά εἶ µ αι ἀ νοι-
χτός στίς δι ορ θώ σεις πού θά ὑ πο δε ί κνυ ε µία ἱ στο ρι κή 
ἔ ρευ να. Σέ κά θε πε ρί πτω ση, νά πῶς πρέ πει νά δι α τυ πω-
θεῖ τό ὅ λο ζή τη µ α».[ ] 

Νά πῶς λει τουρ γεῖ ἡ πα νε πι στη µ ια κή κοι νό τη τα 
στήν Ἑλ λά δα
Οἱ αὐ τό κλη τοι εἰ σα γω γεῖς πα ρό µ οι ων ξέ νων θε ω ρι ῶν, 
προ σα ρµ ο σµ έ νων κα ταλ λή λως ὥ στε νά ἐ φα ρµ ο σθοῦν 
στήν ἑλ λη νι κή ‘Ι στο ρί α κα τά τό δο κοῦν, προ σπα θοῦν 
νά ἐ µ φα νί σουν τήν ἄ πο ψη ὅ τι τό Ἑλ λη νι κό ῎Ε θνος εἶ-
ναι ἕ να τε χνη τό κα τα σκε ύ α σµ α ἐ θνι κι στῶν ἱ στο ρι κῶν 
καί ἀ κρο δε ξι ῶν προ πα γαν δι στῶν. ῞Ο τι στήν οὐ σί α οἱ 
κά τοι κοι αὐ τῆς τῆς χώ ρας, µία παν σπε ρµ ί α Ἀλ βα νῶν, 
Σλα ύ ων, Βλά χων, Σα ρα κα τσά νων καί ἄλ λων ἀ προσ δι ο-
ρί στου προ ε λε ύ σε ως µ ε το ί κων, ἀ πο φά σι σαν µία ὡ ρα ί α 
πρω ί α νά ἐ πα να στα τή σουν ἔ τσι χω ρίς λό γο, µ ᾶλ λον λό-
γῳ ἀ ναρ χι κοῦ χα ρα κτῆ ρος, δι ά θε σης γιά πλι ά τσι κο καί 
ἐξ αἰ τί ας ἐ θνι κι στι κῶν προ κα τα λή ψε ων ἐ ναν τί ον τῶν 
Το ύρ κων. Ἡ Ὀ θω µ α νι κή Αὐ το κρα το ρί α ἦ ταν, φα ί νε ται, 
ἕ να πο λυ ε θνι κό πο λυ πο λι τι σµ ι κό κρά τος, ὅ που δι α βι-
οῦ σαν ἁ ρµ ο νι κά δι ά φο ρες ἐ θνό τη τες χω ρίς πολ λά προ-
βλή µ α τα. Ἰ δε ο λο γι κό ἐ πί χρι σµ α σ’ αὐ τήν τήν ἐκ δή λω ση 
ἀ ναρ χί ας ἔ δω σε ὁ ἀ πό η χος τῆς Γαλ λι κῆς Ἐ πα νά στα σης 
καί ἡ ἐ πί δρα σή της σέ κά ποι ους δι α νο ου µ έ νους, πού 
ἀ πο φά σι σαν νά ἐ πι βά λουν στα νι κά τήν δη µ ι ουρ γί α ἐ λε-
ύ θε ρου κρά τους στο ύς εὐ χα ρι στη µ έ νους ρα γι ά δες.
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Μπο ρεῖ αὐ τά νά ἠ χοῦν εἰ ρω νι κά, ἀλ λά δέν εἶ ναι. Εἶ ναι 
ἁ πλῶς αὐ τά πού πο λύ σο βα ρά δη µ ο σι εύ ουν οἱ «προ ο-
δευ τι κοί» µ ας δι α νο ού µ ε νοι στόν ἑλ λη νι κό Τύ πο καί 
σέ ἑλ λη νι κά «ἐ πι στη µ ο νι κά» κε ί µ ε να. ῎Ας δοῦ µ ε µ ε ρι-
κά πα ρα δε ί γµ α τα.

Κυ ρια κή 24 Μαρ τί ου 2002 
(Πα ρα µ ο νή τῆς ἐ θνι κῆς ἑ ορ τῆς.)

Ὁ κ. Πέτρος Πι ζά νιας, τα κτι κός κα θη γη τής τῆς Ἑλ λη νι-
κῆς Ἱ στο ρί ας στό Ἰόνιο Πα νε πι στή µ ιο, δη µ ο σι ε ύ ει ἐ κτε-
νέ στα το ἄρ θρο στήν ἐ φη µ ε ρί δα Κα θη µ ε ρι νή, µέ τί τλο, 
«Ἀ πό το ύς Γα ζῆ δες ὥς τήν ὀ θω µ α νι κή ὁ λο κλή ρω ση» (σ. 
5). Ἀ φοῦ χα ρα κτη ρί ζει «ἀ τε λέ στα τη κο σµ ο κρα το ρί α» 
(!) τόν ἑλ λη νι στι κό κό σµ ο πού δη µ ι ο ύρ γη σε ὁ Μέγας 
Ἀ λέ ξαν δρος, ἔρ χε ται στόν 13ο αἰ ῶ να, ὅ ταν ἐ µ φα νί σθη-
καν οἱ «Γα ζῆ δες ἱπ πό τες τῆς ἡ µ ι σε λή νου», ὅ πως ἐ πί λέ-
ξει ἀ πο κα λεῖ το ύς πρώ τους Το ύρ κους ἐ πι δρο µ εῖς. Προ-
φα νῶς ὁ κ. Πι ζά νιας χρη σι µ ο ποι εῖ τόν ὅ ρο «ἱπ πό τες» 
γιά νά ἀ πο δώ σει ἱπ πο τι κά χα ρα κτη ρι στι κά στο ύς µ ογ-
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προ ε λε-
ύ  σ ε  ω ς 
Τουρ κο-
µ ά νους 
ἐ πι δρο µ-
εῖς. Πρέ-
πει ἐ δῶ 
νά ὑ πεν-
θυ µ ί σου-
µ ε στόν 
κ. Πι ζά-
νια ὅ τι 
ὁ ὅ ρος 
« ἱ π  π ό -
τ η ς » 
ἔ χει συγ-
κε κρι µ-
έ να κοι-
ν ω ν ι  ο-
λο γ ι  κά 
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ρι κά χα ρα κτη ρι στι κά: ἱπ πό της (ἄς δι α βά σει τό κλασ σι-
κό ἔρ γο τοῦ Μ. Μπλοχ Ἡ Φε ου δα λι κή Κοι νω νί α, ἔ χει 
µ ε τα φρα στεῖ καί στά ἑλ λη νι κά) εἶ ναι ὁ ἀ νή κων στήν 
κλη ρο νο µ ι κή φε ου δα λι κή ἀ ρι στο κρα τί α τῶν Εὐ ρω πα ί-
ων γαι ο κτη µ ό νων τοῦ Με σα ί ω να, συν δέ ε ται µέ τήν µ α-
κρα ί ω νη κα το χή γαι ῶν καί τήν κυ ρι αρ χί α ἐ πί τῶν αὐ το-
χθό νων πλη θυ σµ ῶν καί εἶ ναι µία κοι νω νι κή κα τη γο ρί α 
ἰ δι ό τυ πη, πού ἀ να πτύ χθη κε ἀ πο κλει στι κά ἐ πί δυ τι κο ευ-
ρω πα ϊ κοῦ ἐ δά φους το ύς Μέσους Αἰ ῶ νες. Ἀ να λο γί ες, 
ἀλ λά ὄ χι τα ύ τι ση, ὑ πάρ χει µέ το ύς Ἰάπωνες Σα µ ου ρά ι, 
ἐ πί σης γαι ο κτή µ ο νες µέ αὐ το νο µ ί α ἔ ναν τι τῆς κεν τρι-
κῆς ἐ ξου σί ας. Τί σχέ ση ἔ χουν ὅ λ’ αὐ τά µέ το ύς νο µ ά δες 
ἐ κτρο φεῖς ἀ λό γων καί αἰ γο προ βά των, κοι µ ώ µ ε νους σέ 
σκη νές καί τρώ γον τες ἀ πο ξη ρα µ έ νο κρέ ας κα µ ή λας πε-
ρι φε ρό µ ε νους Τουρ κο µ ά νους τοῦ 13ου αἰ ῶ να;

Ἀλ λά ὑ πάρ χει καί συ νέ χεια: Οἱ ἐ πι δρο µ ές τῶν Γα ζή-
δων, γρά φει ὁ κ. Πι ζά νιας, «δέν δι έ φε ραν ὡς πρός τήν 
πρα κτι κή καί τό κί νη τρο πού χα ρα κτή ρι ζαν τίς ἐ πι δρο-
µ ές τῶν Βυ ζαν τι νῶν καί τῶν ∆υ τι κῶν» (sic).

Ἐ δῶ ἐ ξο µ οι ώ νε ται ἕ να ἰ σχυ ρό, οἰ κο νο µ ι κά ἀ νε πτυ-

γµ έ νο καί πο λι τι κά ὀρ γα νω µ έ νο κρά τος, µ έ παγ κό σµ-
ια πο λι τι στι κή ἀ κτι νο βο λί α, ὅ πως τό Βυ ζάν τιο, µέ πε ρι-
πλα νώ µ ε να βαρ βα ρι κά φῦ λα πού λή στευ αν τόν πλοῦ-
το του. Ἀλ λά ὁ κ. Πι ζά νιας ἔ χει ἄλ λη ἄ πο ψη γιά τό 
Βυ ζάν τιο. Ἀ να φέ ρει λί γο πά ρα κά τω «τό γνω στό ἀ πό 
το ύς πρώ τους αἰ ῶ νες τοῦ Βυ ζαν τί ου πρό τυ πο τῆς κλει-
στῆς οἰ κο νο µ ί ας καί κοι νω νί ας, καί τῆς ἀ πό λυ της θε-
ο κρα τι κῆς ἐ ξου σί ας». ῞Ο σο γιά τήν «κλει στή οἰ κο νο µ-
ί α» τοῦ Βυ ζαν τί ου, πα ρα πέ µ που µ ε τόν κ. Πι ζά νια στήν 
κλασ σι κή Ἱ στο ρί α τῆς Βυ ζαν τι νῆς Αὐ το κρα το ρί ας τοῦ 
µ αρ ξι στῆ Ρώσ σου ἱ στο ρι κοῦ Μ. Β. Λεβτσένκο [Ἱ στο-
ρί α τῆς Βυ ζαν τι νῆς Αὐ το κρα το ρί ας, ἐκ δό σεις Ἀ να γνω-
στί δη, σ. 30-31 καί ἀλ λοῦ], ὅ που ἀ να φέ ρε ται στήν ἐ λευ-
θε ρί α τῶν συ ναλ λα γῶν καί στήν κα τά κτη ση νέ ων ἀ γο-
ρῶν, κα θώς καί στίς τε ρά στι ες ἐ ξα γω γές βυ ζαν τι νῶν 
προ ϊ όν των σ’ ὅ λον τόν κό σµ ο. Τά ἴ δια γρά φουν καί 
ὅ λες οἱ κλασ σι κές βυ ζαν τι νές ἱ στο ρί ες, ἡ δέ ἀ εί µ νη στη 
Ἀγ γε λι κή Λα ΐ ου, κα θη γή τρια τοῦ Χάρβαρντ, ἀ κα δη µ-
α ϊ κός καί πρώ ην ὑ πουρ γός τῆς κυ βερ νή σε ως Ση µ ί τη, 
πα ρου σι ά ζει, στά κλασ σι κά ἔρ γα της γιά τήν βυ ζαν τι-
νή οἰ κο νο µ ί α, πού ἀ σφα λῶς ἔ χει ὑ π’ ὄ ψιν του ὁ κ. Πι-
ζά νιας, τήν βυ ζαν τι νή οἰ κο νο µ ί α κα θό λου «κλει στή», 
ἀλ λά ἐ ξω στρε φῆ καί ἀ νοι χτή. ῞Ο σο γιά τήν «κλει στή» 
βυ ζαν τι νή κοι νω νί α, κλει στή εἶ ναι µία κοι νω νί α χω ρίς 
κοι νω νι κή κι νη τι κό τη τα, π.χ. ἡ ἰν δι κή µέ τίς κά στες 
της. Ἀ πε ναν τί ας στό Βυ ζάν τιο ὑ πῆρ χε πλή ρης κι νη τι-
κό τη τα, χω ρι κοί ὅ πως ὁ Ἰ ου στί νος ἤ ὁ Βα σί λει ος Α΄ ὁ 
Μα κε δών ἔ γι ναν αὐ το κρά το ρες, ἀλ λά καί οὔ τε ἡ φυ-
λε τι κή κα τα γω γή ἔ παι ζε ρό λο, δι ό τι αὐ το κρά το ρες ἔ γι-
ναν Ἀ ρµ έ νιοι, Γε ωρ για νοί, Σλα ύ οι κ.λπ.

Ὁ κ. Πι ζά νιας ἐ πα νῆλ θε δρι µ ύ τε ρος τήν Κυ ρια κή 4 
Ἀ πρι λί ου 2004 καί πά λι στήν φι λό ξε νη Κα θη µ ε ρι νή (σ. 
5), µέ νέ ο ἄρ θρο, ὑ πό τόν τί τλο «Κα τα γω γι κοί µ ῦ θοι 
καί πο λι τι κό σχέ διο τοῦ ᾽21» καί τόν ἐκ πλη κτι κό ὑ πό-
τι τλο ἐ πί λέ ξει: «Ἡ Ἐ πα νά στα ση δέν εἶ ναι ἀ πο τέ λε σµ α 
τῆς ἀ γα νά κτη σης τοῦ λα οῦ, ἀλ λά ἡ ἐ φα ρµ ο γή τῆς ἀ πό-
φα σης τῶν δι α νο ο ύ µ ε νων δι α φω τι στῶν», ὅ που γρά φει 
τά ἑ ξῆς: «Τό προ ε πα να στα τι κό ἔρ γο τῶν Ἑλ λή νων δι α-
φω τι στῶν δι α νο ο ύ µ ε νων εἶ ναι ἡ ἐ πι νό η ση τῆς ἱ στο ρι-
κῆς ταυ τό τη τας τῶν Ἑλ λή νων, ἡ δι ά δο σή της µέσῳ πε-
ρι ο δι κῶν, φυλ λα δί ων καί βι βλί ων (ἐ ρώ τη ση δι κή µ ου: 
πῶς σ’ ἕ ναν λαό ἀ ναλ φά βη το, ποι µ έ νων καί χω ρι κῶν, 
δι α δό θη κε ἡ «ἐ πι νο η µ έ νη ἐ θνι κή ταυ τό τη τα» µέσῳ βι-
βλί ων; Οἱ κλέ φτες, οἱ ἁ ρµ α το λοί καί οἱ ἀ γω νι στές ἤ ξε-
ραν νά δι α βά ζουν;) καί τέ λος ἡ ἀ νύ ψω σή της σέ πο λι-
τι κή ἰ δε ο λο γί α». Ἀλ λά ἀ κοῦ στε καί τήν συ νέ χεια: «Στά 
σχο λι κά ἐγ χει ρί δια, στίς ἐ πε τε ί ους ὅ πως ἡ ση µ ε ρι νή, 
µ ᾶς δι δά σκουν ὅ τι ὁ λα ός δέν ἄν τε χε πλέ ον τή σκλα-
βιά καί ἐ ξε γέρ θη κε. Ὁ λα ϊ κι σµ ός, δι ά χυ τος στήν κοι νω-
νί α µ ας ἐ πί δε κα ε τί ες, δέν ἀ φή νει ἥ συ χη οὔ τε τήν ἱ στο-
ρί α οὔ τε πο λύ πε ρισ σό τε ρο τόν λαό. Στήν πρα γµ α τι κό-
τη τα κα µ µ ί α ἀ ξι ο ση µ ε ί ω τη λα ϊ κή ἐ ξέ γερ ση δέν ἔ γι νε 
στήν ἀρχή τῆς Ἐ πα νά στα σης µέ ἐ ξα ί ρε ση αὐ τήν τοῦ Ἀν-
τω νί ου Οἰ κο νό µ ου στήν ῞Υ δρα καί ἴ σως στή Σάµο. Ἡ 
ἀ που σί α ση µ αν τι κῶν ἐ ξε γέρ σε ων ὀ φε ί λε ται ἐν πολ λοῖς 
στό γε γο νός ὅ τι τό ὀ θω µ α νι κό αὐ το κρα το ρι κό σύ στη-
µ α εἶ χε ἐ µ πε δώ σει µ η χα νι σµ ο ύς συ να ί νε σης µέ τίς το πι-
κές ἀ γρο τι κές κοι νω νί ες. Καί ἡ συ να ί νε ση αὐ τή ἦ ταν 
ἀρ κε τά λει τουρ γι κή ἀ κό µ η καί τίς πα ρα µ ο νές τοῦ ᾽21. 
Στίς λί γες πε ρι πτώ σεις πού ἡ συ να ί νε ση δέν λει τουρ-
γοῦ σε, ὅ πως στήν πε ρί πτω ση τῶν Σου λι ω τῶν, τό τε 
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καί µόνο τό αὐ το κρα το ρι κό κρά τος χρη σι µ ο ποι οῦ σε 
τή βί α. Τό ᾽21 δέν εἶ ναι ἀ πο τέ λε σµ α τῆς ἀ γα νά κτη σης 
τοῦ λα οῦ, ἀλ λά ἡ ἐ φα ρµ ο γή ἑ νός προ α πο φα σι σµ έ νου 
σχε δί ου [  ] Προ α πο φα σι σµ έ νου ἐν πολ λοῖς ἀ πό το ύς 
δι α νο ο ύ µ ε νους δι α φω τι στές πού συγ κρό τη σαν καί ἀ νέ-
πτυ ξαν τήν κα τ’ ἐ ξο χήν ἐ πα να στα τι κή ὀρ γά νω ση τῶν 
Ἑλ λή νων, τή Φι λι κή Ἑ ται ρε ί α, ὑ πό τήν ἐ πιρ ροή τοῦ γαλ-
λι κοῦ ἰ  α κω βι νι σµ οῦ» (sic!).

Ὁ κ. Πι ζά νιας, ὅ πως φα ί νε ται, εἶ ναι φα να τι κός ὀ πα-
δός τῆς ἱ στο ρι κῆς θε ω ρί ας τῆς συ νω µ ο σί ας. Ὁ λό κλη-
ρη Ἐ πα νά στα ση, πού ξε σή κω σε ἕ ναν ὁ λό κλη ρο λαό 
καί µάλιστα σέ ὁ λό κλη ρη τήν Βαλ κα νι κή, µία Ἐ πα νά-
στα ση πού εἶ χε θύ µ α τα Πα τρι άρ χες, προ ε στο ύς, κα πε-
τα να ί ους, κλέ φτες καί ἁ ρµ α το λούς καί ἁ πλο ύς ἀ γρό-
τες, δέν ἔ γι νε µέ τήν πρό θυ µ η καί ἀ δι άλ λα κτη βο ύ λη-
ση τῶν ρα γι ά δων νά ζή σουν ἐ λε ύ θε ροι ἤ νά πε θά νουν, 
ἀλ λά ἦ ταν προ α πο φα σι σµ έ νο προ ϊ όν µ υ στι κῆς συ νω µ-
ο σί ας. Ἐκ πλη κτι κό!

Ἐξ ἄλ λου ὁ κ. Πι ζά νιας, ἄν καί τα κτι κός κα θη γη τής 
τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας, δέν ἔ χει φα ί νε ται δι α βά σει κα-
λά τό κλασ σι κό ἔρ γο τοῦ Σάθα Ἡ Τουρ κο κρα του µ έ νη 
Ἑλ λάς, ἀλ λά οὔ τε το ύς Πε ρι η γη τές τοῦ Κυ ρι ά κου Σι µ ό-
που λου. Ἐ κεῖ θά µάθαινε ὅ τι πε ρί που κά θε τρι άν τα χρό-
νια (δη λα δή ἀ νά µία γε νιά) ξε σποῦ σαν ἐ πα να στά σεις, 
σέ ὅ λη τήν δι άρ κεια τῆς Τουρ κο κρα τί ας, ἀ πό τήν πρώ-
τη Ἐ πα νά στα ση τοῦ Κρο κό δει λου Κλα δᾶ, ἀ µ έ σως µ ε-
τά τήν ῞Α λω ση, µέχρι τά Ὀρ λω φι κά τό 1770 καί τήν 
ἐ πα νά στα ση τοῦ Βλα χά βα στόν Ὄ λυ µ πο τό 1806. Καί, 
τέ λος πάν των, ἄν θε ω ρεῖ τόν Σάθα καί τόν Σι µ ό που λο 
ἐ θνι κι στές ἱ στο ρι κο ύς, ἄς δι α βά σει καί τόν κα θό λου –
µά κα θό λου– φι λέλ λη να Φίνλεϊ, πού λέ ει ἀ κρι βῶς τά 
ἴ δια. Ἀλ λά τό κε ί µ ε νο τοῦ κ. Πι ζά νια στήν Κα θη µ ε ρι νή 
δέν ἔ χει οὔ τε µία –οὔ τε µία!– βι βλι ο γρα φι κή πα ρα πο-
µ πή. Οἱ «µ η χα νι σµ οί συ να ί νε σης», ἐξ ἄλ λου, πού εἶ χε 
δι α µ ορ φώ σει τό ὀ θω µ α νι κό κρά τος σύ µ φω να µέ τόν 
κ. Πι ζά νια, ἦ ταν οἱ ἀ πο κε φα λι σµ οί, τό παι δο µ ά ζω µ α, 
ἡ ἄ γρια φο ρο λο γί α, οἱ γε νι κευ µ έ νες σφα γές καί ἄλ λες 
δη µ ο κρα τι κές καί φι λει ρη νι κές δι α δι κα σί ες. Για τί δέν 
ἀ να φέ ρει ὁ κ. Πι ζά νιας τήν κά θο δο, στά 1715, στόν 
Μο ριᾶ καί στήν Ρο ύ µ ε λη, τοῦ µ ε γά λου βε ζύ ρη Ἁ λῆ-Κι-
ου µ ουρ τζῆ, ἐ πι κε φα λῆς τε ρα στί ου στρα τε ύ µ α τος, πού 
ἰ σο πέ δω σε τήν νό τια Ἑλ λά δα; Για τί δέν ἀ να φέ ρει τήν 
κα τα στρο φή τοῦ Μο ριᾶ τό 1770 ἀ πό τόν Κα ρά-Μου-
στα φᾶ καί το ύς 100.000 Τουρ καλ βα νο ύς του; Γιά ποιά 
«συ να ί νε ση» µ ι λᾶ ὁ κ. Πι ζά νιας;

Καί γιά ποιά «ἀ που σί α ση µ αν τι κῶν ἐ ξε γέρ σε ων» 
στήν ἀρχή τῆς Ἐ πα νά στα σης γρά φει ὁ κ. Πι ζά νιας; Τί 
ἦ ταν τό τε τό Βαλ τέ τσι, τό Λάλα, ἡ Κα λα µ ά τα κ.λπ.;

Κι ὅ σο γιά τήν «ἐ πιρ ροή τοῦ γαλ λι κοῦ ἰ α κω βι νι σµ-
οῦ», ὁ κ. Πι ζά νιας λί γο µ ᾶς τά µ περ δε ύ ει: ἡ Γαλ λι κή 
Ἐ πα νά στα ση ἔ γι νε τό 1789. Τότε ἐ πιρ ροή τί νος πρά γµ-
α τος ἦ ταν ἡ γε νι κευ µ έ νη ἐ ξέ γερ ση τοῦ 1770 ἤ οἱ προ η-
γο ύ µ ε νες ἐ πα να στά σεις (σέ ὅ λη τήν δι άρ κεια τῆς Τουρ-
κο κρα τί ας γί νον ταν, ὅ πως εἴ πα µ ε, ἐ πα να στα τι κά κι νή-
µ α τα κα τά µέσον ὅ ρο κά θε τρι άν τα χρό νια); ’Ή ἦ ταν 
«ἐ πιρ ροή τοῦ γαλ λι κοῦ ἰ α κω βι νι σµ οῦ» τό ἐ πα να στα τι-
κό κί νη µ α τοῦ Κρο κό δει λου Κλα δᾶ στήν Πε λο πόν νη-
σο τοῦ 1460, τρεῖς αἰ ῶ νες πρίν τόν ἰ α κω βι νι σµό;

Ἀλ λά τήν βα θύ τε ρη φι λο σο φί α τοῦ κ. Πι ζά νια δι α-
κρί νει κα νε ίς κα λύ τε ρα ὅ ταν, πα ρά κά τω, ἀ πο κα λεῖ τό 
σύν θη µ α «φω τιά καί τσε κο ύ ρι στο ύς προ σκυ νη µ έ νους» 

(πού ἐ ξα πέ λυ σε ὁ Κο λο κο τρώ νης τό 1825-6 ἐ ναν τί ον 
ὅ σων δή λω ναν ὑ πο τα γή στόν Ἰµπραήµ πού κα τέ και ε 
τήν Πε λο πόν νη σο) ὡς «κι νή σεις, πού θυ µ ί ζουν πε ρί ο-
δο ἐ πα να στα τι κοῦ τρό µ ου». Εἶ ναι ἐ πί σης ἀ πο λύ τως χα-
ρα κτη ρι στι κό ὅ τι ὁ κ. Πι ζά νιας γρά φει «ἐ νάν τια στο ύς 
“προ σκυ νη µ έ νους” ῞Ελ λη νες στόν Ἰµπραήµ», δη λα δή 
θέ τει τήν λέ ξη προ σκυ νη µ έ νους σέ εἰ σα γω γι κά. Κα τα-
λά βα µ ε, κ. Πι ζά νια...

Καί νά σκε φθεῖ κα νε ίς ὅ τι τό κε ί µ ε νό του ἐκ φω νή-
θη κε ὡς πα νη γυ ρι κός τῆς 25ης Μαρ τί ου στό Γε ω πο νι-
κό Πα νε πι στή µ ιο...

∆έν τε λει ώ σα µ ε µέ τόν κ. Πι ζά νια. Ἐ πα νῆλ θε µέ συ-
νέν τευ ξή του στήν ἄ πει ρα φι λό ξε νη Κα θη µ ε ρι νή στίς 
29 Ἀ πρι λί ου 2007 (σ. 7), ὅ που δι α τυ πώ νει τήν ἄ πο ψη 
ὅ τι ἡ Ἑλ λη νι κή Ἐ πα νά στα ση δέν εἶ ναι, ὅ πως ξέ ρα µ ε 
µέχρι σή µ ε ρα, κι ὅ πως οἱ ἴ διοι οἱ πρω τα γω νι στές της 
τήν συ νέ λα βαν, ἀ πε λευ θε ρω τι κός πό λε µ ος ἤ ἀ γώ νας 
τῆς ἀ νε ξαρ τη σί ας (προ φα νῶς οὔ τε νά ἀ πε λευ θε ρω θοῦ-
µ ε θέ λα µ ε οὔ τε τήν ἀ νε ξαρ τη σί α µ ας ἐ πι δι ώ κα µ ε), «καί 
ἀ κό µ η χει ρό τε ρα δέν εἶ ναι “Πα λιγ γε νε σί α” ἑ νός δῆ θεν 
προ ϋ πάρ χον τος ἔ θνους, ὅ πως ὑ πο στη ρί ζει ἡ ἐ θνο κεν-
τρι κή δο ξα σί α».[   ]

Ἐ γώ, ὅ µ ως, µέ αὐ στη ρά ἐ πι στη µ ο νι κά κρι τή ρια, θά 
χα ρα κτη ρί σω «δο ξα σί α» τίς ἀ πό ψεις τοῦ κ. Πι ζά νια. ∆ι-
ό τι σ’ ὅ λ’ αὐ τά δέν εἶ δα οὔ τε µία συγ κε κρι µ έ νη πα ρα-
πο µ πή σέ πη γές τῆς ἐ πο χῆς, οὔ τε ἕ να πρα γµ α το λο γι-
κό ἐ πι χε ί ρη µ α. Ἐ πι στή µ η ὅ µ ως εἶ ναι ἡ ἐ ξα γω γή συ µ πε-
ρα σµ ά των µέ βά ση ὑ παρ κτά στοι χεῖ α (ἄς δι α βά σει ὁ κ. 
Πι ζά νιας τόν κώ δι κα τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς τῶν Ἁ γί ων Τεσ-
σα ρά κον τα Σπάρ της (πού ἀ να κά λυ ψε ὁ δι α κε κρι µ έ νος 
βυ ζαν τι νο λό γος Νι κό λα ος Βέης), πού ἀ νή κει στόν 17ο 
αἰ ῶ να καί δε ί χνει τήν γλα φυ ρή, ὡ ραι ό τα τη ἑλ λη νι κή 
γλῶσ σα τῆς ἐ πο χῆς, πού κα νέ νας Κο ρα ῆς δέν κα τα σκε-
ύ α σε καί πού µ οι ά ζει τό σο πο λύ µέ τήν ση µ ε ρι νή δι κή 
µ ας!) καί ὄ χι χα ρα κτη ρι σµ οί, κρί σεις, θε ω ρί ες καί ἄ φθο-
νη φλυ α ρί α.

Ὁ δη µ ο σι ο γρά φος κ. Πάσχος Μαν δρα βέ λης, στίς 
21 Φε βρου α ρί ου 2007, δη µ ο σι ε ύ ει στήν Κα θη µ ε ρι νή ἄρ-
θρο µέ τί τλο «Τό δί κιο τοῦ ἀρ χι ε πι σκό που», ὅ που συ-
µ πε ρι ε λά µ βα νε τήν φρά ση «τά ψε ύ τι κα λά βα ρα τῆς 
Ἁ γί ας Λα ύ ρας». Ἀ νέ τρε ξα λοι πόν στήν σχε τι κή βι βλι-
ο γρα φί α, γιά νά δι α πι στώ σω τήν ἱ στο ρι κή ἀ λή θεια, 
καί ἀ να κά λυ ψα ὅ τι τό πε ρι στα τι κό τῆς Ἁ γί ας Λα ύ ρας 
ἐ πι βε βαι ώ νουν πλή ρως καί ἀ να λυ τι κά: α) ὁ ἔγ κυ ρος 
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ἱ στο ρι κός Οὐ ίλ λιαµ Μύλλερ, στό κλασ σι κό ἔρ γο του 
Ἡ Τουρ κί α κα ταρ ρέ ου σα, Ἀ θή να, ἔκ δο ση τοῦ βι βλι ο-
πω λε ί ου τῆς Ἑ στί ας, 1914, σελ. 93, β) ὁ Σάµουελ Γκρίν-
τλε ϋ Χάου, στήν Ἱ στο ρι κή σκι α γρα φί α τῆς Ἑλ λη νι κῆς 
Ἐ πα νά στα σης, Νέα Ὑόρκη, 1928, ἀ να τύ πω ση ἑλλ. µ ε τά-
φρ. 1997, σελ. 66. Ση µ ει ω τέ ον ὅ τι ὁ Χάου ἔ ζη σε στήν 
Ἑλ λά δα κα τά τήν ἐ πα να στα τι κή πε ρί ο δο ἐ πί πέν τε ἔ τη 
καί προ σέ φε ρε ὑ πη ρε σί ες ὡς ἰα τρός, γ) ὁ ἐγ κυ ρώ τε ρος 
ἱ στο ρι κός καί σύγ χρο νος τῆς Ἐ πα νά στα σης Σπυ ρί δων 
Τρι κο ύ πης, στήν κλασ σι κή Ἱ στο ρί α τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα-
να στά σε ως, ἀ να τύ πω ση ἀ πό τήν Νέα Ἑλ λη νι κή Βι βλι-
ο θή κη, σ. 62. Τά πα ρα πά νω ἐν δει κτι κά, δι ό τι σχε δόν 
ὅ λες οἱ πη γές ἀ να φέ ρουν τήν Ἁ γί α Λα ύ ρα.

῎Ε στει λα ἐ πι στο λή στήν Κα θη µ ε ρι νή µέ τά προ α να-
φερ θέν τα, ὅ που ἐ πε σή µ αι να ἐν κα τα κλεῖ δι ὅ τι ἀ πό ψεις 
καί κρί σεις πού ἀ φο ροῦν τό σο σο βα ρά ζη τή µ α τα πρέ-
πει νά εἶ ναι ἐ παρ κῶς τε κµ η ρι ω µ έ νες καί ὄ χι προ ϊ όν τα 
ἰ δε ο λο γι κῶν ἐ πιρ ρο ῶν. Ἡ Κα θη µ ε ρι νή δη µ ο σί ευ σε τήν 
ἐ πι στο λή µ ου, ἀλ λά φα ί νε ται ὅ τι ὁ κ. Μαν δρα βέλ λης 
γνω ρί ζει κα λύ τε ρα ἀ πό τόν Σπυ ρί δω να Τρι κο ύ πη τά γε-
γο νό τα καί µ ᾶλ λον θε ω ρεῖ τόν Μύλλερ καί τόν Χάου 
ἐκ προ σώ πους τοῦ ἑλ λη νι κοῦ ἐ θνι κι σµ οῦ. Γι’ αὐ τό καί 
στίς 28 Μαρ τί ου, ἕ ναν πε ρί που µ ῆ να µ ε τά, ἐ πα νῆλ θε 
ἀ πτό η τος ἀ πό ἐ πι στη µ ο νι κά ἐ πι χει ρή µ α τα καί πη γές σέ 
νέ ο του ἄρ θρο, µέ τόν τί τλο «Οἱ “ἀ γα θοί” µ ας µ ῦ θοι» 
(τό ἀ γα θοί σέ εἰ σα γω γι κά τοῦ ἰ δί ου), ξε κι νών τας µέ τήν 
πρό τα ση: Ἡ κα τάρ ρευ ση τῶν µύθων γιά τό «κρυ φό σχο-
λειό» καί τήν «εὐ λο γί α τοῦ Πα λαι ῶν Πα τρῶν Γε ρµ α νοῦ 
στήν Ἁ γί α Λα ύ ρα» κ.λπ. κ.λπ.

Πε ρί µ ε να ἀ πό τόν κ. Μαν δρα βέ λη ἤ νά ἀ να θε ω ρή-
σει ὅ σα εἶ χε προ η γου µ έ νως ὑ πο στη ρί ξει, ὑ πό τό βά ρος 
τῶν πα ρα πο µ πῶν καί τῆς βι βλι ο γρα φί ας πού τοῦ ἔ στει-
λα, ἤ νά ὑ πο στη ρί ξει µέ ἄλ λες, ἀν τί θε τες πα ρα πο µ πές 
καί ἄλ λη βι βλι ο γρα φί α, τήν ὀρ θό τη τα τῶν ἀ πό ψε ών 
του. Ἀλ λά δέν ἔ πρα ξε οὔ τε τό ἕ να οὔ τε τό ἄλ λο. Αὐ τό 
λοι πόν ἀ πο δει κνύ ει σα φέ στα τα ὅ τι οἱ ἀ πό ψεις τοῦ κ. 
Μαν δρα βέ λη δέν προ κύ πτουν ἀ πό µ ε λέ τη τῶν πρα γµ-
α τι κῶν πε ρι στα τι κῶν, ἀλ λά ἀ πο τε λοῦν προ ϊ όν ἰ δε ο λο-
γι κῆς ἐ µ µ ο νῆς καί ὡς γνω στόν οἱ ἰ δε ο λο γι κές ἐ µ µ ο νές 
δέν κά µ πτον ται οὔ τε καί ἀ πό τήν πιό ἐ µ πε ρι στα τω µ έ νη 
ἐ πι χει ρη µ α το λο γί α καί ἀ πο δε ί ξεις, δι ό τι σχε τί ζον ται πε-
ρισ σό τε ρο µέ τόν ψυ χι κό καί λι γώ τε ρο µέ τόν πνευ µ α-
τι κό µ ας κό σµ ο.

Γιά τό ζή τη µ α τοῦ κρυ φοῦ σχο λει οῦ, πού ἐ πί σης ὁ 
κ. Μαν δρα βέ λης κα ταγ γέλλει ὡς µ ῦ θο, τήν ἀ πάν τη ση 
ἔ χει δώ σει ὁ Φ.Ι. Κα κρι δῆς (ἐ κτός ἄν ὁ κ. Μαν δρα βέ-
λης ἀ µ φι σβη τεῖ καί τό ἐ πι στη µ ο νι κό κῦ ρος τοῦ κ. Κα κρι-
δῆ ἤ ἄν τόν θε ω ρεῖ κι αὐ τόν ἀ κραῖ ο ἐ θνι κι στή). Σέ ἄρ-
θρο του στό Βῆ µ α [22 Φε βρου α ρί ου 1998, Νέες Ἐ πο χές, 
σ. 11], ὁ Κα κρι δῆς ση µ ει ώ νει ὅ τι, ναί µέν ὑ πῆρ χαν σχο-
λές ἐ πί Τουρ κο κρα τί ας, ἀλ λά ἡ λει τουρ γί α τους ἐ λεγ χό-
ταν αὐ στη ρά ἀ πό τήν τουρ κι κή ἐ ξου σί α, ὥ στε νά ἀ πο-
κλε ί ε ται ἡ πα τρι ω τι κή ὀρ θό δο ξη δι δα σκα λί α καί ἡ µ α-
χό µ ε νη Ὀρ θο δο ξί α, γι’ αὐ τό καί ὑ πῆρ χαν πα ράλ λη λοι, 
ἄ τυ ποι καί δι α φε ύ γον τες τοῦ τουρ κι κοῦ ἐ λέγ χου µ η χα-
νι σµ οί δι δα σκα λί ας, πού στήν λα ϊ κή συ νε ί δη ση κα τα-
γρά φη καν ὡς «κρυ φό σχο λειό». Ἀλ λά ἡ ἀ να δρο µή στό 
πα ρελ θόν ἐ πι βε βαι ώ νε ται ἀ πό τό πα ρόν: στήν κα τε χό µ-
ε νη Κύπρο, τίς δι ώ ξεις πού ὑ πέ στη καί ὑ φί στα ται ἡ δα-
σκά λα ’Ελένη Φωκά τίς ἔ χε τε ἀ κο ύ σει, φίλ τα τε κ. Μαν-
δρα βέ λη µ ου;

[ ] 2 Σε πτε µ βρί ου 2007: ὁ κ. ∆η µ ή τρης Σω τη ρό που-
λος, δι δά σκων Ἱ στο ρί α στό Ἰόνιο Πα νε πι στή µ ιο, πα ρου-
σι ά ζει τό ἔρ γο τοῦ (ἄ γνω στου σέ µένα) κ. Νίκου Ρο-
τζώ κου, µέ τί τλο Ἐ θνα φύ πνι ση καί Ἐ θνο γέ νε ση (σ.τ.σ.: 
νά ᾽την πά λι ἡ Ἐ θνο γέ νε ση), Ὀρ λω φι κά καί ἑλ λη νι κή 
ἱ στο ρι ο γρα φί α. Ὁ ἀ πί στευ τος τί τλος τῆς βι βλι ο πα ρου-
σί α σης (πού κα τα λα µ βά νει τό ἥ µ ι συ τῆς σε λί δας 6 τῆς 
Κα θη µ ε ρι νῆς, εἶ ναι «Τά Ὀρ λω φι κά δέν ἦ ταν ἐ θνι κή ἐ πα-
νά στα ση». Χω ρίς κἄν ἕ να ἐ ρω τη µ α τι κό στό τέ λος. ∆η- 
λα δή, κα τό πιν τοῦ ἔρ γου τοῦ κ. Ρο τζώ κου καί τῆς βι βλι-
ο πα ρου σι ά σε ώς του ἀ πό τόν κ. Σω τη ρό που λο, τό θέ µ α 
ξε κα θά ρι σε καί θε ω ρεῖ ται λῆ ξαν! Τά Ὀρ λω φι κά, πού ἐ πί 
αἰ ῶ νες οἱ πη γές ἀ να φέ ρουν ὡς τήν τε λευ τα ί α µ ε γά λη 
Ἐ πα νά στα ση τῶν ὑ πό δου λων Ἑλ λή νων πρίν τό ᾽21, κα-
τα τάσ σε ται πλέ ον ὁ ρι στι κά στίς... µή ἐ θνι κές ἐ πα να στά-
σεις! (῎Α ρα γε τί ἐ πα νά στα ση ἦ ταν; Τα ξι κή; ’Ή µήπως 
δέν ἦ ταν ἐ πα νά στα ση;) Σύµφωνα µέ τόν κ. Σω τη ρό-
που λο, «ἡ γρα φί δα τοῦ ἱ στο ρι κοῦ Νίκου Ρο τζώ κου ἔρ-
χε ται νά σκί σει σάν γι α τα γά νι τίς βε βαι ό τη τές µ ας σέ 
σχέ ση µέ τίς ἐ πα να στα τι κές κι νη το ποι ή σεις τῶν ὁ µ ο δό-
ξων τοῦ ὕ στε ρου 18ου αἰ ῶ να στά νό τια τῆς Ὀ θω µ α νι-
κῆς Αὐ το κρα το ρί ας». 

[  ] Μία δη µ ο φι λής σ’ αὐ το ύς το ύς κύ κλους ἀ να φο ρά 
εἶ ναι ἡ κα ταγ γε λί α τῆς «ἐ θνο κά θαρ σης» τῶν Το ύρ κων 
τῆς Τρί πο λης ἀ πό το ύς ῞Ελ λη νες κα τά τήν Ἀ πε λευ θέ-
ρω σή της τόν Σε πτέ µ βριο τοῦ 1821. «Ὅ ταν οἱ Ἕλ λη νες 
µ πῆ καν στήν Τρί πο λη, δέν ἔ µ ει νε λι θά ρι ὄρ θιο», ἐ πι ση µ-
αί νει ὀρ θά ὁ κύ ριος Θά νος Βε ρέ µ ης, κα θη γη τής Ἱ στο ρί-
ας στό Πα νε πι στή µ ιο Ἀ θη νῶν, σέ συ νέν τευ ξή του στόν 
Τύ πο τῆς Κυ ρια κῆς (1-4-2007). ῎Ο χι µόνον δέν θά δι-
α ψε ύ σω, ἀλ λά θά τε κµ η ρι ώ σω καί θά ἐ πι βε βαι ώ σω τό 
γε γο νός: «Τό ἄ λο γό µ ου», γρά φει ὁ νι κη τής τῶν Το ύρ-
κων καί ἀ πε λευ θε ρω τής τῆς Ἑλ λά δος Θε ό δω ρος Κο λο-
κο τρώ νης, «ἀ πό τά τε ί χη ἕ ως τά σα ρά για δέν ἐ πά τη σε 
γῆ» [Κο λο κο τρώ νη Ἀ πο µ νη µ ο νε ύ µ α τα, ἐκδ. ∆ρα κο πο ύ-
λου, σελ. 93]. 32.000 Τοῦρ κοι ἐ σφά γη σαν ἀ πό το ύς ̔́ Ελ-
λη νες, συ νε χί ζει ὁ Γέρος τοῦ Μο ριᾶ, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ βα λε «Τε-
λά λη, νά πα ύ σῃ ὁ σφα γµ ός». Καί συ νε χί ζει: «῞Ο ταν ἐ µ-
βῆ κα εἰς τήν Τρι πο λι τσά, µ οῦ ἔ δει ξαν τόν πλά τα νο εἰς 
τό πα ζά ρι ὁ πού ἐ κρέ µ α γαν το ύς ῞Ελ λη νες. Ἀ να στέ να-
ξα καί εἶ πα: “῎Α ϊν τε, πό σοι ἀ πό τό σό γι µ ου καί ἀ πό 
τό ἔ θνος µ ου ἐ κρε µ ά σθη σαν ἐ κεῖ”, καί δι έ τα ξα καί τόν 
ἔ κο ψαν. Ἐ πα ρη γο ρή θη κα καί διά τόν σκο τω µό τῶν Το-
ύρ κων».

῎Ο χι, κύ ρι οι ὄ ψι µ οι «ἀν θρω πι στές», οἱ ση µ ε ρι νοί 
ἐ λε ύ θε ροι ῞Ελ λη νες δέν αἰ σθα νό µ α στε ἐ νο χές γιά τήν 
«ἀν θρω πι στι κή κα τα στρο φή» τῆς Τρί πο λης, τόν µ α το-
βαμ µ έ νο Σε πτέ µ βρη τοῦ 1821. ∆ε δο µ έ νου ὅ τι δέν ὑ φί-
στα το τό τε –ὅ πως καί δέν ὑ φί στα ται οὔ τε σή µ ε ρα– δι-
ε θνής ὀρ γα νι σµ ός πού νά χα ρί ζει τήν ἐ λευ θε ρί α στο ύς 
ὑ πό δου λους λα ο ύς, κα τό πιν γρα πτῆς αἰ τή σε ως µ ε τά 
χαρ το σή µ ου. Οὔ τε οἱ Τοῦρ κοι θά ἔ φευ γαν µόνοι τους 
ἀ πό τήν Ἑλ λά δα κα τό πιν δι α πρα γµ α τε ύ σε ων. Οἱ πρό-
γο νοί µ ας, βε βα ί ως, τό γνώ ρι ζαν αὐ τό πο λύ κα λά, γι’ 
αὐ τό καί τό κεν τρι κό σύν θη µ α στήν Ἐ πα νά στα ση ἦ ταν 
«Ἐ λευ θε ρί α ἤ Θάνατος».


