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Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, 
ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρότερον γὰρ 

οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ 
τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπι- 

δεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς 
ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν 
ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον 

οὗτος ἢ διὰ φθόνον. 

Δεν απέχω πολύ από το να χρωστώ χάρη, κύριοι βουλευταί, προς τον 
μηνυτή που μου παρασκεύασε αυτήν εδώ τη  δίκη. Γιατί, ενώ πρωτύτερα 
δεν είχα αφορμή, εκ της οποίας ορμώμενος να λογοδοτήσω για την ζωή 
μου, τώρα εξ αιτίας τούτου έχω λάβει. Και θα προσπαθήσω να αποδείξω 
με τον  λόγο μου ότι αυτός μεν ψεύδεται, εγώ δε έχω ζήσει μέχρι σήμερα 

άξιος επαίνου μάλλον παρά φθόνου. Γιατί φρονώ ότι από φθόνο και 
μόνον μου παρασκεύασε την σημερινή δίκη. 

                                                                Λυσία: Υπέρ αδυνάτου προοϊμιον  
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   Tου Δημ. Σταθακόπουλου 

      Δρα κοινωνιολογίας της ιστορίας και πολιτισμού ( οθωμανικής περιόδου) Παντείου 
Πανεπιστημίου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του Δ.Σ του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά, μέλους της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ένωση Ευρωπαϊκών 
Δικηγορικών Συλλόγων ( CCBE, Βρυξέλες ) – Μουσικολόγου. 

Τα ημαρτημένα / άστοχα 

1η εκπομπή ( 25.01.2011 ) 

         Προ ς απο φυγήν πάσης παρεξηγήσεως , πρέπει ν’ αναφέρω ότι το 
παρόν άρθρο γράφεται την 26.01.2011, δηλ. την επομένη της πρώτης 
προβολής της νέας τηλεοπτικής ιστορικής σειράς του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΚΑΙ, παραγωγής της εταιρείας ΑΝΕΜΟΝ, με την χορηγία της 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,  υπό την επιστημονική επιμέλεια του 
ομοτ. καθηγ. πολιτικής ιστορίας του πανεπ. Αθηνών κ. θαν. Βερέμη και 
του επικουρ. καθηγ. του ΑΠΘ κ. Ιακ. Μιχαηλίδη, με αφηγητή τον 
συγγραφέα κ. Π.Τατσόπουλο και ως εκ τούτου μέχρι της περατώσεως της 
σειράς τον Μάρτιο  του 2011 , δεν μπορώ να έχω μία πλήρη εικόνα των 
αποτελεσμάτων της επιστημονικής μεθοδολογίας που επέλεξαν οι 
εκλεκτοί καθηγητές, καθώς και των τελικών συμπερασμάτων τους, εν 
τούτοις όμως κάποια πρώτα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, αφού 
ήδη από το εναρκτήριο επεισόδιο δόθηκε το στίγμα. 

          Τα θετικά:  Αντικειμενικά, είναι σημαντικό το γεγονός πως ένας 
τηλεοπτικός σταθμός, αποφάσισε να δώσει «χώρο» σ’ ένα τέτοιο 
σπουδαίο ιστορικό θέμα όπως το 1821, στον αντίποδα των τηλεοπτικών « 
απορριμμάτων » άλλων σταθμών. 

         Η εταιρεία παραγωγής, πρέπει να έχει κάνει ( ίσως ) μία από τις 
αρτιότερες από τεχνικής απόψεως, αλλά και από αισθητικής πλευράς , 
τηλεοπτική παραγωγή του  είδους. 
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         Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε να παρουσιαστούν τα γεγονότα, στα 
πλαίσια πάντοτε της τηλεόρασης και  της απλής και κατανοητής από το 
ευρύ κο ινό  παράθεσής το υς ( δεδομένου ότι δεν βρισκόμαστε σε  
πανεπιστημιακό αμφιθέατρο, ούτε σε επιστημονικό συνέδριο, ή σεμινάριο, 
ούτε  φυσικά  εντός των αρχείων του Ελληνικού  κράτους, ή τα οθωμανικά 
αρχεία ) , είναι η πλέο ν σύγχρο νη και επιστημονικά αποδεκτή και 
ενδεδειγμένη, αφού  δεν περικλείει μέσα της μόνον  στείρα αναφορά των 
δρώμενων, αλλά τα παρουσιάζει συνδυαστικά εν μέσω κοινωνιολογικών, 
οικονομικών, πολιτιστικών και λοιπών δεδομένων. 

           Οι επιστημονικοί σύμβουλοι, ορθώς και στα πλαίσια του 
πλουραλισμού,  παρουσιάζουν και τις δύο πλευρές , δηλ. τις καταγραφές 
των Ελλήνων, αλλά και των Οθωμανών αντιστοίχως ( κάτι βεβαίως που 
για τους μυημένους έχει γίνει πλειστάκις και κατά το παρελθόν ) . Οι 
συνεντεύξεις  ειδικών καθηγητών από τα πανεπιστήμια Sabanci της 
Τουρκίας και Leiden της Ολλανδίας, καθώς και η μελέτη των 
οθωμανικών αρχείων από τον προσωπικό μου φίλο και πρώτο μου 
δάσκαλο της Τουρκικής γλώσσας ( προ 15ετίας ) κ. Şü krü Ilicak                       
( ελληνομαθή, οθωμανομαθή, εβραιομαθή και γενικώς πολύγλωσσο   
έγκριτο επιστήμονα ) είναι  ικανοποιητικές στα πλαίσια της πολυφωνίας 
και επομένως « τα εργαλεία » που μας παρουσιάστηκαν για το αξιόπιστο 
της παραγωγής στο δρόμο της  αναζητήσεως της «ιστορικής αληθείας» 
είναι τα πλέον ενδεδειγμένα. 

          Τα ημαρτημένα: Ως γνωστόν, κάθε « εργαλείο»   μπο ρεί να έχει 
το ν ο ξύμωρο  χαρακτήρα το υ να είναι ταυτόχρονα ευεργετικά χρήσιμο, 
αλλά και «καταστροφικό». Το  μαχαίρι, κό βει ψωμί να φάμε,  αλείφει 
βούτυρο, αλλά και σκοτώνει. Το ρεύμα μας φωτίζει, αλλά και μας 
κεραυνοβολεί κ.ο.κ . Σίγουρα οι σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα πρέπει 
να φτιάξουν και ει δυνατόν να τελειοποιηθούν, αυτό όμως δε θα γίνει με 
την αλλο ίωση των γεγο νότων. Δεν είναι τίμιο  και για τις δύο πλευρές 
γιατί θα έχουν στηριχθεί στο ψέμα . Οι τίμιες σχέσεις  στηρίζονται στην 
αλήθεια, έστω και στην αποδοχή της αλήθειας του άλλου, διαφορετικά 
χάνεται η αρχή της μεσότητας, του Αριστοτελικού μέτρου και γεννάται 
ύβρις, για εμάς και τους προγόνους μας ( έλληνες και τούρκους 
αντιστοίχως  ) !!! 

          Ας δούμε εν προκειμένω, πως μία καθόλα  ολοκληρωμένη από 
τεχνικής από ψεως παραγωγή, μπο ρεί  με άλλο θι την «εργαλειακή της» 
αρτιότητα να παραπλανήσει, να μας πάει σε άλλες ατραπούς και 
συμπεράσματα, ενισχύοντας κάποιες απόψεις που προσπαθούν «να 
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ανατρέψουν τα θέσφατα και τους μύθους του 1821»  και γενικώς το υ 
ελληνικού έθνους, βάζοντας στη θέση τους άλλα μοντέρνα και 
δημιουργώντας νέους μύθους εν ονόματι της αντικειμενικής ιστορικής 
αληθείας ( π..χ συνωστισμός στην προβλήτα της Σμύρνης ). Όμως, τα 
θέσφατα και οι μύθοι δεν ανατρέπονται με άλλα νεόκοπα και αφορισμούς  
ή προειλημμένες  αποφάσεις  αναφορικά με το που θα μας οδηγήσει η 
νέα έρευνα και ο αναστοχασμός, ούτε πρέπει ο αντικειμενικός κοινωνικο/ 
ιστορικός ερευνητής να παραπαίει σε αναχρονισμούς ( δηλ. με σημερινά 
δεδομένα, να κρίνει το παρελθόν ). Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να βάζει τον 
εαυτό του σε μία «μηχανή του χρόνου» και να βλέπει τα γεγονότα με την 
ματιά των υποκειμένων που μελετά, κάτω από τις κοινωνικές συνθήκες 
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 κοινού αυτού, κάνοντάς το να νιώθει ασταθές, 
χωρίς ρίζες και φυσικά «έρμαιο»  νέων καθοδηγητών/ εθνοσωτήρων του 
!! 

         Το πρώτο λοιπόν που έχω να παρατηρήσω και να χρεώσω στους 
επιστημονικούς συμβούλους της σειράς είναι, η παντελής αγνόηση των 
αρχείων και των προσωπικών προφορικών μαρτυριών που διασώζει ο             
« όμιλος απογόνων και ιστορικών γενεών του 1821» , που ελευθέρως 
προσφέρθηκε στους συντελεστές της παραγωγής ήδη από το Φθινόπωρο 
του 2010. 

         Δεύτερον, δεν είναι δεοντολογικά σωστό να «διαφημίζονται» οι  
αξιότιμοι κατά τα άλλα κύριοι καθηγητές ως οι μόνοι έγκριτοι του 
είδους, όταν υπάρχουν και πάμπολλοι άλλοι σύγχρονοι  ιστορικοί όπως                  
(  ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς  αναφέρω ) , ο  Ευστρ. Ζεγκίνης, ο 
Σπ. Βρυώνης, ο  Νεο κ.. Σαρρής, ο  Αλ. Σαββίδης, ή ο ι Το ύρκο ι Χαλίλ 
Ιναλτζίκ και Ιλμπέρ Ορταϋλί.                                                     

         Το να αυτοδιαφημίζομαι ως ο πλέον έγκριτος, είναι σαν να λέω επί 
παραδείγματι ότι είμαι ο πλέον έγκριτος δικηγόρος της Ελλάδας !! Δεν 
είναι σωστό. Εάν  όντως είμαι, θα το «μαρτυρήσουν» οι τρίτοι και όχι εγώ 
ο  ίδιο ς και σε κάθε περίπτωση αυτό  δε  θα γίνει με το ν απο κλεισμό 
άλλων «εγκρίτων» επιστημόνων/ καθηγητών που έχουν διαφορετικές 
απόψεις, εάν  θέλουμε να μιλάμε για  ορθό και όχι «δήθεν» πλουραλισμό. 



 

[6] 

 

6 

         Ο ομοτ. καθηγητής κ. Θ.Βερέμης είναι στη διοίκηση του 
ΕΛΙΑΜΕΠ (www.eliamep.gr/about-us).  Ο επικ. καθηγ. κ. Ιακ. 
Μιχαηλίδης στο Α.Π.Θ. 

        Το πανεπιστήμιο Sabanci (www.sabanciuniv.edu.tr ) της Τουρκίας, 
απ’ όπου και ο πρώτος καθηγητής/ σχολιαστής, είναι από τα ισχυρότερα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια, το δε πανεπιστήμιο  Leiden ( www.leiden.edu )  
της Ολλανδίας, απ’ όπου ο δεύτερος καθηγητής/ αφηγητής έχει ( ίσως ) 
την ισχυρότερη έδρα οθωμανικών και τουρκικών σπουδών στην Ευρώπη 
και ο νοών νοείτω.  

          Ο κ. Şükrü Ilicak  (  Ιλιτζάκ προφέρεται,  όντως έγκριτος κατά κοινή 
ομολογία οθωμανολόγος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ ) , μελετά τα 
οθωμανικά αρχεία και δημοσιεύει, ή δίνει πληροφορίες για το τι 
γράφο υν. Τις ερμηνείες ό μως και την ο πτική το υς, την χειρίζο νται  
περαιτέρω οι ιστορικοί κατά το δοκούν , δηλαδή με την διπλή χρήση « 
του εργαλείου » που προανέφερα. Μπορούν να ενισχύσουν ή να 
καταρρίψουν μία άποψη ταυτοχρόνως,  αναλόγως της οπτικής και του 
υποκειμενισμού τους στην προσπάθεια να υποστηρίξουν τις απόψεις 
τους. O  κ. Ilicak με τιμά με την φιλία του επί 15 και πλέον έτη, υπήρξε 
πρώτος μου δάσκαλος στην τουρκική και έχουμε παίξει μουσική μαζί. 
Θεωρώ πως κάκιστα δεν αξιοποιήθηκε στην εκπομπή και η έλλειψη του 
λόγου του είναι στα μεγάλα της μείον. Δεν αρκούν τα κείμενά του ( μικρό 
απόσπασμα της δρ διατριβής του )  στον 5ο τό μο  της σειράς για να μας 
δείξουν την βαθιά γνώση του στο θέμα η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την 
εκπομπή. Βαθύ ημαρτημένο η μη  ουσιαστική προβολή του μέσω Skype. 

      Ο κατά τα άλλα ταλαντούχος, ευφυέστατος  και εμπορικότατος 
συγγραφέας της γενιάς μου κ. Π.Τατσόπουλος, που έχει την ευθύνη της 
αφήγησης, αλλά και του σχο λιαστή, ο μο ίως είναι  παγκο ίνως γνωστών 
«διαφορετικών/ αιρετικών»  από ψεων , τις ο πο ίες δεν έκρυψε εξ αρχής, 
λέγοντας ότι πρέπει να ωριμάσουμε ως έθνος και να πάψουν « οι μύθοι 
του κρυφού σχολειού και της Αγίας Λαύρας που προσομοιάζουν σαν του αη 
βασίλη ( sic )». * ( προφανώς εννοούσε την καρικατούρα της Coca Cola 
και όχι του υπαρκτού αη Βασίλη ). 

       Τρίτον, όταν αυτό προαναγγέλλεται , πως εγώ ο «ανυποψίαστος και 
καλόπιστος θεατής», ή έστω ο μυημένος , ή ο επιστήμονας θα πεισθώ για 
την αντικειμενικότητα των προ θέσεων και το υ έργο υ/ έρευνας ;  εδώ  
καταφανώς πρόκειται για προειλημμένο προσανατολισμό και 
συμπέρασμα πριν καν δώ την σειρά , άρα  τι  να δώ ;  την ανατροπή 

http://www.eliamep.gr/about-us�
http://www.sabanciuniv.edu.tr/�
http://www.leiden.edu/�
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μύθων με τη δημιουργία νέων ;  Αυτό είναι το ζητούμενο ;  Ο αντίλογος 
είναι ότι οι πηγές ανατρέπουν τους μύθους και αυτές  επικαλούνται οι 
συντελεστές της παραγωγής. Η αντίκρουση στον αντίλογο είναι  ότι οι 
πηγές έχουν διπλή ερμηνεία και υπάρχουν πάμπολλοι βιογράφοι και 
ιστορικοί που έχουν ενισχυτική και υπέρ  των «δήθεν μύθων» άποψη. 
Ετσι, υπ’ αυτό το πρίσμα , αρχής εξ αρχής το ό λο ο ικοδό μημα  της  
αυτοδιαφημιζόμενης αντικειμενικής και πρωτότυπης τηλεοπτικής σειράς/ 
έρευνας αυτοαναιρείται.   

       Σημειωτέον δε ότι η Ελληνική κρατική τηλεόραση έχει δείξει  επί 
σειρά ετών , σύντομες  ή μακρότερες αντιστοίχου είδους σειρές, με 
συνεντεύξεις και αφηγήσεις άλλων απόψεων καθηγητών και 
ακαδημαϊκών ( ίσως χωρίς σύγχρονα γραφικά, αλλά  ποιοτικές  ) και ως 
εκ τούτου δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται κάτι τέτοιο από μία 
«σύγχρονη» οπτική, εκτός και οι παράγοντές της  αυτοθεωρούν τους 
εαυτούς τους πλέον των άλλων και ως τους μόνους σύγχρονους και τις - 
απ’ ότι ανεφάνη- απόψεις τους ως τις μόνες  αληθινές και πρωτότυπες !!! 

         Ας δο ύμε τώρα ένα προ ς ένα το  τι «σκιαγραφήθηκε» στην πρώτη 
εκπομπή:  

    Η νέα δύναμη της εποχής , ο ι Οθωμανοί ,  νικούν τους βυζαντινούς, 
αρκετοί εξ αυτών είναι ελληνικής παιδείας ( π.χ ο Πορθητής από τη 
μητριά του Μάρα ),  άλλο ι  πάλι λό γω των παλαιο τέρων σελτζο υκικών 
gulam, ή μετέπειτα γενιτσάρων είναι  οθωμανοποιημένοι Mικρασιάτες 
και Βαλκάνιοι,  ενώ ταυτόχρονα πολλοί τούρκοι είχαν εκχριστιανιστεί  
από τους βυζαντινούς ( οι λεγόμενοι τουρκόπουλοι, π.χ ο Κουτλουμούς 
που ίδρυσε την μονή Κουτλουμουσίου στο αγ. Όρος ).  Εγκαθίστανται  στα 
πρώην βυζαντινά εδάφη, δεν ιδρύο υν νέες πό λεις, αλλά αλλάζο υν  το 
ύφος τους προς τις μουσουλμανικές κεντροασιατικές δομές, με το 
τιμαριωτικό σύστημα, το δεσποτικό κεντρικό κράτος είναι κυρίαρχο , 
πολλοί παρηκμασμένοι πληθυσμοί προσηλυτίζονται στο ισλάμ, γίνονται  
( όχι σπάνια ) μικτοί γάμοι κατόπιν εξισλαμισμού, υπάρχουν κοινές 
γιορτές και ήθη και έθιμα που προσομοιάζουν αν δεν ταυτίζονται μέσω 
της αλληλεπίδρασης ή/και  των αντιδανείων, όπως στην κουζίνα και   στη 
μο υσική,  και γενικά η ζωή κυλά ήσυχα και αναπτυξιακά εν μέσω της 
pax ottomanica,  σύμφωνα πάντα με τα δεδο μένα της επο χής, αφο ύ το 
μόνο ζητούμενο του κεντρικού κράτους είναι η είσπραξη φόρων, που σε 
κάθε περίπτωση είναι λιγότεροι από  εκείνους που επέβαλαν οι 
προηγούμενοι Βυζαντινοί  αυτοκράτορες και φεουδάρχες. 
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  Φτάνουμε περίπου  στον 17ο  και 18ο  αιώνα ( εποχή της τουλίπας/ lale 
devri ), τα προνόμια  ( και όχι δικαιώματα ) που είχε εκχωρήσει ο 
πορθητής ήδη από το 1453 στα έθνη/γένη ( millet ) των «απίστων» 
υπηκόων του και δεν πολυ-ασκούντο  απ’ αυτούς, ξαφνικά ενισχύονται 
με την συμμετοχή των απίστων στη διοίκηση ( συλλογή φόρων, 
αρματολίκια , φαναριώτες κ.λ.π ) , ο γενιτσαρισμός θ’ αρχίσει να φθίνει 
σιγά σιγά, παρότι ήταν μια πολύ καλή προοπτική ανέλιξης των τέκνων 
των «απίστων» στη στρατιωτική διοίκηση , ενώ ενισχύεται και η ίδρυση 
σχολείων ( π.χ μεγάλη του γένους σχολή ). Οι μάχες στα σύνο ρα και 
κυρίως με τους ευρωπαίους, οι διομολογήσεις, η προσκόλληση στην 
αγροτική οικονομία και η μη εξέλιξη σε άλλες μορφές προόδου φέρνουν 
το κράτος σε κρίση/ ύφεση, το οποίο αναγκαζόμενο να συντηρηθεί 
επιβάλει φόρους επί φόρων. Οι  εξελίξεις είναι καταιγιστικές και με τη 
συγκυρία του διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης, ο ι « άπιστοι 
υπήκοοι», αυτοπροσδιορίζονται και με την βοήθεια Λογίων και 
γεωπολιτικών συμφερόντων ( Αγγλο/γαλλο/ ρώσων)  επαναστατούν για 
δεύτερη φορά ( είχαν προηγηθεί τα ορλωφικά ) αισθανόμενοι πλέον 
Ελληνες και ό χι ρωμηο ί ( Rum ortodox millet ), ασχέτως της 
αιματολογικής/ γονιδιακής καταγωγής τους . Τις λεπτομέρειες της 
επανάστασης ( που δεν ήταν ταξική, αλλά εθνική ) και της αυτοδιάθεσης           
( self determination ) του λαού,  στην πορεία « της  γεννήσεως του νέου 
αυτού έθνους κράτους

    Τέλος , μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου  στο «πάνελ»  
σχολιασμού της εκπομπής ο κ. Π.Τατσόπουλος κατεφέρθη ευθαρσώς 
κατά των μυθευμάτων του κρυφού σχολειού  και της Αγίας Λαύρας. 

 » ( sic ), απομένει να τις δούμε στα επόμενα 
επεισό δια, αν  και λίγο  πολύ, μας είναι γνωστές από  τις προ αναγγελίες 
της επιστημονικής ομάδας και τις κατά καιρούς παλαιότερες  
δημοσιεύσεις και βιβλία της . 

      Όσο  και εάν σας φανεί παράξενο , το   «πολύ γενικό ιστορικο/ 
κοινωνικό πλαίσιο της οθωμανοκρατίας, άλλως τουρκοκρατίας » είναι 
αυτό. Δηλαδή το «εργαλείο» μέχρι στιγμής , φαίνεται να μας έχει  
οδηγήσει σωστά. Πάμε να δούμε τώρα, αν με το εργαλείο θα «κόψουμε 
το ψωμί» μόνον, ή θα «κόψουμε και το δάκτυλό μας»!!! 

         Κατά την ταπεινή μου άποψη, ήδη από την πρώτη προσπάθεια 
«κόψαμε το δάκτυλό μας» και αυτό γιατί ;  Διότι με τις προαναγγελίες 
της, η επιστημονική ομάδα , ερμηνεύει τα ανωτέρω,  διαφορετικά απ’ ότι 
άλλες « έγκριτες» ομάδες καθηγητών και ερευνητών , οι οποίοι από τις 
ίδιες πηγές/ αρχεία  ερμηνεύουν τα εξής:  
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        Ο Σπ. Βρυώνης, στο  βιβλίο  το υ: « η παρακμή το υ μεσαιωνικο ύ 
ελληνισμού και η διαδικασία εξισλαμισμού της Μ. Ασίας», ο  Νεοκ. 
Σαρρής στο έργο του: « Οσμανική πραγματικότητα – δομές της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας και καθημερινός βίος », ο  Χαλίλ Ιναλτζίκ 
στο  βιβλίο  το υ:  « ο θωμανική αυτο κρατορία», αλλά  και πολλο ί άλλο ι 
ειδικοί επιστήμονες σε διάφορους τομείς,  ναι μεν περιγράφουν 
αναλυτικώς το  προαναφερό μενο   περιβάλλον της ο θωμανικής 
αυτοκρατορίας   ( περίπου 1280 – 1922 ), πλην όμως τα συμπεράσματά 
τους είναι άλλα, έχουν δηλαδή διαφορετική χρήση/ ερμηνεία του 
«εργαλείου».  Οι οθωμανοί κουβαλούσαν ένα μικτό Αλταϊκό                            
( μογγολικό) και αραβοπερσικό παρελθόν  που μπολιάστηκε και από το 
Βυζάντιο   ( π..χ τακτικές μογγόλων, γλώσσα τουρκο/αραβο/περσική με 
ενίοτε λέξεις ελληνικές { π.χ temel,/ θεμέλιο, kilit/ κλειδί και πάμπολλες 
άλλες }, διοίκηση περσικού και κεντροασιατικού τύπου, λόγια μουσική 
από άραβες, πέρσες και βυζαντινούς {σχετ. Παχυμέρης} ),  δεν ίδρυσαν 
νέες πόλεις, απλά αλώναν τις υπάρχουσες και μετά τις ισλαμοποιούσαν, 
μετέτρεπαν τις περίβλεπτες  εκκλησίες σε τζαμιά, χρησιμοποιούσαν τους 
ντόπιους μαστόρους διατηρώντας την βυζαντινή παράδοση της ανατολής 
προς το  ανεικονικό ισλαμικότερο, έστω και εάν εξισλάμισαν με το καλό 
ή με το άγριο τους πληθυσμούς, οι πληθυσμοί αυτοί διατήρησαν τα ήθη 
και τα έθιμά τους που έλκουν την καταγωγή τους από την αρχαιότητα και 
το βυζάντιο φυσικά προσαρμοσμένα σε ισλαμικό πλέον περιβάλλον. Οι 
κατεκτημένοι λαοί εφόσον εξισλαμίζονταν εξομοιώνονταν , οι υπόλοιποι 
ήταν “kafir, putperest, mecusι/ άπιστοι/ειδωλολάτρες/πυρολάτρες”, 
ρυπαρά γένη ( millet), έπρεπε να φο ρο ύν ρο ύχα ταπεινά και καθόλου 
πράσινα ( ιερό χρώμα του ισλάμ ), πλήρωναν περισσότερους φόρους και 
λόγω της  ένδειας που είχαν περιπέσει και της αμορφωσιάς, έκαναν 
συνέχεια  στάσεις και κινήματα ( δεκάδες μέχρι το  1 8 2 1 , π.χ 
Ιωαν.Τσερνοτάμπεη στη βόρεια πελ/νησο το 1571, βλ. παράρτημα ΙΙ 
παρακάτω), ενώ δεν υπολείποντο αυτών και οι μουσουλμάνοι 
ιεροσπουδαστές , οι τζελαλήδες, ή αργότερα ο Πασβάνογλου και ο Αλή 
Πασάς. Δημόσια εκπαίδευση δεν υπήρχε, ούτε σχολικό πρόγραμμα και 
ύλη. Όποιος μάθαινε  γράμματα  τα μάθαινε όπως τύχει και όποτε τύχει, 
σε ασυνέχεια, με βασικούς δασκάλους καλόγερους ( ή δερβίσηδες οι 
μουσουλμάνοι ), οι οποίοι συνήθως πληρώνονταν σε είδος,  γι΄ αυτό ούτε 
το 10% του πληθυσμού ( μουσουλμάνοι και χριστιανοί ) ήταν 
μορφωμένοι. Τα ιεροσπουδαστήρια που έβγαιναν οι οθωμανοί Ulema ή 
τα χριστιανικά σχολειά ήταν λίγα και ιδιωτικού βακουφικού                              
( ιδρυματικο ύ ) χαρακτήρα. Ο θεόφιλο ς Κο ρυδαλλέας στη μεγάλη το υ 
γένους σχολή « έβγαλε» ελάχιστους μαθητές σε όλη τη θητεία του. 
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Όποιος χριστιανός γινόταν λόγιος το κατάφερνε  στα Επτάνησα, στη 
Βιέννη, ή στο Παρίσι, όχι στην αυτοκρατορία.  

    Σχολείο σαν κτήριο ( πριν ελαχίστων εξαιρέσεων που είναι γνωστές και 
καταγεγραμμένες, π.χ Σοπωτό Καλαβρύτων  ) βασικά δεν υπήρχε, το  δε  
δικαίωμα να μάθεις γράμματα ήταν προνόμιο, δηλαδή ανακλητή χάρη 
και  όχι δικαίωμα, άρα όποτε ήθελε ο σουλτάνος ή ο εκάστοτε τοπάρχης 
το ανακαλούσε και έπαυε επί μακρόν «το σχολειό»,  είναι δε ζήτημα αν 
υπήρχε και κανένας δασκαλοκαλόγερος να διδάξει, τα δε παιδιά, αν είχαν 
το κουράγιο να πάνε, - επειδή το πρωϊ δούλευαν με τους γονείς για να 
παράξουν  το προϊόν του φόρου ( kuluk- i resmi)-, πήγαιναν νύχτα και  
παρανόμως, παρά την απαγόρευση του τοπάρχη, όσοι δε ήξεραν 5 
κολλυβογράμματα ( ψιλά/ λίγα ) , δεν το  πο λύ έλεγαν ότι ξέρουν γιατί 
δημιουργούσαν την μήνη  των δυναστών τους ( τάχα ότι ήταν οι 
εξυπνάκηδες ) και  συχνά κινδύνευε η ζωή τους, ( βλ. περιπτώσεις  των 
νεομαρτύρων αγ. Αθανασίου Χλάστρας Θες/νίκης και αγ. Γεωργίου 
Ιωαννίνων ) γι’ αυτό τα γράμματα  ( σχολειό ) που ξέρανε τα κρατάγανε 
κρυφά, μόνον για ιδία χρήση και για να διαβάζουν στους γεροντότερους 
2-3 αράδες της αγίας γραφής, έτσι για να μην ξεχνούν την πίστη και την 
γλώσσα τους 

       «Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζαν διά την παιδείαν, η οποία 
εσυνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα, και ολίγην 
αριθμητικήν ακανόνιστον. εν ελλείψει δε διδασκάλου, 

!!!  

ο ιερεύς εφρόντιζε 
περί τούτου. Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά

           Το devşirme (παιδομάζωμα ) ήταν μακρά παράδοση των 
αυτοκρατοριών και το είχαν οι ρωμαίοι με τους ( juniors ), οι βυζαντινοί 
με τους νεωτέρους και τα «τουρκόπουλα», οι σελτζούκοι με τους  gulam 
και οι οθωμανοί  με τους yenicari  ( νέος στρατός ). Δεν ήταν ευχάριστο 
γεγονός και ο πόνος του αποχωρισμού καταγράφεται αδιάψευστα στα 
δημοτικά τραγούδια.  Οι χριστιανοί σ(ι)παχήδες ( ιππότες ) και αργότερα 
οι αρματολοί, είχαν μη μόνιμες και μη κληρονομικές εξουσίες 
«πολιτοφυλακής», στηριζόμενοι σε λογικές κεντροασιατικές (timar) ή και 
ιταλικές ( armatori stradioti  ), ενώ οι Κλέφτες ακολουθούσαν την 
παράδοση των βυζαντινών «απελατών». Μουσουλμάνοι «Κλέφτες» στα 
βουνά της Μ. Ασίας ήταν συνήθως οι «ζεϋμπέκηδες». 

 από τους 
Τούρκους !!» Φωτάκος, Απομνημονεύματα. 
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         Μικτοί γάμοι από έρωτα κ.λ.π πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν 
είναι καταγεγραμμένο ι. Οι ό πο ιο ι γάμο ι  γίνο νταν ήταν με την βία                     
( υπάρχουν πάμπολλες αποφάσεις καδήδων που το τεκμηριώνουν ) και 
αφού επέρχετο εξισλαμισμός της νύφης. Εάν ηρνείτο έχανε την 
επικοινωνία με το/ τα τέκνα της , τα οποία λογίζονταν οθωμανοί / 
το ύρκο ι .  Έλληνας να πάρει μο υσο υλμάνα ήταν αδύνατον εκτό ς και 
εξισλαμιζό ταν, συν ό τι μέχρι τό τε κινδύνευαν και ο ι δύο  από 
λιθοβολισμό.  Πολλά δημοτικά τραγούδια καταγράφουν το ανίερο ενός 
τέτοιου γάμου. Σε κάθε περίπτωση η όποια επιμειξία, δεν έδωσε 
μογγολικά χαρακτηριστικά στους Μ. Ασιατικούς, Βαλκανικούς και 
Ελληνικούς πληθυσμούς, αλλά αντιθέτως αλλοίωσε τα μογγολικά 
χαρακτηριστικά των τούρκων, γενόμενοι  φυσιογνωμικά, αλλά και 
γονιδιακά μέσω των γενιτσάρων και των παιδιών των  όποιων επιμειξιών 
περισσότερο ντόπιοι  ( Βαλκάνιοι, Μικρασιάτες ). Πρώτος και καλύτερος 
γόνος τέτοιων επιμειξιών ήταν ο εκάστοτε σουλτάνος !! 

      Γνωρίζουμε ότι ήδη από την βυζαντινή εποχή, οι Σελτζούκοι 
αρέσκονταν στην κοσμική  βυζαντινή μουσική ( Παχυμέρης ). Ήδη από 
τον 16ο αιώνα κάποιος ανώνυμος παπάς έγραφε μουσική για τον 
σουλτάνο και έπαιζε στο παλάτι, κάτι που συνεχίστηκε με τον Άγγελο 
Ταμπουρί, τον Ζαχαρία Χαϊνεντέ, τον Πέτρο Πελοποννήσιο, το 
Νικολάκη Εφέντη κ.ά.. Τον 17ο αιώνα, ο οθωμανικός πολιτισμός                      
( μουσική, τέχνες, αρχιτεκτονική, πλακάκια ιζνίκ, μινιατούρες κ.λ.π) 
αυτοπροσδιορίζεται  ξεφεύγοντας από τις μογγολο/αραβο/περσικές και 
ενίοτε βυζαντινές καταβολές του. Τεράστιο ρόλο σ’ αυτό έπαιξε το 
γεγονός ότι σταμάτησαν οι επεκτατικοί πόλεμοι, εξοικονομήθηκαν 
χρήματα για τον πολιτισμό ( lale devri/περίοδος της τουλίπας ) και 
επετράπη στους «άπιστους» ρωμηούς/ αρμένιους και εβραίους να πάρουν 
την ανάπτυξη των τεχνών στα χέρια τους, ακόμα και της υψηλής/ λεπτής 
κουζινικής  τέχνης του παλατιού.  Όλος ο οθωμανικός πολιτισμός 
στηρίζεται  στη συμβολή  «των  απίστων» ( βλ. σχετ. Bulent Aksoy, 
Bogazici Univeritesi/ The contributions of multinationality in ottoman 
music) και παρότι λέγεται και θεωρείται οθωμανικός, εν τούτοις 
παραμένει βαθιά ελληνο/βαλκανο/ Μ. Ασιατικός. Είναι σαν να λέμε ότι 
ο ι γαλλόφωνες ό περες το υ Ιταλο ύ Βέρντι είναι γαλλικές, ή ό τι ο ι  επί 
κατοχής πίνακες του Τσαρούχη είναι γερμανικοί !!! Ε, όχι , δεν είναι ..!! 

      Η επί βυζαντίου έλευση  Σλάβων και στη συνέχεια Αρβανιτών, πέραν 
της ανακατανομής των πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο, δεν έφερε 
αλλο ιώσεις , αφο ύ ο ι «φάρες» αυτές ήταν βαθιά ενδο γαμικές , ό ταν δε 
μέσω χριστιανισμού ελληνοφώνησαν, ή τέλος πάντων ήταν δίγλωσσοι ή 
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και πρακτικά πο λύγλωσσο ι , αυτο βο ύλως  ελληνο πο ιήθηκαν,  χωρίς 
κάποιος να τους το επιβάλει, αν και το εύκολο θα ήταν να εξισλαμισθούν 
και να «τουρκέψουν», πράγμα όμως που βασικά δεν έγινε, πληρώνοντας 
το τίμημα του «υποδούλου» και μάλιστα ως «πείσμονες Ελληνες». 

        Εν κατακλείδι , ναι επί οθωμανικής πολυεθνικής αυτοκρατορίας       
( λόγω ανάγκης και επεκτατισμού και όχι λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ισότητας )  συνυπήρξαν αναγκαστικά  δύο  κό σμο ι : Οι εξο υσιαστές          
( οθωμανοί ) και οι εξουσιαζόμενοι ( millet ), δηλ. σε σχέση αφέντη – 
υποτακτικού και επ’ ουδενί επ’ ίσο ις όρο ις,  έστω και με τα τό τε 
δεδομένα ( για ν’ αποφύγουμε τον ιστορικό αναχρονισμό κρίνοντας με 
σημερινά κριτήρια  ), με καθημερινό  κίνδυνο  απώλειας της ζωής και 
μάλιστα αυθαίρετα. Αν δεχθούμε αρμονική συνύπαρξη, είναι σαν να 
λέμε ό τι κατά κάποιον τρόπο επειδή επί γερμανικής κατοχής υπήρχε 
κατοχικό κράτος και υπηρεσίες ήμασταν καλά !!! Ε, δεν ήμασταν !! Γι’ 
αυτό οι άνθρωποι διαχρονικά εξεγείρονται κατά των δυναστών τους , για 
να θυμηθούμε και τον Ρήγα. 

        Στην πρώτη αυτή εκπομπή και ειδικώς στο «πάνελ σχολιασμού»  
ρωτήθηκε πολλές φορές εάν οι αγωνιστές του 1821 οδεύοντας για το 1ο 
δυτικού τύπου οργανωμένο κράτος τους, είχαν ελληνική συνείδηση. 
Απαντήθηκε από τον κ. Βερέμη: “Ναι είχαν, έστω και εάν ήταν άλλων  
καταγωγών, (π.χ Αρβανίτες, καπαδόκες, μαυροθαλασσίτες κ.λ.π ). Εξάλλου 
αυτό επικαλέστηκε και ο Παπαρρηγόπουλος κατά του Φαλμεράϊγ. Σημασία 
είχε ότι μετείχαν του ελληνικού πολιτισμού και ήθελαν να λέγονται Έλληνες 
και ό χι ρωμηο ί, αν και προ ωθείτο  και το  Γραικο ί επειδή έτσι μας 
αποκαλούσαν οι δυτικοί ( Greeks ) ( sic)”.  Αυτό ερωτήθηκε από τον 
δημοσιο γράφο  διό τι υπάρχει η άποψη από   Έλληνα καθηγητή ιστο ρίας 
του πανεπ. Αθηνών  πως η ελληνικότητα μας «φορέθηκε» σαν κοστούμι 
ή «σαν τον γάιδαρο με την σέλα», διότι αυτό εξυπηρετούσε τότε τα 
γεωπολιτικά σχέδια των μεγάλων δυνάμεων , ενισχύθηκε δε με το κίνημα 
του φιλελληνισμού, χωρίς πραγματικά οι αγωνιστές του 1821 να θέλουν 
να γίνουν Έλληνες !!  

        Ελληνική συνείδηση και διαχρονία της από την αρχαιότητα μέσω 
βυζαντίου στο νεώτερο ελληνισμό υπήρχε πάντα και αδιάσπαστα. Το 
καταμαρτυρούν τα ήθη και τα έθιμα, τα τραγούδια και ο λαϊκός 
πολιτισμός, η πίστη σε κοινές αξίες , για κάποιους η γλώσσα, που έστω 
και εάν δεν ήταν ακριβώς  ίδια  τα στο ιχεία αυτά στις άκρες το υ 
ελληνισμο ύ, εν το ύτο ις  μέσα τους  ποτίζονταν από την ίδια παράδοση              
( βλ. σχετ.: Σβορώνο,Samuel Baud Bovy,  Eleni Glykatzi/ Arveler κ.λ.π).   
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      Για τον λόγο αυτό η επανάσταση ( επ-ανάσταση , δηλ. ανα-σήκωμα ) 
δεν αποτελεί γένεση ενός έθνους, αλλά τον επαναπροσδιορισμό του μετά 
από 400 περίπου χρόνια «κοιμήσεως/ λήθαργου ». Παλληγενεσία ( πάλι – 
γένεση ) είναι, ό χι γένεση. Είναι η γένεση το υ 1ου δυτικού τύπου νέο-
ελληνικού κράτους, αλλά  όχι η γένεση ενός έθνους ..!!! Το έθνος  των 
ελλήνων υπήρχε και θα υπάρχει έστω και χωρίς Κράτος. Διότι στα  400 
περίπου χρόνια  σκλαβιάς δεν είχαμε κράτος, είχαμε όμως πατρίδα ( δηλ.  
τον  τόπο που γεννηθήκαμε, τα ήθη και τα έθιμά μας , την γλώσσα, την 
πίστη,  τον θεσμό της αντασφαλιστικής κοινοτικής βοήθειας,  τις  παιδικές 
μας μνήμες όπως λέει ο Σεφέρης ) , γι΄ αυτό και επιζήσαμε. Σήμερα  όμως 
που έχουμε «Κράτος» κινδυνεύουμε να χάσουμε την «Πατρίδα» και γι’ 
αυτό ,  για πρώτη φο ρά ίσως κινδυνεύο υμε πραγματικά. Αν ο ι έννο ιες 
«Πατρίδα και Κράτος» συνάδουν, έχει καλώς, άλλως  και σε περίπτωση 
δυσαρμονίας  μεταξύ των δύο εννοιών/ προτύπων , προσωπικά προτιμώ 
την έννοια «πατρίδα» και ας μην έχω κράτος. Κράτος ξαναφτιάχνω, 
Πατρίδα όχι !!! 

         Δεν μπορώ να αντιπαρέλθω «ανέξοδα»  τον αφορισμό του 
κ.Π.Τατσόπουλου: « Ε λοιπόν δεν υπήρξε Αγία Λαύρα, ο Π. Π. Γερμανός 
δεν ήταν εκεί την 25η Μαρτίου 1821, ούτε σήκωσε κανένα λάβαρο, ούτε 
ευλόγησε 5000 κόσμο, ούτε ήταν παρών ο Κολοκοτρώνης, που τότε 
βρισκόταν στην Καλαμάτα» (sic). 

        Μα ποιος τα λέει αυτά ;  Είναι παγκοίνως τα παρακάτω γεγονότα, 
όπως αναφέρονται στα απομνημονεύματα του Π.Π.Γερμανού, στον 
Φωτάκο, στην Γαλλική εφημερίδα «le constitutionnel” Ιουνίου 1821, στα 
απομνημονεύματα του Θεοδ. Ρηγόπουλου και τόσων άλλων σύγχρονων 
αγωνιστών ή ιστορικών όπως ο οθωμανός Ahmet Cevdet Pasha: 

         Οι  οθωμανοί της Πελοποννήσου , γνωρίζοντας τις συνωμοτικές 
ενέργειες των Ελλήνων, την σύναξη της Βοστίτσας ( Αιγίου ) στα τέλη 
Ιανουαρίου 1821, το κίνημα του Υψηλάντη στην Μολδοβλαχία και με 
δεδομένη την  έλλειψη στρατευμάτων τους από την Πελοπόννησο λόγω 
Αλή Πασά, θο ρυβημένο ι κάλεσαν τις κεφαλές των  Ελλήνων στην 
Τριπολιτσά για να τις εγκλωβίσουν ούτως ώστε οι Έλληνες χωρίς 
αρχηγούς να μην «στασιάσουν» . Μεταξύ των κληθέντων ήταν και ο 
Π.Π.Γερμανός. Στο δρόμο Πάτρα – Τριπολιτσά προσποιήθηκε  αδιαθεσία                    
( υπάρχει ολόκληρη γνωστή ιστορία γι’ αυτό πολυδημοσιευμένη,που 
αναφέρεται και στις πρώτες σελίδες των απομνημονευμάτων του, αλλά 
αναφέρει και Ahmet Cevdet Pasha στον 11-12ο τόμο της ιστορίας του) για 
να μην εγκλωβιστεί στην Τριπολιτσά και έμεινε για ημέρες στη μονή Αγ. 
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Λαύρας ( αρχές Μαρτίου έως και τα μέσα Μαρτίου 1821 με κάτι 
πισωγυρίσματα προς Μαζέϊκα ). Εκεί βρέθηκε η ευκαιρία να 
ξανασυζητήσει με τον Ζαΐμη, τον Φωτήλα, τον Πετιμεζά, τον Λόντο, τον 
Χαραλάμπη, όσα είχαν ξαναπεί για επανάσταση τον  Ιανουάριο στη 
Βοστίτσα, ελπίζοντας ότι το ίδιο έκανε στη Μάνη και στην Καλαμάτα ο 
Κολοκοτρώνης, ο Πετρόμπεης, ο Παπαφλέσας , και αυτό χωρίς να έχουν 
κινητά τηλέφωνα να συντονιστούν !!! Εν τω μεταξύ  από τις 14 – 17 
Μαρτίου 1821, στα Καλαβρυτοχώρια ( Κλουκίνες, Αγρίδι, Σοπωτό, 
γεφύρι αμπήμπαγα, φροξυλιά, χελονωσπηλιά ) πρωτοπαλίκαρα χτυπούσαν  
οθωμανούς και συνεργάτες τους φοροεισπράκτορες υλοποιώντας 
προεπαναστατικά  χτυπήματα. 

           Στις 17 Μαρτίου 1821, ανήμερα της εορτής του αγίου Αλεξίου, 
του οποίου η Κάρα βρίσκεται στην Αγ. Λαύρα  και πανηγυρίζει η μονή, 
τελέσθηκε δοξολογία με όλες τις «Καλαβρυτινές Κεφαλές» , το ν Π.Π 
Γερμανό και τον Κερνίκης Προκόπιο, παρουσία πλήθους κόσμου 
ανύποπτων προσκυνητών που δεν ήξεραν τι τους περίμενε.  Εκεί πρέπει 
να έγινε αυτό που λέμε «ορκωμοσία», της οποίας οι λεπτομέρειες είναι 
περισσότερο προφορικές . Στη συνέχεια όλοι έφυγαν  για τους τόπους 
τους γνωρίζοντας πως δεν υπήρχε σημείο πισωγυρίσματος. Ή θα 
ελευθερώνονταν ή θα πέθαιναν. Ετσι ο Π.Π.Γερμανός βρέθηκε από  τις 
1 8  Μαρτίο υ στα Νεζερά Πατρών. Τις ίδιες  ημέρες ( 17.03.1821 ) 
κινούσε από την Αρεόπολη και ο Πετρόμπεης  για να συναντήσει τον 
Κολο κοτρώνη προ της Καλαμάτας.   Στις  2 1  Μαρτίο υ 1 82 1   ο ι 
Καλαβρυτινο ί χτύπησαν  την φρο υρά το υ βο εβόδα Καλαβρύτων 
Αρναούτογλου και ελευθέρωσαν τα Καλάβρυτα έχοντας μπαϊράκι το 
παραπέτασμα της ωραίας πύλης του ναού του αγ. Αλεξίου, το γνωστό 
«λάβαρο» το οποίο κρατούσε ο διάκος Γρηγ. Ντόκος. Το πιστοποιούν τα 
πιστοποιητικά των αγωνιστών του 1821 με καταγωγή από τα 
Καλαβρυτοχώρια  ( αρχείο αγωνιστών 1821, εθνικής βιβλιοθήκης ) και οι 
προφορικές παραδόσεις και τα τραγούδια των προπαππούδων μας ( π.χ 
«..στη μέση στα Καλάβρυτα», ή το  « ..κρυφά το λέει κι’ ο ‘γούμενος από 
την αγ. Λαύρα»  ) αλλά  κυρίως χ.φ αγωνιστών  όπως του φιλικού εκ 
Τσορωτά Ιωαν. Τσερνοτόπουλου στα κυτία ( κουτιά ) Νο 140, α.α 01954, 
52/03722, 105/06833, 30/01045 του αρχείου αγωνιστών 1821 όπου 
αναφέρονται ονόματα αγωνιστών όπως Θ. Μπουλιαρίτης, Δρούγκας 
Γεώργιος, Κωστόπουλος Σπυρίδων , με πιστοποιητικά που αναφέρουν ότι 
έλαβαν μέρος στη μάχη των Καλαβρύτων ( 21.03.1821 ) και 
προηγουμένως στα "γεγονότα" ( 17.03.1821 ) της Λαύρας. Στις 2 2-23 
Μαρτίου απελευθερώθηκε η Καλαμάτα, 22 μπήκαν στο Αίγιο, στις 23 
στην Πάτρα και στις 25 Μαρτίου  1821 ( που είναι μια ημερομηνία που 
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είχε οριστεί από την φιλική εταιρεία για την επανάσταση, μαζί με τις 
εναλλακτικές του αγ. Γεωργίου 23Απριλίου  και της 29ης Μαΐου, αλλά τους 
πρόλαβαν τα γεγονότα κι’έγινε νωρίτερα ), επεδόθη δήλωσις (declaration) 
στα προξενεία των ξένων δυνάμεων στην Πάτρα και στην Καλαμάτα 
αναφέροντας ότι το έθνος των ελλήνων ήταν σε επανάσταση και  όχι 
στάση. Αυτές τις δηλώσεις έλαβε και ο Κοραής και τις δημοσίευσε στο 
Παρίσι. Εκεί αναφέρεται και η Αγ. Λαύρα ( 06.06.1821 εφημερίδα Le 
constitutionnel ), με  αναδημοσίευση στους Times / καιροί ( Λονδίνου). 

      

   Η εφημερίδα Le Constitutionnel    Ο Γερμανός αναχωρεί από την αγ. Λαύρα  για Νεζερά                                                                                   

          

       Τα παραπάνω γεγονό τα,  με την συμβο λική συγκέντρωσή  το υς το 
1838  ( δ/γμα Οθωνα) σε μία ημερομηνία ( 25η Μαρτίου/ Ευαγγελισμού , 
συμβολισμός, θέλημα θεού να σκλαβωθούμε, θέλημα θεού να 
ελευθερωθούμε ) , ουδέποτε αμφισβητήθηκαν  σοβαρά από τους ζώντες 
αγωνιστές του 1821, τουναντίον τα συμφώνησαν και είπαν : « Οι 
Καλαβρυτινοί πρώτοι, μεταξύ ίσων, εκεί στην άγια Λαύρα » και αυτό 
γνώριζαν και οι οθωμανοί, εξ αυτής δε της αιτίας ( μεταξύ άλλων) 
απαγχό νισαν το ν Πατριάρχη Γρηγό ριο  Ε’ σύμφωνα με τη διαταγή 
εκτελέσεώς του  όπως τη διέσωσε ο Ahmet Cevdet Pasha  και σε μτφ. ο 
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Νικηφ. Μοσχό πο υλο ς. Αν η Αγ. Λαύρα  ήταν «μύθος» δε θα το 
συνομολογούσαν ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας,, ενώ αν ήταν  απλά  
μια εμμονή της  εκκλησίας για να έχει μερίδιο στη δόξα τότε γιατί να μην 
ήταν συμβολικά οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι ή εκκλησία της 
Πελοποννήσου; Όχι όμως ήταν ειδική αναφορά. Εκεί στην άγια Λαύρα, 
πιστοποιώντας τα γεγονότα της 17ης Μαρτίου 1821. Το λένε τα 
τραγούδια, οι αδιαμφισβήτητοι καταγραφείς των γεγονότων όπως έλεγε 
και ο Κολοκοτρώνης, το λένε οι προφορικές παραδόσεις  εκατοντάδων 
«μυθοπλαστών/ sic»  προ παππο ύδων μας.  Μα δεν το  λέει ξεκάθαρα ο 
Π.Π.Γερμανός στα απομνημονεύματά του, ότι σήκωσε λάβαρο λένε οι 
κακόπιστο ι.  Μα πως να το  πει; καταρχάς η πράξη το υ δεν θεωρείτο                 
( ο ύτε και από  το ν  ίδιο) ακό μα ως «συμβολική/ ιερή/ εθνική», όταν 
έγραφε τα απομνημονεύματά του το 1826, εν μέσω «φωτιάς και 
τσεκουριού» του Ιμπραήμ. Εξάλλου ίσως φοβόταν πως αν τα 
απομνημονεύματά του μετά πλήρων λεπτομερειών έπεφταν στα χέρια 
του Ιμπραήμ, θα ήταν σαν να υπέγραφε την θανατική το υ καταδίκη ως 
ένας εκ των πρωτεργατών της επανάστασης, όπως είχε πάθει ήδη από τις 
10.04.1821 ο πνευματικός του πατέρας Πατριάρχης Γρηγόριος  Ε’. Ο 
Π.Π.Γερμανός πέθανε πριν  δει το Μοριά ελεύθερο  και δεν πρόλαβε να 
ανασυντάξει λεπτομερώς τα απομνημονεύματά του. 

     Το διάταγμα του Οθωνα,  1838. 
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        Δεν υπάρχει έθνος ( κράτος ) στον κόσμο που να μην έχει τους 
«μύθους και τους ήρωές του». Η αμερικανική επανάσταση δεν ήταν 
μόνον η 4η Ιουλίου ( ούτε ο Ουάσιγκτον ήταν άγιος), ούτε η Γαλλική 
μόνον η 14η Ιουλίου ( και φυσικά οι επαναστάτες δεν ήταν άγιοι/ ήρωες) . 
Όμως αυτές οι ημερομηνίες είναι συμβολικά συγκεντρωτικές των 
επιμέρους πάμπολλων γεγονότων. Αυτό συνέβη και με τη δική μας 25η 
Μαρτίου 1821. Ε και λοιπόν ; σε τι στερεί αυτός ο συμβολισμός την 
αλήθεια ;  ή σε τι βλάπτει η ρο μαντική ιστο ρία το υ Πο ύκεβιλ ή ο 
συμβολικός  πίνακας του λαβάρου και της ορκωμοσίας του  Βρυζάκη ; 
λες και υπήρχαν φωτογραφικές μηχανές τότε να απαθανατίσουν την 
στιγμή !!! 

        Αγαπητέ αναγνώστη, ποια από τις δύο ομάδες  ερευνητών έχει 
δίκιο; Πιστεύω αυτή που ερμηνεύει τις πηγές αντικειμενικά και χωρίς 
προειλημμένες αποφάσεις. Αυτή που δεν κάνει ιστορικούς 
αναχρονισμούς, αυτή που στο τέλος τέλος συνάδει με το συμφέρον του 
κάθε λαού και τη διαχρονική παρουσία του στο χωροχρονικό συνεχές , 
διότι έτσι  στηρίζει το  μόρφωμα έθνος/ κράτος στη σύγχρονη 
γεωπολιτική του οντότητα, δίδοντάς του αυτοσεβασμό που αντανακλά 
και στις  τρίτες χώρες  ( συμμάχους, συνομιλητές , αλλά και ανταγωνιστές) 
για να μπορεί  ισχυρό να λειτουργήσει για το συμφέρον των πολιτών του 
και όχι υπηκόων του ( υπό + ακούω) . Δεν απο δο μο ύμε μό νο ι μας και 
από  μέσα τα καλά που με  κόπο  ο ι πρόγονοι και εμείς στηρίξαμε, διότι 
όπως γνωρίζουμε από την ιστορία ( οι αυτοκρατορίες ή/ και τα κράτη ) 
πέφτουν από «μέσα». Ο εξωτερικός εχθρός, απλώς σε βρίσκει 
«αυτοτραυματισμένο» και σε «αποτελειώνει». Η άλλη πλευρά θεωρεί ότι 
στ’ όνομα της αλήθειας ( ποιάς απ’ όλες άραγε ;) αποδομείς τα πάντα για 
να είσαι political correct και «τρίτοι» που σε παρακολουθούν απ΄ έξω 
απλώς γελούν μαζί σου με τις αυτοκαταστροφικές σου τάσεις, όπως μου 
επεσήμανε σε πρόσφατο  e-mail του ο Σ. Ιλιτζάκ !!! 

     Η ιστορία σαν γεγονός είναι αυτό που είναι, ότι είναι ( δηλ.  
αντικειμενική ), αλλά η ερμηνεία της υποκειμενική και εμείς οι νομικοί το 
ξέρουμε καλά αυτό. Η ιστορία πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως ενιαίο 
σύνολο και όχι ν’ απομονώνονται  μόνον στιγμές της ( εκτός και 
ενδιαφέρει τον ερευνητή αυτό καθ’ αυτό το γεγονός ), άλλως μπορεί να 
βγουν στρεβλά συμπεράσματα. Οι όψιμες, αλλά καθόλου καινοφανείς  
ερμηνείες δεν προσδίδουν απολύτως τίποτα στην παιδείας μας, παρα 
μόνον σύγχυση και διχόνοια ( το εθνικό μας σπορ ). Η αληθινή παιδεία ας 
αναζητηθεί στις επιστολές του Δ. Σολωμού προς το δικαστή 
Γ.Μ.Τερτσέτη, ή στο λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα προς τους 
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νέους, η δε σχολική  «παιδαγωγική ιστορία» επ’  ο υδενί   μπο ρεί να 
ταυτιστεί με την απόλυτη αλήθεια ( πο υ αφο ρά εν πρώτο ις  τη διαρκή 
επιστημονική έρευνα ), διότι πως θα εξηγήσεις σ’ ένα παιδί τον 
αθυρόστομο τραχύ χαρακτήρα του Καραϊσκάκη και ταυτόχρονα τον 
«καθαγιασμένο» αγώνα του, όταν το παιδί ζει ακόμα στον κόσμο του 
απόλυτα καλού ( ναι/ μπράβο ) και  κακού ( μη  κακό ), χωρίς να μπορεί 
να διακρίνει τις ενδιάμεσες αποχρώσεις και το «συναμφότερον» . Αυτά 
θα έρθουν με την εμπειρία της ζωής, συν τω χρόνω ( βλ. Μ. Γιωσαφάτ: 
μεγαλώνοντας στην Ελληνική οικογένεια ). Όλα τα άλλα μόνο  σύγχυση 
και απόρριψη του δημιουργούν και τελικώς αποκόβεται από τον ιστό. 
Αποκόβεται από την παράδοσή του, πελαγοδρομεί χωρίς στήριγμα και τα 
παιδιά χρειάζονται στηρίγματα και σημεία αναφοράς. Θέλουν πρότυπα , 
αν δε δεν το υς δώσο υμε θα τ’ αναζητήσουν αλλο ύ και ίσως είναι προ ς 
ζημία τους. 

      Κλείνοντας ας υποκλιθούμε όλοι στο  ψήφισμα των αγωνιστών στην 
Επίδαυρο την 15η Ιανουαρίου 1822, απάντηση σε όλους τους αρνητές:   

“…Απόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου Έθνους των Ελλήνων, 
σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Ευρώπης 
και θεαταί των καλών, τα οποία ούτοι υπό την αδιάρρηκτον των νόμων 
αιγίδα απολαμβάνουσιν, ήτο αδύνατον πλέον να υποφέρωμεν μέχρις 
αναλγησίας και ευηθείας την σκληράν του Oθωμανικού Kράτους 
μάστιγα…” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
    «Ο πρώτος Πατριάρχης του “δουλεύοντος Γένους”  Γεννάδιος 
Σχολάριος Κουρτέσης (1398/1405 – 1472), διακρινόταν για την παιδεία 
και την σωφροσύνη του, καθώς  και το ανθενωτικό πνεύμα του έναντι των 
Δυτικών, αλλά και την προσωπικότητά του  σε σχέση με την 
θρησκευτικότητά του που ενέπνεε εμπιστοσύνη στον ταλαιπωρημένο και 
απελπισμένο ψυχικά λαό. Οι ιστορικοί της Αλώσεως, Κριτόβουλος και 
Φραντζής γράφουν για την εκλογή του στον Οικουμενικό θρόνο από τον 
Μεχμέτ Β΄ τον Πορθητή, όπως και για  και τα προνόμια ( όχι δικαιώματα ) 
που έλαβε , όπως το απαραβίαστο, το αφορολόγητο, το αδιάσειστο που 
δόθηκαν  τόσο  σ’ αυτόν, όσο  και στους αρχιερείς του.  Ο Μεχμέτ Β΄ δεν 
χορήγησε τα προνόμια από ευσπλαχνία, αλλά κινούμενος από το Κοράνι 
που δίδασκε την ανεκτικότητα απέναντι στου λαούς της Βίβλου 
(Χριστιανούς και Εβραίους), και ευμένεια απέναντι στους κατακτημένους 
ακόμη και αν του αντιστάθηκαν. Ο Μεχμέτ Β΄ γνώριζε πολύ καλά την 
επιρροή που ασκούσε η Εκκλησία στους Χριστιανούς. Ο Πατριάρχης 
καθίσταται από τότε ο μιλλέτ μπασή, / Εθνάρχης, ο θρησκευτικός  δηλαδή 
και πολιτικός ηγέτης, αφού ήταν πλέον, ο προστάτης των Χριστιανών 
ραγιάδων και η δικαιοδοσία του απλωνόταν σε όλα σχεδόν τα καθέκαστα 
του καθημερινού τους βίου. Ο ίδιος, και κατά προέκταση οι αρχιερείς του 
Θρόνου, ασκούσαν κοσμική εξουσία βασισμένη στους ιερούς κανόνες 
(κανονικό δίκαιο), στη νομοθεσία των βυζαντινών αυτοκρατόρων, σε 
πατριαρχικές, παλαιές και νεώτερες αποφάσεις και στο εθιμικό δίκαιο. 
Πάντα, ό μως, ήταν υπό λο γο ς και υπεύθυνο ς για τις πράξεις το υ , καθώς 
και του ποιμνίου του απέναντι στον σουλτάνο. Προσθέτουμε ότι η 
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριάρχη επεκτεινόταν σε όλους τους 
ορθόδοξους βαλκανικούς λαούς. Στην Εκκλησία και  στο γένος των 
χριστιανών στηρίχθηκε ο Μεχμέτ για τα οικονομικά του κράτους του, 
καθώς  τούτοι ήσαν καλλιτέχνες, βιοτέχνες και έμποροι φορολογούμενοι, 
ενώ οι Τούρκοι ήσαν μόνον πολεμιστές. Επομένως, τα προνόμια του 
Μεχμέτ προς τον Γεννάδιο που διατηρήθηκαν ως ακόμη το 1922, - με 
πολλές είναι αλήθεια διαταραχές μέσα στον χρόνο - , βοήθησαν το Γένος 
να επιβιώσει θρησκευτικά και πολιτικά, προστατευμένο από τον 
κατακλυσμό των τραγικών επιπτώσεων που έφερε η δουλεία, μολονότι δεν 
έλειψαν οι εκούσιοι εξισλαμισμοί λαϊκών και κληρικών τον πρώτο καιρό 
μετά την Άλωση και στους επόμενους αιώνες. Στην εξαθλίωση των 
πρώτων χρόνων, αλλά και των επόμενων αιώνων, η Εκκλησία, ως θεσμός, 
οι ταπεινές εκκλησίες και οι μονές  έγιναν καταφύγιο των ραγιάδων πιστών 
που ανακουφίζονταν έστω και για λίγες στιγμές από τα βάσανα της 
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σκλαβιάς. Είναι αλήθεια ότι όλη η μακρά χρονική περίοδος (1453 – 1600) 
χαρακτηρίζεται από συνεχείς καταπιέσεις των σουλτάνων σε βάρος των 
χριστιανών με αναγκαστικούς εξισλαμισμούς, κατασχέσεις ή κατεδαφίσεις 
ναών ή μονών, απαγόρευση ανέγερσης εκκλησιών, επισκευής 
παλαιοτέρων, αυθαιρεσίες σε βάρος της Εκκλησίας, απαγόρευση χρήσεως 
της καμπάνας, σε πολλές περιπτώσεις απαγόρευση ανάγνωσης του 
Ευαγγελίου ακόμη και σε ναούς και σε μοναστικά κελιά από τις εισβολές 
φανατικών Μουσουλμάνων. 

     Το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα ήταν μεγάλα πνευματικά κέντρα της 
Ορθοδοξίας κατά την Οθωμανοκρατία. Στο Άγιον Όρος με την πλούσια 
παράδοση στους χρόνους των βυζαντινών αυτοκρατόρων, 
εξακολουθούσαν να έχουν τον εκκλησιαστικό ηγέτη τους, τον Πρώτον (ως 
το τέλος του 16ου αι., που τον διαδέχτηκαν οι «γέροντες της Συνάξεως», η 
σημερινή Σύναξις). Πολλές είναι οι ταλαιπωρίες των μονών από την βαριά 
φορολογία, τις καταπατήσεις των μετοχίων και κτημάτων τους, τις συνεχείς 
πειρατείες και ληστείες που τις οδήγησαν πολλές φορές στην απόλυτη 
πτώχεια, πο υ ανακο ύφιζαν προ σωρινά οι δωρεές  των Βλάχων και 
Φαναριωτών και  αργότερα των  ηγεμόνων και  των Ρώσων τσάρων. Το 
Άγιον Όρος και τα Μετέωρα έδωσαν σοφούς κληρικούς, ιεράρχες, 
νεομάρτυρες και διαφύλαξαν την μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά του 
Βυζαντίο υ ως σήμερα. Αλλά και άλλες μονές, ό πως η μο νή το υ Τιμίο υ 
Προδρόμου στο Βέρμιο, των Ασωμάτων στην Νάουσα, της Αγίας Τριάδος 
στον Όλυμπο, της Ζάβορδας στην Δυτ. Μακεδονία, του αγίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω, κρατούσαν όρθιο τον αιχμάλωτο Χριστιανό, ανακόπτοντας 
το ρεύμα των εξισλαμισμών, εμπνέοντας την αντίσταση των πιστών, 
συμβάλλοντας στην ηθική συνοχή τους, ενώ οι όσιοι, «αγιοτικές μορφές», 
δεν συμβιβάζονταν  με την απομόνωσή τους στις μονές, και εξέρχονταν 
έξω στον κόσμο, γενόμενοι με τον ασκητικό βίο τους υποδείγματα 
Χριστιανών. Το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα ήσαν κέντρα παιδείας, 
θρησκευτικής τέχνης, καταφύγια κλεφταρματολών και αγωνιστών του 
1821, όπως ήσαν και κατά την τελευταία γερμανική Κατοχή, βοηθώντας 
ποικιλότροπα την Εθνική Αντίσταση. 

      Την εθνική και θρησκευτική αντίσταση κατά του κατακτητή εξέφρασαν 
με την θυσία τους οι νεομάρτυρες από τα πρώτα έτη της Αλώσεως ως τα 
μέσα το υ 1 9 ο υ αι. Κάθε τόπο ς, μικρός ή μεγάλο ς στην Ελλάδα έχει το ν 
νεο μάρτυρά το υ πο υ με το  παράδειγμα της εθελοθυσίας το υ στήριζε το 
φρόνημα των συμπατριωτών του και δυνάμωνε την Ορθοδοξία. 
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       Η όποια Παιδεία κατά την Τουρκοκρατία αποτελούσε  αποκλειστική 
υπόθεση της Εκκλησίας, που φρόντισε, - και ενώ ακόμη η Βασιλεύουσα 
αιμορραγούσε - , να ιδρύσει με πρωτοβουλία του Πατριάρχη Γενναδίου 
Σχολαρίου, την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, που λειτουργεί ως 
σήμερα. Στην πνευματική κίνηση του Γένους στα τέλη του 16ου αι. 
πολυδιάστατη ήταν η συμβολή του Πατριάρχου Ιερεμία Β΄ του Τρανού που 
το 1593 με την Σύνοδο που συνεκάλεσε, αποφασίσθηκε να μεριμνήσουν οι 
κατά τό πο υς επίσκο πο ι να ιδρυθο ύν σχο λεία και έτσι σταδιακά να 
λειτουργεί ένας καλός αριθμός σχολείων στην Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα 
(σχολή των Φιλανθρωπηνών), στην Αθήνα, στην Χίο, την Άρτα, στις 
Κυκλάδες. Στην Πατριαρχική Σχολή δίδαξαν σοφοί Δάσκαλοι, όπως ο 
Θεόφιλος Κορυδαλλεύς, που σπουδαγμένος στην Δύση έφερε  στην 
Ανατολή τον ευρωπαϊκό τρόπο διδασκαλίας, καλεσμένος από τον 
ιεροεθνομάρτυρα Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρι. Μαθητές του 
Κορυδαλλέως υπήρξαν σημαίνουσες προσωπικότητες της ελληνικής 
λογιοσύνης του 17ου αι. ( όπως ο Ιω. Καρυοφύλλης, Μελέτιος Συρίγος, 
Παΐσιος Μεταξάς κ.ά.) ανάμεσα στις οποίες διακρίνουμε τον Ευγένιο 
Γιαννούλη, που αποτραβήχτηκε στα ανήλια Άγραφα και ίδρυσε σχολή από 
την οποία αποφοίτησαν άξιοι μαθητές του, όπως ο Αναστάσιος Γόρδιος. 
Πάντως οι εν συνόλω σπουδάσαντες μαζί του σε πλήρες πρόγραμμα ήταν 
ελάχιστοι. 

         Στα τέλη το υ 1 6 ο υ αι πατριάρχευσε επί μακρό ν ο  Πατριάρχης 
Ιερεμίας Β΄ ο Τρανός (1572 – 1595 με διαλείμματα) που είδαμε λίγο 
παραπάνω, ο οποίος ανέπτυξε σοβαρό δογματικό διάλογο με τους 
πρωτοεμφανιζόμενος τότε Προτεστάντες του Λουθήρου και οι περίφημες 
σοφές «αποκρίσεις» του σ’ αυτούς αποτελούν τα συμβολικά μνημεία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο διάλογος αυτός είχε την σημασία του, γιατί ήταν 
ο πρώτος χριστιανικός διάλογος εν μέσω Τουρκοκρατίας. 

       Ο 18ος αι. σημαδεύτηκε με τον συνεχή αγώνα των Ορθοδόξων έναντι 
της ΡΚαθολικής Προπαγάνδας που είχε διεισδύσει στην Ελληνική Ανατολή 
από τον προηγούμενο αιώνα, αλλά και από το γενναίο κίνημα των 
Κολλυβάδων με το Άγιον Όρος να παραμένει η κύρια εστία της 
Ορθοδοξίας που  έλαβε μία νέα πνευματική διάσταση με την ίδρυση της 
Αθωνιάδας. Η Εκκλησία εξακολούθησε ν’ αποτελεί το στήριγμα του 
δούλου Γένους, μια επικοινωνία που την ενισχύει το εθνικό και πατριωτικό 
κήρυγμα επιφανών κληρικών, αλλά και απλών διδάχων μες στους 
ταπεινούς ναούς υπό το φως της λυχνοκαΐας. Τα κηρύγματα του 
Φραγκίσκου Σκούφου, του Ηλία Μηνιάτη, του Νικηφόρου Θεοτόκη και 
άλλων στόχευαν στην εμψύχωση του παραπικραμένου λαού με τον θείο 
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λόγο, αλλά και με την ελπίδα για την μελλούμενη ελευθερία. Μπορεί να 
φαντασθεί κανείς το φλογερό κήρυγμα των λαϊκών διδαχών και την 
επίδραση που ασκούσαν στις βασανισμένες ψυχές των πιστών. Ένα από 
αυτούς ήταν ο Νεκτάριος Τέρπος, ο ταπεινός μοναχός της μονής 
Αρδενίτσας, που με το κήρυγμα ανέστειλε τις εξωμοσίες στα χωριά της 
Ηπείρου. Οι μονές εξακολούθησαν ν’ αποτελούν τα μικρά σχολεία, όπου η 
εισαγωγή στα γράμματα γινόταν με το Ψαλτήρι, την Οκτάηχο, τις Πράξεις 
και Επιστολές των Αποστόλων, το Τριώδιο και άλλα εκκλησιαστικά βιβλία, 
όπως ήταν η Αμαρτωλών Σωτηρία του Αγαπίου Λάνδου, οι Νέοι 
Παράδεισοι κ.ά. Ήταν γραφική η εικόνα, μέσα στο ζόφος της δουλείας, με 
τα παιδάκια να προσέρχονται στον νάρθηκα της εκκλησίας με τα 
καλαθάκια τους που είχαν το μεσημεριανό τους. Είναι, ωσαύτως, γραφική 
εικόνα των Ελλήνων που προσέρχονταν στις εμποροπανηγύρεις για να 
αγοράσουν από τον μικροέμπορο ποικίλων ειδών εκκλησιαστικά και άλλα 
ψυχωφελή λαϊκά αναγνώσματα. Πολλά μάλιστα από τα βιβλία αυτά που 
έθρεψαν πνευματικά γενεές Ελλήνων σώζονται σήμερα σε βιβλιοθήκες, ως 
οικογενειακά κειμήλια, και σε στασίδια ψαλτών σε ταπεινούς ναούς της 
ελληνικής υπαίθρου. Επιφανείς λόγιοι της Τουρκοκρατίας εξακολούθησαν 
να αναδεικνύονται μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας μερικοί μάλιστα 
χωρίς να διστάζουν να φέρνουν στην Ελληνική Ανατολή ιδέες της σοφής 
Ευρώπης (Μεθόδιος Ανθρακίτης, Γεώργ. Σουγδουρής, Ευγένιος Βούλγαρις 
κ.ά.). Πάντως όταν το προνόμιο της παιδείας ανακαλείτο, τα παιδιά και οι 
δασκαλοκαλόγεροι έκαναν το μάθημά τους κρυφίως.  

       Κορυφαία φυσιογνωμία της εποχής ο πατρο Κοσμάς ο Αιτωλός (1714 
– 1779) ο φλογερός ιεροκήρυκας του σαστισμένου και πολυβασανισμένου 
Γένους που αρχικά δίδασκε την αγάπη, την ταπείνωση, έβαλλε κατά των 
δεισιδαιμονιών του αμόρφωτου λαού, υπερασπιζόμενος την συνοχή, την 
αλληλεγγύη, συμβουλεύοντας τους άρχοντες. Αυτά κατά την πρώτη 
περιοδεία του που έληξε το 1767. Η δεύτερη περιοδεία του, από το 1775 – 
1779,  ήταν περισσότερο δημιουργική , αφού ίδρυσε σχολεία, μιλώντας  με 
θέρμη για την ανάγκη εξύψωσης του πνευματικού επιπέδου του λαού, 
μαχόμενος κατά των εξωμοσιών, κηρύσσοντας την μελλούμενη ελευθερία, 
την ισότητα, καταπολεμώντας  την αδικία και την καταπίεση, διδάσκοντας 
την επάλληλη σχέση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, αφυπνίζοντας την εθνική 
συνείδηση, ως τον θάνατό του (24 Αυγ. 1779). 

         Εξάλλου, η Εκκλησία είχε γενναία συμμετοχή στον Αγώνα του 1821. 
Κορυφαία φυσιογνωμία ο μάρτυς Γρηγόριος Ε΄, που ήταν ενήμερος της 
επαναστατικής κινήσεως από τον καιρό που ήταν αυτοεξόριστος στο Άγιον 
Όρος, όπου συζητούσε για την Φιλική Εταιρεία με τον αγωνιστή Φαρμάκη 
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το 1818. Γνωστές ήσαν οι επαφές του με τους Φιλικούς, τον επίσκοπο 
Σαλώνων Ησαΐα και τον Φιλικό Ιω. Παπαρρηγόπουλο. Τις κινήσεις του 
γνώριζε η Πύλη και τον παρακολουθούσε, ενώ η Ρωσσική Πρεσβεία του 
πρότεινε πριν από την έκρηξη της Επαναστάσεως να τον φυγαδεύσει. 
Κατηγορήθηκε ότι αφόρισε την επανάσταση του Αλεξ. Υψηλάντη, αλλ’ αυτό 
το έπραξε θέλοντας να προστατεύσει τους Έλληνες, ιδίως στην ΚΠολη, από 
τις σφαγές τις οποίες τελικώς δεν απέφυγαν με τα όσα τραγικά 
ακολούθησαν με την αγγελία της Επαναστάσεως στην Πελοπόννησο. Την 
Κυριακή του Πάσχα του 10/22 Απριλίου 1821 απαγχονίστηκε στην 
κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, που από τότε παραμένει κλειστή, μαζί με 
τους μητροπολίτες Εφέσου Άνθιμο, Νικομηδείας Αθανάσιο, Αγχιάλου 
Ευγένιο. Η θυσία του είχε μεγάλη απήχηση στον επαναστατημένο ελληνικό 
λαό που εμπνεύστηκε από τον θάνατό του. Τις επόμενες ημέρες 
μαρτύρησαν και άλλοι αρχιερείς ανάμεσά τους και ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, 
που βρισκόταν τότε στην ΚΠολη ως συνοδικός. Την 3 Ιουνίου 1821 
απαγχονίστηκαν ο λόγιος μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Δωρόθεος 
Πρώιος, ο Δέρκων, ο Μυριοφύτου, ο Γάνου και χώρας και ο Μεσημβρίας. 
Την 17η Απριλίου, ημέρα Κυριακή του Θωμά, απαγχονίστηκαν στην 
Αδριανούπολη ο πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ΣΤ΄ με το 
μοναχικό του ένδυμα κατά διαταγήν του σουλτάνου, και ο μητροπολίτης 
Σωζοπόλεως Παΐσιος Πρικαίος, αδελφός του πρωτεργάτη του Αγώνα στην 
Σωζόπολη. Στις 7 Ιουλίου 1821 απαγχονίστηκαν και αποκεφαλίσθηκαν ο 
αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός μαζί με τον Κιτίου Μελέτιο, τον 
Κυρηνείας Λαυρέντιο, τον Πάφου Χρύσανθου, τον ηγούμενο της μονής 
Κύκκου Ιωσήφ και άλλους κατώτερους κληρικούς. Οι απαγχονισμοί τους 
συνοδεύτηκαν από λεηλασίες και καταστροφές μονών, επισκοπικών 
μεγάρων. Τον Απρίλιο του 1821 απαγχονίστηκαν στην Θεσσαλονίκη, μαζί 
με προκρίτους της πόλεως, ο επίσκοπος Κίτρους Μελέτιος, ο παπά Γιάννης 
του ναού του αγίου Μηνά, ενώ ο Φιλικός παπά Μαρκόπουλος, που 
συνελήφθη μεταφέροντας επαναστατικά έγγραφα, μαρτύρησε στην φυλακή 
του Λευκού Πύργου. Στην Μακεδονία οι ιεράρχες Άνθιμος Γρεβενών, 
Ιερόθεος Ιερισσού και Αγίου Όρους, Χρύσανθος, Σερρών, ο κατόπιν 
Οικουμενικός Πατριάρχης, Ιγνάτιος Αρδαμερίου με πλούσια συμβολή στον 
Αγώνα μετά την κάθοδό του στην Ν. Ελλάδα, ο Βενιαμίν Κοζάνης, ο 
Κωνστάντιος Μαρωνείας εκ των άμεσων συνεργατών του Εμμ. Παπά στην 
Επανάσταση της Χαλκιδικής, είχαν μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία. Άλλωστε 
η Φιλική Εταιρεία περιλάμβανε στην οργάνωσή της ιερείς, ποιμένες και 
αρχιποιμένες. 

         Είναι γνωστή η πληθωρική συμμετοχή σ’ όλον τον Αγώνα του 
Παλαιών Πατρών Γερμανού, του Μονεμβασίας Χρυσάνθου, της 
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Χριστιανουπόλεως Γερμανού, του Παπαφλέσσα με την θυσία του στο 
Μανιάκι και τον ρόλο του στην όλη δράση της Φιλικής Εταιρείας με τον 
υπασπιστή του τον θρυλικό σημαιοφόρο του παπά Τούρτα. Την 
Επανάσταση στο Πήλιο οργάνωσε κατά κύριο λόγο ο αρχιμανδρίτης και 
λόγιος Άνθιμος Γαζής συνεπικουρούμενος από τον συνάδελφό του 
Γρηγόριο  Κωνσταντά. Ο Αθ. Διάκος και η θυσία του στην Αλαμάνα. Την 
περίοδο 1822 – 1825 διακρίθηκαν κατά ένα ή τον άλλο τρόπο ο επίσκοπος 
Άρτης Πορφύριος, συνεργάτης του Κολοκοτρώνη, ο πρωτοστάτης στην 
επανάσταση στην Εύβοια και την Κάρυστο Νεόφυτος και ο επίσκοπος 
Ευρίπου Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος. Από τους 
περισσότερο γνωστούς της περιόδου αυτής ήταν ο επίσκοπος Ανδρούσης 
Ιωσήφ, υπουργός της Θρησκείας, ενώ καίριος ρόλος στην συμφιλίωση των 
αντιμαχομένων του εμφυλίου πολέμου ήταν αυτός των μητροπολιτών 
Τριπόλεως Δανιήλ και του Κορίνθου Κυρίλλου. Στην Α΄ Εθνοσυνέλευση 
της Επιδαύρου πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι λόγιοι κληρικοί Θεόκλητος 
Φαρμακίδης, Θεόφιλος Καΐρης, Γρηγόριος Κωνσταντάς και  Άνθιμος 
Γαζής (ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Καθηγητής του Α.Π.Θ).» 

               Αυτά ενδεικτικώς  και  όχι περιοριστικώς για τον ρόλο της 
ιεραρχείας της εκκλησίας, αλλά και των απλών μοναχών στον αγώνα του 
’21, που ούτε καν  αναφέρθηκαν στην εκπομπή !! 

 

 

Αγ. Λαύρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά, οι κύριες εξεγέρσεις και τα 
κινήματα κατά την οθωμανική περίοδο ήταν τα εξής: 

1457-1459: - Ο Βησσαρίων (1403-1472), επιχειρεί με τον πάπα Καλλιστό 
Γ (1457) και τον Πάπα Πίο Β‘ (1459) να συγκεντρώσει στρατό με τη 
βοήθεια Ιπποτών για να απελευθερώσει τους Έλληνες, στον χώρο των 
νησιών του Αιγαίου, αλλά δεν τα καταφέρνει.  

1461  Ιούλιος:- Ο οθωμανικός στόλος απέπλευσε από τη Σινώπη με 
επικεφαλής τον εξωμότη Mαχμούτ, πρώτο εξάδελφο του 
μυστικοσύμβουλου του Δαβίδ Γεωργίου Aμοιρούτζη, και πολιόρκησε 
την Tραπεζούντα.  

1462 - Επανάσταση στη Λέσβο. Απελευθέρωση του νησιού για περίπου 
ένα χρόνο. Καταστολή και όργιο σφαγών από 10.000 στρατιώτες. 

1463 – Ο Κροκόνδειλος Κλαδάς πολεμάει στο πλευρό των Βενετών 
εναντίον των Οθωμανών.  Απελευθέρωση της Καλαμάτας. Μετά από 16 
χρόνια πολέμου, δυσαρεστημένος που η Μάνη δίνεται στους Οθωμανούς 
μαζεύει 16000 άνδρες και συνεχίζει μόνος του τον πόλεμο.  
Απελευθερώνει τη Μάνη τον Οκτώβριο του 1479, το Άργος τον 
Δεκέμβριο του 1479 και πολλές άλλες περιοχές της Ρούμελης μαζί με 
άλλους αρχηγούς όπως Μιχαήλ Μπούας, Ράλης, Γραίτζας, Μποζίκης και 
άλλοι .  

1474 - Οι Τούρκοι πολιορκούν την Λήμνο αλλά η τελική απόβασή τους 
στό φρούριο του «Κότσινου» αποτυγχάνει όταν στρατός και λαός 
ρίχνουν τους Τούρκους εισβολείς στην θάλασσα.  

1481 – Επανάσταση στην Ήπειρο. Πάλι με αρχηγό  το ν Κροκόδειλο 
Κλαδά μαζί  με τον Ιωάννη Καστριώτη ( υιό του Σκεντέρμπεη). 
Απελευθερώθηκε η Αυλώνα, η Χειμάρρα και συνολικά 50 χωριά και 
κωμοπόλεις της Ηπείρου. Στη δεύτερη φάση ο Κλαδάς συγνεκτρώνει 
15000 άνδρες αλλά χάνει στη μάχη τον Αύγουστο του 1481.  
Εν τω μεταξύ, πέθανε ξαφνικά ο  Σουλτάνος Μωάμεθ Β', και ο  Κλαδάς 
εγκλώβισε τον τοπικό διοικητή και απελευθέρωσε όλη την περιοχή της 
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Ηπείρου. Ο Καστριώτης ορίζεται διοικητής της Χειμάρρας.  
Η εμφύλια διαμάχη των Οθωμανών λήγει, αναλαμβάνει Σουλτάνος ο 
Βαγιαζήτ Β', ο οπο ίο ς με 3 0 00 0  άνδρες κινείται στη Χειμάρρα και την 
καταλαμβάνει το 1492 αναγκάζοντας όλους τους πληθυσμούς της 
περιοχής σε βίαιο εξισλαμισμό.  

1490 - Ο Κροκόδειλος Κλαδάς έχει επιστρέψει στην Πελοπόνησο και 
ετοιμάζει νέο απελευθερωτικό κίνημα εκεί. Συλλαμβάνεται από τους 
οθωμανούς και αποκεφαλίζεται. Οι γιοι του πήραν μέρος στον δεύτερο 
βενετο-οθωμανικό πόλεμο και πολιτογραφήθηκαν πολίτες της Βενετίας.  

1492-1495 - Πέντε χιλιάδες Ελληνες επαναστάτες υπό τους Ανδρέα 
Παλαιολόγο και Κων/νο Αριανίτη-Κομνηνό (γυναικαδελφό του 
Σκεντέρμπεη), κυριεύουν την Βορειοηπειρωτική πόλη Σκόδρα και 
προελαύνουν  πρός  Ν.Ηπειρο και Θεσσαλία, ενώ οι οθωμανοί  
υποχωρούν τρομοκρατημένοι.  

1500 - Ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ εκστρατεύει κατά της Πελοποννήσου και 
καταλαμβάνει Πύλο, Μεθώνη και Κορώνη, σφάζοντας αλύπητα τους 
Ελληνικούς πληθυσμούς. Οι Ελληνες καταφεύγουν στά όρη του Μωριά 
και αντιστέκονται. ( Η προφορική παράδοση διασώζει για την εποχή 
εκείνη την ύπαρξη κάποιου οπλαρχηγού Τριαντάφυλλου Τσεργίνη, ο οποίος 
μέλλει να είναι ο γενάρχης των Κολοκοτρωναίων ).  

1517 - Οι οθωμανοί πολιορκούν την Αίγυπτο και ετοιμάζονται να 
κάψο υν την μο νή Σινά. Αντιδρο ύν ο ι Χριστιανο ί σ(ι)παχήδες {ιππότες} 
του οθωμανικού στρατού με ηγέτη τον Ιωάννη Τσερνωτά και σώζεται η 
μονή. Ο Τσερνωτάς αποκαλείται από τους μοναχούς " μέγας 
σημαιοφόρος της Ελλάδος", διότι σήκωσε την  σημαία του αγ. Γεωργίου ! 
( βλ. σχετ. Νεκτάριο Ιεροσολύμων και ανακ. Δημ. Σταθακόπουλου σε 
Κορινθιακό συνέδριο 2009) 

1522 - Πο λιο ρκία και άλωση της Ρόδου πού την υπερασπίσθηκαν με 
γενναιότητα οι Ιππότες του Τάγματος Αγίου Ιωάννου και οι Ελληνες της 
νήσου. Μετοίκηση των Ιπποτών και χιλιάδων Ροδίων σε Πελοπόννησο 
και Κρήτη. Κατάληψη από τους οθωμανούς και των νήσων Κώ, 
Καλύμνου, Νισύρου, Σύμης, Κάσου και Καρπάθου. Σφαγές και 
μετοικεσίες μέρους των Ελληνικών πληθυσμών.  
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1525. Επανάσταση των Ελλήνων σε Μεθώνη και Κορώνη  με την 
βοήθεια των Ιωαννιτών ιπποτών. Εγκατάλειψή τους από τους Δυτικούς, 
ήττα και σφαγές αυτών. Μετοικεσία των κατοίκων της Κορώνης στήν 
Κ.Ιταλία και Σικελία, όπου αποδεκατίζονται από την πανώλη.  

1537. Ο οθωμανικός στόλος υπό τον εξωμότη Χαϊρεντίν 
«Μπαρμπαρόσσα» («Κοκκινογένη»), καταναυμαχεί τον Βενετικό στόλο 
έξω από τους Παξούς και πολιορκεί την Κέρκυρα.  

1538. Οι οθωμανοί πολιορκούν Ναύπλιο και Μονεμβασιά   αλλά 
αποτυγχάνουν πρό της ηρωϊκής αντιστάσεως των Ελλήνων κατοίκων 
τους και της Βενετικής φρουράς.Ο Τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν 
κυριεύει την Σκιάθο και την Κάρπαθο, λεηλατεί Μυλοπόταμο και Σητεία, 
και επιβάλλει σκληρή φορολογία σε Ανδρο και Σέριφο.  

1571 - Ο οθωμανικός στόλος υπό τον περιώνυμο πειρατή Ουλούτζ Αλή 
πλέει πρός κατάληψη της Κέρκυρας. Οθωμανικό σώμα στρατού πού 
αποβιβάστηκε στό Μανδράκι για λαφυραγώγηση, πέφτει σε ενέδρα 
Ελλήνων ιππέων υπό τον Γεώργιο Μόρμορη και εξοντώνεται. Οι 
οθωμανοί αποτυγχάνουν στήν Κέρκυρα αλλά καταπλέουν στά παράλια 
της Κρήτης και κάνοντας αποβάσεις λεηλατούν και πυρπολούν περί τά 
πενήντα χωριά στήν επαρχία Αποκορώνου, αποχωρώντας με  χίλιους 
αιχμαλώτους. 
1571 - Μετά την νίκη του Ευρωπαϊκού στόλου, οι Ελληνες 
επαναστατούν σε πολλά σημεία το υ Ελλαδικο ύ χώρο υ. Στό περίφημο 
«Χρονικό του Γαλαξιδίου» περιγράφεται η εξέγερση στήν περιοχή της 
Παρνασσίδας, η οποία όμως -αβοήθητη από τους Δυτικούς- εξελίχθηκε 
σε διώξεις και σφαγές των Ελλήνων.  

1571 – Στην Πελοπόννησο, οι Ελληνες εξεγείρονται στον μεν νότο  αλλά 
η επανάσταση χωρίς βοήθεια από τους Ευρωπαίους αποτυγχάνει και οι 
πολεμιστές με τα γυναικόπαιδα καταφεύγουν στήν Νεάπολη της Ιταλίας, 
στο δε βορρά ( μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας ) εξεγείρονται  ελληνες και 
αλβανοί με τον Ιωάννη Τσερνωτά ( υιό του Νικολάου και εγγονό του 
Ιωάννη που το 1517 είχε σώσει την μονή Σινά στην Αίγυπτο ) και τον 
Π.Π.Γερμανό τον Α'. Το κίνημα με 50.000 επαναστάτες ( Ελληνες & 
Αρβανίτες χριστιανούς σύμφωνα με τα Ισπανικά αρχεία και τον 
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Ιω.Χασιώτη, βλ. και Δημ. Σταθακόπουλο ανακ. σε Κορινθιακό συνέδριο 
2009  ) προδίδεται και οι κεφαλές τους "εξελεπίζονται" δηλ. γδέρνονται  
ζωντανοί. 

1571 - Εν τώ μεταξύ οι οθωμανοί , πνέοντες μένεα για την πανωλεθρία 
του στόλου τους, ναυπηγούν ταχύτατα νέο και προβαίνουν σε σφαγές 
των Ελλήνων στήν Θεσσαλονίκη, τον Αθω και τά νησιά του Αιγαίου.  
Οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Πατρών καίγονται στήν πυρά για 
παραδειγματισμό.  

 1585 – O επαναστατικός αναβρασμός γιγαντώνεται όταν επαναστατεί η 
Aκαρνανία υπό τον Aρματολό Θεόδωρο Γρίβα. Mαζί του επαναστατούν, 
την ίδια περίοδο, οι Aρματολοί της Hπείρου Mάρκος Πούλιος και 
Mαλάμης. Kαταλαμβάνεται καί απελευθερώνεται η Aρτα και οι 
επαναστάτες βαδίζουν κατά των Iωαννίνων , τα οποία όμως 
αποτυγχάνουν να καταλάβουν με αποτέλεσμα η επαναστατική αυτή 
προσπάθεια να μη έχει συνέχεια  

1596 - Νέα εξέγερση στην Χιμάρα τον Αύγουστο με μπροστάρη τον 
Μανιάτη Αρχιεπισκόπο Αχρίδος Αθανάσιο. Ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε 
βοήθεια από τον πάπα Κλημέντα Η’ κι από τον Γερμανό Ροδόλφον Β’ 
αλλά δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Επειδή «δεν ήξεραν μάλιστα οι κάτοικοι της 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, αν είναι Ελληνες ( sic )» έστειλαν 
στον πάπα Κλήμεντα Η’ γράμμα. Το γράμμα έγγραφε:  “…Κέχηνε προς 
το ύτο  ο  το υ Χριστο ύ λαό ς, ο  Θετταλίας, Ηπείρο υ τε και Μακεδο νίας και 
σύμπασα εφεξής η ΕΛΛΑΣ και μυρίους υπερ της πίστεως θανάτους 
υποστήσεται…..”  

1600 – Το 1598 πήγε στην Βενετία μοναχός από τα Ιωάννινα, 
απεσταλμένος του Μητροπολίτου Λαρίσης για να συνεννοηθεί με τους 
Ελληνες της διασποράς για την απελευθέρωση, με την βοήθεια του 
Φιλίππου Γ’ της Ισπανίας και το υ Ρο δό λφο υ Β  ́ της Γερμανίας.  
Η επανάσταση ξέσπασε το 1600 αλλά βάφτηκε στο αίμα. Ανάμεσα στα 
θύματα ήταν κι ο νεομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Νεοχωρίου και Φαναρίου 
Σεραφείμ. Ο Διονύσιος καθαιρέθηκε από την αρχιεπισκοπή μετά από την 
σφαγή και διέφυγε στην Ιταλία. 
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1601.  Οθωμανικό φιρμάνι με ημερομηνία 29η Μαρτίου 1601, για 
επιβολή παιδομαζώματος επ’ απειλή καρατομήσεως των γονέων πού 
αρνούνται την παράδοση των παιδιών τους, προκαλεί και πάλι εξεγέρσεις 
των υποδούλων Ελλήνων σε Ρούμελη, Μακεδονία και Ηπειρο. 
Εξ αιτίας των διώξεων των Τούρκων, κατά την ίδια εκείνη εποχή, 
παραδίδεται ότι πολλοί Ελληνες της Ηπείρου, για να σώσουν τά παιδιά 
τους καταφεύγουν στά όρη του Σουλίου και έτσι δημιουργούνται εκεί οι 
πρώτοι πυρήνες εγκαταστάσεως και επαναστατικής οργανώσεως των -
μετέπειτα- ξακουστών Σουλιωτών. 

1602 - Ο μακρινός απόγονος του Παλαιολόγου και Γάλλος ευγενής 
Charles Gonzaguw (1580-1637) δούκας του Nevers με την έγκριση του 
Γάλλου Βασιλιά Ερρικού Δ’, μετείχε σε επίθεση των χριστιανικών 
κρατών κατά των οθωμανών στον πόλεμο με τους Ούγγρους. Εκεί ήλθε 
σε επαφή με τον αρχιεπίσκοπο Τιρνόβου Διονύσιον Ράλλη Παλαιολόγο ο 
οποίος ήταν θερμός υποστηρικτής μιας επανάστασης.  
Το σχέδιο του αρχικώς δεν πραγματοποιηθεί αλλά το 1609 οι Μανιάτες 
ήρθαν σε επαφή μέσω κληρικών με τον δούκα και του ζητούσαν να 
ηγηθεί επανάστασης. Οι ετοιμασίες είχαν φτάσει σε καλό σημείο ο 
στρατός είχε συγκεντρωθεί αλλά ξέσπασε ο Τριακονταετής Πόλεμος 
(1618-1648) και τα σχέδια δεν πραγματοποιήθηκαν. Στις προεργασίες 
συμμετείχαν κι ο Λακεδαιμονίας Χρύσανθος κι ο πρώην (καθαιρέθηκε) 
επίσκοπος Λάσκαρης. 

1603-06 - Επιδρομές Τοσκανών, Ναπολιτάνων και  Ιπποτών της Μάλτας 
στό Αιγαίο. Απόπειρα καταλήψεως της Πύλου και κατάληψη της Κώ. 
Επαναστατικός οργασμός σε όλη την Ελλάδα. 

1609. Ανταρσία των Μανιατών. Ενέργειες του Δούκα της Νεβέρ (ο 
οποίος ήταν απόγονος του τελευταίου δεσπότη του Μυστρά Θωμά 
Παλαιολόγου), πρός ενίσχυση της επαναστάσεως των Ελλήνων. 

1611. Ο Μητροπολίτης Διονύσιος Τρίκκης (γνωστός και ως «Φιλόσοφος 
ή Σκυλόσοφος») επανήλθε στην Ελλάδα στην ιερά μονή Αγίου 
Δημητρίου Διχούνη. Συγκέντρωσε ολίγους επαναστάτες όπως ο 
επίσκοπος Δρυϊνοπόλεως Ματθαίος, ο γραμματικός του Οσμάν Ιωάννης 
Λάμπρος, ο Ζώτος Τσιρίπος, ο Ντελή Γιώργος.  
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Κατέλαβαν τα Ιωάννινα αλλά οι οθωμανοί αντεπιτέθηκαν και συνέλαβαν 
κατόπιν προδοσίας τον Διονύσιο. Τον έγδαραν ζωντανό, όπως καθώς και 
τον ιερωμένο Σεραφείμ από τά Αγραφα. 

1645-1669. Οθωμανο-Βενετικός πόλεμος στήν Κρήτη. Οι Ελληνες  
συμπαρατάσσονται με τους Βενετούς, παρά την μακρόχρονη κατοχή της 
μεγαλονήσου από αυτούς και τίς δό λιες συμπεριφο ρές το υς, γιατί η 
σκλαβιά υπό τους οθωμανούς είναι σκληρή.  

1647-1661. Μετά τον πόλεμο  για την κατο χή της Κρήτης, γίνονται 
έντονες επαναστατικές διεργασίες σε συνεργασία με τους Βενετούς. Ετσι 
έχουμε πολιορκία του Ναυπλίου τον Ιούνιο 1647 αλλά και επιδρομές 
Βενετικού στόλου και καταδρομικών Ελληνικών πλοίων  σε Εύβοια, 
Βόλο, Χίο, Μυτιλήνη και Τσεσμέ. Εξέγερση και στη Χιμάρρα. 
Οι Τούρκοι, μετά την κατάληψη του Χάνδακα, επανέρχονται εναντίον 
των Μανιατών και με άφθονο  χρυσό προκαλούν διχόνοια και 
αλληλοσκοτωμούς («βεντέτες») μεταξύ ισχυρών οικογενειών της Μάνης. 
Μία από τίς συνέπειες είναι η εγκατάλειψη της πατρώας γής από την 
μεγάλη οικογένεια των Στεφανόπουλων, πού εγκαταστάθηκε σύσσωμη 
στήν Κορσική. (Από αυτήν την γνωστή οικογένεια της Μάνης, είναι 
γνωστό ότι κατάγονταν και η μητέρα του Μεγάλου Ναπολέοντος, η 
περίφημη Λετίτσια και ο εξ απορρήτων του Nicolo Stefanopoli). 

1648-1687 - Ο μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος γράφει για τον 
οργασμό εξισλαμισμών αυτής της περιόδου:  

"Ενεκα των από των Τερε-βέηδων πιέσεων τούτων και των δεινών 
διωγμών οι από του ποταμού Ακάμψιος (Τσορόχ) μέχρι Τραπεζούντος 
συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, οι κατοικούντες τας περιφερείας Ριζαίου, 
Οφεως, Σουρμένων και Γημωράς εξισλαμίστηκαν αθρόως. Οι χριστιανοί 
της περιφέρειας Οφεως είχον εξισλαμισθεί κατά την παράδοσιν ομού μετά 
του επισκόπου αυτών Αλεξάνδρου μετονομασθέντος Ισκεντέρ...".  

1680 - επαναστατεί πάλι η Πελοπόννησος σε συνεργασία με τους 
Βενετούς. H νέα αυτή επαναστατική κίνηση στέφεται από επιτυχία.  
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Eτσι μέσα σε 7  χρό νια, το  1687, ολόκληρη η Πελοπόννησος εκδιώκει 
τους οθωμανούς και περιέρχεται υπό την κυριαρχία των Βενετών. 

1684. Η συντριβή των Οθωμανών στη Βιέννη, προκαλεί ενθουσιασμό 
στους υπόδουλους λαούς των Βαλκανίων και οι Βενετοί σπεύδουν να 
στείλουν στό Ιόνιο πέλαγος τον στόλο τους, με ναύαρχο τον υπερασπιστή 
της Κρήτης Φραντζέσκο Μοροζίνι, προκειμένου να συνεγείρει τους 
Ελληνες της Επτανήσου και της Ακαρνανίας.  Μαζί συνεκστρατεύουν 
και τρείς ξακουστοί Ελληνες αρματωλοί, ο Αγγελής Σουμίλας ή 
«Βλάχος» από τά Γιάννενα, ο Πάνος Μεϊντάνης από την Κατούνα της 
Ακαρνανίας και τό «Μικρό» Χορμόπουλο από την ορεινή περιοχή των 
Αγράφων. Αυτοί είχαν αιχμαλωτισθεί αρχικά από τους Βενετούς αλλά, 
ενώ μεταφέρονταν σιδηροδέσμιοι στήν Βενετία για δίκη και εκτέλεση, τό 
πλοίο δέχθηκε επίθεση από Αλγερινούς πειρατές. Oι αιχμάλωτοι 
αρματωλοί ζήτησαν από τον Βενετό πλοίαρχο να τους ελευθερώσει 
προ κειμένο υ να πάρο υν μέρο ς στήν μάχη. Όχι μό νο  το υς απέκρο υσαν 
αλλά κατέλαβαν και τό πειρατικό πλοίο. Οι Βενετοί, εκτιμώντας την 
παλληκαριά των Ελλήνων οπλαρχηγών, τους προσέλκυσαν στήν 
υπηρεσία τους και στήν νέα αυτή ναυτική εκστρατεία κατά των 
οθωμανών (η οποία έγινε με τριάντα οκτώ γαλέρες, έξη γαλεάτσες και 
πολλά φορτηγά πλοία), τους αποβίβασε στήν Ηπειρωτική περιοχή 
«Δέματα», για να προετοιμάσουν την πολιορκία της Λευκάδας. 
Στήν νέα αυτή επαναστατική κίνηση με άμεσο στόχο την απελευθέρωση 
της Λευκάδας, συμμετείχαν συνολικά 2.000 Ελληνες, οι μέν Κεφαλλήνες 
και Ιθακήσιοι με αρχηγούς τους : Μεταξά, Δελλαδέτσιμο   και Αννινο, οι 
Ζακύνθιοι με τους ευγενείς Ιωάννη Κουτούβαλη και Νικόλαο Κομούτο 
και οι Κερκυραίοι με τους ιππότες Βαρβάτη και Μιδάνο. Συμμετείχε 
επίσης ο ευγενής Ζακύνθιος Σταματέλος Καπνίσης, ο οποίος είχε 
εξοπλίσει με δικά του χρήματα μιά πολεμική γαλιότα με πλήρωμα 
ογδόντα ανδρών. 

1687 - 1715 - H επιτυχημένη αυτή επαναστατική κίνηση στην 
Πελοπόννησο επηρρεάζει την κατάσταση στην Στερεά Eλλάδα. Eτσι τον 
Σεπτέμβριο του 1687 βαδίζουν προς την Aθήνα. Oι οθωμανοί υποχωρούν 
και κλείνονται αμυνόμενοι στην Aκρόπολη, όπο υ ως γνωστό ν, από 
βόμβα που έρριξαν τα πυροβόλα του Mοροζίνι προκλήθηκαν και 
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καταστροφές στο γνωστό τμήμα του Παρθενώνα που από  τότε είναι 
γκρεμισμένο.  

1764 – ο Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας ηγήθηκε επαναστατικού 
κινήματος (σε συνεργασία με τον Π. Πατρών). Αποκεφαλίστηκε από τους 
Οθωμανούς κατά τρόπο βάρβαρο (χωρίς μάλιστα να έχει εκδοθεί 
Σουλτανικό φιρμάνι). 

1766 - Υποκινείται νέο επαναστατικό κίνημα, στην Hπειρο αυτή τή 
φορά, στο οποίο πρωτοστατεί ο Aρματολός Γεώργιος Παπάζωλης. Oμως 
και το εγχείρημα αυτό γρήγορα αποτυγχάνει. 

1770 - Καταπλέει στό Aιγαίο ο Pωσικός στόλος υπό τον Θεόδωρο 
Oρλώφ. Tο «όνειρο» των Eλλήνων για ελευθερία ξαναζωντανεύει. Eτσι, 
τη χρονιά αυτή, με την άφιξη της Mοίρας του Pωσικού Στόλου στο 
Aιγαίο, ξεσηκώνονται οι Mανιάτες,  η Aιγιάλεια, τα Καλάβρυτα                        
( καταστέλονται από τους Papoli & Capar ) η Kορινθία, η Λιβαδειά,  
η περιοχή Bάλτου και Ξηρομέρου στην Aιτωλοακαρνανία  
και τα Σφακιά των Xανίων υπό τον Δασκαλογιάννη,  
ο οποίος γδάρθηκε ζωντανός από τους Τούρκους . 

1782 - Με αφορμή την υπογραφή της Pωσο-αυστριακής συμφωνίας για 
την διάλυση της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας, (με την κωδική ονομασία 
«το μάδημα της παπαρούνας») οι Eλληνες ξεσηκώνονται και πάλι, αφού 
εξασφάλισαν την υποστήριξη της Aικατερίνης της Mεγάλης, της 
Aυτοκράτειρας της Pωσίας, η οποία απέστειλε στο Aιγαίο Mοίρα του 
Pωσικού Στόλου υπό τον Λάμπρο Kατσώνη, με σκοπό την υποστήριξη 
των επαναστατικών κινημάτων κατά της Tουρκίας. Oμως και η 
προσπάθεια αυτή δεν καρποφόρησε. 

1808 - Νέα επαναστατική κίνηση στήν περιοχή των Xασίων και του 
Oλύμπου με επικεφαλής τον Παπα-Eυθύμιο Bλαχάβα, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. 

1808 - Ελληνες ( Κολοκοτρώνης κ.λ.π ), ο Αλή Φαρμάκης ( Λάλα ) και οι 
Γάλλοι με Nicolo Stefanopoli  και Xavier Donzelot ετοιμάζουν  κοινό 
κίνημα αυτονόμησης του Μοριά υπό Γαλλική επικυριαρχία. 
Υπογράφεται μνημόνιο συμμαχίας και σχέδιο διοίκησης, αλλά οι Γάλλοι 
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χάνουν το ενδιαφέρον τους, "οι συνωμότες" προδίδονται και δραπετεύουν 
στη Ζάκυνθο ( βλ. σχετ. Παν. Ζέπος 1969 και Νικ. Βερνίκος, εκδ. Τολίδη 
1997 ). 

1821 – Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει τη σημαία της Επανάστασης 
στις 24 Φεβρουαρίου στη Μολδοβλαχία με το σύνθημα «ΥΠΕΡ 
ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»  

1821 - Μάρτιος ( 14 - 30 ) : Μοριάς και Ρούμελη , αλλά και  πάμπολλες 
περιοχές του Ελλαδικού χώρου και της Μ.Ασίας κατοικούμενες από 
Ελληνες ξεσηκώνονται. Οι εξεγέρσεις πνίγονται στο αίμα. Ο Πατριάρχης 
Γρηγόριος Ε’, ανήμερατο Πάσχα ( 10/22 Απριλίου 1821 ) κρεμιέται στην 
πύλη του Πατριαρχείου Κων/ πόλεως. Στο Μοριά και σε μερικά σημεία 
της Ρούμελης η επανάσταση "στέκεται". Ο άγιος Αλέξιος ( 17.03.1821 )  
με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του, σηματοδοτεί 3 λειτουργίες/ 
ορκομωσίες ορόσημα !!!  17.03.1821 Βουκουρέστι ( ναός Ταξιαρχών ) 
Αλ. Υψηλάντης. 17.03.1821 Αγ. Λαύρα ( πανηγυρίζει η μονή γιατί  εκεί 
βρίσκεται η κάρα του αγίου Αλεξίου ), τελείται η λεγόμενη ορκομωσία 
από τον Π.Π.Γερμανό και τον Κερνίκης Προκόπιο ( βλ. κώδικα μονής ). 
Οδεύουν προς Καλάβρυτα, Αίγιο, Πάτρα. 17.03.1821, Αρεόπολη Μάνης. 
Οι αδούλωτοι Μανιάτες ξεκινούν να συναντήσουν τον Θ. Κολοκοτρώνη . 
Στόχος η Καλαμάτα. 

24-26 Μαρτίου 1821 : Συγκροτούνται το Αχαϊκό Διευθυντήριο στην 
Πάτρα και η Μεσσηνιακή Γερουσία στην Καλαμάτα. Επιδίδονται 
ψηφίσματα/ δηλώσεις/declarations στα προξενεία των μεγάλων 
δυνάμεων αναφέρο ντας πως ο ι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ !!!  

Ιούνιος 1821: Οι δηλώσεις τους δημοσιεύονται στην εφημερίδα Le 
Constitutionnel Παρισίων και  Times του Λονδίνου. Η Ελληνική 
επανάσταση διεθνοποιείται και αποτελεί βαθιά πολιτική πράξη που 
συγκλονίζει όλο τον κόσμο. Το ταξίδι της οριστικής απελευθέρωσης 
αρχίζει .Το μόνο που έχουν να φοβούνται οι Ελληνες είναι "ο κακός 
εαυτός τους" !!!! Τι ακούσαμε απ’ όλα αυτά ; μάλλον τίποτα …!!! 

( πηγές: Ιστορία Ελληνικού Εθνους, εκδ. Αθηνών , www.antibaro.gr και προσωπικές έρευνες - 
αρχεία ) 

http://www.antibaro.gr/�


 

[34] 

 

34 

Τα ημαρτημένα/ άστοχα 

( μέρος 2ο , εκπομπή της 1ης Φεβρουαρίου 2011 ) 

      Μετά την πρώτη εκπομπή για το 1821 και τις ομολογούμενες (εκ των 
συντελεστών ) αντιδράσεις των θεατών, ( με την υπογράμμιση βεβαίως ότι 
υπήρξαν και θετικά σχόλια ) , στην υπό σχολιασμό δεύτερη  εκπομπή της  
01/02/2011 πρέπει να διακρίνουμε και να πιστώσουμε τα εξής, με την 
επιφύλαξη πάντα των μελλοντικών  επεισοδίων. 

       Ειδικότερα: 

      Όπως ανέφερα ήδη από το πρώτο σχολιαστικό άρθρο, η όλη 
προσπάθεια  του  τηλεοπτικού σταθμού και της εταιρείας παραγωγής και 
εφόσον δεν είναι απλώς ένα προϊόν κατανάλωσης, ως «εργαλείο»  στην 
αναζήτηση της αληθείας με την «τεχνική» υπο στήριξη  καθηγητών και 
ειδικών ερευνητών,  στα πλαίσια το υ  καλό πιστο υ πλο υραλισμο ύ, είναι 
επαινετέα.  Το ζητούμενο πάντοτε  παραμένει το αποτέλεσμα της 
έρευνας, το να μην είναι  δηλαδή προειλημμένο,  αλλά ει δυνατόν  
ευχάριστα  λυτρωτικό  και αναπάντεχα αποκαλυπτικό, πρωτότυπο και 
ανοικτό σε νέους ορίζοντες και προσλαμβάνουσες. 

      Στη δεύτερη αυτή εκπομπή πέρασα από το συναίσθημα της 
«χαρμολύπης» , δηλαδή από  συχνά αναπάντεχα  στενάχωρες και  
χαρμόσυνες,  μεταπτώσεις.        

       Τα ημαρτημένα ( άστοχα ): 

       Το «δραματοποιημένο» μέρος κύλησε στη λογική της 1ης εκπομπής, 
όπου ακούστηκε από τον Τούρκο καθηγητή του πανεπιστημίου Sabanci, 
πως η ελληνικότητα «επιβλήθηκε» από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από 
τους Λογίους ( τους επάνω ) που την οραματίστηκαν  υλοποιημένη σε 
Ελληνικό Κράτος, προς τους «κάτω» ( μικτής καταγωγής και ασαφούς 
συνείδησης λαό ). *Σημ.: Προφανώς εδώ ο εκλεκτός καθηγητής μπέρδεψε 
τη θεωρία και την εφαρμογή της όψιμης Τουρκικότητας στους πληθυσμούς 
της Μ. Ασίας, από  τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τον πνευματικό του 
«μέντορα» Ζιγιά Γκιοκάλπ, με την ρήση:  « vatandas Turkce konus/ 
πατριώτη μίλα τούρκικα», που επεβλήθη όντως από πάνω ( νεότουρκους ) 
προς τα κάτω ( τον μικτής καταγωγής Μ. Ασιατικό πληθυσμό. Κάντε κλίκ 
σε αυτή την ηλεκτρονική δ/νση για να δείτε σε βίντεο, μία εύστοχη 
τουρκική παραγωγή γι’ αυτό ακριβώς το θέμα: 
http://youtu.be/YAC3TKivp4s .  Όμως το ακριβώς αντίθετο συνέβη στον 

http://youtu.be/YAC3TKivp4s�
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Ελλαδικό χώρο. Εδώ η εκ του λαού ( τους από κάτω) εκφραζόμενη 
Ελληνικότητα,  αδιάσπαστη μέσα από  τα ήθη και  τα έθιμα αιώνων            
( Σβορώνος ), πίεζε  ανοδικά σαν ηφαίστειο τους ανά την υφήλιο Λόγιους 
και Ελληνες  της διασποράς ( τους από πάνω ) να καταλάβουν  ότι όντως 
πρόκειται περί  Ελλήνων. Ορθώς η εκπομπή ξεκίνησε με το ποίημα του 
Άγγλου Ρ.Shelley, πως «όλοι είμαστε Έλληνες» ..!!! 

        Μία δεύτερη  «αρνητικά» συγκεκαλυμμένη  άποψη που ακούστηκε, 
ήταν αυτή για τον προεπαναστατικό χαλασμό των Κλεφτών του Μοριά, 
όπου οι  Κλέφτες αναφέρονται με τον όρο ληστές ( που λεγόταν μεν αλλά 
όχι συνώνυμα. Αφορούσε τους όντως ληστές. Οι Κλέφτες είχαν θετική 
φόρτιση από τον λαό λογιζόμενοι κυρίως ως αγωνιστές/ αντιεξουσιαστές 
και λιγότερο ληστές ). Οι Κλέφτες και οι αρματολοί  όντως αναλώνονταν 
σε μεταξύ τους συγκρούσεις, αλλά όχι μόνον, ο δε χαλασμός τους είχε τη 
λογική του «μαζί με τα ξερά ( ληστές ) , καίγονται και τα χλωρά                           
( Κλέφτες)» κι’ έτσι  ο  Θ. Κολο κοτρώνης ως Κλέφτης ( και όχι ως 
λήσταρχος, σαν τον  πολύ μεταγενέστερο Νταβέλη )  αναγκάστηκε εκ των 
πραγμάτων να φύγει στη Ζάκυνθο, για να γλυτώσει τον χαλασμό επί 
«δικαίων και αδίκων», όπου συγκυριακώς  κατατάχθηκε στον αγγλικό 
στρατό, με ότι ευεργετικό ( πέραν της περικεφαλαίας ) του προσέφερε 
αυτό. 

      Το τρίτο σχόλιο της εκπομπής αφορούσε την  για πρώτη φορά 
«πρόταση» του ονόματος « Έλλην» αντί του πιθανολογούμενου « 
Γραικός» από τον Κοραή , λόγω καιροσκοπισμού , αλλά και  λόγω του 
κινήματος του Ευρωπαϊκού φιλελληνισμού, που εκείνη την στιγμή μας 
συνέφερε για να συνδεθο ύμε ως νεο σύστατο  κράτο ς με το 
αρχαιοελληνικό παρελθόν. Από μία άποψη φαίνεται να είναι έτσι, πλην 
όμως είναι η μισή αλήθεια, αφού το  Έλλην ( είτε ως θρησκευτικός, είτε 
ως εθνικής καταγωγής προσδιορισμός)  δεν σταμάτησε να λέγεται ποτέ, 
ήδη από την αρχαιότητα . Μάλιστα ο καθηγ. Σβορώνος προσδιόριζε την 
«γένεση» του νέο- ελληνισμού τον 13ο αιώνα, πάντοτε όμως σε άρρηκτη 
σύνδεση με το αρχαίο/ παλαιό παρελθόν του ( αναφορά στα λεγόμενα του 
Βυζ. αυτοκράτορα Λάσκαρη, περί «υποχειρίου της ελληνικής φυλής» ). 
Επομένως ο Κοραής, δεν πρωτοτύπησε, απλώς επαναπρότεινε το 
αυτονόητο , που ομοφώνως έγινε αποδεκτό de facto , αλλά και  de jure  
στην 1η εθνοσυνέλευση !! 

     Το τέταρτο σχόλιο αφορούσε τον αφορισμό των όποιων ξεσηκωμών 
από το Πατριαρχείο !! Ναι όντως συνέβαινε, αλλά όπως λέμε στο χωριό 
μου: « παπάς κρεμάμενος έγραφε κι’ απόγραφε». Αν μπορούσε  ας έκανε 
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κι’ αλλιώς ο όποιος  Πατριάρχης. Θα είχε άμεσα την τύχη του Γρηγορίου 
το υ Ε’ και ο  πληθυσμός της Πόλης θα σφαγιζό ταν. Οι αφο ρισμο ί δεν 
ήταν αληθινών προθέσεων και συχνά ήταν ανυπόστατοι σύμφωνα με το 
Κανονικό δίκαιο, αφού ο κλήρος ενισχύετο στις προσπάθειες αφύπνισης 
του λαού και ο κόσμος το  βίωνε αυτό. Εξάλλου οι Ελληνες λόγιοι, πλην 
εξαιρέσεων, δεν είχαν το μένος των Γάλλων κατά της εκκλησίας. Στον 
ορθόδοξο και στον ισλαμικό/ οθωμανικό κόσμο το ιερό με το λαϊκό 
στοιχείο συνυπήρχαν ( Şerıat ).  Ο Δημ. Καταρτζής μιλάει για πρόοδο με 
σεβασμό στις παραδόσεις του λαού και της εκκλησίας ως αδιάσπαστο 
συνεχές. 

       Ένα  άλλο  σχόλιο ( με κλείσιμο στο μάτι ), ήταν η   αναφορά στον 
Ρήγα και στην προτροπή ό λων των λαών ( χριστιανών και 
μουσουλμάνων) ν’ αποτινάξουν την τυραννία του παν-εξουσιαστή 
σουλτάνου και επομένως ο Ρήγας τάχα δεν μιλούσε για Ελληνες και 
Ελλάδα, αλλά για απλό αντιεξουσιαστικό ξεσηκωμό. Ναι μεν , αλλά …  
Ο Ρήγας έλεγε αυτό, αλλά όπως ο ίδιος εξηγούσε, ήθελε να στρέψει 
όλους τους  λαούς κατά της αυτοκρατορικής διοίκησης ( αρχικά ) με 
απώτερο σκοπό τη δημιουργία  μιάς νέας «Ρωμανίας» όπου όλοι οι λαοί              
( χριστιανοί και μουσουλμάνοι ) θα ζο ύσαν  ειρηνικά, με επικεφαλής 
όμως τους Ελληνες !!! 

      Επίσης, ένα άλλο έκτο σχόλιο αφορούσε τον Αλή πασά και τον άθελά 
του αντιπερισπασμό που δημιούργησε στην Ήπειρο παρασύροντας τα 
στρατεύματα του Χουρσίτ , με συνέπεια ο Μωριάς να είναι ακάλυπτος 
και έτσι να  σταθεί η επανάσταση εκεί.  Το σχόλιο αυτό δεν είναι 
καινοφανές. Είναι γνωστό και αυτονόητο, όπως γνωστός  ήταν/ είναι  ο 
οξύμωρος χαρακτήρας του Αλή ( από βίαιος δολοπλόκος, πολέμιος των 
σουλιωτών, σε ικανό διοικητή και προστάτη των αρματολών και των 
τεχνών ). 

       Στα θετικά πρέπει να πιστωθεί  η αναφορά στον περιηγητή Leak, και 
στις περιγραφές του για τον  προεπαναστατικό κατεστραμμένο Μωριά, 
ενώ δεν θα έβλαπτε  μία αναφορά στο χ.φ του Μωραΐτη Σουλεμάν Πενάχ 
Εφέντι και στον σπαραγμό του για τις καταστροφές και την έλλειψη 
πόρων με την έκφραση: « bu devlet nasil kurtulabiliz ? / πως θα 
αναστήσουμε/ σώσουμε αυτό το κράτος ; »  
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      Τα εύστοχα:   

        Η ευχάριστη έκπληξη της εκπομπής, ήρθε στο δεύτερο 
«σχολιαστικό» μέρος της, όπου στο «πάνελ» βρέθηκαν ο  κ. Π. 
Τατσόπουλος ( συγγραφέας ) η καθηγ. κ. Αγγελομάτη, ο Δ/ντής των 
αρχείων της ακαδημίας Αθηνών κ. Ριζάς και σε link ο ιστορικός Βλ. 
Αγτζίδης  , ο επικ. Καθηγ. Ιακωβ. Μιχαηλίδης και ο υποψ. Δρας κ. 
Παπανικολάου. 

        Αν και  αρχικώς ο κ. Π. Τατσόπουλος προσπάθησε να 
δικαιολογήσει το « ατόπημα » της μη αρχικής ( στην 1η εκπομπή)  
αναφοράς των δεκάδων προεπαναστατικών κινημάτων , συνέχισε με το 
γνωστό « ανατρεπτικό του» ύφος.  

       Ο κ. Μιχαηλίδης, από το ΑΠΘ, ήταν ακόμα περισσότερο 
συγκαταβατικός  για τα όσα είδαμε στην 1η εκπομπή και που προσωπικά 
σχολίασα σε προηγούμενο άρθρο μου, ενώ  ορθώς πλέον,  με 
προσδιοριστική παρέμβαση του κ. Ριζά αναλύθηκε  η  Γαλλική έννοια 
nation ως κοινότητα πολιτών, σε αντιδιαστολή του όρους έθνους/ γένους 
όπως το κατανοούσαν οι Ελληνες με την έννοια της εθνοτικής ομάδας 
που έρχεται από παλιά με κοινά ήθη και έθιμα, αλλά και οι οθωμανοί ως 
millet ( θρησκευτικό  έθνος/ γένος ). 

       Πολύ εύστοχες ήταν οι παρεμβάσεις της κ. Αγγελομάτη και ειδικά οι 
αναφορές της στην νεο-Ελληνικότητα ήδη από τον 13ο αιώνα, αλλά και 
στον Μουσούρο σε έκδοση του 1498 ( Βενετία ), σε αντιδιαστολή των 
όσων είχαμε ακούσει περί ελληνικότητας, μόλις από τον Κοραή ( sic). 
Στα λεγόμενα της κ. Αγγελομάτη θα συμπλήρωνα και την αναφορά χ.φ 
της μονής Σινά που μνημονεύει ο Νεκ. Ιεροσολύμων , όπου ο χριστιανός 
σ(ι)παχής του οθωμανικού στρατού Ιωάννης Τσερνοτάμπεης, το 1517 
αναφέρεται ως «μέγας σημαιοφόρος της Ελλάδος», αφού έφερε την 
σημαία των χριστιανών σ(ι)παχήδων του οθωμανικού στρατού με τον αη 
Γιώργη ( πρόκειται για τον  πατέρα του  Μωραΐτη Νικολάου Τσερνοτάμπεη 
και παππού του αναφερομένου σε προηγούμενο άρθρο Ιωάννη 
Τσερνοτάμπεη που  « εξελεπίσθη » ζωντανός το 1571 μετά το αποτυχημένο 
κίνημα του Μωριά και της Ρούμελης με έδρα την μονή ταξιαρχών 
Αιγιαλείας ). 

         Ο υπο ψ. Δρας κ. Παπανικο λάο υ  ανεφέρθη  με σωστές , αλλά 
γνωστές  πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον της εποχής και τον 
Καποδίστρια, ενώ την πλήρη αποκατάσταση της ιστορικής παράθεσης 
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και τη δικαίωση του προηγούμενου άρθρου μου της 1ης εκπομπής,  έκανε 
με τους σχολιασμούς του ο πολύ γνωστός και έγκριτος ιστορικός κ. 
Βλασ. Αγτζίδης , ο ο πο ίο ς   με σύντομο , αλλά σαφή και έγκυρο  λό γο  
περιέγραψε τόσο το εν γένει οθωμανικό περιβάλλον, όσο και τα όσα 
ακο ύστηκαν στις δύο εκπο μπές. Για να μην επαναλαμβάνω τα ό σα 
παρέθεσε, αφενός παραπέμπω στα βιβλία του , αφετέρου  στο 2ο μέρος 
του προηγούμενου άρθρου μου της 26ης Ιανουαρίου 2011 , όπου 
ταυτιζόμαστε  επιστημονικώς πλήρως. 

      Περίμενα ν’ ακούσω και για την  προσπάθεια  που έκαναν οι 
προεστοί  και οι Κλέφτες μαζί με τους μουσουλμάνους αλβανούς του 
Μωριά ( Δουκαίοι, Δεληγιανναίοι, Κολοκοτρωναίοι, Αλή  Φαρμάκης από 
του Λάλα κ.λ.π ) σε συνεννόηση με τον Γάλλο Δονζελότ και τον 
Στεφανόπολι ( έμπιστο του Ναπολέοντα )  στις αρχές του 19ου αιώνα, για 
να θέσο υν την Πελο πό ννησο   υπό  Γαλλική επικυριαρχία  ως 
αυτοδιοίκητη περιοχή με μικτή διοίκηση μουσουλμάνων και χριστιανών, 
καθώς επίσης ανέμενα ν’ ακο ύσω κάτι και  για το υς Σο υλιώτες, ή την 
συμβολή των νησιωτών και του ναυτικού στην προεπαναστατική 
ετο ιμασία.  Για το υς Μ. Ασιάτες και το υς Ποντίο υς πρόλαβε ν’ 
αναφερθεί συντό μως  ο  κ. Αγτζίδης.  Ελπίζω για περισσότερα  στα 
επόμενα επεισόδια, αν και έρχεται  ( σίγουρα ) καταιγιστική  η 
αποδόμηση της Αγ. Λαύρας, οπότε θα επανέλθουμε. 

 

Η Οθωμανική αυτοκρατορία 
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Τα ημαρτημένα / άστοχα 

( μέρος 3ο , εκπομπή της 8ης Φεβρουαρίου 2011 ) 

          Όπως  ανέφερε  ο δημοσιογράφος κ. Πορτοσάλτε,  το 3ο επεισόδιο 
της σειράς ήταν «καταιγιστικό», αφού «κατέρριψε» αφενός «τον μύθο της 
αγ. Λαύρας ( sic)», αφετέρο υ το ν «ευγενικό πόλεμο των επαναστατών», 
αποδεικνύοντας πως  δεν υπήρξε αγ. Λαύρα,  οι δε αγωνιστές κυρίως 
ήταν δολοφόνοι σφαγείς αμάχων πληθυσμών, που με την συμπεριφορά 
τους αυτή – όπως ήταν αναμενόμενο-, εισέπραξαν την μήνη του 
σουλτάνου !!! 

        Στο  μετά την προβολή  εκάστου επεισοδίου πάνελ σχολιασμού, 
αυτή την φορά  εμφανίστηκαν ο ι καθηγητές κ. Θ. Βερέμης, κ.  Βασ. 
Παναγιωτόπουλος, κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο κ. Κ. Αγγελάκος, 
παραθέτοντας, έστω και εν συντομία απόψεις λίγο πολύ γνωστές, ( τόσο 
από τα γραφόμενά τους, όσο και από άλλους ιστορικούς μελετητές ) , που 
ενίοτε εναρμονίζονταν με το επεισόδιο και ενίοτε ( λίγες φορές ) 
προσπαθούσαν στον ασφυκτικό τηλεοπτικό χρόνο ν’ αναφέρουν ( ; ) και 
την «άλλη άποψη». 

      Όπως από την πρώτη στιγμή ( βλ. 1ο άρθρο της 26ης Ιανουαρίου 2011) 
αναφέραμε, η ιστορία ως γεγονός/τα  είναι αντικειμενική, η δε ερμηνεία 
της υποκειμενική, σίγουρα  δε έχει εξυπηρετήσει πολιτικές ανθρώπων, 
καθεστώτων και κρατών, συχνά και με την μυθοπλασία , που και αυτή με 
την σειρά της διαπαιδαγωγεί ( όπως πρόσφατα είπε ο Δ. Τσακνής στη ΝΕΤ 
σε ιστορικό ρεπορτάζ για τον λήσταρχο Νταβέλη !!! ). 

       Το ζητούμενο παραμένει εάν η επιστημονική της ερμηνεία, με τις 
ποικίλες προσεγγίσεις της ( λιγότερο ή περισσότερο υποκειμενικές ) , 
συνάδει ή είναι σε αντίφαση με τη δημόσια προσέγγισή της, όπως αυτή 
περνάει στην  βασική εκπαίδευση.  Είναι  γνωστό ότι η επιστημονική 
βαθιά και αναλυτική έρευνα και η αφιέρωση ολόκληρης της ζωής ενός 
ερευνητή σ’ αυτή, δεν μπορεί να είναι «στρογγυλεμένη» όπως αυτή του  
σχολείου και τελικώς ίσως και να μην χρειάζεται οι δύο προσεγγίσεις               
( ερευνητική/ πανεπιστημιακή  και δημόσια/ σχολική/ λαϊκή ) να είναι  
ίδιες, αφού κάθε μία εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. 

        Εν προ κειμένω , ό πως ακο ύσαμε  από  το ν κ. Αλαφο ύζο , «γίνεται 
προσπάθεια παρουσίασης της ιστορίας, ως έχει», χωρίς δηλαδή απόκρυψη 
γεγο νό των, με πλο υραλισμό  και  γό νιμη συζήτηση μεταξύ των  
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θεωρητικών ερευνητικών σχολών/ ρευμάτων και σε αυτή την προσπάθεια  
εντάχθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός, οι επιστημονικοί του συνεργάτες  
καθηγητές κ. Θ. Βερέμης και κ. Ιακ.Μιχαηλίδης, καθώς και ο ι 
σεναριογράφοι κ. Ανδρ. Αποστολίδης, Ρένα Αποστολίδη και Γιούρι 
Αβέρωφ, φυσικά με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας παραγωγής 
ΑΝΕΜΟΝ και την χορηγία της Ε.Τ.Ε. 

          Επομένως από τεχνικής απόψεως,  έχουμε το «εργαλείο» εκείνο 
που απαιτείται για να κάνουμε την «τομή» . Για να δούμε λοιπόν , ότι δεν  
κατορθώθηκε στα δύο πρώτα επεισόδια ( βλ. τα ημαρτημένα 1  και 2 ), 
μήπως  επιτεύχθηκε με αυτή την τρίτη εκπομπή ; 

          Το  επεισόδιο ξεκινάει με τον αφηγητή συγγραφέα κ. 
Π.Τατσόπουλο να ευρίσκεται στην αγ. Λαύρα την 25η Μαρτίου ( φόντο 
πλάνου )  κατά την αναπαράσταση  της ορκωμοσίας που τελείται εκεί 
κάθε χρόνο από την θεατρική ομάδα Π.Μίχας. 

       Αναφέρει:  « Σύμφωνα με τον μύθο ο Π.Π.Γερμανός την 25η Μαρτίου 
1821, ενώπιον 5.000 προσκυνητών και αγωνιστών, παρουσία του Θ. 
Κολοκοτρώνη, ανεβαίνει σ’ ένα υψωματάκι  έξω από την μονή αγ. Λαύρας 
και υπό μία σημαία  ορκίζει τους αγωνιστές. Η επανάσταση αρχίζει. 
Φυσικά τίποτα από αυτά δεν συνέβη, διότι η επανάσταση είχε αρχίσει από 
τις 17- 26 Μαρτίο υ 1 8 2 1 σε ό λο το  Μο ριά και σε πό λεις  ό πως η 
Αρεόπολη, η Καλαμάτα, το Αίγιο και τα Καλάβρυτα. Όλα αυτά , καθώς και 
τον λόγο του Π.Π.Γερμανού ενώπιον 5.000 ανθρώπων τα φαντάστηκε 
σκηνοθετικά ο Πουκεβίλ, επηρεασμένος από την αγ. Γραφή, και 
επηρεάζοντας τον Βρυζάκη να ζωγραφίσει  αργότερα ( τέλη 19ου αι. ) τον 
γνωστό πίνακα της ορκομωσίας με την παρουσία μάλιστα του Θ. 
Κολοκοτρώνη ο οποίος τότε  ήταν στην Καλαμάτα »  !!!!! 

       Είναι δυνατόν να  γίνεται προσπάθεια κατάρριψης ενός μύθου, 
δημιουργώντας έναν άλλο απαξιωτικό  μύθο, στηριζόμενοι σε ρομαντικές 
απεικονίσεις πινάκων και γκραβουρών , χωρίς καμία αναφορά σε κείμενα 
και ιστορικές πηγές ; Ας γινόταν τουλάχιστον στον Ι. Φιλήμονα που 
απορρίπτει τα της ορκομωσίας στην αγ. Λαύρα, ή στην μη αναλυτική 
καταγραφή των γεγονότων στα απομνημονεύματα του Π.Π.Γερμανού. 
Μα  στον πίνακα/ες ;  

        Ο Ιωάννης Φιλήμων , στο « δοκίμιον ιστορικόν περί  της Ελληνικής 
επαναστάσεως», αναφέρει  : « Οι δ’ Αχαιοί συνήλθον εν τη μονή της 
Λαύρας, κειμένη κατά τα Καλάβρυτα (…) Ο μητροπολίτης Γερμανός, την 
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θέσιν του Μέντορος επέχων, και ο Ασημάκης Ζαήμης εκυριεύοντο υπό 
δισταγμών. Αλλά, του Ασημάκη Φωτήλα και του Σωτηρίου Χαραλάμπου 
υποστηρίζοντος, οι πλείους των συνελθόντων εδείχθησαν ασπαζόμενοι την 
περί ενάρξεως του πολέμου σκέψιν τούτων (…) Προς τούτο δε 
απεφάσισαν, όπως αποσυρθώσι μεν διαμεμερισμένοι εις δυνατούς της 
Αχαΐας τόπους, αρχόμενοι μυστικώς της στρατολογίας». ( βλ. Ιωάννης 
Φιλήμων, Ιστορικόν Δοκίμιον περί Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ΄, 
σελ.5.) . Ενώ λίγες σελίδες πιο κάτω (σελ. 18) ο ιστορικός αναφέρει ότι 
μεγάλη ανησυχία κυρίευσε τους Τούρκους των Πατρών, όταν :                        
« ήκουσαν περί του μητροπολίτου Γερμανού και του Ανδρέου Ζαήμου, ότι 
επανέκαμψαν εις Νεζερά, υπενεργούντες στρατολογίαν», αντί να μεταβούν 
στην Τρίπολη, υπακούοντας στη διαταγή του Καϊμακάμη. Πιστεύει ότι 
δεν έγινε ορκομωσία σε λάβαρο, αλλά δεν αμφισβητεί τα  πραγματικά 
περιστατικά ,ούτε τα προ της 25ης Μαρτίου γεγονότα του Μοριά, ούτε 
φυσικά την απελευθέρωση ή/ και πολιορκία πόλεων και κωμοπόλεων             
( π.χ Καλάβρυτα , Αρεόπολη, Καλαμάτα, Αίγιο, Πάτρα ) και  τούτο διότι 
απλούστατα , στο Μοριά,  τα γεγονότα πρόλαβαν τους επαναστάτες  και 
συνέβησαν νωρίτερα, ήδη από τα μέσα Μαρτίου 1821.  Αυτή είναι και η 
ουσία και όχι η αποδόμησή της  με αφορμή τον « μύθο» της αγ. Λαύρας, 
( όπου η απεικόνιση του πίνακα δεν αντιστοιχεί στα πραγματικά  
περιστατικά, αλλά σε ρομαντική απεικόνιση ),  όπο υ για ό σο υς δεν 
διάβασαν τον σχολιασμό μας επί της 1ης εκπομπής και των όσων 
«αφοριστικών» δήλωσε ο κ. Π. Τατσόπουλος τους προτρέπουμε να τα 
ξαναδούν. 

       Έτσι κατά την ταπεινή μας  άποψη  έπρεπε ν’ αρχίσει η εκπομπή , 
στη συνέχεια δε εάν ήθελε να μιλήσει για τον συμβολισμό και την 
«στρογγυλοποίηση» των γεγονότων, θα μπορούσε ν’ αναφέρει επί 
παραδείγματι τα εξής:  «Τα παραπάνω γεγονότα,  με την συμβολική 
συγκέντρωσή  το υς το  1 8 3 8  ( δ/γμα Οθωνα) σε μία ημερομηνία ( 2 5η 
Μαρτίου/ Ευαγγελισμού , συμβολισμός, θέλημα θεού να σκλαβωθούμε, 
θέλημα θεού να ελευθερωθούμε ) ,αντανακλούν τα προγενέσετερα που 
έγιναν στον Μοριά και κυρίως στην αγ. Λαύρα στις 17.03.1821, όπως 
μαρτυρά πλέον των άλλων και η δ/γή απαγχονισμού του Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε’ σύμφωνα με τον οθωμανό ιστορικό Ahmet Cevdet Pasha. 

        Επομένως, ουδεμία αντικειμενικότητα και ουδείς πλουραλισμός , 
αντιθέτως απαξιωτική αποκαθήλωση, χωρίς βιβλιογραφική αναφορά και 
δημιουργία νέων  αποπροσανατολιστικών θέσφατων  επέτυχε το 3ο 
επεισόδιο της σειράς  αναφορικά με το θέμα της αγ. Λαύρας. 
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        Φυσικά υπήρξε και συνέχεια. Η δεύτερη κατά σειρά αποδόμηση, 
ήταν τα ιδεώδη των ελλήνων/ χριστιανών αγωνιστών, που πολέμησαν ως: 
« άτακτοι αγροτοκτηνοτρόφοι πλιατσικολόγοι,  δολοφόνοι αμάχων για την 
υλική ανταμοιβή τους ( 1 στρέμμα γης ανά μήνα υπηρεσίας ), 
καθοδηγούμενοι  κυρίως από το χριστιανικό μένος των ιερέων κατά των 
μουσουλμάνων, τραγουδώντας : « Τούρκος μη μείνει στο Μοριά, μηδέ 
στον κόσμο όλο».  Ο αγώνας ήταν για την γη. Ο αγώνας ήταν 
θρησκευτικός. Ο αγώνας ήταν «ταπεινών αιτίων», αλλά πρόεκυψε 
εθνικοαπελευθερωτικός και αξιομνημόνευτος κυρίως χάρις στις συγκυρίες 
και τον φιλελληνισμό. Ο Πατριάρχης πλήρως υποταγμένος και φοβισμένος 
αφορίζει την επανάσταση σε Μολδοβλαχία και Μοριά. Ο αγώνας στέκεται 
χάρις στο ναυτικό των Ελλήνων που αποκόβουν τις προσβάσεις του 
σουλτάνου, αλλά και στη συγκυρία του Αλή πασά. Επειδή οι εξεγερθέντες 
είναι βίαιοι και δολοφονούν γυναικόπαιδα ( π.χ Μονεμβασιά, Τριπολιτσά 
κ.λ.π) αναγκάζεται και ο σουλτάνος ν’ αντιδράσει βίαια  δίδοντας εντολή 
για αντίποινα στους  χριστιανικούς πληθυσμούς της Πόλης, της Μ. Ασίας, 
της Μακεδονίας κ.λ.π, συν του ότι ένιωσε προδομένος από τους άπιστους , 
που ενώ τους είχε βάλει στη διοίκηση ( π.χ φαναριώτες ) αυτοί στασίασαν 
κατά το υ χεριο ύ πο υ το υς έδινε ψωμί. Τις σφαγές ό μως τις έκανε ο  
ισλαμικός όχλος και όχι οι λόγιοι οθωμανοί. Η επανάσταση καταπνίγεται 
παντού, εκτός του Μοριά λόγω των συγκυριών ( που προαναφέραμε ), η δε 
επανάσταση της Μολδοβλαχίας με τον ιερό λόχο και τον Αλ. Υψηλάντη, 
στηριζομένη και στα της φιλικής εταιρείας , ήταν «εθνικιστική» !!! ( Θ. 
Βερέμης στο πάνελ σχολιασμού ).  

         Και έρχεται η ώρα της Τριπολιτσάς : όπου κατοικούμενη από 
35.000 μουσουλμάνους, Εβραίους και Αλβανούς, μέσα στην ευμάρεια 
και τον πλο ύτο , φυλασσό μενη από  9.0 0 0-10.000 στρατιώτες του 
Μουσταφά, πολιορκείται επί μήνες από του  Ελληνες, ενώ οι κάτοικοί 
της λιμοκτονούν. Τελικά «παίρνεται» με κόλπο και αρχίζει η σφαγή επί 
δικαίων και αδίκων, κυρίως όμως των γυναικόπαιδων. Ο πλούτος όλος 
λεηλατείται, - μέχρι και νεκρούς ξέθαψαν για το πλιάτσικο -,  η 
Μπουμπουλίνα και ο Κολοκοτρώνης είναι οι βασικοί (οικονομικά ) 
κερδισμένο ι, ο  Δημ. Υψηλάντης «ο ριγμένο ς», καθώς και το  δημόσιο  
ταμείο του αγώνα, στο οποίο δεν πήγε ούτε το ¼ του πλούτου που 
λεηλατήθηκε. Οι πλούσιοι μουσουλμάνοι, εξαγοράζουν την ασφαλή 
φυγή τους, μέσω Μανιατών, Κολοκοτρώνη κ.λ.π ενώ σφαγιάστηκαν ή 
εκτελέστηκαν  8.000 άμαχοι ( γυναικόπαιδα ). Φυσικά όλα αυτά 
γινόντουσαν εν μέσω διαμαχών και των ιδίων των Ελλήνων μεταξύ τους 
για το  πο ιος θα πάρει τα περισσότερα , γεγονός που προοιωνίζετο   όσα 
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θα συνέβαιναν αργότερα στις εθνοσυνελεύσεις και στον ελληνικό 
εμφύλιο» . Τέλος επεισοδίου.  

      Ας  δο ύμε τώρα την ανάγνωση των ιδίων γεγο νότων, από  τις ίδιες 
πηγές πο υ προφανώς  ανέτρεξαν ο ι τεχνικο ί σύμβο υλο ι της εκπομπής, 
όπως τις ερμηνεύει η άλλη σχολή, που δεν υπήρχε ούτε στο επεισόδιο, 
ούτε στο πάνελ. 

       Τα της αγ. Λαύρας τα έχουμε ήδη σχολιάσει  τόσο στο 1ο κείμενό 
μας, όσο και στο παρόν ( βλ. ανωτέρω ). 

       Οι Έλληνες/ χριστιανο ί αγωνιστές  ( αλλά και αρκετο ί Μο ραΐτες 
μουσουλμάνοι που ένιωθαν έλληνες , αδικημένοι από το οθωμανικό 
δεσποτικό κράτος, που πο λέμησαν μάλιστα με αξιώματα στο  πλάι των 
Ελλήνων ,{ βλ. σχ. ο ικο γ. αρχείο  Κων/ Πλαπο ύτα, πο υ η εκπο μπή  
απαξίωσε, αν και της προσφέρθηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2010} ) 
, πράγματι ήταν απλοί αγρότες ή κτηνοτρόφοι, ή ψαράδες, ή Κλέφτες στα 
βουνά, αγράμματοι ( κατά τ’ άλλα είχαν σχολεία και εκπαίδευση                  
( sic) ) και σκληρο ί έως βίαιο ι στην καθημερινό τητά το υς, λό γω των 
συνθηκών διαβίωσης και επιβίωσης, οποιαδήποτε δε σύγκριση με το 
σήμερα θα αποτελούσε αδόκιμο αναχρονισμό !!!  

         Όπως μας αναφέρει στα ( προφανώς ) άγνωστα στους εκλεκτούς 
παράγοντες απομνημονεύματά του, ο Θεοδ. Ρηγόπουλος ( εκ Φιλίων 
Καλαβρύτων, βαπτιστικός του Θ. Κολοκοτρώνη και γραμματέας του 
αδικοχαμένου στον εμφύλιο  Πάνου Κολοκοτρώνη, μετέπειτα δικηγόρος 
και κρατικός υπάλληλος ), οι Ελληνες μιλούσαν ελληνικά με τους 
μουσουλμάνους οθωμανούς αποκαλώντας τους ΠΕΡΣΙΑΝΟΥΣ      ( δηλ. 
Πέρσες, βλ. σελ. 1 8  και υπο σημ. των απομνημο νευμάτων του Θ. 
Ρηγόπουλου, εκδ. Επετ. Καλαβρύτων, επιμ. καθηγ. Αθ. Φωτόπουλος ) και 
αυτό γιατί τους θεωρούσαν  συνέχεια της αρχαίας Περσικής 
αυτοκρατορίας που πάντοτε επιβουλευόταν την Ελλάδα, οι δε τότε 
σύγχρονοι Έλληνες έπρεπε να τους αποτάξουν στα πλαίσια της συνεχούς 
και αέναης πάλης από  την αρχαιό τητα μέχρι το  1 8 2 1 . Κατά τ’ άλλα ο ι 
Έλληνες δεν είχαν συνείδηση της διαχρονικότητάς τους και «γεννήθηκαν 
ως Έλληνες και  έθνο ς»  λίγο  πριν την επανάσταση  χάρις στο ν Κο ραή  
!!!! (sic). 

         Ναι , χάρις στον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα, τον Νικηταρά, τους 
Μαυρο μιχαλαίο υς, το υς Πετιμεζάδες, το ν Ζαήμη  και τόσους άλλους                 
( μιλάω μόνο για τον Μοριά ) , μεταλλάχθηκαν  αργά ή γρήγο ρα από 
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σκληροτράχηλους αγροτοκτηνοτρόφους  σε   έμπειρους  πολεμιστές . Οι 
ναυτικοί ήταν ήδη έμπειροι λόγω των συνεχών συγκρούσεων με τους 
Πειρατές , το ίδιο και οι Σουλιώτες λόγω συνεχών πολέμων με τον Αλή 
και αλλο ύ ως stradio ti. Αγωνιζό ντο υσαν για ν’ αλλάξο υν  ένα  παρό ν 
χωρίς μέλλον. Δεν είχαν τίποτα να χάσουν, κι’ αυτό τους αγρίευε ή τους 
έδινε κο υράγιο  περισσότερο . Λιγο ψυχο ύσαν ; ναι , αλλά έτσι είναι η 
ανθρώπινη φύση, στο σύνολο όμως γίνονταν ένα δίνοντας κουράγιο ο 
ένας στον άλλο. Στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, ο εκ Λευκασίου                   
( Τσορωτά ) Καλαβρύτων θεοδ. Μπουλιαρίτης τραυματίζεται στον μηρό 
και συλλαμβάνεται αιχμάλωτος, αρπάζει όμως ένα σπαθί και υπό τις 
ιαχές κουράγιου των απομακρυσμένων συντρόφων του,  κατασφάζει την  
οθωμανική φρουρά  του και δραπετεύει. Αυτά πιστοποιεί ο Θεοδ. 
Κολοκοτρώνης ( βλ. αρχείο αγωνιστών 1821 ). 

             Ναι , όποτε μπορούσε ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι αρχηγοί 
τους άμειβαν, ή τους άφηναν  να πάρουν λάφυρα ( έτσι ήταν επί χιλιάδες 
χρόνια το εθιμικό δίκαιο του πολέμου. Σημ. δεν έχω διαβάσει τα περί 1  
στρεμ. ανά μήνα θητείας ) , διότι στο τέλος το πάμφτωχο ελληνικό κράτος 
δεν είχε να τους δώσει τίποτα ( μερικοί μόνον πήραν κάποια 
«εθνικοϊδιόκτητα κτήματα ), πλην κάποιων «χάρτινων» μεταλλίων και 
αυτά μετά από δύο τρείς επιτροπές αποκατάστασης των αγωνιστών και 
μέσα από  τεράστια γραφειοκρατία. Ο εκ Τσορωτά  ( Λευκασίου 
Καλαβρύτων) αγωνιστής και φιλικός Ιωάννης Τσερνοτόπουλος, «απέθανε 
επί της ψάθης», ό πως αναφέρεται στ’ αρχεία αγωνιστών το υ 1 8 2 1  της 
εθνικής βιβλιοθήκης. 

          Ο αγώνας ήταν για την αποκατάστασή τους στη γη ; Ήταν 
θρησκευτικός ; Ήταν εθνικό ς; Ναι ήταν απ’ ό λα. Από  το 1 4 5 3 πο υ 
πάρθηκε η Πόλη μέχρι το 1821 και μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους 
του  1912 -1 3 , αλλά μέχρι και την Σμύρνη, ο ι αγώνες ήταν 
απελευθερωτικοί και ως τέτοιοι σημαίνει ότι ήταν «αυτοπροσδιοριστικοί 
/self-determination» δηλ. περιέκλειαν και την εθνική ιδιαιτερότητα και   
την αυτοδιάθεση και τον ορισμό της γης τους  και την θρησκεία και τα 
ήθη και τα έθιμα και γενικώς όλα  αυτά που χαρακτηρίζουν ένα αρχαίο 
έθνος που με μεταλλάξεις και προσαρμογές διατρέχει τους αιώνες, όπως 
εξάλλου συμβαίνει με τους κινέζους, τους ινδούς, τους εβραίους και 
τόσους   άλλους  αρχαίους λαούς. Δεν ήξεραν τι να κάνουν την ελευθερία 
τους εάν ελευθερώνονταν τα παλαιότερα χρόνια , ή ακόμα και εν μέσω 
’21 ;  Ότι έκαναν και πριν τους  επιβληθούν  μέσω των «αναγκαστικών» 
δανείων ο ι ξένες δυνάμεις. Θα καλο ύσαν το υς Έλληνες λόγιους της 
διασποράς για τα θέματα της διοικήσεως  και θα ζητούσαν οικονομική 
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στήριξη από τους ευκατάστατους οικονομικά Έλληνες. Το έκαναν με τον 
Καποδίστρια και με τους Έλληνες μεγάλους ευεργέτες, τους οποίους οι 
ξένοι δολίως φρόντισαν να «απομονώσουν» και να επιβληθο ύν ως 
ελευθερωτές/ δυνάστες, μέχρι και σήμερα κατά κάποιον τρόπο !! 

        Ο φιλελληνισμός βοήθησε στον επανα-αυτοπροσδιορισμό μας. 
Φυσικά !! Αυτό δεν είναι καινοφανές. Είναι γνωστό από τα σχολικά μας 
βιβλία. 

        Ο Πατριάρχης  αφόρισε την επανάσταση της Μολδοβλαχίας και του 
Μο ριά, Το  ξαναείπαμε στο  πρώτο  σχολιαστικό  άρθρο  μας την 2 6η 
Ιανουαρίου 2011:   « παπάς κρεμάμενος, έγραφε κι’    απόγραφε», όπως 
λέει η παροιμία. Ο Γρηγόριος Ε’ και κάθε άλλος τυχόν Πατριάρχης δεν 
μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ως αρχηγός του millet/ γένους των 
ρωμιών/ χριστιανών πο υ εξηγέρθη κατά το υ κράτο υς. Αν και δεν το 
πίστευε , με «αόριστη - ανυπόστατη» κληρικολαϊκή απόφαση αφόρισε τις 
επαναστάσεις γνωρίζο ντας την έτσι κι’ αλλιώς τύχη το υ. Αφό ριζε δεν 
αφόριζε, την κρεμάλα δεν την γλύτωνε. Απλά με τον αφορισμό ήλπιζε να 
δώσει λίγο χρόνο στους επαναστάτες, αλλά και στους προύχοντες ή τους 
Έλληνες της Πόλης και της Μ. Ασίας να φυγαδευτούν για να γλυτώσουν 
τ’ αντίποινα και τις σφαγές θυσιάζοντας ουσιαστικά τον εαυτό του. Αυτό 
έκαναν και ο ι Μητροπολίτες που σφαγιάστηκαν σε όλη την επικράτεια, 
αλλά  και το 1922 ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος ( Καλαφάτης ) 
!!! Κατά τα άλλα «η εκκλησία δεν προσέφερε στον αγώνα» (sic), παρά 
μόνον τις ζωές Μητροπολιτών και ιερέων, πάμπολλα σκεύη που έλιωσαν 
ή πουλήθηκαν για να βρεθούν χρήματα, καθώς και το μολύβι από  τους 
τρούλους που το έλιωναν για τα βόλια. 

        Το ελληνικό ναυτικό ήταν αξιοπόλεμο  ήδη από τα τέλη του 18ου 
αιώνα, αφού ήταν εμπορικό μεν , με κανόνια δε και οπλισμένους ναύτες                      
( λεβέντες ) για τον φόβο της Πειρατείας ( βλ Λ. Μυστακίδου: οι γυναίκες 
στην αυλή των Οθωμανών, σελ. 153 εκδ.Πρόναος και Hifzi Topuz: Hatice 
Sultan, 2001 ), τα ο πο ία κανό νια είχαν αποκτήσει επί Σελήμ Γ’  με 
προτροπή της αδελφής το υ Hatice Su ltan , πο υ είχε «αδυναμία» στους 
έλληνες λεβέντες !!! Την  sea power/ θαλάσσια ισχύ  στο Αιγαίο την 
είχαν οι Έλληνες ( Υδραίοι, Σπετσιώτες, Ψαριανοί, Ανδριώτες, Χιώτες, 
Γαλαξιδιώτες κ.ά), γι’ αυτό και αποκόπηκε ο σουλτανικός στόλος, 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία να σταθεί ο αγώνας στο Μοριά . Αλλά αυτό 
είναι γνωστό και όχι όψιμη ανακάλυψη !! Εκείνο που γεωπολιτικά και με 
σύγχρονους όρους μπορούμε να πούμε είναι πως εάν η Ελλάδα απολέσει 
την sea power/ θαλάσσια ισχύ  στο Αιγαίο, ( που την είχε από την 
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αρχαιότητα)  αυτομάτως κινδυνεύει και η αυτοκυριαρχία της. Ας το 
καταλάβουμε όλοι και κυρίως οι πολιτικοί μας. 

          «Τα αντίποινα του σουλτάνου, ήταν επ’ αφορμή και  σύμμετρα με τις 
θηριωδίες των Ελλήνων στον Μοριά (sic)». Πολύ political correct 
προσέγγιση !!! Οι σφαγές, η βία και ο πόλεμος ελλήνων χριστιανών και 
μουσουλμάνων στο Μοριά, γινόταν εντός « του χώρου των εχθροπραξιών 
και ένεκα αυτών» , αντιθέτως οι σφαγές του σουλτάνου, με εντολή ( μέσω 
λογίων και αξιωματούχων )  και παρακίνηση του μουσουλμανικού όχλου,  
γινόταν σε  μη εμπλεκομένους χριστιανικούς πληθυσμούς ανά την 
επικράτεια και κυρίως στη Μ. Ασία  και την Πόλη λόγω γρήγορης 
προσβασιμότητας ( βλ. Ahmet Cevdet Pasha και Νικηφ. Μοσχόπουλο, 
ειδικά για τον ρόλο του Halet Efendi ) 

          Το τι συνέβη στην Τριπολιτσά, ομοίως είναι γνωστό από τα αρχεία, 
τις βιογραφίες κ.λ.π. ( ξέσπασμα 4 αιώνων καταπίεσης και σφαγών, χωρίς 
αυτό να ισοφαρίζει την βία ). Αλλά την τύχη των αιχμαλώτων, τη 
διαχείρισή τους και το εθιμικό δίκαιο που τους διέκρινε - και μάλιστα ανά 
περιοχή - ,  μας  το περιγράφει άριστα ο Απ. Βακαλόπουλος  στο 
θεμελιώδες έργο του:  « Αιχμάλωτοι Ελλήνων κατά την επανάσταση του 
1821». Φυσικά κάποιοι δολοφονήθηκαν άδικα, κυρίως από 
«ντελικανήδες» ( θερμόαιμους ) αγωνιστές πο υ ο ι οθωμανοί τους είχαν 
σφάξει την οικογένεια ή αγαπημένα πρόσωπα και θέλαν άμεση εκδίκηση. 
Όμως όσοι δεν σκοτώνονταν ( κυρίως δια της σφαγής και λιγότερο από 
βόλι ) στις μάχες ή τις αψιμαχίες , φυλάσσονταν ως αιχμάλωτοι, όχι γιατί 
ο Κολοκοτρώνης είχε «ταπεινά αίτια» να τους πάρει την περιουσία, όπως 
ψυχανεμίστηκε η εκπομπή, αλλά διότι τους ήθελε  ως ανταλλάξιμους με 
Ελληνες αιχμαλώτους στα χέρια των Οθωμανών. Σε κάθε περίπτωση ο 
Κολοκοτρώνης δεν πλούτισε στον αγώνα. Ότι λάφυρα αποκτούσε τα 
μοιραζόταν με τους άνδρες του, γι’ αυτό και ήταν ηγέτης, για εμένα δε 
προσωπικά είναι ο ένας και μοναδικός Έλληνας Εθνάρχης, αφού πήρε 
ένα κατατρεγμένο έθνος και το  επ-ανάστησε ( ξανά στήριξε στα πόδια 
του ) !!! 

      Στο  σχολιαστικό πάνελ της εκπομπής, οι κ. καθηγητές, αντί να 
αντιτάξουν το επιχείρημα της μονόπλευρης αντιμετώπισης των 
γεγονότων ( λες και η εκπομπή ήταν από Τούρκους καθηγητές, που και 
αυτοί, εξ όσων γνωρίζω πιο ανάλαφρα θα μας τα έλεγαν ) , στην εμμονή 
της απο καθήλωσης της Αγ. Λαύρας και των δο λοφό νων / σφαγέων 
«ταπεινών» Ελλήνων , χωρίς να προ βληθεί έστω και λίγο  η  άλλη 
επιστημονική άποψη, όπως την περιέγραψα ανωτέρω , καθώς και την 
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έλλειψη περιγραφής των ανά τον Μοριά επαναστατικών κινήσεων, τον 
ρόλο του Παπαφλέσσα, του Πλαπούτα, του Νικηταρά, του Ζαΐμη, του 
Λό ντο υ, το υ Νο ταρά κ.ά, ό πως δε και την ελάχιστη αναφο ρά στην 
επανάσταση της Μολδοβλαχίας, αρκέστηκαν σε γενικές 
ιστορικο/κοινωνιολογικές αναλύσεις ( σωστές μεν, αλλά συχνά αόριστες 
και μη επικεντρωμένες στα όσα είδαμε ), στο όνομα της αποφυγής του 
ιστορικού αναχρονισμού, στον οποίο όμως πάντοτε έπεφταν μη 
αποφεύγοντάς τον !!! Τελικά όλο αυτό τι εξυπηρετούσε ; ( βλ. παρακάτω, 
μας το αποκαλύπτει ο καθηγ. Θ. Βερέμης με άρθρο του !! ) 

      Τέλος στα ημαρτημένα ( άστοχα ) της εκπομπής πρέπει να 
προσμετρηθεί η συνεχής έλλειψη εκπροσώπου του ομίλου απογόνων 
αγωνιστών του 1821, ή  της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως ,ή  των Υδραιο-
Σπετσιωτικών σωματείων, Σουλιωτών κ.λ.π , που έστω και  εάν δεν 
θεωρούνται «έγκριτοι επιστήμονες» κάτι θα προσέθεταν στο πάνελ ή στην 
εκπομπή. Η εμμονή αποφυγής τους , δυστυχώς με κάνει να πιστεύω πως 
η εκπομπή στο όνομα της αντικειμενικότητας και του πλουραλισμού, 
διαπράττει  εν γνώσει της και με πλήρη υποκειμενισμό «επιστημονικό  
ατόπημα, προειλημμένου συμπεράσματος», δηλαδή εντελώς ημαρτημένο             
( άστοχο ) έργο . 

      Ας δο ύμε τι πιστεύει για το  θέμα του εθνικισμο ύ ο  καθηγ. κ. Θ. 
Βερέμης σε άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής 06.02.2011»:             
« Ο εθνικισμός που γνωρίζουμε σήμερα δεν έχει σχέση με εκείνον που 
δημιούργησε ο γαλλικός ορθολογισμός. Ο εθνικισμός της Γαλλικής 
Επανάστασης ήταν εδαφικός και πολιτικός. Συσπείρωσε τους πολίτες 
εναντίον των προνομίων του παλαιού καθεστώτος, ώστε το έθνος να 
αποτελέσει τη νέα νομιμοποιητική βάση της κρατικής εξουσίας, αντί της 
ελέω Θεού μοναρχίας.  Όμως, ο εθνικισμός σταδιακά μεταλλάχθηκε σε 
προϊόν του ρομαντισμού. Ετσι, οι Γάλλοι, που απέδιδαν στο έθνος πολιτικό 
περιεχόμενο, προσέδωσαν στην έννοια αυτή οργανικές ιδιότητες, ιδίως 
μετά την ταπεινωτική τους ήττα από τους Πρώσους το 1870-71. Οι Γάλλοι, 
οι οποίοι ήταν αποτέλεσμα προσμείξεων Γαλατών και Φράγκων 
(Γερμανών), θέλησαν να αποβάλουν από τη μνήμη τους το Γερμανικό 
στοιχείο και να αναδείξουν το Κέλτικο. Αντίστοιχα, οι Πρώσοι αναζήτησαν 
σε κάποιο ιδεατό παρελθόν τη γερμανική καθαρότητα έναντι του σύνοικου 
σλαβικού πληθυσμού στα ανατολικά εδάφη τους.  Ο ημέτερος 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, αν και εγγράφεται στη ρομαντική σχολή 
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της ιστοριογραφίας, υπήρξε ορθολογιστής στις παρατηρήσεις του για τις 
καταβολές του ελληνικού έθνους. Αντιμετωπίζοντας τις απόψεις του 
Αυστριακού ιστορικού Ιάκωβου Φίλιππου Φαλμεράγιερ ότι η εγκατάσταση 
σλαβικών και αλβανικών φύλων στην Ελλάδα εξαφάνισαν κάθε ίχνος 
ελληνικού αίματος από τις φλέβες των Ελλήνων, ο Παπαρρηγόπουλος 
απέρριψε την βιολογική αυτή ερμηνεία της ιστορίας και προέταξε τον 
πολιτισμό ως μοναδικό έγκυρο γνώρισμα κάθε έθνους. Ο ελληνικός 
εθνικισμός του 19ου αιώνα συνεπώς υπήρξε ανοιχτός στην εθελουσία 
προέλευση κάθε εθνότητας που επιθυμούσε να γίνει μέτοχος ενός 
πολιτισμού με την αρχαιότερη και πλουσιότερη γλωσσική παράδοση. Η 
ελληνική γλώσσα, άλλωστε, δεν ήταν μόνο φορέας της γραμματείας των 
αρχαίων, αλλά και η ιερή γλώσσα των γραφών, καθώς ο ι τρεις από  τους 
τέσσερις Ευαγγελιστές έγραψαν τα ευαγγέλιά τους στα ελληνικά. Ο 
ελληνικός εθνικισμός μεταλλάσσεται μέσα στον εικοστό αιώνα. Πρώτη 
αιτία της αλλαγής υπήρξε η εξαγγελία της Τρίτης Διεθνούς το 1924 ότι οι 
τρεις Μακεδονίες, του Βαρδάρη, του Αιγαίου και του Πιρίν, θα γίνονταν 
μελλοντικά ένα ενιαίο αυτόνομο κράτος υπό την κομμουνιστική Βουλγαρία. 
Η εξαγγελία αυτή προκάλεσε μεγάλες διχογνωμίες στο ΚΚΕ με αποτέλεσμα 
την παραίτηση των ιστορικών Γιάννη Κορδάτου και Σεραφείμ Μάξιμου 
από τους κόλπους του κόμματος. Όταν την ηγεσία ανέλαβε ο Νίκος 
Ζαχαριάδης, η άποψη της Τρίτης Διεθνούς επικράτησε. Οι διώξεις κατά 
του ΚΚΕ υπό το βενιζελικό «ιδιώνυμο αδίκημα» και οι φυλακίσεις μελών 
του κόμματος από το καθεστώς Μεταξά, ξεκίνησαν από το λάθος της 
υιοθέτησης ενός συνθήματος βλαπτικού για τα ελληνικά συμφέροντα.  Η 
έννοια του «από τριών χιλιάδων ετών» καθαρόαιμου Ελληνισμού, έγινε η 
βάση της αναθεωρημένης αντίληψης του ελληνικού εθνικισμού επί 
δικτατορίας Μεταξά και χάρη στον ελληνικό εμφύλιο, μακροημέρευσε. 
Κατά τον εμφύλιο (1946-49), ο «Δημοκρατικός Στρατός» στρατολογούσε, 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από τις σλαβόφωνες περιοχές της δυτικής 
Μακεδονίας με αποτέλεσμα να εξαγγελθεί από το κόμμα η δημιουργία 
ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη. Η 
5η Ολομέλεια του ΚΚΕ στις 30 - 31 Ιανουαρίου 1949 επανέλαβε το 
μοιραίο σφάλμα του Μεσοπολέμου, αναγνωρίζοντας το «δικαίωμα του 
μακεδονικού λαού για εθνική αυτοδιάθεση». Η απόφασή του κόστισε τόσο 
πολύ στο μετεμφυλιακό ΚΚΕ ώστε το ζήτημα να αποτελεί σήμερα άβατο 
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στις κομματικές αποτιμήσεις του εμφυλίου. Ο παλιός διεθνισμός της 
Αριστεράς έδωσε πλέον τη θέση του σε έναν ιδιότυπο εθνικισμό, ο οποίος 
απέκτησε τη σημασία αντίστασης κατά της παγκοσμιοποίησης και των 
πολυεθνικών εταιρειών. Η εμφυλιακή προθυμία του ΚΚΕ να συμπλεύσει με 
τις αντίπαλες μεγαλοϊδεατικές φιλοδοξίες μιας γειτονικής εθνογένεσης 
εκθέτει ακόμα το κόμμα σε εύκολη κριτική. Ο παραδοσιακός εθνικισμός 
της Δεξιάς επιστρέφει σε οργανικές ερμηνείες της μεταξικής περιόδου και 
αποδύεται σήμερα σε κυνήγι μειοδοτικών μαγισσών που εντοπίζονται 
κυρίως στον φιλελεύθερο χώρο. Ετσι, το ανέστιο κέντρο του πολιτικού 
φάσματος βρίσκεται εγκλωβισμένο ανάμεσα σε δύο κατήγορους, τον δεξιό 
και τον αριστερό. Η σύγχρονη κοινωνία αναζητάει όλο και πιο πολύ τη 
θαλπωρή της χαμένης παραδοσιακής κοινότητας στον εθνικισμό των 
συμβόλων, ενίοτε και στην θρησκευτική παραμυθία.

    ….. και γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε  τώρα αντίδοτο από την εκπομπή -
1821, για να μην μας βλάψει η υπερβολική δόση «εθνικισμού» !!! 

 Κατά πόσον 
κάποιοι απολεσθέντες παράδεισοι του παρελθόντος υπήρξαν πραγματικοί ή 
αποτελούν εμφυτεύματα εικονικής μνήμης, είναι θέμα μεγάλης συζήτησης 
μεταξύ διανοουμένων και ιστορικών. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το 
γεγονός ότι οι εθνικές μνήμες αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς, ώστε να 
δημιουργείται ανάμεσα στους κατοίκους της χώρας αυτής η αλληλεγγύη, 
που είναι απαραίτητη σε περιόδους κρίσης σαν τη σημερινή. Όμως, καλό 
είναι να προσέχουμε το θυμικό. Υπήρξε πηγή μεγάλων περιπετειών στο 
παρελθόν. Η υπερβολική του δόση βλάπτει»…    

          Όπως λέει ο  λαϊκό ς βάρδο ς: « φο βάμαι εκείνα πο υ θα γίνο υν για 
μένα χωρίς εμένα» !!! 
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Τα ημαρτημένα ( άστοχα ) 

( μέρος 4ο , εκπομπή της 15ης Φεβρουαρίου 2011 ) 

          Πολύ μπερδεμένος  είμαι τελικά με τους παράγοντες της εκπομπής 
( όχι τους προσκεκλημένους σχολιαστές της ), αλλά και τους 
δημοσιογράφους που εργάζονται στον όμιλο ( τηλεόραση, ραδιόφωνο,  
εφημερίδα ) στην εύλογα, λόγω ιδίου συμφέροντος προσπάθειά τους να 
στηρίξουν την όλη παραγωγή. Όπως λέγαμε και παιδιά,  μας έχουν:  «μια 
λαδάτη μια ξιδάτη», ή  αλλιώς τα «μονά» ( 1-3 ) επεισόδια ήταν 
«καταιγιστικά» ελλειπή ή και ανακριβή,  ενώ τα  ζυγά επεισόδια                         
( 2-4 ) και κυρίως το 4ο εντός ανεκτών ή και καλών ορίων. Από την άλλη 
πάλι βλέπο υμε, άλλα να έχο υν  «γυρίσει » για την τηλεοπτική σειρά                   
(  συχνά μονόπλευρη απολυτότητα και μονοδιάστατη οπτική με έμφαση στα 
αρνητικά γεγονότα και την κατάρριψη «μύθων») , άλλα μας  λένε στα 
σχολιαστικά πάνελ μετά την προβολή των επεισοδίων                                       
( μισοαναλαμβάνουν την ευθύνη απουσίας και άλλων γεγονότων ή άλλων 
ερμηνευτικών οπτικών, ή  πλειστάκις ερμηνεύουν διαφορετικά απ’ ότι στα 
επεισόδια που γυρίστηκαν πριν  ένα ή και περισσότερα έτη), ενώ άλλα μας 
γράφουν στα άρθρα τους  ( όπου παρουσιάζονται οι παγκοίνως για τους 
μυημένους επιστήμονες έννοιες ως καινοφανείς ανακαλύψεις )  ανοίγοντας  
μέσω αυτών μία  αναιτιολόγητη ( εκ πρώτης όψεως ) «πολεμική» με τους 
πολιτικούς ή τους πολίτες που εκφράζουν μία δήθεν «ακροδεξιά» (sic)  
αντιδραστική «εμμονική» προσκόλληση στους «μύθους» του έθνους και  
στην προσπάθειά τους να «ακυρώσουν» συλλήβδην όλους τους 
υπόλοιπους ( πολίτες, σωματεία, σκεπτόμενους ερευνητές,  ή και 
καθηγητές ) που έχουμε μια διαφορετική  απ’ αυτούς οπτική και 
προ σέγγιση των ιδίων ή και περισσοτέρων πηγών, εντάσσο ντάς  μας , 
κατά κάποιο τρόπο,  στους «ακραίους» αντεπιστήμονες και έτσι να μας 
τοποθετήσουν στους «γραφικούς» «καθαρίζοντας» μια για πάντα μ’ εμάς 
, κάτι πο υ ήδη έχω υποστεί ( από ελαχιστότατους ) δήθεν κριτές που 
εμφανίζονται ως «ανώνυμες ιντερνετικές σκιές» σε διάφορα blogs για να 
«ακυρώσουν» τάχα τα σχό λιά μας, ό μως χωρίς πηγές και επιστημονικό 
λό γο , μό νο ν ιδεοληπτικές  αοριστίες και ύβρεις εξακο ντίζοντας, καθώς 
και ανόητους εξυπνακισμούς, ανεπίδεκτους πάσης εκτιμήσεως. Οποιος 
έχει αντίθετη γνώμη, μπορεί καλόπιστα (αλλά με σκληρή επιστημονική 
κριτική και στοιχεία εάν θέλει ) να αντιπαρατεθεί επωνύμως, πλην όμως 
φεύ !!! 

         Άραγε ο «όμιλος απογόνων αγωνιστών του 1821», τα μέλη και τα                           
( αδημοσίευτα ) οικογενειακά τους αρχεία  εντάσσονται στους                          
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« ακραίους/ γραφικούς» και ως εκ το ύτο υ «ακυρωμένους» , γι’ αυτό  
αγνοήθηκαν παντελώς από την εκπομπή ;  Διότι εάν ο «δήθεν 
αντικειμενικός» και όχι «προειλημμένων συμπερασμάτων » διάλογος 
στηρίζεται σε αυτή την βάση, ή ότι δήθεν ο «όμιλος» έχει ίδιον συμφέρον 
«δόξας» των προγόνων και γι’ αυτό αγνοήθηκε, τότε μπορούμε σε 
αντίκρουση ν’ αναφέρουμε ότι οι παράγοντες της όλης παραγωγής είναι 
« προσανατολισμένοι» σε προειλημμένο συμπέρασμα , έχο υν  ίδιο ν 
συμφέρον, δεν είναι αντικειμενικοί, δεν παραθέτουν όλες τις πηγές, δεν  
είχαν/ έχο υν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία ( π.χ του ομίλου απογόνων 
αγωνιστών 1821 ), ερμηνεύουν υποκειμενικά κ.λ.π. Όμως αυτό  είναι το 
ζητούμενο ; Η  εξάντληση χαρακτηρισμών και «ακυρώσεων» των 
«αντιπάλων»  με απαξίωση ;  ή η επιτέλους αντικειμενική ( εάν είναι 
δυνατόν) παρο υσίαση των γεγο νότων ; διό τι εάν το  ζητο ύμενο  είναι το 
τελευταίο, τότε που είναι η στα πλαίσια του πλουραλισμού και 
αντικειμενικότητας παρουσίαση  αντίθετου ερευνητή;  Εκκωφαντική 
σιγή !!!! 

    Ας δο ύμε τώρα δύο  ( 2 ) άρθρα των κ. Θ. Βερέμη και Πασχ, 
Μανδραβέλη στην Καθημερινή της Κυριακής ( 13.02.2011 ), τα οποία θα 
σχολιάσω πρώτα και πριν την αναφορά μου στο 4ο επεισόδιο  , διότι είναι 
άμεσα συνδεδεμένα με το θέμα. Ειδικότερα: 

       Ο ομοτ. καθηγ. κ. Θ. Βερέμης  αναφερόμενος για άλλη μια φορά στις 
έννοιες Έθνος και Κράτος μας υπενθυμίζει: «Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, 
τις έννοιες αυτές προς διευκόλυνση των θεατών της σειράς, φίλων και 
αντιπάλων. Το «έθνος - κράτος» αφορά στον χαρακτήρα του πρώτου 
ελληνικού κράτους στην ιστορία. Οι «πόλεις - κράτη» των αρχαίων 
χρόνων υπήρξαν ένα διαφορετικό είδος οργανωμένων κρατών. Η λέξη 
«έθνος» έχει ποικίλες εκφάνσεις στον γνωστό μας κόσμο. Από τις 
περιπτώσεις όπως της Αμερικής όπου ο όρος «nation» σημαίνει κυρίως το 
έθνος - κράτος αφού οι επαναστάτες του Γεωργίου Ουάσιγκτον 
απαρνήθηκαν τη σχέση τους με το παλιό καθεστώς του αγγλικού Στέμματος 
και μαζί με αυτό απέρριψαν και την αγγλική τους καταγωγή. Επέλεξαν μια 
νέα εθνική προσωνυμία, την «αμερικανική» που δεν διέθετε τότε παρελθόν 
και δεν προσδιόριζε εθνότητα, αλλά την ονομασία κράτους. Οι Γάλλοι 
απέδωσαν στην ίδια λέξη πολιτικό και εδαφικό περιεχόμενο, αλλά ο όρος 
nation εμπεριέχει και την κρατική μαζί με την εθνική ιδιότητα. Οι 
Γερμανοί, χωρίς ενιαίο κράτος όταν συνέλαβαν την έννοια του έθνους των 
περί τα τέλη του 18ου αιώνα, έντυσαν τον όρο με την ρομαντική τους 
κοσμοαντίληψη και ασχολήθηκαν συστηματικά με την κατασκευή ενός 
εθνικισμού, ο οποίος δεν ήταν μόνο πολιτισμικός αλλά αντλούσε κύρος και 
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από τα βιολογικά του εύσημα. Η συγκεκριμένη αντίληψη του έθνους που 
επιστρέφει επίμονα στη γερμανική ιστορία με καταστροφικές συνέπειες 
(κάποτε), ουδεμία σχέση έχει με το είδος του πολιτισμικού εθνικισμού του 
ορθολογιστή Κοραή, αλλά και του ρομαντικού Παπαρρηγόπουλου. Ο 
τελευταίος αντιμετώπισε τις βιολογικές θεωρίες του Φαλμεράγιερ με 
περιφρόνηση. Η άποψή του ότι δεν υπάρχουν καθαρόαιμοι λαοί εφόσον 
και οι αρχαίοι προγονοί μας ήταν κατ’ αυτόν «σύγκλυδες» (ανακατεμένοι), 
καταλήγει στην κατάφαση της βιολογικής πολυμορφίας». 

     Ωραιότατη και πολύ σωστή ανάλυση από πλευράς  σύγχρονης 
πολιτικής επιστήμης. Γιατί όμως δεν μνημονεύεται από τον κ. καθηγητή , 
ξεκάθαρα και η έννοια που οι Έλληνες λόγιοι διαχρονικά  όριζαν  για το 
Έθνος ή/ και το Κράτος ;   και γιατί η εκπομπή ( στην αφήγηση του 1ου  
επεισοδίου ) δεν ξεκίνησε με την παράθεση αυτών των απλών και 
επιστημονικών εννοιών για να δώσει σε όλους μας ( μυημένους και 
αμύητους ) το στίγμα της, δηλ. πως εννοούσε/ εννοεί το: « η γέννηση ενός 
έθνους/ Κράτους», γιατί ό πως ξαναείπαμε ως έθνο ς  δεν  γεννηθήκαμε 
τότε ( ο νέο- ελληνισμός ανάγεται  τουλάχιστον στον 13ο αιώνα {π.χ 
Σβορώνος}, με προηγούμενους τον Βυζαντινό μεσαιωνικό/ ελληνιστικό και 
αρχαίο ελληνισμό ),  αντιθέτως πελαγοδρόμησε ;   Φυσικά δεν γεννάται 
θέμα για το «γέννηση ενός κράτους», αφο ύ ακό μα και ο  πιο  αδαής 
γνωρίζει πως τότε γεννήθηκε/ ιδρύθηκε το 1ο σύγχρονο δυτικού τύπου 
νέο-ελληνικό κράτος. Οι ενστάσεις  είναι για το «η γέννηση ενός έθνους». 

     Και συνεχίζει παρακάτω ο κ. καθηγητής: «Ο γενναιόδωρος εθνικισμός 
του Παπαρρηγόπουλου είναι υπεύθυνος για την πλήρη ενσωμάτωση όλων 
των μετεχόντων «τη ημετέρα παιδεία» σε ένα ελληνικό σύνολο που 
διαμορφώθηκε χωρίς «αίμα και σίδερο». Πόσα ευρωπαϊκά κράτη δεν 
έχουν διαπράξει μέσα στους αιώνες βιαιοπραγίες για να ενσωματώσουν 
τους πληθυσμούς τους σε κάποια ενιαία θρησκευτική (Σφαγή των 
Καθαρών στη Γαλλία του 14ου αι.) ή εθνική (Χιτλερική Γερμανία) 
κοινότητα; Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την ειρηνική 
ενσωμάτωση των πληθυσμών που ζούσαν στην Ελλάδα του 19ου αι. Στο 
έργο αυτό συνέβαλε και ο μεγάλος εκπαιδευτικός «κατακτητής», το 
ελληνικό σχολείο. Το ότι στα χρόνια της ύστερης τουρκοκρατίας το σχολείο 
αυτό δεν ήταν κρυφό, δεν μειώνει καθόλου το μεγαλείο του επιτεύγματός 
του. Μπο ρεί ο ι Οθωμανο ί να ενδιαφέρο νταν κυρίως για τη συλλο γή των 
φόρων και την αποφυγή ή την καταστολή εξεγέρσεων και όχι για την 
γλώσσα των «απίστων» (Τζιμήδων), αλλά η επιμονή και του πιο μικρού 
«Τζιμή» να διδαχθεί την επιφανέστερη από τις γλώσσες της βαλκανικής 
χερσονήσου (και όχι μόνο) συνιστά το δεύτερο μεγαλύτερο κατόρθωμα των 
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Ελλήνων. Το πρώτο είναι μια επανάσταση που μας έκανε αυτό που 
είμαστε. Ελεύθερους». 

       Προσωπικά ( συμπτωματικώς ) γνωρίζω την καταγωγή μο υ από                 
« σύγκληδες ελληνο/ σλαβο/ αρβανιτο/ιταλούς», προγόνους, οι οποίοι με 
τη θέλησή τους «πεισματικώς» παρέμειναν στον ελληνικό πολιτισμό 
μέσω της γλώσσας, της ορθοδοξίας και των ηθών και εθίμων, 
εκφραζόμενοι με τα δημοτικά τραγούδια και είμαι de facto  και de jure 
πεπεισμένος για τις θέσεις του Ισοκράτη και του  Παπαρρηγόπουλου  σε 
αυτό το θέμα,  όπως  αναφέρει και ο καθηγ. του πανεπ.  του Βοσπόρου 
Boulent Aksoy στο βιβλίο του « Οι συμβολές της πολυεθνικότητας στην 
οθωμανική μουσική/ πολιστισμό», «…. ο οθωμανικός πολιτισμός 
αυτοπροσδιορίστηκε όταν ξέκοψε από το αλταϊκο/αραβο/περσο/βυζαντινό 
παρελθόν του χάρις στη συμβολή των ρωμιών,  εβραίων και  αρμενίων». 
Τέτοια νύξη όμως δεν είδαμε μέχρι σήμερα στο «αντικειμενικό 
επιστημονικό» έργο της Σειράς.  Αλλά  αγαπητο ί μο υ, το  «κρυφό 
σχολειό» υπήρξε , όχι τόσο σαν κτήριο,  μα  κυρίως ( για χριστιανούς και 
μουσουλμάνους )  ως «κρυφή/ μυστική εκπαίδευση/ γνώση/ παιδεία», αφού 
αφενός δεν υπήρχε δημόσιο πρόγραμμα, δεν ενισχύετο η μάθηση και 
παιδεία, συχνά δε θεωρείτο μειονέκτημα , παρά προτέρημα, αφετέρου 
όσα «βακουφικά» ιεροσπουδαστήρια  ή  κολλυβογραμμάτων σχολεία 
υπήρχαν, κυρίως ήταν αυτοσχέδια και ελλειπή, γι’ αυτό το ποσοστό 
εγγραμμάτων ( χριστιανών και μουσουλμάνων ) δεν ξεπερνούσε το 10%. 
Μη μπερδεύουν τους τηλεθεατές ( κόσμο ) με νεολογισμούς και 
αφορισμούς  στην προσπάθειά τους να καταρρίψουν τους δήθεν μύθους , 
στήνοντας νέους μύθους και θέσφατα. Δεν μας αξίζει.  

      Αγαπητοί κύριο ι, θερμή παράκληση, βάλτε τα πράγματα στη σωστή 
τους βάση αν θέλετε να έχετε απλό και κατανοητό επιστημονικό λόγο 
προς το κοινό. Πείτε ξεκάθαρα:  

1) Το ελληνικό έθνος με την έννοια του πολιτισμού ( κοινές ιδέες-
σκοπούς, γλώσσα, θρησκείες/α, ήθη, έθιμα κ.λ.π) είναι διαχρονικό. -  

2)  Επειδή  προϋπήρχε  σαν πολιτισμική έννοια ( για πολλούς και 
γονιδιακά, αλλά παρέλκει του παρόντος ), ήταν πολύ εύκο λο  να 
προσδιοριστεί και με  την αμερικανο-ευρωπαϊκή έννοια του «nation» 
ανεξάρτητα της πολιτισμικής του διαχρονίας, αφού έφερε και τα 
χαρακτηριστικά του νέου όρου  ( τέλη 18ου  -19ος αιων. ).- 
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3)  Το νεοελληνικό Κράτος ( από τα πρώτα παγκοσμίως ),  γεννήθηκε επ’ 
αφορμή και  αμέσως μετά την επανάσταση του ‘21. Προηγουμένως δεν 
υπήρχαν κράτη, αλλά αυτοκρατορίες ( Μ.Αλέξανδρου, Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή, οθωμανική ) στις οποίες ο διαχρονικός ελληνικός λαός/οί 
ήταν ενταγμένος/οι ( με διακριτή όμως ταυτότητα ), η δε έννοια της 
αρχαιοελληνικής Πόλεως/ Κράτους της αμέσου δημοκρατίας είναι 
διαφορετική έννοια που ίσως ( λίγο αδόκιμα και αυθαίρετα ) 
προσομοιάζει με την έννοια του Κοινοτισμού.  

4) Σίγουρα οι εξεγέρσεις/ επαναστάσεις έχουν βία και σκοτωμούς επί 
«δικαίων και αδίκων»  ( έως τις μέρες μας ), αποτελούν  δε το ξέσπασμα 
της καταπίεσης  ετών, όπως έγινε και σ’ αυτή το υ ’2 1 , ό μως μην 
αναλώνετε  τα ¾  το υ κάθε επεισοδίο υ  στη βία και δη στην από  την 
πλευρά των Ελλήνων …!!! Κρατήστε για την ισότητα των απόψεων μία 
ισο ρρο πία το υλάχιστο ν  ½ με ½,  ή ακόμα καλύτερα αναφερθείτε στα 
ουσιαστικά πολιτικά αυτοπροσδιοριστικά γεγονότα   και όχι στα 
τηλεοπτικά δραματοποιημένα θρίλερ .- ( σημ.: κάπως εξισορροπήθηκε 
στο 4ο επεισόδιο με την αναφορά στη σφαγή της Χίου ).   

      Είναι δυνατόν να στέκεστε μόνον στην αποδόμηση του πίνακα 
ζωγραφικής της ο ρκωμο σίας στην αγ. Λαύρα  και να μην αναφέρετε                 
( έστω ) τα γεγονότα ένα προς ένα  από 14-26 Μαρτίου σε όλη την 
Πελ/νησο ; ’Η να μην  έχει αναφερθεί τ’ όνομα Σούλι και Σουλιώτες, ή ο 
Παπαφλέσσας μέχρι τώρα ;  Αλλά το  σπο υδαιότερο, (όταν ο κ. 
Θ.Βερέμης είναι πολιτικός επιστήμων) , να μην αναφέρετε τις δύο βαθιά 
πο λιτικές πράξεις πο υ σημάδευσαν τον Μάρτιο  το υ 1 8 2 1   και 
συγκεκριμένα την επίδοση ψηφισμάτων αυτοδιάθεσης του ελληνικού 
λαού  , τόσο από την «Μεσσηνιακή  Γερουσία», όσο και από το «Αχαϊκό 
Διευθυντήριο»  στα προξενεία των ξένων δυνάμεων στην Καλαμάτα και  
στην Πάτρα  αντιστοίχως ;  Την εφημερίδα “le constitutinnel” των 
Παρισίων ; Αυτή δεν είναι αντικειμενική έρευνα / παρουσίαση . Έχει 
βαθιές ελλείψεις  και συνάγει ελλειμματικά σαφώς προειλημμένα 
συμπεράσματα . - 

5)  Επίσης , αναφορικά με το θέμα των «σχολειών» φανερών ή κρυφών, 
«πιστεύω» πως θα έπρεπε ξεκάθαρα ν’ αναφέρετε ότι, βασικά δεν 
υπήρχαν σχολεία και ότι η εκπαίδευση ήταν terra   incognita για τον πολύ 
κόσμο. Εκπαιδεύονταν μόνον οι αναγκαίοι για το σύστημα 
ιεροσπουδαστές ( ήταν και νομικοί ταυτόχρονα ) των αντίστοιχων 
ιερατείων ( ισλαμικού, χριστιανικού, εβραϊκού ), ελάχιστοι μηχανικοί, 
λίγοι λόγιοι μουσικοί ( οι οποίοι εκπαιδεύονταν είτε μέσω της ιερής/ 
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εκκλησιαστικής μουσικής τους, είτε στο σαράϊ. Οι λαϊκοί μουσικοί ήταν 
πρακτικοί ), καλλιτέχνες και λίγοι για αξιωματούχοι του στρατού και της 
διοίκησης ( medrese, enderun Μ.Γ.Σχολή κ.λ.π ), που παρόλα αυτά 
συνέδραμαν στον αυτοπροσδιορισμό του οθωμανικού πολιτισμού. Η 
πλειοψηφία  το υ κό σμο υ έμενε παντελώς αγράμματη. Μην αφήνετε 
«ψευδαίσθηση» εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείων όπως είναι 
σήμερα ( μπερδεύονται τα παιδιά ) στην προσπάθεια αποδόμησης του                   
« κρυφού σχολειού», που όπως έχω ξαναπεί σχετιζόταν με την «κρυφή και 
μη πασίδηλη γνώση» όσων την είχαν, ή προσπαθούσαν ν’ αποκτήσουν 
κυρίως μ’ ευκαιριακούς δασκάλους ( π.χ ιερομόναχους ή δερβίσηδες  ). - 

6) Οφείλατε ξεκάθαρα να πείτε αλλά δεν είπατε:  « Η 25η Μαρτίου, αν 
και είχε οριστεί σαν κοινή ημερομηνία της επανάστασης στον Μοριά, δεν 
ισχύει μεν σαν πραγματικό περιστατικό, αφού τα γεγονότα την πρόλαβαν  
και δη : « 1 4  Μαρτίο υ Αγρίδι,  1 6-17 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 και αυτό 
δημοσίευσε και η εφημερίδα «le constitutionnel» τον Ιούνιο του 1821 στο 
Παρίσι.. Το 1838 ο Οθων, 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 , ποιητές κ.λ.π όπως παλαιότερα τον Πούκεβιλ. Ενώ 
εάν θέλατε ν’ αναφερθείτε ειδικώς στην αγ. Λαύρα οφείλατε να πείτε για 
την δοξολογία της 17ης Μαρτίου 1821  ( πανηγυρίζει η μονή στη μνήμη του 
αγ. Αλεξίου ), γεγονός που αγνοήσατε παντελώς. Αν δεν υπήρξε αγ. 
Λαύρα, τότε γιατί αυτή η εμμονή με το συγκεκριμένο μοναστήρι και όχι 
ένα οπο ιο δήποτε άλλο , εάν υπο θέσο υμε πως η εκκλησία ήθελε να 
«υποκλέψει το γέρας της έναρξης του αγώνα» ; Γιατί πολύ απλά υπήρξε 
αγ. Λαύρα την 17 Μαρτίου 1821, ίσως ό χι ό πως ο  πίνακας, αλλά 
υπήρξε.- 

    Αυτά κατά την ταπεινή μο υ άποψη έπρεπε να ειπωθο ύν ( απλά , 
περιγραφικά και αντικειμενικά)  και όχι αφοριστικά  πως τάχα δεν υπήρξε 
αγ. Λαύρα, όλα είναι μύθος κ.λ.π , πώς δήθεν μεγαλώσαμε με 
«εθνικιστικά» ψεύδη στηριζόμενοι σ’ έναν ρομαντικό πίνακα 
ζωγραφικής. Θερμή παράκληση, δικαιολογήστε και αιτιολογήστε τα 
λεγόμενά σας. Μην αποκρύβετε και μην θολώνετε αορίστως τα ιστορικά 
γεγονότα που τάχα αντικειμενικά περιγράφετε . - 
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       Ομο ίως , ο  έγκριτο ς και πολυγραφότατος αγαπημένος μου  
δημοσιογράφος κ. Πάσχος Μανδραβέλης   ( Καθημερινή της Κυριακής 
13.02.2011 ) , αφού - σχεδόν ταυτίζει άδικα  - όλους τους ενιστάμενους 
προς την εκπομπή με συγκεκριμένο κόμμα και ιδεολογία ( στην 
προσπάθεια ακυρώσεως των διαφορετικών απόψεων και της μεταπτώσεώς 
τους σε αντιεπιστημονικές γραφικές), αναφέρει:   «Ο Διονύσιος Σολωμός 
ήταν απλός και λακωνικός: «Εθνικόν είναι το αληθές». Τελεία και παύλα.» 
Αυτό  λέμε κι’ εμείς παραπάνω στις 6 παρατηρήσεις μας, γι’ αυτό στο 
τέλος  των προτάσεων βάζαμε τελεία και παύλα ( .- ).  Εθνικόν είναι το 
αληθές και η αλήθεια είναι διαφορετική απ’ ότι την παρουσιάζει η 
συγκεκριμένη παραγωγή μέχρι σήμερα, ή τουλάχιστον το 3ο επεισόδιο. 
Μήπως λοιπόν επειδή η εκπομπή δεν λέει όλη την αλήθεια, δεν 
λειτουργεί Εθνικά ; Λέω μήπως ;  ‘Η έχει το  θέσφατο ν της «εξ 
αποκαλύψεως αληθείας» κι’ όλοι οι υπόλοιποι δρούμε ψευδώς και 
αντεθνικώς;  

     Και συνεχίζει ο κ. Μανδραβέλης: «Η Επανάσταση του 1821 είναι ένα 
από  τα μεγάλα γεγο νό τα της παγκό σμιας ιστο ρίας κατά το ν 1 9 ο  αιώνα. 
Δυστυχώς εμείς την θάβουμε κάτω από ανόητες εθνικές ρητορείες, την 
αποκλειστική αντιπροσωπεία των οποίων θέλει τώρα να έχει ο ΛΑΟΣ               
( προσωπική σημ. του γράφοντα: Ενώ εάν την αποκλειστικότητα έχει ο 
γνωστός οργανισμός, αποκλείοντας τον όμιλο απογόνων αγωνιστών του 
1 8 2 1 , είναι ό λα εντάξει ; Αδικείτε το ν εαυτό  σας και κυρίως ό λο υς εμάς 
τους υπολοίπους ερευνητές που φάγαμε την ζωή μας στα αρχεία, στην 
εκμάθηση τουρκικής, και σε ταξίδια πλέον των 25 ετών στην Τουρκία και 
κυρίως δεν ανήκουμε σε κόμμα και κομματική γραμμή, ενώ δεν πήραμε 
ποτέ ούτε μία πάγια αντιμισθία ). Είναι συνέχεια και ίσως ισάξια των 
άλλων μεγάλων αστικών επαναστάσεων της Δύσης, δηλαδή της 
Αμερικανικής και της Γαλλικής. Γράφαμε παλιότερα σε τούτη την 
εφημερίδα: «Όποια ανάγνωση κι αν κάνει κανείς στην εξέγερση των 
υπόδουλων, το 1821 είναι ένα κομβικό σημείο στην παγκόσμια ιστορία. 
Είναι η αρχή του τέλους μιας αυτοκρατορίας που δυνάστευσε την Ανατολή 
για πάνω από τέσσερις αιώνες (και κάποτε είχε φτάσει στις πύλες της 
Βιέννης) και πιστοποιητικό θανάτου ενός τύπου φεουδαρχικής κοινωνικής 
οργάνωσης που χρόνια καρκινοβατούσε. Η ελληνική επανάσταση άνοιξε 
τον ασκό του Αιόλου για να φυσήξει ο άνεμος της ελευθερίας σε ολόκληρη 
την Ανατολή. Έσπασε τα πήλινα πόδια μιας από τις μεγαλύτερες 
υπερδυνάμεις της εποχής. Θα αδικούσαμε την ελληνική επανάσταση αν την 
περιορίζαμε στον εθνικό της μόνο χαρακτήρα. Είχε και κοινωνικές πτυχές, 
αλλά ήταν ενταγμένη και στο νέο πνεύμα ελευθερίας που διέτρεχε όλη την 
Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι απ’ όλους τους υπόδουλους των Οθωμανών 
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οι Ρωμιοί ξεκίνησαν το ξήλωμα της αυτοκρατορίας. Με σύγχρονους όρους 
θα λέγαμε ότι ήταν ο πιο “παγκοσμιοποιημένος λαός” της περιοχής. Με το 
εμπό ριο , τη ναυτιλία και τα γράμματα ερχό ταν σε επαφή με ό λα τα νέα 
ρεύματα στην Ευρώπη. Μπόλιασαν το νέο πνεύμα στην Ανατολή..»  
Ορθώς, τέλεια κ. Μανδραβέλη αυτό είναι, απλά η εκπομπή ΔΕΝ ΤΟ 
ΛΕΕΙ αυτό πουθενά. Χάνεται σε περιγραφές  βίας και  ανούσιες σήμερα 
δραματοποιήσεις..!!! ( ευτυχώς στην 4η εκπομπή ο κ. Στ. Ράμφος και ο κ. 
Σωτ. Ριζάς έκαναν επιτυχημένες τοποθετήσεις ). 

   Και   συνεχίζει ο  έγκριτο ς δημοσιογράφο ς: « Η εποποιία των 
εξεγερμένων, που κινητοποίησε τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό 
φιλελληνισμό, δεν σκιάζεται από τις λεπτομέρειες της ιστορίας. Στα 
δύσκολα χρόνια της επανάστασης, όπως και σε κάθε μεγάλο γεγονός της 
ιστορίας, υπήρξαν αντιφάσεις της, ένδοξες στιγμές και υπαναχωρήσεις. 

       « Αυτήν την εξέγερση για την οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και 
πρέπει να την πουλάμε στο εξωτερικό σαν ένα από το κομβικά γεγονότα 
που διαμόρφωσαν την παγκόσμια ιστορία, οι μεταπράτες του ελληνικού 
εθνικισμού τη συρρικνώνουν σε ένα τοπικής σημασίας γεγονός, σε έναν 
απλό καβγά Ελλήνων και Τούρκων, διανθισμένο με μύθους και άδεια 
συνθήματα για εγχώρια κατανάλωση. Αντί να δείξουμε σε όλο τον κόσμο 
ότι σ’ αυτήν τη γωνιά 

 
Αυτήν την περίοδο πρέπει να την γνωρίσουμε σε βάθος, να φωτίσουμε τα 
πραγματικά γεγονότα πέρα από μύθους και ιδεοληψίες, να δούμε πώς αυτοί 
που οι Οθωμανοί τους ονόμαζαν “ραγιάδες” έγιναν ελεύθεροι πολίτες. 
Οφείλουμε να μάθουμε την ιστορία μας όπως πραγματικά έγινε, γιατί αυτή 
η ιστορία μόνο υπερήφανους μπορεί να μας κάνει.» («Καθημερινή», 
24.3.2007).  ΝΑΙ,  ΝΑΙ και πάλι ΝΑΙ, με τη διαφο ρά ό τι αυτά πο υ 
υποστηρίζατε τότε ( 2007 ) και προφανώς και σήμερα αφού τα 
επαναλαμβάνετε, δεν τα βλέπουμε στην εν λόγω εκπομπή  (τουλάχιστον 
μέχρι και την 3η  )!!! 

της καθυστερημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
(σημ του γραφ.: και όχι προοδευτικής όπως σχεδόν παρουσιάζεται ) 
γεννήθηκε ένα κίνημα που κατάφερε όχι μόνο να ξεκινήσει το ξήλωμα της 
ανατολικής φεουδαρχίας, αλλά και ολόκληρης της συντηρητικής τάξης 
πραγμάτων στην Ευρώπη, πολλοί κραυγάζουν για την Αγία Λαύρα. Ε, τι να 
κάνουμε; Όλες οι μαρτυρίες δείχνουν ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 
δεν κήρυξε την επανάσταση στην Αγία Λαύρα και το «Κρυφό σχολειό» δεν 
ήταν ο κανόνας στην αυτοκρατορία. Ίσως κάποιοι αγάδες κάποιες 
περιόδους ανάμεσα στα άλλα εγκλήματα κατά των υπόδουλων να 
απαγόρευσαν και τη διδασκαλία της ελληνικής (αν και δεν τους ένοιαζε), 
αλλά μένει να αποδειχθεί.»  Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας μό νον στο 
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πρώτο   σκέλο ς. Στα περί αγ. Λαύρας και κρυφο ύ σχο λειο ύ έχω ήδη 
αναφερθεί  παραπάνω , αλλά και στους σχολιασμούς μου για τις 
εκπομπές 1  και 3 , θεωρώ δε κ. Μανδραβέλη, ό τι ως μη ιστο ρικό ς 
ερευνητής ( χ.φ αρχείων ), αλλά δημοσιογράφος, έχετε πέσει θύμα  
ελλιπούς πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης και θα μου επιτρέψετε να 
σας πω  ( με όλο τον σεβασμό στην εμπειρία , στις γνώσεις, την πένα και 
το ν λό γο  σας πο υ θαυμάζω )  πως έχετε λάθο ς, θα χαρο ύμε δε να σας 
φιλοξενήσουμε στον όμιλο απογόνων αγωνιστών του 1821 για  
προσωπική έρευνα η οποία θα σας καταδείξει του λόγου το  αληθές και 
αφο ύ δο ύμε και τη δ/γή εκτελέσεως το υ πατριάρχη Γρηγο ρίο υ Ε’ πο υ 
αναφέρονται τα Καλάβρυτα ( 10.04.1821 ), όπως την σώζει o Ahmet 
Cevdet Pasha , αλλά και στην Γαλλική εφημερίδα  Le Constitutionnel της 
06.06.1821. 

      «….Από την άλλη, μια επανάσταση φυσικά δεν είναι κάτι σαν σχολική 
εκδρομή. Στις ωμότητες των Οθωμανών υπήρξαν ωμότητες και των 
εξεγερμένων. Υπήρξαν εμφύλιοι, σφαγές, μικροπρέπειες, όλα όσα η 
ανθρώπινη φύση παράγει ακόμη και αν είναι ελληνική. Για παράδειγμα, η 
σφαγή της Τριπολιτσάς είναι ιστορικό γεγονός. Δεν το αφηγείται μόνο ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Γεώργιο Τερτσέτη («το ασκέρι όπου ήτον 
μέσα το ελληνικό έκοβε και εσκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή, 
γυναίκες, παιδιά και άντρες, 32.000, μια ώρα ολόγυρα της Τριπολιτσάς...») 
περιγράφεται και στον Εθνικό μας Υμνο: «Α! Τι νύχτα ήταν εκείνη / Που 
την τρέμει ο λογισμός / Αλλος ύπνος δεν θα γίνει / Πάρεξ θάνατου πικρός... 
Κοίτα χέρια απελπισμένα / Πώς θερίζουνε ζωές / Χάμου πέφτουνε κομμένα 
/ Χέρια, πόδια, κεφαλές». 

       Όντως συνέβη,  έπρεπε όμως ν’ αφιερωθούν τα ¾ της 3 ης εκπομπής 
σ’ αυτό ;  ( το άλλο ¼ ήταν η αποδόμηση της αγ. Λαύρας  ), όταν έλειψαν 
παντελώς οι αναφορές στα προ της 25ης Μαρτίου γεγονότα, η επίδοση 
της διακηρύξεως στα προξενεία των ξένων δυνάμεων;   Αυτή δεν είναι 
αντικειμενική διάσταση, είναι «αναμορφωτική», ούτε σώζει τα 
προηγούμενα ημαρτημένα η στο 4ο επεισόδιο αναφορά στη σφαγή της 
Χίου  !!!! 

     «….Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς αίμα, ούτε πόλεμος στην ιστορία 
χωρίς αυτά που σήμερα θεωρούμε εγκλήματα αλλά τότε ήταν η συνήθης 
πρακτική. Απολυμαίνουμε την ιστορία από τα γεγονότα της, την 
ακρωτηριάζουμε. Φτιασιδώνοντάς την, την μετατρέπουμε σε αφήγηση 
χωρίς νόημα. Οι αφηγήσεις χωρίς νόημα είναι απωθητικές για τους νέους 
ανθρώπους. Τις παπαγαλίζουν, αλλά δεν τις κατανοούν και φυσικά δεν τις 
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εκτιμούν. Προσπαθώντας να φτιάξουμε την ιστορία στα μέτρα των 
ιδεοληψιών κάποιων εμπόρων του έθνους, φτιάχνουμε γενιές ανιστόρητων 
που αδυνατούν να εκτιμήσουν το μεγαλείο εκείνης της δεκαετίας που 
συντάραξε τον κόσμο. Γιατί πραγματικά, όπως έδειξε και το κίνημα των 
Φιλελλήνων, η ελληνική δεκαετία του 1820 συντάραξε τον κόσμο. Οι 
φιλέλληνες δεν ήταν απλώς αρχαιόπληκτοι. Ήταν οι προοδευτικοί της 
Δύσης που έβλεπαν στην επανάσταση τη συνέχεια των δικών τους αγώνων 
για ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Εμείς καταφέραμε να σμικρύνουμε 
αυτό το παγκόσμιο γεγονός στα μίζερα πλαίσια του ελληνικού εθνικισμού. 
Όμως αξίζει στην επανάσταση του ’21 μια καλύτερη θέση στην παγκόσμια 
ιστορία. Πρέπει να πούμε παντού ότι δεν ήταν ένας τοπικός καβγάς της 
Ανατολής, αλλά να την εντάξουμε στο μεγάλο πλαίσιο της δυτικής 
ιστορικής αφήγησης. Να σταματήσει δηλαδή αυτή η χώρα να πουλάει μόνο 
αρχαιότητα, όταν -στον βαθμό που της αναλογεί- είναι συνδιαμορφωτής 
και της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτό θέλει δουλειά πολλή και 
πρωτίστως να κλείσουμε τα αυτιά μας στα αλαλάζοντα κύμβαλα που 
σκο ύζο υν από τα ερτζιανά»   αλλά και στις μο νό πλευρες από ψεις της 
παραγωγής για το 1821 , που αποκλείουν τις άλλες «αναγνώσεις» των 
ιδίων ιστο ρικών πηγών, θα προσέθετα εγώ, συμφωνώντας με τον κ. 
Μανδραβέλη  ( τουλάχιστον μέχρι και το 3ο επεισόδιο ) !! 

      «….Κάπως έτσι «πεφιλημένοι» είναι οι μύθοι της ιστορίας μας. 
Μεγαλώσαμε με τις παραστάσεις του κρυφού σχολειού και της Αγίας 
Λαύρας, έχουμε επενδύσει συναισθηματικά πολλά σ’ αυτούς. Δύσκολα 
ξεριζώνονται, διότι είναι μέρος πλέον της δικής μας ύπαρξης, του δικού 
μας νοητικού κατασκευάσματος με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. 
Για να αντικατασταθεί, το νέο πρέπει να είναι καλά συγκροτημένο, 
ευκρινές και κατανοητό. Εκτός αυτού, οι μύθοι από τη φύση τους είναι 
απλοποιητικοί, σύνθετων καταστάσεων. Χρειάζονται μόνο τρεις έννοιες 
για να νομίζεις ότι κατανόησες την ιστορία: «Οι καλοί Ελληνες», οι «κακοί 
Τούρκοι» και το «προαιώνιο μίσο ς» . Πού να ψάχνεις τώρα να βρεις 
κοινωνικές δομές, πολιτικά ρεύματα της εποχής, κ.λπ.; Ο,τι δεν ταιριάζει 
στην απλοϊκή αυτή αφήγηση πετιέται ως ύποπτο και ξεμπερδεύεις».   

      Ορθώς, -  αναφέρθηκε αναλυτικότατα και φιλοσοφικά στο θέμα αυτό ο 
κ. Στ. Ράμφος στο 4ο επεισόδιο -, με τη διαφορά ότι όλο ι ο ι λαοί έχουν 
τους μύθους τους που δημιουργούν την αναγκαία εκπαιδευτική ηθική 
μυθοπλασία ( προτιμώ τον  μυθικό ήρωα Κολοκοτρώνη από τον 
σούπερμαν, αν κι’ αυτός χρήσιμος είναι για την παιδική φαντασία), τα δε 
παιδιά όπως έχω ξαναπεί  ζώντας στην από λυτη λο γική το υ καλο ύ ή 
κακού  ( βλ.σχολ. επεισοδίου 1ου ) , και χωρίς θεωρητικό  υπόβαθρο δεν 
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μπο ρο ύν ν’ αντιληφθο ύν τις  μικτές έννο ιες πο υ αναφέρει ο  κ. 
Μανδραβέλης. Μόνο σύγχυση τους δημιουργείται και τελικά απόρριψη 
της ιστορίας. Μεγαλώνοντας βέβαια μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα 
τις έννοιες , αρκεί να έχουν ενδιαφέρον και πρόσβαση στην ιστορική 
πληροφορία, που συνήθως δεν συμβαίνει. Αρκούνται στην αναμάσηση 
απόψεων ημών των μεγαλυτέρων. Σε κάθε περίπτωση και η «παραμυθία» 
έχει ωφέλιμο παιδαγωγικό χαρακτήρα όπως λέει η επιστήμη και όπως  
είπε πρόσφατα στη ΝΕΤ ο τραγουδοποιός Δ. Τσακνής ( που δεν νομίζω 
να είναι συντηρητικός ). Για τις τυχό ν «παθογένειες» πο υ μπο ρεί να 
γεννήσει η «υπερβολική παραμυθία»   που αποκόβει τελείως από την 
αλήθεια τους λαούς και πως αυτές  τους κατατρέχουν διαχρονικά ( όπως 
και το δικό μας ) , αναφέρθηκε πολύ επιτυχημένα ( άριστα !! ) ο  κ. Στ. 
Ράμφος  στο σχολιαστικό πάνελ του 4ου επεισοδίου, αλλά επ’ αυτού βλ. 
παρακάτω. 

       Από την άλλη, εάν  η εκπομπή απευθύνεται  μόνον σε «μεγάλους» 
και μυημένους , ή «υποψιασμένους», όπως πλειστάκις έχω αναφέρει, έχει 
τεράστια κενά και αοριστίες ή ανακρίβειες που αγγίζουν τα όρια της 
αναλήθειας  ( κυρίως τα επεισόδια 1-3 ) και επομένως, αν «Εθνικόν είναι 
ότι είναι αληθινόν», εν προκειμένω λόγω των ασαφειών/ ανακριβειών / 
αναληθειών  και του αποκλεισμού ( μέχρι σήμερα ) άλλων προσεγγίσεων 
και από ψεων τι έχο υμε; ο  νοών νοείτω !!  Η εκπομπή  έχει το  μαχαίρι 
έχει και το καρπούζι, έχει και εφημερίδα. Θέτει τους κανόνες του 
παιχνιδιού  όπως θέλει. Οι υπόλοιποι απλώς παρατηρούμε  με κίνδυνο να 
περιπέσουμε στην «αντιεπιστημονική γραφικότητα» !!! 

     «…. Είτε στο παρελθόν αναφέρεται είτε στο ίδιο το παρόν», γράφει στο 
θαυμάσιο βιβλίο «Το μυθολογικό κενό» (εκδ. Πόλις), ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης Αλέξης Πολίτης, «ο μύθος ριζώνει γερά μέσα μας, 
καθώς εδράζεται σε μια συμβολική και βιωματική ανάγνωση της ζωής, σε 
μια ποιητική αναλογική πρόσληψη της πραγματικότητας (...) Για να τον 
αντικαταστήσουμε πρέπει να προσφέρουμε μια κατανόηση περιεκτικότερη 
από την σχηματική, μα ολοκληρωμένη, του μύθου – αλλιώς κανείς δεν έχει 
το δικαίωμα να αιτιάται κανέναν, αν βλέπει τον μύθο να αντέχει και να 
μην υποχωρεί». Ορθώς , με τη διαφο ρά πως παράλληλα με το ν μύθο , 
οφείλουμε εμείς οι ερευνητές και όσοι μνημονεύουν ή αναφέρονται  στις 
έρευνές μας να παραθέτουμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τα γεγονότα 
και όχι να τα «μυθοποιούμε» στην προσπάθειά μας ν’ αποδομήσουμε τα 
προηγούμενα «μυθεύματα», όπως εντελώς υποκειμενικά γίνεται στην εν 
λόγω εκπομπή. 
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         Και μετά από αυτή την μεγάλη εισαγωγή ( αναγκαία λόγω των δύο 
άρθρων στην Καθημερινή της 13.02.2011 ), ας έρθο υμε στα ό σα είδαμε 
και ακούσαμε στο επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου 2011:  

      Όπως είπαμε και στην αρχή του παρόντος οι παράγοντες της 
εκπομπής  μας έχουν «μια λαδάτη, μια ξιδάτη». Εν προ κειμένω, στο  4ο 
επεισόδιο πέσαμε σε «λαδάτη» και μάλιστα σε χορταστικά ποιοτική             
( υποκειμενικά για εμένα ).  Παρουσιάστηκαν  οι έννοιες του τοπικισμού, 
του κοινοτισμού, του κοντόφθαλμου συμφέροντος και του 
καιροσκοπισμού, οι ίντριγκες, το τρίγωνο αγωνιστών/ στρατιωτικών                 
( Κολοκοτρώνη/ Δ. Υψηλάντη ), εξ εσπερίας «φαναριωτών»                               
( Μαυροκορδάτου/ Νέγρη ), προεστών ( Μαυρομιχάλη, Κουντουριώτη 
κ.λ.π) . Η αποστροφή των ελλήνων προς το κεντρικό δυτικού τύπου 
Κράτος με ξένους προς αυτούς θεσμούς, η διχόνοια, η ομόνοια τους, ο 
κλεφτοπόλεμος ( με σύγχρονους όρους πολεμούσαν σαν τις ειδικές 
δυνάμεις, ανορθόδοξα ) σε αντιδιαστο λή με το ν πόλεμο των δυτικών                 
( στατικός εξοντωτικός ), «τα καπάκια» του Γώγου Μπακόλα και η 
ατυχής μάχη του Πέτα. Ο προβληματισμός για την αντικατάσταση της 
εξουσίας των Οθωμανών με σύγχρονο δυτικο/ ελληνικού τύπου κεντρικό 
δημοκρατικό σύστημα ενιαύσιας εκλογής του/ των αρχόντων, καθώς και 
η πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ( Πιάδα ). Η εκπομπή 
αναφέρθηκε  επίσης στις  φιλελληνικές θέσεις πολλών ευρωπαίων 
λογίων, των θαυμασμό των σύγχρονων ηρώων αγωνιστών, την  σταδιακή 
κατανόηση των αιτημάτων των ελλήνων από τις ξένες δυνάμεις ( ότι δεν 
επρόκειτο περί ριζοσπαστικής/ καρμποναρικού τύπου εξέγερσης, όπως 
φοβόντουσαν, αλλά για εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα ) και φυσικά της 
αντίληψης όλων ( πλην Κολοκοτρώνη ) πως η επανάσταση θα κρινόταν 
πλέον  μόνον στις « καγκελαρίες» της Ευρώπης ( διπλωματικά )*.  

       *Σημ.: «Ευτυχώς που ο Κολοκοτρώνης , εκείνη την στιγμή, είχε διαφορετική 
άποψη και πίστευε ακόμα στον πόλεμο με το σπαθί, διότι έτσι κράτησε για λίγα χρόνια 
ακόμα ενεργούς πολεμιστές για να καθυστερήσει τον Ιμπραήμ , όταν η διπλωματία                 
( μας ) είχε αδυνατίσει και κινδύνευσε η επανάσταση. Όταν πείστηκε για την ασφαλή 
πορεία του έθνους «έκατσε στην άκρη του» και παρά τις άδικες φυλακίσεις που υπέστη, 
πάντοτε  με «αγαπητική» αντιμετώπιζε τους Ελληνες και τους διοικητές τους κι’ ας 
ενίστατο αρχικώς λέγοντας: « ποιοι είναι αυτοί που μόλις χθες ήρθαν στην Ελλάδα και 
βάλθηκαν να μας δίνουν διαταγές ;  » 

       Τέλος ακούσαμε  και είδαμε ( δραματοποιημένα ) τα της σφαγής των 
25.000 αμάχων Χιωτών , την σκλάβωση  15.000 ανθρώπων, τον 
συγκλο νισμό  πο υ υπέστη η κο ινή γνώμη της Ευρώπης από  το  γεγο νό ς 
αυτό , την  εξ αφο ρμής έμπνευση το υ ντε Λα Κρο υά ( αποτυπωμένη σε 
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πίνακα )  και φυσικά την πυρπόληση της ο θωμανικής ναυαρχίδας με  
περίπου 2.000 νεκρούς, από τον Κανάρη. 

        Το επεισόδιο  έκλεισε  - προφανώς μας προετοίμασε  για το επόμενο 
5ο -  με αναφορά στον «άγγλο τυχοδιώκτη / ποιητή Λόρδο Βύρωνα» ( sic) 
και τον μεσολαβητικό του ρόλο προς τους Ευρωπαίους προκειμένου να 
τους πείσει για το είδος της επανάστασης / αγώνα των ελλήνων. 

        Υπ  ́αυτό  το  περιγραφικό  κλίμα, η εν λόγω 4η εκπομπή ( κατά την 
ταπεινή μου άποψη ) δεν είχε ( περιέργως πως ) σημαντικά  ημαρτημένα

         Σ’ αυτά θα πρέπει ν’ αναφέρω την μη συμπλήρωση ή 
αποκατάσταση  της αληθείας αναφορικά με τα σφάλματα του 1ου 
επεισοδίου ( δομές οθωμανικής αυτοκρατορίας και συμβίωση , κρυφό 
σχολείο κ.λ.π ) , του 2ου ( έννοιες έθνους, κράτους κ.λ.π ) , αλλά και του 
3ου επεισοδίου ( αγ. Λαύρα  και επίδοση διακηρύξεως/ declaration στα 
προξενεία των ξένων δυνάμεων αναφορικά με τον χαρακτήρα της 
επανάστασης που ήταν εθνικοαπελευθερωτικός ) . 

 
!!!   ίσως κάποια πταίσματα, που καλύφθηκαν ( σχεδόν όλα ) από τους 
σχολιαστές  στο  μετέπειτα πάνελ συζητήσεως . 

         Επίσης η εμμονική απουσία αναφοράς στο Σούλι και  στο Ζάλογγο 
( έπρεπε ν’ αναφερθεί στο 1ο επεισόδιο )  μ’ έχει ξενίσει, ό πως και η 
θαλάσσια ισχύς των ελλήνων,  ενώ σε σχό λιό  το υ ο  επικ. καθηγ. κ. 
Ιακ.Μιχαηλίδης έκανε μια εύστοχη φευγαλέα αναφορά στο χαμό της 
Νάουσας ( αραπίτσα ). Για το υς Σο υλιώτες ελπίζω ν’ ακούσουμε  στο 
επεισόδιο για την έξοδο του Μεσολογγίου.  

      Στο πάνελ σχολιασμού υπήρχαν δύο εκλεκτοί καλεσμένοι, ο 
φιλόσοφος συγγραφέας Στ. Ράμφος  ( λαμπρός ) και ο δ/ντής του κέντρου 
ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών κ. Σωτ. Ριζάς, από τη Θεσ/νίκη 
παρενέβαινε ο κ. Ι.Μιχαηλίδης, ενώ ο καθηγ. του Συνταγματικού δικαίου 
κ. Νικ. Αλεβιζάτος σε βιντεοσκοπημένα σχόλιά του αναφέρθηκε  
εύστοχα στο 1ο Σύνταγμα ( της Επιδαύρου ). 

         Το σε εισαγωγικά  «...»  ερώτημα  του δημοσιογράφου κ. 
Πορτοσάλτε ήταν: « φράκο ή φουστανέλα ; » , υπονοώντας πως πίσω από 
το 1ο δυτικού  τύπου σύνταγμα κρυβόταν ο παραδοσιακός  και  καθόλου 
ευρωπαϊκών τρό πων  φο υστανελάς έλληνας, πο υ με πρό σχημα το 
σύνταγμα προσπαθούσε να ξεγελάσει τον «κουτόφραγκο» πως  γινό ταν 
σύγχρονος και επομένως είχε λό γο  να υπο στηριχθεί στον δίκαιο  αγώνα 
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του ( αυτό  ήταν και το  διακύβευμα,  η ο υσία το υ αγώνα ) , για τη 
δημιουργία δυτικού τύπου κράτους . Οτιδήπο τε άλλο  δεν θα γινό ταν 
κατανοητό και αποδεκτό από τους ευρωπαίους . Γι’ αυτό ευδοκίμησε και 
η επανάσταση, γιατί είχε σκοπό τη δημιουργία κράτους, σε αντίθεση με 
τα προηγούμενα κινήματα που δεν είχαν τελικό σκοπό ( δια ταύτα )*. 

     ( *σημ.: σ’ αυτό προσωπικά δεν συμφωνώ απολύτως , αφού πολλά 
κινήματα είχαν σκοπό την σε τοπικό , φυσικά, απελευθέρωση, αλλά με 
όνειρο πάντα την Πόλη και  την ανασύσταση της αυτοκρατορίας « πάλι 
με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα’ναι» και/ ή « η ρωμανία επέρασεν 
, η ρωμανίαν επάρθεν. Η ρωμανίαν κι’ αν πέρασε , η ρωμανία κι’ άν 
πάρθεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο» ).  

        Όλα τα σχόλια και οι τοποθετήσεις της ομήγυρης ήταν πραγματικά 
πολύ επιτυχημένα ( για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Δεν μπορώ να 
γνωρίζω τις θέσεις τους για τα προηγούμενα ημαρτημένα της εκπομπής , 
αν και ο  κ. Ράμφο ς δεν είναι  θιασώτης της αγ. Λαύρας !! ). Ο κ. Στ. 
Ράμφος, ως φιλόσοφος έθεσε τον πιο σύγχρονο προβληματισμό ( αυτόν 
που η εθνολογικο/ψυχολογικο/ κοινωνιολογική προσέγγιση της ιστορίας 
απαιτεί τον 21ο αιώνα ). Ποιος ήταν ο ανθρωπολογικός τύπος και ο 
χαρακτήρας των ανθρώπων ( υποκειμένων ) που προσεγγίζουμε, τι 
ψυχολογία και συνήθειες κουβαλούσαν διαχρονικά και σε τι δομικές 
αντιφάσεις ήταν ενδεχομένως ο  χαρακτήρας το υς  ; ..!!!  τι ξαφνικές  
τομές έπρεπε  να δεχθούν και πως θα ξεπερνούσαν το παρελθόν τους ( 
παραδοσιακός τύπος ανθρώπου ), όταν αυτό προσδιόριζε το παρόν και 
την ταυτότητά τους , υπό τον φόβο μάλιστα να την απολέσουν ;  Τι είχε 
συμβεί στη δύση με το « εξατομικευμένο πρόσωπο» και τον  
αυτο προ σδιο ρισμό  το υ σε σύγκριση, αλλά και σε σχέση  και 
εμπιστοσύνη  με τον  άγνωστο «ξένο/ τρίτο» που ξεπερνά την οικογένεια/ 
κοινοτισμό και δημιουργεί κράτος; Γιατί το βυζάντιο είχε αποκλείσει 
αυτό τον τύπο ανθρώπου, δεν εμπιστευόταν τον άγνωστο τρίτο και 
παρέμενε  προσκολλημένο στην παράδοση και στον προσδιορισμό του 
ατόμου μέσα από την οικογένεια/ κοινωνία / κοινοτισμό  , αλλά και την 
μεσολάβηση το υ  « γνώστη » για την επίτευξη το υ σκο πο ύ ; Τι ρό λο 
έπαιζαν τα θρησκευτικά δόγματα δύσης και ανατολής σ’ αυτό ; Γιατί οι 
περισσότεροι κάτοικοι του ανατολικού κράτους ( με την εμπειρία το υ 
1204 ) δεν εμπιστεύο νταν το υς δυτικο ύς , κάτι πο υ συνεχίστηκε και 
αργότερα με τις βενετοκρατίες στον ελλαδικό χώρο ; Γιατί μεταξύ των 
δύο  ( 2  ) αναπόφευκτων  κακών προτιμήθηκε η ο θωμανική κατο χή ;  
Βαθιά και καταπληκτικά ερωτήματα, στα οποία θα ήθελα να  δω 
συνομιλητή και τον ομοτ. καθηγ. φιλοσοφίας κ. Γιανναρά ( σημ. : 
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διαβάστε τα βιβλία των κ. Ράμφου και Γιανναρά, για να καταλάβετε  
απο λαυστικά το υς έλληνες και τις δο μές το υς , έστω και εάν δεν 
συμφωνούν αναγκαστικά μεταξύ τους οι δύο φιλόσοφοι, καθώς και τα 
βιβλία του Κορνήλιου Καστοριάδη για το «φαντασιακό» των λαών ). Στο 
ερώτημα φράκο  ή φο υστανέλα ο  κ. Ράμφο ς απάντησε                                        
« φρακοφουστανέλα»  υπονοώντας τον συγκερασμό παράδοσης και 
δύσης/ εκσυγχρονισμού , κάτι που διακήρυττε έντονα και ο Ρήγας και ο  
Δημ. Καταρτζής !!! 

        Ο κ. Σωτ. Ριζάς ήταν ( όπως και στο  2ο επεισόδιο ) , πολύ σωστός 
και δεικτικός στις παρατηρήσεις του, προβάλλοντας και  αντίθετο αλλά 
εποικοδομητικό λόγο προς τον κ. Ράμφο, καταλήγοντας πως μεταξύ 
φουστανέλας και φράκου προτιμά το φράκο !! 

       Ο επικ. καθηγ. ΑΠΘ κ. Ι.Μιχαηλίδης ανέφερε ξεκάθαρα πως η 
επανάσταση ήταν εθνικοαπελευθερωτική ( χωρίς φυσικά αυτό να της 
στερεί και κοινωνικά χαρακτηριστικά ) κι’ έκανε εύστοχες  παρατηρήσεις 
για το σύνταγμα, τις δομές του προσδοκώμενου κράτους , τους φορείς 
της εξο υσίας κ.λ.π  Φυσικά  η χθεσινή το υ παρο υσία δεν το ν 
«απαλλάσσει» των προηγουμένων κατ΄ επανάληψη ημαρτημένων και όσο 
δεν τα αποκαθιστά !!! 

      Τέλος ο καθηγ. του Συνταγματικού δικαίου ( και δικός μου καθηγ. 
1982-1987 στη Νομική Αθηνών ) κ. Νικ. Αλεβιζάτος, εκτός των άλλων, 
έκανε  μία σπουδαιότατη παρατήρηση/ διόρθωση  στην εκπομπή 
λέγο ντας πως ο ι έλληνες δεν αντέγραψαν το  γαλλικό Σύνταγμα , αλλά 
εμπνεύστηκαν από αυτό , δημιουργώντας ένα νέο κείμενο μοναδικής 
συντάξεως, με την βοήθεια και του ιταλού Βικέντιου Γκαλίνα ( Vicenzo 
Galina), το οποίο έδινε έμφαση στην ισότητα ( Ρουσώ και Ρήγας ) και όχι 
τόσο στην ελευθερία ( Βολταίρος και Κοραής ). 

       Το ( συγκεκριμένο ) πάνελ δεν μπορώ να πως είχε ημαρτημένα , αν 
και συχνά δεν αποφεύχθηκαν οι αναχρονισμοί και οι συγκρίσεις με το 
σήμερα στην προσπάθεια αυτοκριτικής και εξεύρεσης των αιτιών της 
διαχρονικής παθογένειας του έθνους ( πάντα κάναμε ψευδείς/ εικονικές 
δηλώσεις προς τους « κουτόφραγκους» , π.χ  τότε το σύνταγμα που 
ουσιαστικά υπέκρυπτε φουστανέλα και σήμερα τα οικονομικά στοιχεία 
εισόδου στην ΟΝΕ κ.λ.π ) .  Ίσως,  στην προκειμένη περίπτωση ο 
«αναχρονισμός» να μην είναι αδόκιμος, όμως δεν αναφέρθηκε στο πάνελ 
(καθόλου ) , η κατά καιρο ύς προ σπάθεια των δυτικών να μας ελέγξο υν 
βάζοντάς μας υπό την «προστασία τους» ως «άτακτα ανώριμα παιδιά», 
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κάτι που με ποικίλους τρόπους συνεχίζεται μέχρι σήμερα, 
κατορθώνοντας μάλιστα να μην μας επιβάλλονται  με το ζόρι , αλλά να 
ζητάμε μόνοι μας την  έλευση και την επιβολή τους !!! 

 

 

 

   

            Ο «επίδικος» πίνακας         και      το Λάβαρο της αγ. Λαύρας 
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Τα ημαρτημένα ( άστοχα ) 

( μέρος 5ο , εκπομπή της 22ας  Φεβρουαρίου 2011 ) 

 

« Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, 

Ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι 

Κούφιοι  και όκνοι καταφρονούν τη θεία τραχειά σου γλώσσα 

των ευρωπαίων περίγελα  και των αρχαίων παλιάτσοι . 

Ω λιγοστοί και ώ διαλεχτοί κι’ αρίφνητοι αύριο ίσως ! 

Είναι μια Αλήθεια κάτου εδώ που τη χτυπάει το μίσος ..» 

  Κ. Παλαμάς 

          Έστω κι’ αν το ζητούμενο της εκπομπής ήταν/ είναι, η αφύπνιση 
«υπνωμένων» συνειδήσεων αναφορικά με τη διαχρονική  υπόστασή μας 
ως έθνος, ή η αντικειμενική παράθεση/ σχολιασμός/ αναστοχασμός της 
ιστορίας της περιόδου αυτής σε σχέση «προοπτικής» για το μέλλον μας, ή  
η «υποκρυπτόμενη αναμόρφωσή μας » στα «νεοεποχίτικα πρότυπα» , 
πιστεύω πως  σε κάθε περίπτωση κατάφερε ( μέχρι σήμερα 23.02.2011 
και παρά τα σοβαρά ημαρτημένα της )  να ενεργο πο ιήσει γό νιμο υς και 
χρήσιμους διαλόγους και κατά κάποιον τρόπο να μας «κοινωνήσει», εν 
μέσω μιάς  διάρρηξης του κοινωνικού ιστού της σύγχρονης Ελλάδας. 

         Στο συγκεκριμένο 5ο επεισόδιο επιτέλους συνομολογήθηκε δια 
στόματος κ. Αρ. Πορτοσάλτε, το τι θέλει ν’ αποδείξει η εκπομπή ( σημ:  
σαφής ομολογία προειλημμένης απόφασης με εργαλείο την τηλεόραση ) , 
ήτοι το « κούρεμα/ hair cut» των πυλώνων που στηρίζουν την έννοια 
παραδοσιακή πατρίδα ( ήθη, έθιμα, θυμικό, εκκλησία, λαϊκούς ηγέτες κ.λ.π 
) στο όνομα του Κράτους δικαίου ( ποιού άραγε ; και ο Μουμπάρακ και ο 
Καντάφι , συνομιλητές μας μέχρι πρόσφατα ως «εναλλακτική του 3ου 
δρό μο υ»  , θεωρο ύσαν πως στις χώρες το υς υπήρχε κράτο ς δικαίο υ, ή ο ι 
«μπανανίες» για δημοκρατία  μιλούσαν, είχαν όμως ; )  Προφανώς η 
εκπομπή εννοούσε το ιδεατό κράτος δικαίου που όλοι οι πολίτες είναι 
ίσοι ενώπιον του νόμου !! Αυτό βέβαια  είναι εύκολο να το λέμε, αλλά 
δύσκολο να επιτευχθεί  ( βλ. Πλάτωνα για την μεγάλη μύγα που τρυπά τον 
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ιστό της αράχνης/ κράτους, ενώ η μικρή πιάνεται και κατασπαράσσεται)  
ειδικά υπό τις σημερινές νεοελληνικές συνθήκες ( και αυτό  το  λέω ως 
νομικός ) .  

      Στο σχολιαστικό πάνελ της εκπομπής  με καλεσμένους εκ νέου τον κ. 
Θ. Βερέμη και τον κ. Στ. Ράμφο , έγιναν «εργαλειακώς» πολύ χρήσιμες 
παρατηρήσεις,  αναφορικά με τη διαχρονική παθογένεια του ελληνισμού, 
αλλά έλειπε ο αντίλο γο ς, ό λες δε ο ι παρατηρήσεις, και με ό λο  το ν 
σεβασμό στους δύο καλεσμένους/ σχολιαστές ( ειδικά στον κ. Στ. 
Ράμφο),  ήταν στοχευμένες κατά των παραδοσιακών αξιών (ως χθόνιες 
δυνάμεις ) που σε συνδυασμό με την «μεσιτεία» των πολιτικών  και τον 
κατακερματισμό ( αρματολίκια/ καπετανάτα ) της νεοελληνικής 
κοινωνίας ήδη από το 1821, μας κατατρέχουν έως σήμερα, παρότι ενίοτε 
χρειάζονται να συνυπάρχουν ως στοιχεία ζωτικότητας ( αλλά μετά πρέπει 
να «αποκοιμιόμαστε» πάλι !!! ). 

      Ο κ. Πο ρτο σάλτε ρώτησε αν ήταν κατάλληλη η στιγμή ( εν μέσω 
κρίσης ) να προ βληθεί μία τέτο ια εκπο μπή πο υ θα μας «ταρακουνήσει» 
και φυσικά η απάντηση των σχολιαστών ήταν καταφατικά ναι,  και 
συμπληρώνω εγώ: «διότι ακριβώς την στιγμή που μια κοινωνία  παραπαίει 
χωρίς αξίες και πρότυπα, - που φρόντισε να  της αφαιρέσει και της αφαιρεί 
με νόμους το κράτος -, είναι η στιγμή να της παρουσιάσεις τα  νέα στοιχεία 
αναμορφώσεώς της και αυτό το ανέλαβε η εν λόγω εκπομπή, εν ονόματι 
του ιδεατού και προσδοκώμενου κράτους δικαίου –  ω, οποία 
παραδοξότητα !! » 

      Φυσικά δεν αναλύθηκε καθόλου το  γεγονός εάν ο  λαός διαφθείρει / 
παρασύρει σε «μεσιτεία» τους πολιτικούς και το «αγωνιζόμενο να σταθεί 
Κράτος δικαίου», ή οι πολιτικοί ( είτε προέρχονται από τον λαό, είτε από 
«τζάκια» ) διαφθείρουν «μεσιτεύοντας» τον λαό και γίνεται ένας φαύλος 
κύκλος. Ούτε αναλύθηκε,  -  εάν  συμβαίνει αυτό «φαυλοειδώς» - ,   ποιές 
είναι οι γενεσιουργικές του αιτίες. Μήπως το Κράτος ( όχι το ιδεατό ) 
αλλά αυτό που έχουμε ( η δυτική κοινωνία που κυνηγάμε, κι’ εμείς ως 
κομματικό κράτος ) τελικά διασπά την κοινωνική συνοχή, «συνέχεια» και 
παραδοσιακές αξίες ως σημεία αναφοράς αυτοπροσδιορισμού για να  έχει  
την κοινωνία «χειραγωγημένη »  και αυτή ( εν προκειμένω η ελληνική ), 
ενστικτωδώς αντιδρά γιατί δεν βλέπει την ανταποδοτικότητα των θυσιών 
και της χειραφέτησης που της ζητούν ; 

      Απ’ ότι φαίνεται, στην σύγχρονη  Ελλάδα δεν υφίσταται η «συνοχική 
κοινωνική εξέγερση/ αντίδραση », γιατί τίποτα πια δεν «κοινωνείται »                
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( ούτε καν η απόγνωση ), αφού δεν υπάρχει  ο ελάχιστος ιστός κοινωνικής 
συνοχής, ενώ το μόνο που συντονίζει απρόσωπες μονάδες «πολτώδους 
μάζας» είναι οι συγκλίνουσες «αδηφαγίες». Όπως συχνά αναφέρει ο Χρ. 
Γιανναράς:  «Μοιάζουμε να έχουμε  εκπέσει στην έσχατη υποστάθμη 
βαρβαρικής εξατομίκευσης. Κάθε «εγώ» απαιτεί ανεξέλεγκτη αυθαιρεσία 
και πανκυριότητα – ολοφάνερη στον τρόπο που οδηγούμε, που 
παρκάρουμε, που «διαλεγόμαστε», που εκλέγουμε συνδικαλιστικούς ηγέτες, 
που υπερψηφίζουμε τυράννους αδιάντροπης φαυλότητας ή εξόφθαλμης 
νοητικής ανεπάρκειας -. Μοναδικό μέτρο αλήθειας των «αρχών» και 
«πεποιθήσεών» μας είναι το εγωτικό συμφέρον, η απληστία, η 
αυτοκολακεία με παραισθησιογόνες αυθυποβολές » !!! και αυτό συμβαίνει 
γιατί χάνουμε την «κοινωνικότητά μας ως παραδοσιακή συνδετική αξία», 
πηγαίνοντας στο δρόμο που προφανώς υποστηρίζει η εκπομπή ( της 
δυτικής ατομικότητας και όχι της παραδοσιακής αρχαιοελληνικής/ 
βυζαντινής κοινότητας) και τελικά πελαγοδρομούμε διότι απλά δεν είναι 
η φύση μας αυτή . Νιώθουμε σαν τον «γάιδαρο με την σέλα».  - 

      Το πιθανολογούμενα επερχόμενο ιστορικό τέλος της ελλαδικής 
κρατικής υπόστασης ( που στήθηκε δειλά δειλά  αλλά αποτυχημένα ως 
γραφειοκρατική οργάνωση μετά το 1821, στον αντίποδα της διαχρονικής 
αξιακής έννο ιας πατρίδα, για την ο πο ία έχω εκτενώς αναφερθεί σε 
προηγούμενα σχόλια ) αποτελεί μοιραίο επακόλουθο της οικονομικής 
καταστροφής που ήδη βιώνουμε και της απώλειας εθνικής κυριαρχίας 
που ουσιαστικά έχει συνομολογηθεί, το εγγυώνται  δε η έλλειψη 
ουσιαστικού προοδευτικού πολιτικού λόγου και το συχνό έλλειμμα 
«εκκλησιαστικού» άξονα κοινωνικής συνοχής, που θα μπορούσαν να 
είναι  δύο αντιστυλώματα των σχέσεων «κοινωνίας» στην   κατάντια της 
εγωκεντρικής μας  αποθηρίωσης  ( στα 400  χρόνια οθωμανοκρατίας, ο ι 
δύο  αυτο ί πυλώνες  , δηλ. ο  «προ ο δευτικό ς λό γο ς» των πνευματικών 
διανοητών πατέρων του γένους και η εκκλησιαστική διαχρονική 
παράδοση λειτούργησαν συγκεραστικά ως αναχώματα και παρότι δεν 
είχαμε κράτος, είχαμε πατρίδα ,  γι’ αυτό επιζήσαμε ). 

        Μήπως όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και στις περισσότερες χώρες του 
κόσμου ; Συγκλονιστικές αλλαγές ( με άρμα την οικονομία ) 
συντελούνται παντού, υπερβαίνοντας τους λαούς, αλλά  συχνά και τις 
κυβερνήσεις των κρατών. Οι σύγχρονοι εξουσιαστές δεν σου 
επιβάλλονται πλέον με το ζόρι, αντιθέτως αφού προηγουμένως σ’ έχουν 
ταλαιπωρήσει και απαξιώσει, σε κάνο υν να επιζητείς μόνο ς σο υ την  
«λυτρωτική» παρέμβασή τους !!! 
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        Επειδή το 1821, συνδέεται άμεσα με τις ελληνοτουρκικές 
διαχρονικές σχέσεις και επειδή και η σύγχρονη Τουρκία πέρασε από το 
ΔΝΤ, με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα της Μιλλιέτ του οικονομολόγου 
και συντάκτη κ. Γκιουνγκιόρ Ουράς  θέλω ν’ αναφέρω τα εξής:  

         Οι τουρκικές εφημερίδες παρακολουθούν πολύ στενά τα 
τεκταινό μενα στην ελληνική ο ικο νο μία και είχαν εκτενή ρεπο ρτάζ για 
την διεθνή Έκθεση Ακινήτων (Avrasya Emlak Fuarı), που 
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από 16 έως 20.2.2011,  με 
την παρουσία ελληνικών εταιριών ακινήτων που παρουσίασαν προς 
πώληση επαύλεις και βίλες σε νησιά, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και 
η Ρόδος, ενώ  ελληνικά τουριστικά γραφεία  διαφήμισαν την Ελλάδα, ως 
φιλοξενούμενα  τουρκικών «περιπτέρων», δεδομένου ότι το κράτος μας 
δεν κάλυψε τα έξοδα αυτόνομων ελληνικών περιπτέρων. 

       Με αφορμή την έκθεση αυτή, στο φύλλο της Μιλλιέτ ( 17.02.2011 ), 
ο κ. Ουράς στο υπό τον τίτλο: « Λένε στους Ελληνες πουλήστε»  άρθρο 
του αναφέρει επί λέξει ( η μετάφραση της καλής μου φίλης κ. Φραγκώ 
Καράογλαν, κρατώντας τα ονόματα όπως τ’ αναφέρει ο αρθρογράφος) :                

         « … μη χρειαστεί κανείς να σταθεί μπρος στην πόρτα του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ, κάθισε 
εμάς απέναντι του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μας έβαλε να πουλήσουμε ό,τι 
είχαμε και δεν είχαμε… στην ίδια κατάσταση βρίσκονται τώρα και οι Έλληνες.   Όταν 
οι χώρες συνηθίσουν να πουλάνε, δεν μπορούν να σταματήσουν ακόμη και όταν 
κόψουν τη σχέση τους με το ΔΝΤ. Ιδού, η κατάσταση της Τουρκίας. Διακόψαμε τη 
σχέση μας με το ΔΝΤ. Όμως, η κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθούν να 
πουλάνε.  

            Λέγεται, επίσης, πως οι άνθρωποι αντί να κοιτάνε τα χάλια τους, λυπούνται 
τους άλλους. Είναι μερικές μέρες τώρα που ο λαός μας λιώνει απ’ τη λύπη του για τους 
Έλληνες αδελφούς μας. Δείτε τι γράφουν οι ειδήσεις μας:  

Το ΔΝΤ έδωσε εντολή στους Έλληνες λέγοντάς τους, αποκρατικοποιείστε ό,τι έχετε και 
δεν έχετε στο δημόσιο τομέα. Αποκρατικοποιείστε και συγκεντρώστε ως το 2015 
τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τις ΔΕΠ –λιμάνια, δρόμους, εργοστάσια, 
πλοία κλπ.  

Και ο ελληνικός λαός, καθώς άρχισε να στενάζει κάτω απ’ τα μέτρα του ΔΝΤ (το πικρό 
χάπι είχε φαίνεται τάχιστη επίδραση) άρχισε να πουλάει τα εξοχικά του σε διάφορα 
θέρετρα.  

Εξοχικά στη Σαντορίνη πρόκειται, λέγεται, να αναζητήσουν αγοραστές στην Έκθεση 
Ακινήτων που θα γίνει στην Ισταμπούλ.  
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            Προς τι όλα αυτά; Για να μειωθεί το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης.  

Ας οικτίρουμε τους εαυτούς μας  

            Τώρα, ας αφήσουμε λίγο κατά μέρος τη στενοχώρια για τους Έλληνες και ας 
έρθουμε να δούμε τη δική μας κατάσταση:  

Σύμφωνα με τις εντολές του ΔΝΤ, πουλήσαμε μέχρι σήμερα –λέγοντας ότι τις 
ιδιωτικοποιήσαμε- 199 κρατικές εταιρίες. Από τις πωλήσεις αυτές το Κράτος-Πατέρας 
εισέπραξε συνολικά το ποσό των 41,9 δις δολαρίων (σε δολάρια και Λίρες Τουρκίας, 
από το οποίο 31 δις σε δολάρια).  

Από τις δημόσιες επιχειρήσεις, που πρωτύτερα ήταν δημόσια περιουσία, ένα μόνο 
μέρος, αξίας 1,2 δις δολαρίων μπόρεσε να μείνει στο χαρτοφυλάκιο του λαού με 
μετοχοποίηση μέσω του Χρηματιστηρίου της Ισταμπούλ. Ένα κομμάτι αξίας 12,5 δις 
αντιστοιχεί σε πώληση εγκαταστάσεων και ακίνητης περιουσίας.  

Οι ειδήσεις λένε, το ακούσατε κι εσείς, ότι οι Έλληνες βγάλανε στην πώληση τα εξοχικά 
τους… Από μας το μάθανε… Εμείς πουλάμε εδώ και πολλά χρόνια.  

Πουλήσαμε σπίτια-ακίνητα αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων  

Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει στους πίνακες του Ισοζυγίου Πληρωμών, από το 2003, 
το καθαρό ποσό των πωλήσεων ακινήτων.  Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι ως 
το τέλος του 2010 πουλήσαμε σε ξένους ακίνητα καθαρής αξίας 14.3 δις δολαρίων.  

Λες κι εμείς δεν κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας για να πουλήσουμε σε ξένους στο 
Μπόντρουμ, στο Κας, στο Καλκάν, στην Ισταμπούλ, λες και δεν στήνο υμε χώρα τη 
χώρα πάγκους σε εκθέσεις ακινήτων –αλλά, στενοχωριόμαστε για τους Έλληνες.  

Ας έρθουμε όμως στο  κρίσιμο σημείο: πουλήσαμε και τι έγινε; Πουλήσαμε εργοστάσια, 
ακίνητη και κινητή περιουσία, λιμάνια, οικόπεδα, κτήρια. Τα λεφτά που ήρθαν σε Λίρες 
Τουρκίας και δολάρια τα φάγαμε. Μειώσαμε το άνοιγμα του προϋπολογισμού με τα 
έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων/αποκρατικοποιήσεων. Εξακολουθούμε να το μειώνουμε.  

Αυτό που έπρεπε να κάνουμε όμως ήταν να ξεχρεώσουμε. Ε, το χρέος –ίνσαλλαχ, 
πρώτα ο Θεός- θα προ σπαθήσο υμε να το  κλείσο υμε με τα έσο δα των επό μενων 
ιδιωτικοποιήσεων! Το κυριότερο είναι να συνεχίσουμε τις 
ιδιωτικοποιήσεις/αποκρατικοποιήσεις.  

            Σε τι κατάσταση βρίσκεται το καθαρό δημόσιο χρέος; Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, το 2002 το χρέος ήταν 215 δις ΛΤ. 
Το  2 0 0 4  έγινε 27 4  δις. Για ένα σύντο μο διάστημα έδειξε να μειώνεται. Ο πιο 
πρόσφατος αριθμός που έχουμε είναι: 309 δις ΛΤ  ή περίπου 154 δις ευρώ .»  
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           Ελλάδα – Τουρκία, πορείες «ενηλικίωσης» και « αναμόρφωσης » 
των λαών τους  ( αφήνοντας καθ’ υπαγόρευσιν οριστικά πίσω το ένθεν και 
ένθεν ιστορικό καταγεγραμμένο παρελθόν τους ) εν μέσω  ο ικο νο μικής  
κρίσης. Οι πληθυσμοί  των χωρών  ενηλικιώνονται  συνήθως με κρότο, 
βίαια, ορμητικά, και συγκρουσιακά ( Ελληνες και Τούρκοι το έκαναν 
μεταξύ το υς , αλλά και στα εσωτερικά το υς, ήδη από  το  10 7 1  μέχρι 
σήμερα) .  

         Σίγουρα οι σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα πρέπει να φτιάξουν και 
ει δυνατόν να τελειοπο ιηθο ύν, αυτό  ό μως δε θα γίνει με την αλλο ίωση 
των ιστορικών γεγονότων και προειλημμένων  αναμορφωτικών και 
αποφατικών  επιστημονικών «τηλεοπτικού τύπου» συμπερασμάτων.  Δεν 
είναι τίμιο και για τις δύο πλευρές γιατί θα έχουν στηριχθεί στο ψέμα . Οι 
τίμιες σχέσεις  στηρίζονται στην αλήθεια, έστω και στην αποδοχή της 
αλήθειας του άλλου. Οι τίμιες σχέσεις γνωρίζουν, δεν διαγράφουν                   
( καταγράφουν ) και δεν δηλητηριάζονται από το παρελθόν, κοιτούν 
καλόπιστα και θετικά το παρόν και ατενίζουν ισότιμα, αξιοπρεπώς  και 
αισιόδοξα το μέλλον, διαφορετικά χάνεται η «αρχή της μεσότητας», του 
Αριστο τέλη και γεννάται ύβρις, για εμάς και το υς προ γό νο υς μας                           
( έλληνες και τούρκους αντιστοίχως  ) !!! 

          Από «αναμόρφωση» περνάμε εμείς, από «αναμόρφωση» πέρασαν ή 
και περνάνε ο ι το ύρκο ι, με τη διαφο ρά ό τι στην γείτονα ο ι έννο ιες 
πατρίδα και κράτος ακόμα συνάδουν, γι  ́αυτό στέκονται στα πόδια τους 
και μάλιστα ανασηκώνονται δυναμικά, σε αντίθεση μ’ εμάς που οι 
έννοιες πατρίδα και κράτος ήταν εξ αρχής  διακριτά χωριστές ή 
αντιπαλευόμενες και δεν συνάδουν ( δυστυχώς ), εξ ού και οι παθογένειές 
μας. 

         Απ’ ότι φαίνεται , μέσα από διαφορετικές διαδρομές, τα τελευταία 
χρόνια, πολλές χώρες του πλανήτη βρίσκονται ενώπιον  ιστορικών 
αλλαγών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και οι κρίσεις τις οδηγούν 
στην ενηλικίωση με τη διαδικασία του επώδυνα επείγοντος. Όπως 
αναφέρει ο Χρ. Γιανναράς: « Το πέρασμα στην ενήλικη ζωή δεν είναι ούτε 
ευχάριστο ούτε ευφορικό. Συνοδεύεται, συχνά, από ανατροπές 
δυσβάστακτες και κοπιώδεις. Απαιτεί διαφορετική οργάνωση ζωής και 
καθημερινότητας. Προκαλεί αντιδράσεις και σχίσματα.   Η ενηλικίωση της 
κοινωνίας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με κυβερνήσεις απούσες, 
αποκομμένες, αδιάφορες ή διεφθαρμένες. Με ηγεσίες καιροσκόπων. Η 
ενηλικίωση είναι κίνηση διαδραστική.  Οι αλλαγές έχουν πολλά φορτία 
αδικίας και διαψεύσεων. Διαλύουν στερεότυπα, ξεβολεύουν, προκαλούν 
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εκρήξεις και βία. Η πάλη δεν είναι έννοια αφηρημένη ούτε περιορίζεται σε 
ψυχολογικούς όρους. Η διαδικασία της ενηλικίωσης όμως δεν είναι ήρεμη 
και καθωσπρέπει. Έχει πολλές παλινδρομήσεις και συχνή καταφυγή στο 
φαντασιακό. Ένα  όμως είναι σίγουρο, η πορεία ξεκίνησε και δεν έχει 
επιστροφή». 

            Εν τούτοις, σήμερα, θεσμοί που είναι προορισμένοι να 
λειτουργούν σαν φορείς ηγετικής ευθύνης, όπως η Ακαδημία Αθηνών, η 
Σύνοδος των Πρυτάνεων, η ηγεσία του Δικαστικού Σώματος κ.ά ούτε 
που διανοούνται να ψελλίσουν κριτική αντίρρηση στον ολοκληρωτισμό 
και στην αυθαιρεσία της κομματοκρατίας που κατάντησε να είναι το 
Κράτος και μάλιστα σε αντιδιαστολή με την έννοια πατρίδα. Εξ άλλου, 
το μέγιστο που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από τους  φορείς αυτούς 
της κο ινωνικής ευθύνης, θα ήταν να δώσο υν μάχη για να πάψει η 
επίσημη δολιοφθορά της παράδοσης των Ελλήνων ( δηλ. της πατρίδας ) , 
να στιγματίσουν και απομονώσουν όσους διαστρέφουν μεθοδικά την 
ιστορική συνείδηση, του Ελληνισμού, να τολμήσουν  επώνυμη 
καταγγελία των πολιτικών που παζαρεύουν παραχωρήσεις εθνικής 
κυριαρχίας για να κερδίσουν την αλλοδαπή εύνοια, πλην όμως φευ !!! 

          Όμως, εσωτερικά και σ’ επίπεδο μεσοαστικής μορφωμένης 
νεοελληνικής κοινωνίας , η διαχωριστική γραμμή του «δεν πάει άλλο»,  
πο υ βρίσκεται ανάμεσα  σ’ ένα χρεο κο πημένο  παρόν και στην 
προ σπάθεια εξυγίανσής το υ, προ ϋπο θέτει και τη μετάβαση από  την 
ανήλικη ανευθυνότητα στην ενήλικη σκέψη και πράξη (μη αποκλειόμενης 
της παράδοσης ). Εδώ, οι μετατοπίσεις οφείλουν  να είναι διακριτές, στη 
στάση και στη συμπεριφορά. Η Ελλάδα είναι λογικά αδύνατο να 
συντονιστεί στο ντόμινο των εξεγέρσεων του βορειοαφρικανικού και όχι 
μόνον αραβικού κόσμου. Και λόγω ευρύτερης ψυχοσύνθεσης και 
κουλτούρας, αλλά  και γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν (ακόμα) 
πεινασμένο ι,  την δε  ό πο ια (ελάχιστη) κοινωνική αναταραχή την 
προκαλεί η « αδηφαγία » και όχι η πείνα. Όσοι επώδυνα στερούνται, δεν 
έχουν «ακόμα» εκδηλωθεί – πώς να τολμήσουν απεργία, επομένως και 
διαδήλωση, οι εξαθλιωτικά χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα ; - 
Απεργούν και διαδηλώνουν οι προνομιούχοι ευνοημένοι των 
πελατειακών σχέσεων της κομματοκρατίας. «Εξεγείρονται» όσοι 
μπο ρο ύν  συντεχνιακά να εκβιάσο υν, ό χι  ό μως το υς εξουσιαστές της 
χώρας, αλλά την άφωνη λαϊκή μάζα. 

         Και ερχόμαστε στον σχολιασμό της 5ης εκπομπής ( 22.02.2011 ), η 
οποία επικεντρώθηκε αφηγηματικά σε  «σχολικές αναφορές» για τον 
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λόρδο Βύρωνα, το πρώτο δάνειο από την Αγγλία τον ελληνικό εμφύλιο, 
την φυλάκιση του Κολοκοτρώνη στην Ύδρα και  την έλευση του 
Ιμπραήμ ( πο υ μπο ρεί να ήταν και ελληνικής καταγωγής μέσα από  το  
παιδομάζωμα/ devşirme, όπως «εντέχνως» έδωσε την  λεπτομερή 
πληροφορία ο κ. Θ. Βερέμης, σε αντίθεση με άλλες λεπτομερείς 
πληροφορίες που ξεχάστηκαν στα επεισόδια 1-3, π.χ κρυφό σχολειό, αγ. 
Λαύρα κ.λ.π). Το επεισόδιο θα μπορούσε να είναι ανιαρό έως και βαρετό 
λόγω των κοινότυπων και παγκοίνως γνωστών  αφηγήσεών του, εάν δεν 
αποτελούσε το έναυσμα της  συζήτησης που ακολούθησε και  την οποία  
σχολίασα παραπάνω, αλλά κυρίως και λόγω της συνεχιζόμενης 
αποδόμησης της μορφής του Θ. Κολοκοτρώνη ( γίνεται ήδη από το 1ο 
επεισόδιο συστηματικά ), ο οποίος είναι τοπάρχης πολέμαρχος, 
«μεσιτεύων», και  οικονομικά παραδόπιστος (!!!), με οπαδούς, σε 
αντιδιαστο λή με τον Αλ. Μαυρο κο ρδάτο πο υ ήταν υπεράνω,  τίμιο ς 
διαχειριστής  και ευρωπαίος με όραμα, αλλά φρόντισε να δημιουργηθεί η 
διχόνοια και να κλείσει στη φυλακή τον Κολοκοτρώνη !!! 

         Βέβαια, ο Αριστοτέλης που πρώτος μελέτησε την αφήγηση, ως 
«γνωσιακό εργαλείο»,  θεωρούσε  την τραγωδία ως την πιο επιτυχημένη 
αφηγηματική μορφή, η οποία, έλεγε, πρέπει να έχει πρωταγωνιστή 
κάποιον που δεν είναι ούτε απόλυτα καλός ούτε απόλυτα κακός, αλλά 
«μεταξύ τούτων» – έναν ήρωα δηλαδή τελείως αλλιώτικο από τον  
μελοδραματικό – , ενώ τα βάσανα του τραγικο ύ ήρωα πρέπει να 
οφείλονται όχι σε εξωτερική επιβουλή κάποιων κακών, ή στην κακή του 
τύχη, αλλά σε δικό του λάθος, κάποιο σοβαρό  ημαρτημένο ( αστοχία ).  
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μία τέτοια αφήγηση, δίνει καλύτερη εικόνα 
της ανθρώπινης αλήθειας, σε μεγαλύτερο βάθος, και άρα μας βοηθά 
καλύτερα να την καταλάβουμε.                            

        Στο συγκεκριμένο 5ο επεισόδιο το Αριστοτελικό ζητούμενο  έγινε 
προσπάθεια να κατορθωθεί , υποβαθμίζοντας τον Κολοκοτρώνη και 
ανεβάζοντας         ( ισοφαρίζοντας ) τον Μαυροκορδάτο , αν και δεν μας 
αναφέρθηκε ο βίαιος τρόπος « περιορισμού » των Μο ραϊτών και το υ 
Κολοκοτρώνη από το Κράτος ( Μαυροκορδάτος ), ούτε πως στα δύσκολα 
( Ιμπραήμ ) πάλι το ν θυμήθηκαν για να το υς «ξελασπώσει».  Σίγο υρα 
όμως η Αριστοτελική «μεσότητα», δεν κατορθώθηκε στα επεισόδια 1, 2 
και 3, όπου όχι μόνον είχαμε έλλειψη αντικειμενικότητας ( «μεταξύ 
τούτων») , αλλά αντιθέτως είχαμε παρασιώπηση γεγονότων, συχνά 
διαστρέβλωσή τους και δυστυχώς αποτυχημένη «μελοδραματοποίηση»  
υπέρ των οθωμανών  που αδικεί την ιστορικότητα των δύο 
αντιμαχόμενων πλευρών !!! Ειδικώς όταν οι ίδιοι οι Τούρκοι ( στο 
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πέρασμα από τους σελτζούκους στους οθωμανούς )  δια στόματος του 
ιδρυτή του τάγματος των Μεβλεβί δερβίσηδων, Μεβλανά Τζελαλεντίν 
Ρουμί ( 1291-1360 ), ανέφεραν για τον εαυτό τους: « Για την οικοδόμηση  
πρέπει να προσλαμβάνονται έλληνες εργάτες και για την κατεδάφιση το 
αντίθετο,  δηλαδή τούρκοι. Γιατί η δόμηση του κόσμου είναι ιδιότητα των 
ελλήνων, ενώ η καταστροφή και το γκρέμισμα έχει ανατεθεί στους 
τούρκους…» * (  σχετ.: Eflaki, 1964:200, και Ν. Σαρρής σελ. 48, στον Α’ 
τόμο της Οσμανικής πραγματικότητας, εκδ. Αρσενίδη ). 

     Στο  μετά την προβολή της εκπομπής σχολιαστικό πάνελ, όπως 
προαναφέραμε, βρέθηκαν εκ νέου ο κ. Θ. Βερέμης και ο έγκριτος 
φιλόσοφος/ συγγραφέας κ. Στ. Ράμφος. 

     Όπως είπα και παραπάνω, τα εργαλεία της συζητήσεως και οι 
προβληματισμοί ήταν σωστοί και εύλογοι ( αν και ελλιπείς διότι έπρεπε 
να επεκταθούν και σε άλλα θέματα τα οποία αναμένω στα επόμενα  
σχολιαστικά πάνελ ) με σαφή όμως προσανατολισμό και στόχευση στη 
νεοτερικότητα, λέγοντας πως η εκπομπή μας βοηθάει να 
αναστοχαστούμε την παθολογία μας  ως έθνος, ο δε Κολοκοτρώνης είναι 
το «υπερ εγώ» του κάθε νεοέλληνα που νιώθει λίγο αντάρτης και λίγο 
καπετάνιος, πολεμώντας το κράτος του κι’ αυτό δεν είναι καλό.  Βεβαίως 
ξέχασαν να πουν πως το νεοελληνικό κρατικό μόρφωμα ως απότοκος 
των πολιτικών που επαινούν  στην εκπομπή, -  και όχι του Κολοκοτρώνη -
,  μας έδεσε στο διαχρονικό άρμα της εξάρτησης από τις ξένες δυνάμεις 
και ενίσχυσε με τις πράξεις του το «αντάρτικό μας» διότι εξ αρχής ήταν 
αναξιόπιστο στη σχέση του με του πολίτες, οπότε αυτοσυντηρητικά , 
κράτο ς γίνεται η ο ικο γένεια, η ο μάδα και η κο ινό τητά μας, ο ι αξίες 
δηλαδή που μας κράτησαν επί 400 χρόνια όταν δεν είχαμε κράτος. 

      Ο κ. Θ. Βερέμης μίλησε για κράτος που πρέπει να εφαρμόζει τους 
νόμους ( π.χ το κίνημα «δεν πληρώνω» πρέπει να τιμωρηθεί ) , ενώ πιο 
εύστο χα ο  κ. Στ. Ράμφο ς είπε πως αυτό  δεν συμβαίνει διότι το  κράτο ς 
νιώθει συνυπεύθυνο , επειδή οι δομές του είναι εξ αρχής πελατειακές και 
κομματικές. Ορθώς, όμως το κράτος αυτό το έφτιαξαν οι πολιτικοί που 
θαυμάζουν και αναστηλώνουν και όχι ο Κολοκοτρώνης που 
μπαινόβγαινε στις φυλακές , ή ο λαός !!   Για το δάνειο και τα δεινά του, 
ή τον εμφύλιο ( διχόνοια δολερή )  δεν έγινε  αναλυτικός σχολιαστικός 
λόγος. Ελπίζω στο μέλλον. 

      Στα διαρκή ημαρτημένα της εκπομπής πρέπει ν’ αναφερθεί  εκ νέου,  
η μη εμφάνιση καθηγητών όπως ο. Ν. Σαρρής, ο Ευαγγ. Κεχριώτης                  
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( πανεπ. Βοσπόρου), η κ. Μ. Ευθυμίο υ ( Καποδιστριακό ), η κ. 
Κουμαριανού, ο κ.Sukru Ilicak μέσω Skype από το Harvard, ή από το 
τμήμα Τουρκικών σπουδών που ελλείπει παντελώς εκπρόσωπός του κ.ά 
Επίσης, η μη διόρθωση των ημαρτημένων των προηγούμενων επεισοδίων 
και κυρίως του 1ου, 2ου  και του κορυφαία ημαρτημένου 3ου , ενώ δεν θα 
θεωρήσω ημαρτημένο, την συνομολόγηση ( επιτέλους ) του 
προσανατολισμού της εκπομπής και του τι θέλει ν’ αποδείξει, διότι πλέον 
γνωρίζο υμε με πο ια σχολή σκέψης έχο υμε να κάνο υμε , άρα 
καταρρίπτεται «ο μύθος» πως η εκπομπή είναι αντικειμενική με στοιχεία 
βαθιάς έρευνας. Καταφανώς πρόκειται για υποκειμενικής αντιλήψεως και 
αναγνώσεως των πηγών και της απο καθήλωσης θέσφατων με νέα, πο υ 
όμως είναι γνωστά και παλαιά και πρεσβεύουν την άλλη σχολή  που 
βασικά θεωρεί την παράδο ση, την εκκλησία και μο ρφές σαν το ν 
Κολοκοτρώνη βαρίδια της προόδου , οι δε εξισορροπητικές  απόψεις                  
( φραγκοφουστανέλα )  συγκερασμο ύ παράδοσης και  νεο τερισμο ύ , 
αφενός υπήρχαν πάντα ( Δ. Καταρτζής ), αφετέρου δεν υλοποιούνται με 
την πλήρη αποδόμηση ή το κούρεμα ( hair cut ) της παράδοσης που 
αποτελεί την βασική πηγή ενέργειας και προώθησης.  Θεωρώ 
ημαρτημένο και εικασία / αφορισμό πως ο Κολοκοτρώνης ήταν τοπικής 
εμβέλειας πολέμαρχος , χωρίς όραμα και πως αν δεν τον παραγκώνιζαν 
οι πολιτικοί θα τους  έφερνε προβλήματα και δεν θα πήγαινε την Ελλάδα 
ούτε μέχρι τη Θεσσαλία. Ο Κολοκοτρώνης προτιμούσε τους Ρώσους και 
τον Καποδίστρια , τον οποίο θα βοηθούσε ( αν δεν εδολοφονείτο ) να μας 
κάνει στην κυριολεξία Ελβετία, δηλ. ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό 
ομοσπονδιακό κράτος με μοντέλο τις αρχαίες πόλεις κράτη, δηλαδή την 
ελληνική διαχρονική  πρόταση διακυβέρνησης , πλην όμως δυστυχώς 
μπήκαμε σε άλλο άρμα / μοντέλο που δεν μας ταιριάζει στην 
ψυχοσύνθεση και ιδού τ’ αποτελέσματα !!! 

        Τέλος στα εύστοχα της σχολιαστικής εκπομπής πρέπει ν’ αναφέρω  
την ρήση του Πωλ Σαρμπάνη: « ότι κατάφερα , το έκανα γιατί είχα μέσα 
μου τον Έλληνα» ( Θ. Βερέμης ) , καθώς και την αναφο ρά το υ κ. Στ. 
Ράμφου , πως ακόμα και οι επτανήσιοι που δεν «αλλοιώθηκαν» από τους 
οθωμανούς στις ηθικές συνήθειές τους, είναι ίδιοι με τους υπόλοιπους 
έλληνες στην ψυχοσύνθεση, ως άλλο ένα στοιχείο – σημειώνω εγώ -,  της 
διακριτής από άλλους λαούς διαχρονικότητας και του ενιαίου του 
πολιτισμού μας ( τον οποίο παρομοιάζω σαν κήπο με κοινό χώμα που δεν 
βγάζει ένα είδος, αλλά  λογιών λογιών λουλούδια ),  ενώ κλείνοντας ο κ. 
Στ. Ράμφο ς επέμεινε στο  συγκερασμό   δύσης (φράκο ) και παράδοσης             
( φουστανέλα ) και όχι στο ξερίζωμά της.  
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       Κλείνω τον 5ο σχολιασμό μ’ ένα απόσπασμα από την ασκητική του 
Ν. Καζαντζάκη απάντηση στην ατομικιστική νεοτερικότητα που 
απαξιώνει και αποκόβει τις ρίζες ( παράδοση ) και τη διαχρονία:  

« .. Έχεις ευθύνη. Δεν κυβερνάς πια τη μικρή ασήμαντη ύπαρξή σο υ. 
Είσαι μια ζαριά όπου για μια στιγμή παίζεται η μοίρα του σογιού σου. 
Κάθε σου πράξη αντιχτυπάει σε χιλιάδες μοίρες. Ως  περπατάς ανοίγεις, 
δημιο υργάς την κο ίτη όπο υ θα μπει και θα οδέψη ο  πο ταμό ς των 
απογόνων. Όταν φοβάσαι, ο φόβος διακλαδώνεται σε αναρίθμητες γενεές 
και εξευτελίζεις αναρίθμητες ψυχές μπροστά και πίσω σου. Όταν 
υψώνεσαι σε μια γενναία πράξη, η ράτσα σου ολάκερη υψώνεται και 
αντρειεύει..» 

                                                         Εις μνήμην  Θ. Κολοκοτρώνη 
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Τα ημαρτημένα ( άστοχα ) 

( μέρος  6ο , εκπομπή της 1ης   Μαρτίου 2011 ) 

 

«Mα η δικιά μας έχει όνομα 
έχει σώμα και θρησκεία 

και παππού σε μέρη αυτόνομα 
μέσα στην τουρκοκρατία»                                                                                                                 

Διον. Σαββόπουλος 

          

         Ενδιαφέρουσα απ’ όλες τις απόψεις η 6η εκπομπή της σειράς με 
κεντρικό θέμα την πολιορκία και έξοδο του Μεσολογγίου, όπου 
επιτέλους – πλην ελαχίστων  εντέχνως εμβόλιμων ημαρτημένων που 
εντοπίστηκαν  -,  ακούστηκαν πραγματικά ορθά πράγματα για τον αγώνα 
των Ελλήνων, κυρίως όμως αποκατεστάθησαν  από τις τρεις  
καθηγήτριες ιστορίας που σχολίασαν ,  τα  εσφαλμένα δεδο μένα των 
προ ηγο υμένων ή και της παρο ύσας  εκπο μπής και ειλικρινώς ένιωσα               
( προφανώς και οι περισσότεροι θεατές , ή αρθρογράφοι ) δικαιωμένος για 
τα όσα δημοσίως έχω εκθέσει, αλλά επ’ αυτών κατωτέρω. 

       Κατά τα λοιπά, είμαι χαρούμενος διότι  τα σχολιαστικά μου άρθρα 
που φιλοξενούνται αρχικώς στην παρούσα ιστοσελίδα του ομίλου 
απογόνων αγωνιστών 1821, αμέσως διανέμονται και έχουν κριτική 
ανταπόκριση σε πάμπολλους περαιτέρω  ιστότοπους.  Από αναγνώστη 
ιστότοπου μου ζητήθηκε η «αναλυτικά σύντομη» ( !! ) άποψή μου που ει 
δυνατόν να περιλαμβάνει όλες τις «σχολές σκέψεις» αναφορικά με την 
έννοια «έθνος», καταλήγοντας φυσικά στο Ελληνικό. 

        Αν και «στίγματα» της σηματοδοτήσεως της εννοίας, - όπως 
το υλάχιστο ν την έχω κατανοήσει μέχρι σήμερα, στηριγμένος στην 
βιβλιογραφία που έχει πέσει στην αντίληψή μου, αλλά και στα 
υποκειμενικά προσωπικά μου βιώματα -,  έχω ήδη δώσει στα 
προηγούμενα άρθρα μου, έκρινα «σκόπιμο » να επανέλθω στο θέμα διότι 
με προκαλεί ευχάριστα, χωρίς φυσικά να κομίζω «γλαύκαν εις Αθήνας», ή 
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να λέω θέσφατα, τουναντίον είμαι διαθέσιμος να συμπληρώσω ή και να 
μεταβάλω γνώμη εάν υπάρχει ανταποδεικτικός βάσιμος αντίλογος 

        Η πρώτη έννοια για το έθνος αναφέρεται στον Ηρόδοτο και φυσικά 
αφορά το όμαιμον, ομόγλωσσον και ομόθρησκον. "Στενός όρος", αλλά 
όχι λανθασμένος  ( επί της αρχής του ) αφού στηρίζεται σε συγγενικούς 
οικογενειακούς δεσμούς, όχι υποχρεωτικά  σε συνάφεια με τους νόμους 
της Πόλης Κράτος, τους οποίους υπερβαίνει, π.χ Αθηναίοι και 
Σπαρτιάτες ήταν πάνω απ' όλα, - όχι μόνον πολίτες των Πόλεών τους - , 
αλλά "Πανέλληνες" , κρινόμενο ι από  Ελλανο-δίκες σε παν- ελληνίους 
αγώνες κ.λ.π . 

        Μετά τον Αλέξανδρο και τη δημιουργία συγκεντρωτικών 
αυτοκρατοριών τα  τρία  "Ηροδοτικά" χαρακτηριστικά φαίνεται να 
απουσιάζουν, αφού την έννοια "έθνος" "σηματοδοτούν" η πίστη στο νόμο 
και τον αυτοκράτορα , τους δένει δε η "κοινή εν πολλοίς φορολόγηση" και 
η σχέση του λαού ( ως αυτοκρατορικό έθνος ) είναι άσχετη "αίματος, 
θρησκείας και γλώσσας", αν και συχνά για λόγους επικοινωνίας είναι 
δίγλωσσοι ( π.χ τοπικές διαλέκτους και Ελληνικά και/ ή  αργότερα επί 
Ρωμαίων Λατινικά ), έχουν ποικίλες θρησκείες και φυσικά ποικίλα 
"αίματα", με διακριτή όμως συνήθως - λόγω ενδογαμίας -, την 
"Ηροδοτική εθνολογική/ εθνοτική  καταγωγή τους" μέσα σ' ένα 
αυτοκρατορικό/ φορολογικό έθνος. 

       Με τον χριστιανισμό, τον ισλαμισμό κ.λ.π η έννοια του έθνους ( είτε 
Ηροδότου, είτε αυτοκρατορικού/ φορολογικού ) μετατοπίζεται στο κοινής 
θρησκείας ( ασχέτου αιματολογικής καταγωγής και γλώσσας ) "έθνος" που 
αποκαλείται πλέον "γένος" ( ευρύτερη έννοια από το είδος, όπως λέμε στα 
νομικά ), το  οπο ίο  μαζί με άλλα «θρησκευτικά έθνη» μπο ρεί να 
συνυπάρχει ή να αντιμάχεται μέσα σε μια «φορολογική» αυτοκρατορία. 
Αυτό που οι οθωμανοί ονόμαζαν Μιλλέτ. 
(Σημ. Αντίστοιχες έννοιες, με "λεκτικές" διαφοροποιημένες 
σηματοδοτήσεις, μπορούμε να βρούμε στους Άραβες, Ινδούς, Αφρικανούς, 
Ινδιάνους, Κινέζους κ.λ.π , αλλά παρέλκει τώρα η ανάλυση ). 

        Από την Γαλλική επανάσταση σηματοδοτείται μία άλλη έννοια "του 
nation/ έθνους" με την έννοια της πολιτικής οργάνωσης υπηκόων, στο ν’ 
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αναβαθμιστούν σε " Πολίτες" ενώπιον μίας Δεσποτείας, με ισονομία 
κ.λ.π ( Κράτος / state/ κατάσταση δικαίου ) που δεν έχει να κάνει 
υποχρεωτικά με τις παλαιότερες έννοιες έθνος/ αυτοκρατορικό έθνος/ 
γένος, χωρίς όμως να αποκλείονται στοιχεία αυτών των παλαιοτέρων 
εννοιών. 

         Στις νεοσύστατες Η.Π.Α δημιουργήθηκε ένα νέο μόρφωμα που έχει 
να κάνει με την Γαλλική έννο ιά το υ,  αλλά και με το  πο λυεθνικό / 
φορολογικό αυτοκρατορικό έθνος, εν ονόματι ό μως της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και όχι της αυτοκρατορίας/ δεσποτείας. 

         Σήμερα η έννοια πελαγοδρομεί με προσπάθειες 
επαναπροσδιορισμού της κυρίως λόγω γεωπολιτικών συμφερόντων, 
όπως αυτά υπαγορεύονται και διαχέονται από τα παγκόσμια "δοχεία 
σκέψης ". 

        Για να μην πελαγοδρο μήσω κι' εγώ, το πο θετο ύμαι στο  τι πιστεύω 
για το  Ελληνικό  έθνο ς και τη διαχρο νία το υ, εντελώς υπο κειμενικά και 
φυσικά χωρίς νεο λο γισμό ή θέσφατο , θα χαρώ δε ενδεχο μένως να 
συμπληρώσω ή και να μεταβάλω την άποψή μου εάν υπάρξει πειστικός 
αντίθετος λόγος όπως προείπα:  

         Οι Έλληνες συμπτωματικώς ( ίσως ), ή από επιλογή διατηρούν τα 
αρχικά χαρακτηριστικά το υ Ηροδό το υ, δηλ. έχο υν όπως λένε ο ι 
γενετιστές και "όμαιμον" και ομόγλωσσον και ομόθρησκον ( αφού όλοι 
μαζί { περίπου  90% } πίστευαν είτε στους παλαιούς θεούς, είτε αργότερα 
στην ορθοδοξία ), έχο υν κο ινά ήθη και έθιμα , όσο ι δε «σύγκληδες» 
προσήλθαν "εμβαπτίστηκαν"¨στο ομόγλωσσον και ομόθρησκον και 
έγιναν "πείσμονες" έλληνες.  

*Σημ.: ( Για το «όμαιμον» των Ελλήνων, παραπέμπω ενδεικτικώς και όχι 
περιοριστικώς στις μελέτες των γενετιστών των πανεπιστημίων Στάνφορντ   
( ΗΠΑ ) και Παβίας ( Ιταλίας ) σε συνεργασία με το ΑΠΘ, δημοσιευμένες 
από κοινού στο : " The genetic composition of the inhabitants of Greece", 
Θεσ/νίκη 1993, Κων/ νος Τριανταφυλλίδη ( καθηγ. γενετικής, τμήμα 
Βιολογίας ΑΠΘ ), ιατρικές εκδόσεις Γαληνός, Τσιμισκή 128, Θεσ/νίκη ), 
όπου η καθαρότητα φαίνεται να ξεπερνά  το 95%. ( βεβαίως υπάρχουν και 
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αντίθετες μελέτες που λένε πως οι αρχαίοι  έλληνες ήταν υπο-σαχάρια  
φυλή και οι νεοέλληνες αρβανιτοσλάβοι !!!). 

        Για το «ομόγλωσσον» δεν νομίζω πως χρειάζεται ειδική ανάλυση, 
αποδεικνύεται από  αυτά που μιλάμε μέχρι σήμερα συν τις ντοπιολαλιές               
( βλ. π.χ λεξικό  Ησύχιο υ, Σο υϊδα, Lid d el & Scott κ.ά ). Το ότι κάποιοι 
έλληνες μιλούσαν/ ή μιλούν αρβανίτικα, βλάχικα, σλαβομακεδονικά, ή 
το ύρκικα κ.λ.π δεν έχει να κάνει με το ν γενετικό  το υς κώδικα, ο ύτε 
υποχρεωτικά η διαφοροποίηση γλώσσας ή η διγλωσσία αλλοιώνει τα ανά 
εποχή προσδιοριζόμενα "εθνικά"  χαρακτηριστικά και εάν υπάρχο υν 
διαφορές εντάσσονται στο 5-10% που σίγουρα δεν αποτελούν 
"διαβρωτικό" στοιχείο. 

       Ομοίως και με το «ομόθρησκον». Στην αρχαιότητα το 90% και 
πλέον πίστευε στους ίδιους θεούς ( έστω και με διαφορετικά ονόματα, 
αλλά κοινές ιδιότητες ) και με βασικά ίδια λατρευτικά έθιμα στους 
βωμούς και ναούς. Το αυτό συνέβη και με τον χριστιανισμό ( σιγά σιγά, 
αυτο βο ύλως ή αναγκαστικά ) το  90 % των Ελλήνων έγιναν χριστιανο ί 
ορθόδοξοι με κοινά λατρευτικά έθιμα ή / και δοξασίες σε κοινής δομής 
ναούς. Το ότι υπήρχαν πάντοτε 10% ελλήνων καθολικών, μουσουλμάνων 
ή άλλων δογμάτων δεν είναι αποτρεπτικό  ( π.χ οι καθολικοί έλληνες της 
Σύρου ανήκαν στο μιλλέτ των φράγκων, ενώ οι ορθόδοξοι στο ρωμέϊκο 
μιλλέτ. Ομοίως ένας ορθόδοξος ΤαταροΜολδαβός, όπως ο πρίγκηψ Δημ 
. Καντεμίρ ανήκε στο γένος των ρωμιών, ενώ ο μουσουλμάνος Έλληνας 
ή αρβανίτης λεγόταν πως «Τούρκεψε» δηλ. ισλαμοποιήθηκε και όχι 
φυσικά πως άλλαξε ο γενετικός του κώδικας μεταβαλλόμενος σε Τούρκο 
!! ), ούτε αλλοιώνονται έτσι τα συνολικά χαρακτηριστικά. (  οι 
"σύγκληδες" που εντάχθηκαν στο ανά εποχή ελληνικό έθνος/ γένος κ.λ.π, 
μετεβλήθησαν σε "πείσμονες έλληνες", π.χ ο "μάλλον σλαβοαρβανίτης" 
Μοραϊτης Ιωάννης Τσερνωτάς, ορθόδοξος σ(ι)παχής στον οθωμανικό 
στρατό,  το Σεπτέμβριο του 1571, πεθαίνει "εξελεπιζόμενος/ γδαρμένος 
ζωντανός" ως εξεγερμένος Έλληνας {!!} μαζί με τους προκρίτους της Β. 
Πελ/νήσο υ στη μο νή Ταξιαρχών Αιγιαλείας { βλ. Ι. Χασιώτη, τό μο ς Ι', 
Ιστορία Ελλην. Έθνους της εκδοτ. Αθηνών}). 
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Τα «ήθη και τα έθιμα» επίσης είναι βασικός συνδετικός κρίκος ενός 
"έθνους" , όπως απέδειξαν οι στοιχειωδώς αναφερόμενοι λαογράφοι ( π.χ 
Ν. Πολίτης, Γ.Α Μέγας ή στην μουσική ο Ελβετός Samuel Baud Bovy ). 

Το ότι οι έλληνες ( ο απλός λαός ) δεν γνώριζαν περιοχές πέρα από το 
χωριό τους, δεν έχει να κάνει με την "ελληνικότητά τους" ( π.χ  η γενιά 
της μητέρας μου είδε θάλασσα και την Αθήνα στα 18 της, το 1963 !!! ). 

      Επομένως , ως «έθνος», περάσαμε και είχαμε επιτυχημένη πορεία και 
με τον  « Ηροδότειο όρο»  και με τον αυτοκρατορικό/ φορολογικό όρο 
του έθνους ( επί Ρωμαίων ), αλλά  και το Βυζάντιο με τον όρο του 
έθνους/ γένους , και  φυσικά  με τον οθωμανικό όρο μιλλέτ.  Όταν γίναμε 
πολιτική οντότητα υπηκόων έναντι των κυριάρχων οθωμανών, 
διεκδικώντας να γίνουμε Πολίτες με δικό μας Κράτος ( επανάσταση '21 ), 
φέραμε και τα χαρακτηριστικά του γαλλικού όρου " nation", οπότε 
είχαμε τα προσόντα να μας κατανοήσουν και οι όψιμοι αναθεωρητές 
πολιτικοί της Ευρώπης του 19ου αιώνα.  Δηλαδή διαχρονικά και σε κάθε 
περίπτωση κουβαλούσαμε όλα τα χαρακτηριστικά που ο χρόνος  και το 
ιστορικό περιβάλλον ανά τους αιώνες απαιτούσαν και όριζαν για τον όρο 
έθνος, είτε εξ αίματος, είτε φορολογικό μόρφωμα, είτε πολιτιστικό, είτε  
ως πολιτική οντότητα.  Επομένως πάντα ήμασταν διακριτό από άλλους 
έθνος .        

         Τελευταίως υπάρχει προσπάθεια προσαρμογής μας στην 
αμερικανική ( ΗΠΑ ) έννοια του έθνους ( πολυεθνική φορολογική μονάδα 
κατοίκων συγκεκριμένου  χώρου/ χώρας ),  αδιαφόρως όμαιμου, 
ομόθρησκου και ομόγλωσσου. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν 
υπάρχει αλλοίωση, διότι το έθνος υπερβαίνει τα εδαφικά όρια της 
"χώρας", κουβαλάει πλέον μακρά διαχρονική παράδοση ( το εμείς ). Το 
έθνος (  έστω και ορφανό άνευ συγκεκριμένου εδαφικού χώρου, όπως λέει 
ο Ρήγας στο: « ώ παιδιά μου ορφανά μου, σκορπισμένα δώ κι’ εκεί ..» ) , 
μπορεί να  υπάρχει "όπου γη και πατρίς", η δε έννοια πατρίδα                            
( ετυμολογικά η γη των πατέρων, αλλά πολιτιστικά είναι οι κοινές μνήμες 
και παραδόσεις ενός λαού ) ξεπερνά την έννοια κράτος και τούτο διότι, 
επί  400 χρόνια υπόδουλοι δεν είχαμε κράτος, είχαμε όμως πατρίδα                   
( κοινή παράδοση ) και γι' αυτό επιζήσαμε , επομένως στο μέλλον , έστω 
και εάν δεν έχουμε κράτος ( ουσιαστικά γραφειοκρατική φορολογική 
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υπόσταση ) – πράγμα που απεύχομαι - , αν έχουμε πατρίδα ( το ομού ) δεν 
πρό κειται να εξαφανιστο ύμε μέχρι το  τέλο ς το υ χρό νο υ διό τι είμαστε 
φορείς «ενός ιλιγγιώδους διαχρονικού  πολιτισμού»  ό πως λέει ο  Χρ. 
Γιανναράς, όπου πάλι θα μας σώσουν οι Έλληνες της διασποράς, η 
ναυτιλία και η εκκλησία  ως κοινωνικο/ γραφειοκρατική οργάνωση                  
( θυμηθείτε το). 

       Προσωπικά ως Κοινωνιολογών επιστήμων ( νομικός/ ιστορικός/ 
μουσικολόγος), δεν στέκομαι στα "καθαρά" χαρακτηριστικά που αν και 
υπάρχουν      ( το λένε ειδικές επιστήμες, όπως η γενετική, η γλωσσολογία 
κ.λ.π ), δεν με αφο ρο ύν άμεσα, αλλά πιστεύω στα της παραδό σεως                  
( συλλογικής ή ατομικής μνήμης ηθών και εθίμων )   που σύμφωνα με τον 
ποιητικό όρο του Γ. Σεφέρη είναι η " Πατρίδα", γι' αυτό και όλοι οι 
αγωνιστές του '21 στις μεταξύ τους επιστολές ( δεσμού ) προσφωνούνται: 
" αδελφέ/ οί, πατριώτες ".  Αυτό πιστεύω σημαίνει πολλά. Είναι το υφέν   
( μουσικός συνδετικός όρος )  που μας κράτησε διαχρονικά Έλληνες, δηλ. 
η  "Πατρίδα" και ό χι το  Κράτο ς πο υ έτσι κι αλλιώς μέχρι το ν Ι. 
Καποδίστρια δεν είχαμε.  

     Πιστεύω και με ενδιαφέρει  μόνον η έννοια  παράδοση/ πατρίδα, έστω 
και εάν υπάρχουν αποδείξεις "καθαρότητας" του  διαχρονικού ελληνικού 
έθνους , το δε κράτος ( προσωπικά υποκειμενικά ) με ενδιαφέρει μόνον 
εάν συνάδει με την έννοια πατρίδα, άλλως και σε περίπτωση 
δυσαρμονίας μεταξύ τους έχω σταθερό προσανατολισμό στην 
«παράδοση», ως διαρκώς όμως εξελισσόμενη και προσαρμοζόμενη  
σύγχρονη έννοια και  όχι ως μουσειακό ιδεολόγημα . 

       Εν τω μεταξύ, δεν προλαβαίνω να παρακολουθώ την αρθρογραφία ή 
τις τό σες πο λλές εκπομπές αναφο ρικά  με την εκπο μπή για το  1 8 2 1                 
( διότι πρέπει και να δικηγορώ ), πλην όμως με ευχαριστεί πνευματικά η 
ενασχόληση με το θέμα, οπότε θα μου επιτρέψετε έναν σχολιασμό στο 
άρθρο του κ. Θ. Βερέμη στην Καθημερινή της Κυριακής 27.02.2011, που 
τιτλοφορείται: «Φράκο ή φουστανέλα;», λέγοντας επί λέξει: « Πρέπει να 
ομολογήσω ότι πολλά από τα σχόλια που γράφτηκαν από πολέμιους της 
τηλεοπτικής σειράς του «1821» με εντυπωσίασαν με την οξύτητά τους και 
ενίοτε με την παραποίηση του θεάματος. Ανάλογα με ξάφνιασαν οι 
διαστρεβλώσεις επιστολογράφων, όπως εκείνη που δημοσιεύτηκε στην 
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«Ελευθεροτυπία» της περασμένης εβδομάδας, η οποία μου απέδωσε –
μηδέποτε υπάρξασα– ομιλία σε πανεπιστήμιο της Κωνσταντινουπόλεως, 
όπου φέρομαι ειπών σε τουρκικό κοινό ότι οι Ελληνες διέπραξαν 
γενοκτονίες και όχι οι Τούρκοι. Το πάθος του συγγραφέα της επιστολής 
προφανώς ξεπέρασε τη στοιχειώδη ευθυκρισία. Ή ακόμα το παραλήρημα 
επιστολογράφου της Πελοποννήσου, ο οποίος διατρέχει αιώνες ιστορίας 
σαν να είναι ημέρες και καταλήγει στη γνωστή πλέον επωδό του ενόχου για 
όλες τις αμαρτίες, ΕΛΙΑΜΕΠ. Για τους μηδέποτε αναγνώσαντες οτιδήποτε 
κυκλοφόρησε από  το  Ιδρυμα αυτό  και τα κατά καιρούς μέλη του Δ.Σ., το  
ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί μόνιμο στόχο εκτόνωσης. 

Η συζήτηση που ακολούθησε την προβολή του τέταρτου επεισοδίου της 
σειράς, στις 15 Φεβρουαρίου, υπήρξε για μένα αποκαλυπτική. Η άποψη 
το υ Στέλιο υ Ράμφο υ είναι ό τι ο ι Νεοέλληνες αντιλαμβάνο νται την 
ταυτότητά τους ως αποτέλεσμα αναφοράς στο συλλογικό τους παρελθόν 
και ότι αυτό καθιστά προβληματική τη σχέση τους με τον παρόντα 
χρό νο . Ας μο υ συγχωρήσει ο  κ. Ράμφο ς το ύτη την από πειρα ερμηνείας 
της σκέψης του. 

Η αντίληψη ενός επαναλαμβανόμενου, σαν τις εποχές, χρόνου 
εξομοιώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο καθηλωμένος αυτός 
χρόνος στερεί τα άτομα από τη δυνατότητα διαχείρισης του παρόντος και 
τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Έτσι επανέρχονται συνεχώς στην αρχική 
πράξη γέννησης της συλλογικής τους συνείδησης, η οποία συνιστά 
αμετακίνητη αλήθεια που ουδείς έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει. Το 
ιστορικό παρελθόν, όπως τους δόθηκε από το σχολείο, έγινε πηγή 
ανατροφοδότησης που δεν επιδέχεται αλλαγές. Ο κ. Ράμφος τοποθέτησε 
μεγάλο μέρος του ελληνικού προβλήματος εκσυγχρονισμού στην 
αντίφαση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους οποίους 
υιοθετήσαμε στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου χάρη στους 
Φαναριώτες πολιτικούς, και στην έλλειψη της εσωτερικής διεργασίας, 
που θα επέτρεπε την αφομοίωση των επείσακτων ιδεών. Το νέο κράτος 
που εισάγεται στην Επίδαυρο σαν ένδυμα από τη Γαλλία, δεν καλύπτει 
απόλυτα την ντόπια φορεσιά μας από μέσα. Με άλλα λόγια, η ψυχή των 
περισσότερων δεν συγχρονίστηκε με τους ξένους θεσμούς που 
επικάθησαν στην κοινωνία. Ο Στέλιος Ράμφος αποδίδει την ασύμπτωτη 
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σχέση με επιλογές του Βυζαντίου όταν προτιμήθηκε το «τουρκικό 
φακιόλι από την παπική τιάρα». Ο Σωτήρης Ριζάς επισήμανε ότι η 
επιλογή επιβλήθηκε μάλλον από τη στρατιωτική ισχύ του κατακτητή. 
Ωστόσο, η επιλογή εκείνη, αλλά και άλλες παλαιότερες, διαμορφώνουν 
μια αντίληψη ταυτότητας που βρίσκει στην αέναη συλλογική ζωή τα 
πρότυπα για τη διαμόρφωση της σημερινής μας αυτοσυνειδησίας. Ετσι η 
έννοια της ατομικότητας και της ατομικής ευθύνης που λανθάνει, 
διαχέεται στην αδιάκοπη ανακύκλωση της συλλογικότητας της 
οικογένειας, της φυλής και της ιστορίας. Οι προτεραιότητες αυτές 
άλλωστε υπονομεύουν την αξιοκρατία στις δημόσιες επιλογές και τη 
λειτουργία των νόμων γενικότερα. Η έννοια του απρόσωπου 
χειραφετημένου πολίτη δεν είναι δυνατό να αποκτήσει οντότητα στην 
κοινότητα αυτή. 

Η εξαιρετική ανάλυση το υ κ. Ράμφο υ με βο ήθησε να κατανοήσω το 
πάθος των επικριτών της σειράς και των συζητήσεων που ακολουθούν. 
Είναι φανερό ότι η σειρά αυτή απέδειξε ότι το διακύβευμα δεν είναι 
απλώς η ορθότητα ή μη της ερμηνείας των γεγονότων μιας άλλης εποχής, 
ούτε η κολακευτική ή μη παρουσίασή τους, αλλά η ίδια η αμφισβήτηση 
μιας παγιωμένης αλήθειας, με κεφαλαίο Α, όπως διαμορφώθηκε από την 
πρωτοβάθμια κιόλας εκπαίδευση. 

Η αναψηλάφηση των ιερών και οσίων της Ιστορίας αποτελεί για πολλούς 
άμεση απειλή αμφισβήτησης της αντίληψης που διατηρούν για τον ίδιο 
τους τον εαυτό και την ψυχή τους. Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι η εκπομπή 
αυτή άθελά της θέτει επί τάπητος, όχι μόνο την ιστορία του 1821, αλλά 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία υπέρβασης της καθηλωμένης 
συνείδησής μας. Και αν δεν αλλάξει η συνείδηση του κάθε πολίτη, η 
κάθοδός μας θα συνεχίζεται.»  

       Εκείνο που δεν αντιλαμβάνονται ή κάνουν πως δεν αντιλαμβάνονται, 
ο κ. Θ. Βερέμης και οι  συνεργάτες του, είναι πως  όλες οι διαπιστώσεις 
που κάνουν  ( γνωστές στους παρεπιδημούντες στην Ιερουσαλήμ  και όχι 
καινοφανείς ) έχουν και διαφορετική ανάγνωση/ οπτική, ότι δηλαδή, η 
διαχρονική καθοδική μας παθογένεια μετά το ’21 οφείλεται ακριβώς 
στην επικράτηση των στοιχείων που θαυμάζουν ( πολιτική , πολιτικοί 
δεμένοι στο άρμα του δήθεν δυτικού εκσυγχρονισμού των μεγάλων 
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δυνάμεων)  εις βάρος της παράδοσης/ πατρίδας και της συλλογικής 
ιστορικής μας συνείδησης που μας κράτησε «ζωντανούς» και όχι 
αφομοιωμένους επί 400 χρόνια, η δε αναψηλάφηση/ αναμόρφωση που 
επιδιώκεται σήμερα με μεθόδους όπως η εκπομπή μόνον περαιτέρω 
σύγχυση και πολτοποίηση συνειδήσεων μας δημιουργεί ( με κίνδυνο 
απωλείας) και επ’ ο υδενί  ανάτασή μας, αλλά μήπως αυτό  δεν είναι το 
ζητούμενο από τους αναμορφωτές μας, δηλ. η «αποχαύνωσή μας» ; Η 
«ανυπακοή» μας όμως σ’ αυτά   είναι  ηθικά και νομικά  ορθή σύμφωνα 
και με τις αρχές του φιλελευθερισμού. Η ανυπακοή και η αντίσταση δεν 
είναι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Όταν  δε  ένα κράτος 
νομοθετεί  ( όπως σήμερα ) με σκο πό να τιμωρήσει ό σο υς διαφωνο ύν 
μαζί το υ και κινητο πο ιο ύνται προ ς διάσωση των αρχών, χάνει κάθε 
επαφή με την κοινωνία και, φυσικά τη λαϊκή αποδοχή, μη συνάδοντας με 
τη διαχρονική έννοια πατρίδα, οπότε ιδού η αιτία της συνεχιζόμενης 
καθοδικής μας παθογένειας. 

       Πριν περάσω στα σχόλια της 6ης εκπομπής, αισθάνομαι την ανάγκη 
ν’ αναφερθώ εν συντομία στο θέμα της αποδόμησης της προσωπικότητας 
του Κολοκοτρώνη ( στις προηγούμενες εκπομπές ), καθώς και στο θέμα 
των δανείων που δεν σχολιάστηκε επαρκώς και ήδη φαίνεται να ξεφεύγει 
της θεματολογίας ( δεν ξέρω αν επανέλθουν με αφορμή τον Ι. 
Καποδίστρια) , επ’ αυτών δε λεκτέα τα εξής:        

        Ο Θ. Κολοκοτρώνης, είχε όραμα και ήθελε την απελευθέρωση της 
Πόλης ( που ήξερε πως δεν θα ζήσει να δει ) και επ’ ο υδενί  να κάνει 
προτεκτοράτο του την Πελοπόννησο.  Δεν είχε σκοπό να γίνει τοπάρχης, 
ούτε πλούτισε από τον αγώνα, έχασε τον γιό του Πάνο και πάμπολλους 
συγγενείς,  το ν μπαινό βγαζαν στη φυλακή,  και  μετά πάντοτε τον 
καλούσαν στα δύσκολα και  αυτός τους συγχωρούσε βοηθώντας τους , 
ενώ αποτραβήχτηκε από την ενεργό δράση όταν ήρθε ο  Ι. Καποδίστριας 
τον οποίο εκτιμούσε και πίστευε, αφήνοντάς του χώρο δράσης. Φαίνεται 
πως  ήταν φίλα προσκείμενος στη μεγάλη ιδέα της Ελλάδας, αλλά με το 
Καποδιστριακό όραμα της ομοσπονδίας ( όπως στην Ελβετία ) , διότι οι 
έλληνες από την αρχαιότητα αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης 
«προκρίναμε/ προτείναμε» στον εαυτό  μας και στον κό σμο  ( Πόλη 
Κράτος/ κοινωνία/ ομοσπονδία «Πανελλήνων» ), προκειμένου να έχει 
λειτουργία η άμεση ελεγκτική δημοκρατία και το «πρόσωπο», 
απορρίπτοντας το «απρόσωπον» του συγκεντρωτικού γραφειοκρατικού 
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κράτους. Η δυτικού τύπου πελατειακή αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ή 
τα δεσποτικά καθεστώτα, ή οι βασιλο-αυτοκρατορίες « δεν μας 
ταιριάζουν » !!! 

        Ο Κολοκοτρώνης δεν ήθελε τα δάνεια των ξένων διότι ήξερε πως 
υποθήκευαν το μέλλον της Ελλάδας, δένοντάς μας στο άρμα της 
εξάρτησης / κηδεμονίας των δυνάμεων αυτών (  γεγονός για το οποίο 
δικαιώθηκε ). Αντιθέτως γνώριζε και υπο στήριζε την εκ των ενόντων 
οικονομική στήριξη και ανόρθωση του νεοσύστατου κράτους μέσω των 
τεραστίων δωρεών των ελλήνων μεγαλεμπόρων του εξωτερικού και των 
εφοπλιστών, οι οποίοι βασικά στήριζαν τον αγώνα οικονομικά , δίνοντας 
χρήματα για αγορά πολεμικού υλικού και στη συνέχεια κτίζοντας κτήρια 
που θαυμάζουμε μέχρι  σήμερα. Η επανάσταση δεν στάθηκε μόνον από 
τους μπαρουτόμυλους του Μοριά. Χρειαζόταν χρήματα και αγορά 
υλικού από το εξωτερικό, το οποίο κάλυπταν οικονομικά οι  απόδημοι 
έλληνες της διασποράς και οι ανά τον κόσμο ταξιδεύοντες 
εμπορευόμενοι εφοπλιστές, που ενεργοποιούσαν και τους φιλέλληνες, σε 
αυτούς δε θα έπρεπε να προσβλέπουμε και σήμερα  και είμαι σίγουρος 
ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα όταν το ολίγιστον νεοελληνικό 
κρατίδιο πάψει να είναι αναξιόπιστο. 

         Κατά τα λο ιπά, η σημερινή  εκπο μπή με καλεσμένο υς στο 
σχολιαστικό πάνελ τις «Εξαιρετικές Καθηγήτριες» ιστορίας κ.κ Αικ. 
Κουμαριανού, Κατερ. Γαρδίκα και Μ.Ευθυμίου, ( που είχαμε προτείνει σε 
προηγούμενο άρθρο και ίσως  εισακουσθήκαμε ) σε «σύνδεση» με τον κ. 
Ιακ. Μιχαηλίδη ( ΑΠΘ ) κινήθηκε σε πραγματικά σωστά και 
αντικειμενικά επίπεδα, τα δε μικρά  αλλά σημαντικά ημαρτημένα ή 
παραλείψεις της, οι καθηγήτριες τα εντόπισαν και τα «καυτηρίασαν» 
αμέσως !! 

      Πλέο ν συγκεκριμένα:  Το  επεισό διο   ήταν μια ωδή στο  σθένο ς των  
ελεύθερων πολιορκημένων του Μεσολογγίου, μιάς πόλης που 
συγκέντρωνε πολλούς ντόπιους, αλλά και πρόσφυγες έλληνες , οι οποίοι 
τόλμησαν την μοναδική ηρωϊκή τους έξοδο, που συγκλόνισε τον κόσμο 
και ενεργοποίησε  από ποιητές όπως ο Δ. Σολωμός ( εθνικός ύμνος ), 
ζωγράφους όπως ο Ντε Λα Κρουά ( πίνακες ) φιλέλληνες με 
ανθρωπιστική βο ήθεια, αλλά και μό νιασε το υς υπό  την «διχόνοια την 
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δολερή» αγωνιστές. Ορθώς επισημάνθηκε πως η Χίος ήταν ο θρήνος και 
το Μεσολόγγι ο ηρωϊσμός, αυτά  δε τα δύο ( όχι όμως μόνον ) γεγονότα 
αποτέλεσαν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ νεοελλήνων και αρχαιότητας 
στο μυαλό και την ψυχή  των Ευρωπαίων !! 

       Για πρώτη φορά έγινε λό γο ς για το υς Σο υλιώτες, το ν 
επαγγελματισμό και τον ηρωϊσμό τους ( π.χ: 1 Σουλιώτης προς 20 
εχθρούς ) , αν και εντέχνως υπερτο νίστηκαν ο ι  «δοσιματικές» σχέσεις 
τους με τον Αλή ..!!! 

     Ομοίως έγιναν «αφαιρετικές» αναφορές στο ρόλο των Υδραίων 
καπεταναίων/ ναυτικών, που στηριζόταν στην αμοιβή τους ( λουφέ ) και 
ό χι στην ανιδιο τέλεια ( !! ), και σε σχέση με την απο χή το υς από  το 
ναυτικό αποκλεισμό του Μεσολογγίου που είχε κάνει ο στόλος του 
Ιμπραήμ.  

     Έγινε αναφορά στην αδυναμία της κυβέρνησης του Ναυπλίου ν’ 
ασκήσει διοίκηση, λόγω τοπικισμού και  έλλειψης χρημάτων, γεγονός 
που την ανάγκασε να εκποιήσει «εθνικοιδιόκτητες» γαίες , από τις οποίες 
δεν έλαβε χρήματα τελικώς, όπως αναφέρει και ο Κολοκοτρώνης. Κατά 
τα λοιπά οι πολιτικο ί εξαφανίστηκαν σ’ αυτό  το  επεισόδιο , ό πως κι’ ο 
Κολοκοτρώνης, αντιθέτως έγινε αναφορά σε Μάρκο Μπότσαρη, Νότη 
Μπότσαρη, Τζαβέλαινα και τον Καραϊσκάκη ( ως ο ικανότερος όλων ) , 
όχι όμως η σχέση του με τον Μαυροκορδάτο. 

      Μνημονεύτηκαν και οι δηώσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο  με  
τα σκλαβοπάζαρα, ενώ αν και αναφέρθηκε , πέρασε σχεδόν απαρατήρητη 
η πολιορκία των Αθηνών/ Ακροπόλεως και ο ρόλος των αντιμαχόμενων 
πλευρών. Το  μό νο  πο υ υπερτο νίστηκε ήταν πως ο ι Αθηναίο ι περίμεναν 
τον  Ρεσίτ Πασά  ( Κιουταχή ) με «ανοιχτές αγκάλες» !!! 

     Η παρουσίαση των εφημερίδων της εποχής είναι στα θετικά της 
εκπομπής, ενώ στα αρνητικά της είναι η  άδικη κριτική στη στιγμιαία 
στάση των Υδραίων, χωρίς ν’ αναφερθεί η συνολική τους προσφορά και 
ειδικά του Μιαούλη , ο οποίος το θέμα Μεσολόγγι το είχε επωμιστεί 
ατομικά !!! 
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    Ατόπημα , αστοχία, ημαρτημένο ( με όλο τον σεβασμό στους 
αρβανιτόφωνους προγόνους μας ) θεωρώ το «σκηνοθετικό δρώμενο» της 
Μεσολογγίτισσας μάνας που νανουρίζει το μωρό της στ’ Αρβανίτικα                  
( Τόσκικη διάλεκτο ) !!! Έστω κι’ αν υπήρχαν πολλοί αρβανιτόφωνοι στο 
Μεσολόγγι, στην συγκεκριμένη σημερινή εκπομπή δεν νομίζω πως είχε 
κάτι να δείξει ή να προ σθέσει η  σκηνή αυτή . Ήταν πλεο νασμό ς και 
ειλικρινά δεν ξέρω σε τι θα έβλαπτε  αν το νανούρισμα ή το μοιρολόϊ  
ήταν στα ελληνικά της επο χής, ό πως έχουν καταγραφεί  στα δημοτικά 
μας τραγούδια !!! Ένα νανούρισμα, - ούτε καν τραγούδι  - ακούστηκε σε 
6 επεισόδια μέσα από  έναν τεράστιο πλούτο που έχει αγνοηθεί από την 
εκπομπή συστηματικά, κι’ αυτό  το νανούρισμα ήταν στ’ αρβανίτικα, ενώ 
οι αρβανιτόφωνοι ήταν και ελληνόφωνοι  ; 

       Λίγο οι Σουλιώτες, λίγο οι Υδραίοι, λίγο οι Αθηναίοι και λίγο τ’ 
Αρβανίτικο νανούρισμα, πάλι κατάφερε η εκπομπή  να «αμαρτήσει/ 
αστοχήσει». Τυχαίο ; 

      Ευτυχώς οι τρείς Καθηγήτριες, Αικ. Κουμαριανού, Κατερ. Γαρδίκα 
και Μ. Ευθυμίο υ, κό σμησαν το  πάνελ με  επιστημονικό  , μεστό  , 
κατανοητό και κριτικό λόγο, κι’ αν αφαιρέσουμε τα θέματα του κρυφού 
σχο λειο ύ και της αγ. Λαύρας πο υ η κ. Γαρδίκα τ’ αντικρο ύει ως 
«μυθεύματα» ( έχω τοποθετηθεί και τα’ χω αναλύσει επανειλημμένως- ενώ 
με όλο τον σεβασμό, λόγω των  χ.φ πηγών -,  έχω πειστεί πως δεν ήταν 
μυθεύματα, βλ. σχόλιά μου 1,2 και 3, καθώς και το τελικό μου συμπέρασμα 
στο τέλος του παρόντος ), κατά τα λοιπά χάρηκα αφενός γιατί  υπήρξε 
ακριβής αντίλο γο ς στην εκπομπή, αφετέρο υ γιατί δικαιώθηκαν ό λα τα 
σχολιαστικά μου άρθρα για το πώς πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται τα θέματα 
της ιστορίας και ειδικά από ένα λαϊκό μέσο όπως είναι η τηλεόραση.  

      Ειδικότερα: Η κ. Κουμαριανού είπε πως «το ελευθερία ή θάνατος» 
στην κυριολεξία έλαβε σάρκα και οστά στην έξοδο του Μεσολογγίου, 
ενώ  με δικαίωσε στο θέμα των δανείων και του Κολοκοτρώνη, αφού 
ανέφερε πως από γεωπολιτικό συμφέρον η Αγγλία ήθελε να μας «δέσει» 
μέσω των δανείων της στο άρμα της, ο δε Κάνινγκ πίστευε πως η 
Βρετανία πρέπει να έχει δορυφόρους μικρά ανεξάρτητα συνταγματικά 
κρατίδια/ κράτη ( κ. Γαρδίκα ), επειδή όμως φοβόταν και ήθελε να 
κρατάει ισορροπία με την Ρωσία το έκανε με πιο συγκεκαλυμμένο τρόπο, 
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σε κάθε όμως περίπτωση για γεωπολιτικούς και μόνο λόγους/ συμφέρον 
οι μεγάλες δυνάμεις συνασπίστηκαν και καταναυμάχησαν τον στόλο του 
Ιμπραήμ στο Ναβαρίνο και όχι λόγω «φιλίας». 

      Η κ. Γαρδίκα  ορθώς εντόπισε την «μπηχτή» προς τους Υδραίους -  οι 
οποίοι τάχα δεν πήρανε τον λο υφέ/ μισθό  και γι’ αυτό  δεν εμπό δισαν το 
στόλο του Ιμπραήμ έξω από το Μεσολόγγι -, λέγοντας πως η συνολική 
προσφορά τους στον αγώνα και ειδικά του Μιαούλη δεν κρίνονται έτσι 
απλά από ένα περιστατικό , όπως συμπλήρωσε και η κ. Ευθυμίου , ενώ 
επιτέλους αναφέρθηκε και η θαλασσία ισχύς / sea power  των ελλήνων 
και ο τεράστιος ρόλος της στην επικράτηση του αγώνα.  Μία ισχύς που 
σήμερα κινδυνεύουμε να χάσουμε γεωπολιτικώς και δεν πρέπει, διότι την 
έχουμε ήδη από την αρχαιότητα, μέσα απ’ τους αιώνες. Μας κρατάει 
ισχυρούς και με λόγο στη διεθνή κοινότητα !! 

    Ο δημοσιογράφος κ. Αρ. Πορτοσάλτε , επέμενε να λάβει κάποιον καλό 
λόγο για την εκπομπή, αλλά όλες οι καθηγήτριες ήταν έντονα κριτικές. 
Αν και η κ. Μ.Ευθυμίο υ είπε πως δεν έχει δει ό λα τα επεισόδια , 
εντούτοις ευθαρσώς δήλωσε πως κάποια πράγματα και σημεία  στην 
παράθεση ιστορικών  σύνθετων γεγονότων  μέσω της τηλεόρασης θέλουν 
ΜΕΤΡΟ  διότι η απλούστευση έχει πολλές παγίδες !!  συμπληρώνοντας 
αυτά που λέμε κι’ εμείς, πως κάποια πράγματα αποσιωπούνται και άλλα 
υπερτονίζονται, επ’ ουδενί δε μπορεί η σχολική ή η λαϊκή                          
( τηλεοπτική) παρουσίαση της ιστορίας να ταυτίζεται με την  αναλυτική 
κριτική  πανεπιστημιακή διδασκαλία ή έρευνα, πο υ έτσι κι’ αλλιώς τις  
χωρίζει χάσμα, θυμίζω δε τι είχαμε γράψει γι’ αυτό το θέμα ήδη από το 
πρώτο σχολιαστικό άρθρο: « Η ιστορία είναι αντικειμενική και η ερμηνεία 
της υποκειμενική. Η ιστορία πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο 
και όχι ν’ απομονώνονται  μόνον στιγμές της ( εκτός και ενδιαφέρει τον 
ερευνητή αυτό καθ’ αυτό το γεγονός), άλλως μπορεί να βγουν στρεβλά 
συμπεράσματα. Οι όψιμες, αλλά καθόλου καινοφανείς  ερμηνείες δεν 
προσδίδουν απολύτως τίποτα στην παιδείας μας, παρα μόνον σύγχυση και 
διχόνοια  ( το εθνικό μας σπορ ). Η αληθινή παιδεία ας αναζητηθεί στις 
επιστολές του Δ. Σολωμού προς το δικαστή Γ.Μ.Τερτσέτη, ή στο λόγο του 
Κολοκοτρώνη στην Πνύκα προς τους νέους, η δε σχολική  «παιδαγωγική 
ιστορία»  επ’  ουδενί   μπορεί να ταυτιστεί με την απόλυτη αλήθεια ( που 
αφορά εν πρώτοις  τη διαρκή επιστημονική έρευνα ), διότι πως θα 
εξηγήσεις σ’ ένα παιδί τον αθυρόστομο τραχύ χαρακτήρα του Καραϊσκάκη 
και ταυτόχρονα τον «καθαγιασμένο» αγώνα του, όταν το παιδί ζει ακόμα 
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στον κόσμο του απόλυτα καλού ( ναι/ μπράβο ) και  κακού ( μη  κακό ), 
χωρίς να μπο ρεί να διακρίνει τις ενδιάμεσες αποχρώσεις και το 
«συναμφότερον» . Αυτά θα έρθουν με την εμπειρία της ζωής, συν τω 
χρό νω. Όλα τα άλλα μό νο  σύγχυση και από ρριψη το υ δημιο υργο ύν και 
τελικώς αποκόβεται από τον ιστό. Αποκόβεται από την παράδοσή του, 
πελαγοδρομεί χωρίς στήριγμα και τα παιδιά χρειάζονται στηρίγματα και 
σημεία αναφο ράς. Θέλο υν πρό τυπα , αν δε δεν το υς δώσο υμε θα τ’ 
αναζητήσουν αλλού και ίσως είναι προς ζημία τους ». 

       Και συνέχισε η  κ. Ευθυμίο υ με την ενό χληση πο υ ένιωσε όταν 
άκουσε το «αρβανίτικο νανούρισμα» της Μεσολογγίτισσας μάνας στο 
μωρό της. Τι ήθελε να δείξει η εκπομπή μ’ αυτό ; Φυσικά η απάντηση 
του κ. Ι. Μιχαηλίδη, περί δήθεν «ποιητικής αδείας» του σεναριογράφου , 
σκηνοθέτη κ.λ.π  δεν ήταν επαρκής !!  

     Τέλος η κ. Κουμαριανού μας υπενθύμισε την «μανία» που είχε πιάσει 
όλους τους Ελληνες, - ότι γλωσσικό ιδίωμα κι’ αν μίλαγαν-,  να βάζουν 
παντού αρχαιοελληνικά ονόματα, ως φανερή ένδειξη ψυχοπνευματικής 
σύνδεσής το υς  με την αρχαιότητα, κάτι πο υ το υς έδινε κο υράγιο  και 
υπόσταση , και είχε από νωρίς αντιληφθεί/ εντοπίσει ο Αλής !!! 

     Ο κ. Ι. Μιχαηλίδης από τη Θεσ/νίκη δήλωσε ευθαρσώς πως ο  
Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης αποτελούν πρότυπα που πρέπει να 
τιμούνται (sic ), παρότι – συμπληρώνω εγώ – η εκπομπή κάνει τ’ αδύνατα 
δυνατά για το αντίθετο !!! 

 

Γ. Καραϊσκάκης 
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Τα ημαρτημένα ( άστοχα ) 

( μέρος  7ο   , εκπομπή της  8ης   Μαρτίου 2011 ) 

"Το χειρότερο απ΄ όλα είναι όταν η ιστορία διαστρέφεται"  
                             03.03.2011,  Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος 

 

 Φώτο: Μπόνης 

 

           Την περασμένη Πέμπτη 03.03.2011 και ώρα 11:00 π.μ, ο « Όμιλος 
απογόνων αγωνιστών 1821», εκπροσωπούμενος από το Δ.Σ , είχε την 
τιμή και την χαρά να γίνει δεκτός από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο  
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στα γραφεία της 
Αρχιεπισκοπής στην οδό Αγ. Φιλοθέης στην Πλάκα.  Το Δ.Σ. συνόδευσε 
και το μέλος του ομίλου - επιστημονικός του συνεργάτης/ γράφων 
Δημήτρης Σταθακόπουλος ο οποίος παρέδωσε εκτυπωμένα όλα τα μέχρι 
την ημέρα εκείνη σχολιαστικά του άρθρα για την εκπομπή – 1821 (τα 
ημαρτημένα ) στον Μακαριότατο.  Η συνάντηση, διήρκεσε περίπου μία 
ώρα κατά την ο πο ία μεταξύ άλλων έγινε συζήτηση για την εν λό γω 
εκπομπή. 

     Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ιεράς Αρχιεπισκοπής ο  
Μακαριώτατος δήλωσε: "Έχει και μία συμβολική σημασία η συνάντησή 
μας, βλέποντας τα σχόλια που γίνονται μετά την προβολή της εκπομπής 
των διαφόρων ιστορικών, που δεν ακολουθούν τη σωστή γραμμή, αλλά 
εκτρέπονται".  "Το χειρότερο απ' όλα", τόνισε, "είναι ότι όταν η ιστορία 

http://www.romfea.gr/images/stories/2011-02/1625837.jpg�
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διαστρέφεται τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Ευτυχώς, όμως, που η 
καθαρή ιστορία έχει το δικό της το δρόμο και μπορεί και αποκαθάρεται 
μόνη της".   Και συνέχισε: "Αυτά είναι συμπτώματα ευτελισμού και 
πτώσεως πο υ ξεπερνιο ύνται. Επο μένως είναι μικρά νέφη πο υ θα 
παρασυρθούν από τα χρόνια και θα ξαναλάμψει η αλήθεια". 

     Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ομίλου  απογόνων αγωνιστών 
1821,  κ. Κων/νος Πλαπούτας δήλωσε τα ακόλουθα:  "Φεύγουμε με μία 
δύναμη, με τις ευχές του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος όταν τον γνωρίσεις από 
κοντά νιώθεις αλλιώς. Μας μετέδωσε την αγάπη, τη δύναμή το υ για τη 
συνέχεια, μας καθησύχασε για τις αγωνίες μας και μας αναπτέρωσε τις 
ελπίδες μας για το μέλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό". 

      Κλείνοντας  την σύντομη εισαγωγική αναφορά της συναντήσεώς μας 
με τον Μακαριότατο , θα ήθελα να μεταφέρω την  προφορική  καίρια και 
σημαντικότατη παρατήρησή του  σχετικά με την παντελή έλλειψη 
προβολής του ρόλου της εκκλησίας και του κλήρου στον αγώνα, από την 
εν λό γω εκπομπή/ σειρά , και ειδικώς στο  προηγο ύμενο   6ο επεισόδιο,  
όπου ούτε νύξη  έγινε για την «κοινωνία» που έλαβαν οι πολιορκημένοι 
του Μεσολογγίου πριν την έξοδό τους και το γεγονός πως οι παπάδες 
ήταν μπροστάρηδες αυτής !!! Άλλο ένα σημαντικό ημαρτημένο που μου 
διέλαθε της προσοχής στο περασμένο επεισόδιο  και εύστοχα εντόπισε ο 
Μακαριώτατος

     Εν τω μεταξύ, διάβασα την συνέντευξη που έδωσε ο ΥΠ.ΕΞ της 
Τουρκίας κ. Αχ. Νταβούτογλου στον κ. Αλ. Παπαχελά στην 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και μου έκαναν εντύπωση τα εξής:   

.. 

κ. Αχ. Νταβο ύτο γλο υ:  «  Οι συζητήσεις για την ένταξη της Τουρκίας 
πρέπει λοιπόν να προχωρήσουν με τρόπο εποικοδομητικό και οραματικό. 
Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 
την ενίσχυση της Ευρώπης. Είμαι πεπεισμένος ότι η Τουρκία έχει τη 
δυνατότητα και την ικανότητα να βοηθήσει την Ευρώπη να αναλάβει τον 
ρόλο που θέλει και το βάρος που επιθυμεί στη διεθνή σκηνή και να 
συνδράμει στην επίτευξη των εσωτερικών και εξωτερικών στόχων της Ε.Ε. 
Οι σκοποί της εξωτερικής μας πολιτικής βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με 
τους σκοπούς της Ευρώπης ». 
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- «…ο όγκος των διμερών εμπορικών μας συναλλαγών το 2000 ήταν 
μόλις 870 εκατομμύρια δολάρια. Σε μία μόλις δεκαετία τριπλασιάστηκε και 
έφτασε τα τρία δισεκατομμύρια, σχεδόν, το 2010. Παρομοίως, οι συνολικές 
απευθείας επενδύσεις της Ελλάδας στην Τουρκία, έφταναν μόλις τα 56 
εκατομμύρια δολάρια το 2001. Την τελευταία δεκαετία πολλαπλασιάστηκαν 
επί 106 φορές, φτάνοντας τα 6,5 δισεκατομμύρια το 2010. Τα στοιχεία 
αυτά και μόνο δείχνουν πόσο θετικά εκλαμβάνουν οι επιχειρηματικές μας 
κοινότητες το νέο κλίμα που έχει διαμορφωθεί και πόσο σίγουρες νιώθουν 
ότι αυτό το κλίμα δεν θα αναστραφεί …... Οι διμερείς οικονομικές και 
επιχειρηματικές σχέσεις μπορούν να αναπτυχθούν μόνο αμοιβαία. Αν 
δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα από τις ελληνικές αρχές, σίγουρα θα 
αυξηθούν και οι τουρκικές επενδύσεις». 

« …το Αιγαίο, πρέπει να γίνει μια θάλασσα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ 
των δύο κρατών. Η διευθέτηση είναι απαραίτητη για την περαιτέρω 
βελτίωση των διμερών μας σχέσεων. Ωστόσο, μια διευθέτηση θα είναι 
λειτουργική μόνο αν είναι αμοιβαία αποδεκτή και έχει ως βάση έναν κοινό 
παρονομαστή, δηλαδή τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
νόμιμων συμφερόντων των δύο κρατών. Γι’ αυτό και οι διερευνητικές 
επαφές μεταξύ των δύο χωρών διεξάγονται με πολύ προσεκτικό τρόπο. Δεν 
είναι μυστικό ότι οι επαφές αυτές είχαν χάσει τη δυναμική τους για χρόνια. 
Εντούτοις, χάρη στους δύο πρωθυπουργούς μας, τους έχουμε δώσει νέα 
πνοή από τον περασμένο Μάιο, με σκοπό την επίτευξη απτών 
αποτελεσμάτων. 

Είμαι επομένως αισιόδοξος ότι οι αναγεννημένες διερευνητικές επαφές 
προοδεύουν με κατεύθυνση τον κοινό μας στόχο και θα μας οδηγήσουν 
κάποια στιγμή σε συμφωνία για την επίλυση με ειρηνικά μέσα όλων των 
υφιστάμενων ζητημάτων στο Αιγαίο

- « … Το «στρατηγικό βάθος» είναι αναλυτικό σύγγραμμα, που 
περιγράφει και επαναξιολογεί τη στρατηγική θέση της Τουρκίας απέναντι 
σ’ ένα δυναμικό διεθνές πλαίσιο. Σκοπός του βιβλίου είναι να διαγράψει 
μια εναλλακτική και πιο ρεαλιστική, θα έλεγα, προοπτική για την Τουρκία, 
με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου στρατηγικής ανάλυσης, σε μια εποχή κατά 

. Θα πρέπει εδώ να προσθέσω ότι δεν 
αποκλείω τα όποια μέσα για τη διευθέτηση των προβλημάτων να 
βασίζονται στην οικειοθελή αποδοχή τους από τα δύο κράτη». 
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την ο πο ία και η Το υρκία και το διεθνές σύστημα διέρχο νται περίο δο 
έντονων μεταβολών. Στόχος είναι να προσελκύσει την προσοχή στον 
συσχετισμό και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη θεωρητική διάσταση και 
τα πεδία των πρακτικών εφαρμογών του στρατηγικού χώρου όπου 
βρίσκεται η Τουρκία. 

Επιπλέον το «στρατηγικό βάθος» είναι μια προσπάθεια να δούμε την 
ιστορία και τη γεωγραφία μας με καινούριο μάτι, με την πρόθεση να 
αντιληφθούμε τις πραγματικές της δυνατότητες και να υποδείξουμε ποια θα 
μπορούσε να είναι στο παρελθόν και ποια μπορεί να είναι ακόμη η φυσική 
της πορεία. Πρόκειται για μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το στρατηγικό 
όραμα και ο ρόλος που πρέπει να επιδιώξει η Τουρκία, κηρύσσοντας μια 
νέα προσέγγιση που ονομάζεται «στρατηγικό βάθος», με γνώμονα την 
ενσωμάτωση περιοχών γειτονικών με την Τουρκία, εφόσον όλοι οι λαοί 
που ζουν στην ευρεία αυτή περιοχή έχουν κοινά πεπρωμένα, βασισμένα 
στη μακρά κοινή τους ιστορία

Έτσι, το βιβλίο μου είναι μια έκκληση για τη διαμόρφωση μιας νέας 
στρατηγικής αντίληψης. Ο 

. 

ρόλος που θα διαδραματίσει η Τουρκία για την 
επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπεται σημαντικός

- « .. Η Ελλάδα και η Τουρκία συνεργάζονται ήδη πολύ στενά στον τομέα 
της ενέργειας. Θα θέλαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω και να εμβαθύνουμε 
αυτήν την ενεργειακή συνεργασία. Η κατασκευή του ελληνοτουρκικού 
μέρους του διασυνδετηρίου αγωγού Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας (ITGI) 
πρόσθεσε νέα διάσταση στη συνεργασία μας. Και η ολοκλήρωση του 
κομματιού Ελλάδας - Ιταλίας μέχρι το 2015, όπως έχει προγραμματιστεί, 
έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όσο για την 

 και συνίσταται στη 
βελτίωση της ασφάλειας για όλους, στην ενδυνάμωση του πολιτικού 
διαλόγου, στην αύξηση της οικονομικής αλληλεξάρτησης, καθώς και στην 
πολιτισμική αρμονία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτό ακριβώς κάνουμε 
εμείς τα τελευταία οκτώ χρόνια με ερείσματα την ταχεία ανάπτυξη της 
οικονομίας μας, τον κοινωνικό δυναμισμό μας, τη βελτίωση και την 
καθιέρωση ενός συνόλου αξιών». 

κοινή εκμετάλλευση ενεργειακών 
κοιτασμάτων στο Αιγαίο, θα ήμασταν διατεθειμένοι να συζητήσουμε το 
θέμα με την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο χώρες συμφωνούν 
στους πολιτικούς και νομικούς όρους αυτής της συνεργασίας». 
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- «.. Οι διερευνητικές επαφές έχουν ρητό στόχο να εξετάσουν όλα τα 
θέματα πο υ αφο ρο ύν τις διαφωνίες μας στο  Αιγαίο . Επο μένως, είμαστε 
επικεντρωμένοι κατά προτεραιότητα στο θέμα του Αιγαίου. Ωστόσο, το 
Καστελόριζο βρίσκεται στη Μεσόγειο. Σε ό , τι αφο ρά το  νησί το υ 
Καστελόριζου, η Τουρκία έχει βάσιμες νομικές και πολιτικές θέσεις, σε 
συμφωνία με το διεθνές δίκαιο και τη νομολογία των διεθνών 
δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης και της Χάγης. Και γνωρίζουμε ότι η 
Ελλάδα και η Το υρκία διαφωνο ύν σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Άσχετα, όμως, με τη γεωγραφική συνάφεια ή άλλα 
θέματα, εμείς 

- « Ερ.: Τα τελευταία χρόνια, τουρκικά πολεμικά πλοία συχνά πλέουν 
πο λύ κο ντά στην ελληνική ενδο χώρα. Πο ιο ς είναι ο  σκο πός αυτών των 
κινήσεων; Θα συνεχιστούν, παρότι αυξάνουν την ένταση στο κλίμα που 
επικρατεί και τον θυμό της ελληνικής κοινής γνώμης; 

θέλουμε να λύσουμε όλες τις διαφορές μας με την Ελλάδα 
το συντομότερο δυνατό». 

Απ.: Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο από τουρκικής πλευράς. Είναι 
απογοητευτικό για εμάς ότι τα μίντια και ορισμένοι κύκλοι προσπαθούν να 
προσδώσουν διαφορετικό νόημα σε αυτές τις διελεύσεις. Μου είναι 
δύσκολο να τους καταλάβω. Δίνουν την εντύπωση ότι η Ελλάδα σταδιακά 
υιοθετεί τη θέση της πλήρους αποκοπής της Τουρκίας από το Αιγαίο. Δεν 
νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική πρόθεση της Ελλάδας. Πολεμικά και 
εμπορικά πλοία της Τουρκίας, όπως και κάθε άλλης χώρας, έχουν την 
ελευθερία να κινούνται στο Αιγαίο. Αυτή η ελευθερία ισχύει τόσο για την 
ανοιχτή θάλασσα, όσο και για τα χωρικά ύδατα. Σε ό, τι αφορά τα χωρικά 
ύδατα, η αρχή της «αβλαβούς διέλευσης»  στο  διεθνές δίκαιο  είναι σαφής 
και δεν αφήνει χώρο για εθνικές ερμηνείες. Πρέπει επίσης να προσθέσω 
ότι αυτές οι διελεύσεις δεν συνιστούν απειλή για την Ελλάδα ή για 
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κατ’ αναλογία, αν ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο 
πραγματοποιήσει αβλαβή διέλευση από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, ακόμη 
και αν περάσει πολύ κοντά από την τουρκική ενδοχώρα, δεν θα 
αντιδράσουμε καθόλου. 

Το κεντρικό νόημα αυτού που μόλις ανέφερα για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα 
στο Αιγαίο ισχύει και για την ελευθερία των πτήσεων. Κατά την ίδια 

Τουναντίον, θα το καλωσορίσουμε σε κάποιο από 
τα λιμάνια μας και θα προσφέρουμε και μία κούπα καφέ στο πλήρωμά του. 
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λογική, τα στρατιωτικά αεροσκάφη της Τουρκίας και οιασδήποτε άλλης 
χώρας θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας των πτήσεων στον 
διεθνή εναέριο χώρο πάνω από ανοιχτές θάλασσες, συμφώνως και προς το 
διεθνές δίκαιο . Όμως, εάν ο διεθνής εναέριο ς χώρο ς, στο  Αιγαίο , στη 
Μεσόγειο ή και αλλού, αντιμετωπίζεται ως εθνικός εναέριος χώρος ή 
εδαφική κυριαρχία, αυτό είναι εντελώς εσφαλμένο από κάθε έννοια και θα 
δημιουργήσει προβλήματα, όπως αυτά που έχουμε στο Αιγαίο. Πρέπει να 
υπερβούμε αυτήν την εσφαλμένη αντίληψη της ελληνικής κοινής γνώμης 
και η οποία αποτελεί τροχοπέδη για τη διευθέτηση των ζητημάτων του 
εναέριου χώρου. Υπό την έννοια αυτή, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με τα σημαντικότερα ζητήματα εναερίου χώρου στο 
Αιγαίο, όπως η πρακτική της διαφοροποίησης των ορίων των εθνικών 
εναέριων χώρων, η αντίληψη περί της ευθύνης επίβλεψης του FIR και ως 
ένα βαθμό ο καθορισμός των θαλασσίων συνόρων στο Αιγαίο. Είμαι 
πεπεισμένος ότι όταν θα βρούμε μια συνολική λύση για όλα τα θέματα του 
Αιγαίου

-« …Πιστεύω ό τι τό σο η Ελλάδα, ό σο  και η Το υρκία πρέπει να 
απολαύσουν τα οφέλη του μερίσματος ειρήνης στις μεταξύ τους σχέσεις και 
δεν βλέπω λόγο γιατί να μην το καταφέρουμε. Κάτι τέτοιο απαιτεί πρώτα 
απ’ όλα 

, αυτά τα επιμέρους ζητήματα δεν θα έχουν πλέον νόημα, 
περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών πτήσεων των δύο χωρών στο 
Αιγαίο» 

αλλαγή στην εσφαλμένη εντύπωση ότι η Τουρκία αποτελεί 
απειλή για την Ελλάδα και φυσικά τη διευθέτηση όλων των διμερών 
διαφορών στο Αιγαίο. Όσο εκκρεμεί η διευθέτηση, όμως, νομίζω ότι θα 
μας ωφελήσει πολύ να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κρατών, μέσω 
εποικοδομητικών και συγκεκριμένων ιδεών. Αυτό δεν θα συνέβαλε μόνο 
στην αποτροπή ενδεχόμενων εστιών έντασης, αλλά θα δημιουργούσε και 
μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα για την επίλυση όλων των θεμάτων στο Αιγαίο. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί με την Ελλάδα πάνω 
σε τέτοιες ιδέες και συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά τον τρόπο 
πραγματοποίησης στρατιωτικών δραστηριοτήτων και την ασφάλεια των 
πτήσεων στο Αιγαίο, χωρίς να θίγονται οι πολιτικές και νομικές μας 
θέσεις». 
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     Εν κατακλείδι  κατά τα λεγόμενα του Τούρκου ΥΠ.ΕΞ, παραμένει 
αταλάντευτη η προσήλωση της Τουρκίας στη βελτίωση των σχέσεών της 
με την Ελλάδα, ενώ δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη συνολικής 
λύσης στο Αιγαίο, αφήνοντας εμμέσως ανοιχτό το ενδεχόμενο 
προσφυγής στη Χάγη. Εξαίρεσε  όμως το   Καστελόριζο  από το 
ενδεχόμενο  λύσης  «πακέτο» για το Αιγαίο, το οποίο, όπως υποστηρίζει, 
δεν είναι μέρος του Αιγαίου, αλλά της Μεσογείου. Επιπλέον, 
υπερασπίστηκε το δικαίωμα των τουρκικών πολεμικών πλοίων να 
πραγματοποιούν «αβλαβείς διελεύσεις» στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σε 
απόσταση αναπνοής από τη στεριά

     Ζηλεύω !!! Πηγαίνω περίπου 25 χρόνια ανελλιπώς στην Τουρκία, 
βλέπω την ραγδαία πρόο δό  το υς ( δεν αναφέρομαι στα πολιτικά 
δικαιώματα, κουρδικό κ.λ.π ) και κυρίως την προαναφερόμενη  πολιτική 
τους σκέψη και το ξαναλέω, ειλικρινά ζηλεύω. Μου αρέσει το πώς ένας 
πολυεθνικός πρώην αυτοκρατορικός λαός, αποφάσισε να κάνει εθνικό 
κράτος, το πώς ο πατέρας τους ( Ατά ) αφουγκράστηκε και οδήγησε τον 
λαό αυτό, το πώς ο λαός τον ενστερνίστηκε, το πώς οι πολιτικοί μέσα 
από πορείες πολιτικής ωρίμανσης και «αναμόρφωσης» αντιλαμβάνονται 
τα σημεία των καιρών και μεταλλάσσονται/ αναδομούνται σε 
σύγχρονους ηγέτες/ μπροστάρηδες  παρά τα κομματικά τους για το 
συμφέρον του λαού τους και φυσικά το δικό τους, σε μια κοινή ωδή των 
εννοιών πατρίδα και κράτος ( συνάδουν ) αναζητώντας και εν πολλοίς 
πετυχαίνοντας τον  τοπικό ή διεθνή ρυθμιστικό τους λόγο και παρουσία 
!!! Αντιθέτως βαθιά θλίψη με πιάνει όταν σκέφτομαι το ολίγιστον δικό 
μας κομματικό πελατειακό αναξιόπιστο  και μισελληνικό  κράτος που 
ολημερίς σκέφτεται τρόπους παγίδευσης των πολιτών του  ( ουσιαστικά 
υπηκόων από το υπό +ακούω ), που με την σειρά τους ολημερίς  
σκέφτονται τρόπους  διαφυγής από  την αναλγησία του και όλα αυτά σ’ 
ένα ασταθές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που απλά 
«δηλώνουμε την ασημαντότητά μας». 

, διαμηνύοντας ότι και τα ελληνικά 
πολεμικά πλοία είναι ομοίως ευπρόσδεκτα  να κάνουν το ίδιο !!! 

      Φαντάζομαι, και σίγουρα υπάρχουν, Έλληνες  ειδικοί επιστήμονες να 
κατανοήσουν και ν’ αντιληφθούν τα λόγια του Τούρκου ΥΠ.ΕΞ, λόγια 
σοβαρού κράτους , που θέλει να παίξει ηγετικό ρόλο στην περιοχή με τις 
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λιγό τερες δυνατές εντάσεις και ο  νο ών νο είτω, δεν θα επεκταθώ 
περαιτέρω. 

     Απλά 2-3 επισημάνσεις :  Η Ελλάδα δεν έχει διαφορές με την 
Τουρκία. Η Τουρκία αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας για την 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ( εξ ού και η επίκλησις της Χάγης ) 
απειλώντας με casus belli σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος του 
διεθνούς δικαίου για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ, απ’ όπου 
και  οι πολυετείς τριβές μας και οι εξοπλισμοί στο Αιγαίο με τις όποιες 
συνέπειες. Κατά τα λοιπά συζητήσεις για Καστελόριζο δεν χρειάζεται ν’ 
ανοίγονται, μας φτάνουν οι γκρίζες ζώνες και η ατολμία της Ελλάδας για 
ο ριο θέτηση ΑΟΖ, ενώ  όταν το  «τυχόν» πλήρωμα του ελληνικού 
πολεμικού πλοίου - που θα κάνει «αβλαβή διέλευση» από τα τουρκικά 
χωρικά ύδατα -, πάει να πιεί καφέ  κερασμένο από τον κ. Νταβούτογλου,  
ελπίζω να είναι ενημερωμένη η  άλλη πλευρά  μήπως τους στείλει  
κανένα  ουρανοκατέβατο σφοντύλι !!! 

     Στο προηγούμενο σχολιαστικό μου άρθρο αναφέρθηκα στους 
ιστότοπους (sites/blogs/links) που παραπέμπουν στο 
www.apogonoi1821.gr  λέγοντας πως αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. 

      Επειδή  έχει ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος ( έστω και με τριβές ή 
υπερβολές) στα foru ms μεταξύ το υ κόσμο υ ( όλων των ηλικιών , 
επαγγελμάτων , γνώσεων κ.λ.π )  αναφορικά με το 1821, ο οποίος 
διάλογος συχνά  μνημονεύει  τον Όμιλο και τους σκοπούς του ή εμένα 
προσωπικά , θεωρώ σκόπιμο να δώσω μερικές χρήσιμες πληροφορίες ( οι 
οποίες έτσι κι’ αλλιώς υπάρχουν στο site μας )  για το ποίοι είμαστε.  

      Ο «όμιλος απογόνων και ιστορικών γενεών του 1821»,  ιδρύθηκε 
το 1938 από εγγό νια ή δισέγγο να αγωνιστών το υ 1 8 21  ( ό χι ό λων των 
αγωνιστών, αφού αυτοί ήταν το σύνολο του ελληνικού λαού και κατά 
συνέπεια  μέλη του ομίλου θα έπρεπε να είναι οι  χιλιάδες απόγονοί τους) 
των ο πο ίων τα ο νό ματα είναι δημο σιευμένα στο  site, ό πως και τα 
ονόματα των σημερινών ενεργών μελών του. Μέλος μπορεί να γίνει κάθε 
φυσικό πρόσωπο που αποδεικνύει εγγράφως την άμεση καταγωγή του 
από κάποιον αγωνιστή ή φιλέλληνα του ’21 και αφού η αίτησή του 

http://www.apogonoi1821.gr/�
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εγκριθεί σύμφωνα με το καταστατικό και παρέλθει το στάδιο του 
δόκιμου μέλους χωρίς ένσταση επί της εγγραφής. 

     Δεν  πρόκειται για ελιτίστικο κλαμπ, ούτε εραλδική ένωση, ούτε 
στρατιωτική λέσχη, αλλά για απλό σωματείο ( όπως τα Σωματεία 
Κων/πολιτών, Σμυρναίων, Ποντίων κ.λ.π ) και μάλιστα ταπεινών πόρων 
αφού συντηρείται μό νον από  τις συνδρομές των μελών το υ τα ο πο ία 
άσκησαν ή ασκούν όλα τα επαγγέλματα ή λειτουργήματα. Δεν κάνει 
πολιτικές, ή άλλου είδους παρεμβάσεις, δεν εξαρτάται ή ταυτίζεται με 
πολιτικά κόμματα, εκφράζεται από το Δ.Σ και την Γ.Σ του και λειτουργεί 
ως φορέας ( θεματοφύλακας ) της ιστορικής μνήμης του 1821, κυρίως με 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και ομιλίες . Τα μέλη του διατηρούν τα 
οικογενειακά τους αρχεία και ανά  περίπτωση τα διαθέτουν για μελέτη 
και έρευνα σε ιστοριοδίφες.  Ειδικά στην περίπτωση της εκπομπής για το 
1821, καλόπιστα και με χαρά είχε δηλώσει στους παράγοντές της πως τα 
αδημοσίευτα αρχεία των οικογενειών του ομίλου , καθώς οι προφορικές 
παραδοσικές γνώσεις τους θα ήταν στη διάθεσή τους, πλην όμως ουδεμία 
απάντηση λάβαμε. Τα μέλη του ομίλου ( τουλάχιστον τα περισσότερα ) 
δεν είναι ειδικοί ιστορικοί επιστήμονες, ούτε θεωρούν πως το ιστορικό 
όνομα που φέρουν τους καθιστά αυτομάτως συνομιλητές ή σχολιαστές 
στο πάνελ της όποιας εκπομπής για το 1821 ( πηγαίνουν μόνον όπου τους 
καλούν και με την επιφύλαξη των λεγομένων τους ) , γι’ αυτό κατά 
καιρούς χρησιμοποιούν αφιλοκερδώς ειδικούς επιστήμονες ( δρες, 
καθηγητές κ.λ.π ) που καλύπτουν τις ομιλίες, τις συνεντεύξεις και γενικά 
τις εκδηλώσεις, αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα μέλη του ομίλου, όπως ο 
κάθε ενεργός πολίτης,  δεν έχουν προσωπική γνώμη και άποψη για τα 
ιστορικά θέματα.  Ένας εκ των  αμίσθων συμβούλων συνεργατών και 
μέλος  του ομίλου είναι ο γράφων,  όχι λόγω της δικηγορικής ιδιότητας, 
αλλά λόγω της διδακτορικής διατριβής σε θέματα οθωμανικής ιστορίας, 
κοινωνίας και πολιτισμού στο Πάντειο πανεπιστήμιο, αλλά και της 
συνεχούς και ενεργούς ενασχόλησης με τον οθωμανικό πολιτισμό για 
πάνω από 25 χρόνια, μαθητεύοντας δίπλα σε καλούς δασκάλους, η δε 
συναναστροφή  με καθηγητές και  δικηγορικούς εντολείς  ( πελάτες ) 
διαφό ρων τάσεων , απόψεων ή / και πο λιτικών θέσεων, επ’ ο υδενί  
καθιστά τον γράφοντα ετερόφωτο/ ταυτόσημο/ εξαρτώμενο από/ή με  
τρίτους, αντιθέτως  πάντοτε υπήρχε αυτόνομος λόγος, όπως και εν 
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προκειμένω όπου ο Όμιλος απογόνων δεν ζήτησε την καθ’ υπαγόρευση  
σύνταξη σχολαστικών άρθρων, αλλά άφησε τελείως ελεύθερο το πεδίο 
ανάπτυξης των αστοχιών ( ημαρτημένων ), στα πλαίσια  της αναζήτησης 
του «εξισορροπηστικού μέτρου» για τα οποία φέρω την ευθύνη.  

       Μετά από τα αναγκαία αυτά  διευκρινιστικά, ερχόμαστε στα σχόλια 
του  7ου επεισοδίου  της 8ης Μαρτίου 2011 που  τιτλοφορείτο: « προς την 
απελευθέρωση» και διαπραγματεύθηκε την ναυμαχία του Ναβαρίνου, την 
έλευση και τις προσπάθειες του Ι. Καποδίστρια για τη θεμελίωση του 
Κράτους στη νομικο-γραφειοκρατική του οργάνωση και υπηρεσίες, 
καθώς και τη δολοφονία του , ενώ έγιναν και οι πρώτες αναφορές στον 
Οθωνα. 

     Καλεσμένοι στο πάνελ ήταν η καθηγ. ιστορίας στο πανεπ. 
Πελπο/νήσου κ. Χρ. Κουλούρη, ο ομότιμος καθηγ. στο Πάντειο πανεπ. κ. 
Γιαν. Γιαννουλόπουλος, ο συγγραφέας κ. Κ.Καρνασιώτης και σε link από 
το ΑΠΘ και την Γερμανία αντιστοίχως ο καθηγ. κ. Ιακ. Μιχαηλίδης και ο 
υποψ. Δρας κ. Κ.Παπανικολάου. 

     Αν και θα περίμενα να δω κάπο ιο ν και εκ των  καθηγητών Ν. 
Πανταζόπουλου, Β. Σφυρόερα, Π.Πετρίδη,  Γ. Κοντογιώργη, Γ. 
Αναστασιάδη, Δ. Λουλέ, Γ. Νάκο  και  Σ. Παπαγεωργίου, που το 1992 με 
τις εκδόσεις ΓΚΟΒΟΣΤΗ είχαν εκδώσει ένα ανθολόγιο κειμένων για τον 
Ι. Καποδίστρια με τίτλο « Ο κορυφαίος Έλληνας Ευρωπαίος», ( ίσως από 
τα καλύτερα βιβλία για τον Ι. Καποδίστρια ), ή τουλάχιστον μία 
βιβλιογραφική αναφορά στα έργα ζωής της καθηγ. της φιλοσοφικής 
Αθηνών κ. Ελένης Κούκκου για τον Ι. Καποδίστρια με τίτλους: « ο 
άνθρωπος – ο διπλωμάτης» ή/και «Ι.Καποδίστριας-Ρωξάνδρα Στούρτζα» 
με πάμπολλα βιογραφικά στοιχεία και ανέκδοτα έγγραφα, πρέπει να 
ο μο λο γήσω πως ο ι σχολιαστές ήταν πάρα πολύ καλο ί, η δε κ. Χρ. 
Κουλούρα έχει γράψει για τον  Ι. Καποδίστρια και ως εκ τούτου υπήρχε 
«εδικός» του θέματος στο πάνελ. 

        Το επεισόδιο ξεκινάει με το «απόφθεγμα» : «Στα τέλη του 1826 ήταν 
πια αντιληπτό  πως Έλληνες και Το ύρκο ι  δεν θα μπο ρο ύσαν να 
ξαναζήσουν μαζί, ενώ άλλοι ανατρίχιαζαν στην ιδέα πως η επανάσταση 
μπορούσε να σβήσει από τον Ιμπραήμ».  Θα ήθελα να το  ξεπεράσω 
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ανέξοδα  αυτό, αλλά άντε πάλι από την αρχή. Όπως είχα αναφέρει και 
στο 1ο σχόλιό μου της 26.01.2011, Έλληνες και Τούρκοι, ως millet δεν 
ζούσαν μαζί, απλά συνυπήρχαν σε σχέση εξουσιαστή/ εξουσιαζόμενου. 
Άλλο είναι το θέμα των συγχωριανών π.χ Μεχμέτ και Γιώργη  που σαν 
φυσικά πρόσωπα μπορεί να’ ταν και «σέμπροι»/ βοηθάγανε  ο ένας τον 
άλλο σε αγροτικές εργασίες, ή ο Ασημ. Φωτήλας είχε κρυφή σχέση με 
την Αϊσέ Αρναούτογλου , ή η Hatice Sultan αδελφή του Σελήμ του Γ’ 
αρέσκετο στους έλληνες, ή ακόμα και μουσουλμάνοι Μοραΐτες που 
πολέμησαν με το μέρος των χριστιανών , ή χριστιανοί σαν τον Νενέκο με 
το μέρος του Ιμπραήμ κ.λ.π  Αυτό άπτεται των προσωπικών σχέσεων και 
όχι των συνολικών κοινωνικών. Επομένως το ότι δεν μπορούσαν να 
ζήσο υν μαζί  τα millet « ως σε πο λυκατοικία με κο ινό διαχειριστή το ν 
σουλτάνο», το ήξεραν πολύ καλά από παλιά. 

      Όντως η επανάσταση λόγω καταστροφών του τόπου, φατριών, 
διχόνοιας δολερής και ελλείψεως οικονομικών πόρων παράπαιε και αφού 
δεν υπήρχε περίπτωση να ο μονο ήσο υν  άμεσα ο ι αγωνιστές και να 
διαχειριστούν ανεξάρτητοι  και προς όφελός τους την οικονομική 
βοήθεια των Ελλήνων της διασποράς και των φιλελλήνων, η μόνη  
επιλογή τους ήταν η διεθνοποίηση του θέματός τους  και το δέσιμο                  
( πολιτικο/ οικονομικό ) στο άρμα των μεγάλων δυνάμεων της εποχής            
( Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία ) προκειμένου να βρεθεί   διπλωματικο/ πολιτική 
λύση, ό πως και έγινε με την συνθήκη το υ  Λο νδίνο υ το  καλοκαίρι το υ 
1827. Όχι λόγω φιλελληνικής διάθεσης των 3 μεγάλων δυνάμεων, αλλά 
λό γω στυγνών γεωπο λιτικών το υς συμφερό ντων και κυρίως γιατί η 
Αγγλία φοβόταν το  ρό λο  της ο ρθόδο ξης Ρωσίας στο  Μο ριά και της 
νομιζομένης φιλορωσικής διάθεσης του Ι. Καποδίστρια και του Θ. 
Κολοκοτρώνη.  Έτσι προέκυψε η «εμπορική συμφωνία του Λονδίνου» 
βάσει της οποίας  στα πλαίσια των συναλλαγών τους , θα εξωθούσαν τον 
Σουλτάνο σε αναγκαστική αποδοχή των όρων τους, που ήταν η 
δημιουργία εμπορικού προτεκτοράτου ( κηδεμονίας ) στο  Μοριά  και η 
αποχή της Πύλης από την περιοχή ( κάτι που είχε σκεφτεί και ο Ναπολέων 
ήδη από το 1808 έχοντας οργανώσει κίνημα χριστιανών και 
μουσουλμάνων υπό τους Δονζελότ και Στεφανόπολι στον Μοριά, αλλά 
τελικώς δεν ευδοκίμησε και ουδέποτε ακούσαμε από την εκπομπή ). 
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             Φυσικά η Πύλη δεν  δέχθηκε  το τελεσίγραφο και κάπως «κατά 
λάθος εξεπίτηδες»  το φθινόπωρο του 1827 βρέθηκαν οι στόλοι των 3 
δυνάμεων  αντιμέτωποι με τον οθωμανο/αιγυπτιακό στο Ναβαρίνο της 
δυτικής  Πελοποννήσου, όπου οι Οθωμανοί ( με πάρα πολλά χριστιανικά 
πληρώματα, τους λεβέντες, όπως είχε γίνει πάλι  το φθινόπωρο του1571 
στη Ναύπακτο ) καταναυμαχήθηκαν και αρχίζει πλέον η πραγματική 
απελευθέρωση του Μοριά , τον οποίο βρήκε «κατακαημένο» όπως λένε η 
πηγές , εντός λιμού  και λοιμού, γεμάτο πρόσφυγες και ορφανά. 

         Μέσα σε αυτό το ζόφο και τον ορυμαγδό καλείται και καταφθάνει ο 
Ι. Καποδίστριας (Κερκυραίος  αλλά το εκ μητρός γένος Γονέμη από την 
Κύπρο, με σπουδές στην Ιατρική, τα νομικά και την φιλοσοφία, 
πολύγλωσσος) από την Ευρώπη όπου περιόδευε στα πλαίσια εξευρέσεως 
συμμαχιών και οικονομικών πόρων. Τα «πιστεύω» του Ι. Καποδίστρια  
είναι λίγο πολύ γνωστά  και αν και παρουσιάστηκαν  λίγο μονοσήμαντα 
από την εκπομπή, ήταν στην σωστή κατά την άποψή μου κατεύθυνση. 
Βρήκε ανύπαρκτη παραγωγή, προσφυγιά, ορφανά, ένα «τάληρο» στο 
δημόσιο ταμείο ( που το νόμιζαν κάλπικο !!! ), ανύπαρκτο στρατό, 
φατρίες, αντιπολιτευτικά οργανωμένα κόμματα στ’ όνομα των 3 μεγάλων 
δυνάμεων και λοιπά χαοτικά ευτράπελα και φυσικά καθόλου σχολεία ή 
παιδεία, όπως ειπώθηκε ορθώς από την εκπομπή. - *Σημ.: η ορθή όμως 
αυτή διαπίστωση, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα υποστήριζε μέχρι σήμερα 
η εκπομπή, ότι δήθεν υπήρχαν σχολεία στην οθωμανική περίοδο και δεν 
υπήρχε λόγος για «κρυφά σχολειά» τα οποία τάχα είναι μύθος !! Αν 
υπήρχαν σχολεία με την κυριολεξία του όρου, στην οθωμανική περίοδο, 
τό τε ο  Ι. Καπο δίστριας το  μό νο πο υ είχε να κάνει ήταν απλά να τα 
ανασυστήσει , μετά τη διακοπή τους λόγω του πολέμου. Έλα όμως που δεν 
βρήκε, -  και αυτό γιατί απλά δεν υπήρχαν σχολεία - , ούτε για χριστιανούς, 
ούτε για μουσουλμάνους, πλην κάποιων βακουφικών/ ιδρυματικών 
ιερογραμματικών και όπως έχουμε χιλιο-πει τα γράμματα τα μάθαιναν 
λίγοι και σε ασυνέχεια, κρατώντας την όποια ελάχιστη γνώση τους κρυφή 
για να μην θεωρηθούν εξυπνάκηδες και κινδυνεύσει το κεφάλι τους . Όσοι 
σπούδασαν  τα δυτικά αναγεννησιακού τύπου γράμματα το έκαναν στο 
εξωτερικό ( δύση ). Στην αυτοκρατορία , λίγοι μόνον  μάθαιναν τα ιερά 
γράμματα και όχι τα «θύραθεν» , ή καμιά τέχνη και μουσική, όπου όντως 
διακρίνονταν τα υποτελή millet, όπως  αναφέρουν ο Walter Feldman ( N.Y 
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Unι. ),  Bulent Aksoy ( Bogazisi Uni.) και η ταπεινότητά μου( Πάντειον ), 
δημιουργώντας έτσι τον αυτόνομο οθωμανικό πολιτισμό που αποκόπηκε 
από τις αραβοπερσικές του επιρροές -. 

      Στην Αίγινα ο Ι. Καποδίστριας βγάζει έναν καταπληκτικό λόγο, δίνει 
όλη του την περιουσία στο κράτος, ζει ταπεινά και συνεχώς λέει:   "Εάν ο 
Θεός μεθ' ημών, τις καθ' ημών; 20.01.1828"            

 «…Ελπίζω ότι όσοι εξ́ υμών συμμετάσχουν εις την 
Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ́  εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, 
όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να 
λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός 
των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να 
αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις 
την εξουσίαν της…» και «…εφ́  όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν 
διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και το υ ο βο λο ύ τα δημό σια 
χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων 
βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν». Μάλλον θα έπρεπε να μπει προμετωπίδα 
σε όλα τα υπουργεία και την Βουλή σήμερα !! 

          Ο Ι. Καποδίστριας, παρά τα «ημαρτημένα» του, - όπως τα βλέπουμε 
και τα κριτικάρουμε  σήμερα εκ του ασφαλούς και με αναχρονισμούς - , 
ήταν μία τεράστια και λαμπρή προσωπικότητα της εποχής του που 
λαχταρούσε να δει την Ελλάδα πραγματικά να στέκεται γρήγορα στα 
πόδια της , ανεξάρτητη και ανοικοδομημένη όπως άξιζε στο λαό της και 
στη διαχρονική της φήμη. Ήξερε με τι είχε να κάνει. Τα καλά και τα 
κακά. Ήξερε τους οπλαρχηγούς ήδη από 1807, 1817-18, όταν είχε 
συναντήσει αρκετούς στα Επτάνησα. Ήξερε τα τοπικά και τις έριδες, 
ήξερε όμως καλά και τους δυτικούς και τα διπλωματικά κόλπα τους, 
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αλλά κυρίως πίστευε και αγαπούσε τον απλό λαό, σ’ αυτόν προσέβλεπε 
και ήλπιζε . Αυτά πο υ τόλμησε και κατάφερε σε 3  χρό νια ( σχολεία, 
ορφανοτροφείο με δ/ντρια την Μαντώ Μαυρογένους, σχολή ευελπίδων, 
διοίκηση, γεωργία κ.λ.π ) δεν συντάσσονται  τόσο γρήγορα ούτε με 
σημερινά μέσα.   

      Ο πολιτικός του εχθρός  Μέτερνιχ,  έλεγε για τον Καποδίστρια: "Ο 
μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος. 
Και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας." 

       Έπαιξε τεράστιο διπλωματικό ρόλο στην Ευρώπη και ιδίως στην  
αναγνώριση της Ελβετίας από τις μεγάλες δυνάμεις, ενώ βοήθησε και 
στην υλοποίηση του πολιτικού της συστήματος, του οποίου λέγεται πως 
ήταν θιασώτης και ευελπιστούσε  για την Ελλάδα.  Τιμήθηκε ως επίτιμος 
πολίτης στη Γενεύη, στη Λοζάνη και στο Καντόνι του Πο σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες του προς την Ελβετία. 

        Κατά την Γ΄ εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827), ύστερα από 
πρόταση του Θ.Κολοκοτρώνη, ο Καποδίστριας εκλέχθηκε Κυβερνήτης  
της Ελλάδας για επτά χρό νια, κάτι που ο ύτε καν ακο ύστηκε στην 
εκπομπή.  Εκείνος που υποδαύλιζε την αντικαποδιστριακή τακτική ήταν 
ο Αλέξ. Μαυροκορδάτος, ο οποίος έβλεπε να  του απομακρύνονται τα 
αξιώματα, κάτι που ομοίως δεν ακούστηκε στην εκπομπή. 

          Η δολοφονία του στις 27-9-1831 από τους  Κωνσταντίνο και 
Γεώργιο Μαυρομιχάλη, αδερφό και γιο αντίστοιχα του Πετρόμπεη, κατά 
την ταπεινή μου γνώμη έχει υπερτονιστεί , αφού οι αντιπολιτευόμενοί 
του των κομμάτων των 3 μεγάλων δυνάμεων και οι  φατρίες όπλισαν το 
χέρι τους, ενώ η εφημερίδα «Απόλλων», πανηγύρισε  το θάνατό του . 
Ηθικοί αυτουργοί  σίγουρα  ήταν η αντιπολίτευση και οι ξένοι ιδίως δε  
οι Άγγλοι, οι οποίοι έβλεπαν στο πρόσωπό του τον Ρώσο πράκτορα !!!  

       Λίγο πριν δολοφονηθεί, είχε γράψει στον Πετρόμπεη: « Αν ο 
καθένας από εσάς (και ομιλώ δι’ εκείνους που κατέχουν τας πρώτας 
θέσεις εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας) με εβοήθει ολίγον και 
καλοπίστως, λησμονών δια μίαν στιγμήν τα προσωπικά του συμφέροντα, 
το έργον μου θα εγίνετο περισσότερον εύκολον δι’ εμέ και περισσότερον 
καρποφόρον δια την Πατρίδα» 
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            Αν και η εκπομπή ήταν καλή, να πω την αλήθεια, αυτές τις 2-3 
προαναφερόμενες επισημάνσεις θα περίμενα να τις ακούσω, αλλά δεν .!! 

         Αντιθέτως , στα πολύ καλά του επεισοδίου πρέπει ν’ αποδοθεί η 
σκηνή που ο αμερικανός γιατρός Χάου περιδιαβαίνει τον «κατακαημένο 
Μοριά» και συναντά εκατο ντάδες νηστικούς πρό σφυγες και ο ρφανά σε 
σπηλιές, ενώ ο αφηγητής διαβάζει  συγκλονιστικά αποσπάσματα από το 
ημερολόγιό του !!! 

              Ο καθηγ. Πασχάλης Κιτρομιλήδης σε 1-2 πλάνα κάτι πήγε να 
πει, αλλά δεν ολοκλήρωσε ( λόγω μοντάζ ) για την ακαθόριστη πορεία 
και την μηδενική συνοχή των κατοίκων και προσφύγων του Μοριά που 
αναζητούσαν την ταυτότητά τους, όπως  κατέγραψε ο σύγχρονος 
συγγραφέας  Δημ.. Βυζάντιος στο  έργο  το υ  « Βαβυλωνία», με ήρωες 
Έλληνες από διάφορα μέρη ( Καππαδοκία, Κύπρο, Χίο, Κρήτη, Μοραϊτη, 
Αρβανίτη, επτανήσιους αστυνομικούς κ.λ.π ) που γιορτάζουν σε μια 
λοκάντα ( ταβέρνα ) το υ Ναυπλίο υ την νίκη της ναυμαχίας το υ 
Ναβαρίνου και μετά ως συνήθως μέθυσαν και παρεξηγήθηκαν μέχρι 
πυροβολισμών μεταξύ τους, οπότε κατέφθασε η αστυνομία με επτανήσιο 
αστυνόμο για τις ανακρίσεις ( εζάμινες ).Για να θυμηθο ύμε μία αστεία 
σκηνή:  

          Ο  Επτανήσιος αστυνόμος υπαγορεύει στο γραμματέα του:  

«Ημέρα Κυργιακή, δυόμισυ ώρες μετά το γιόμα. Στη λοκάντα του μισέ»· 
πώς διάολλο τόνε λένε;   

ΓΡΑΜ.: Μπαστιά.  

 ΑΣΤ.: Γεια σου· «του Μπαστιά...· ξεφαντώνανε ένας Κρητικός, ένας 
Λιάπης, ένας Μουραΐτης, ένας Λογιώτατος, ένας Ανατολίτης», (καθ' 
εαυτόν) Και μηγάρι τσι θυμούμαι ούλους; «κι ένας Χιώτης. Σαν εμεθύσανε, 
χτύπησε ο Λιάπης τον Κρητικό με την πιστόλα στο χέρι. Εγώ ντελόγκο 
έκαμα ούλες ετούτες τσι εζάμινες που στέρνω μαζί με το παρό ραπόρτο. Ο 
Λιάπης έφυγε, κι έστειλα τσι μπιστεμένοι μου στρατιώτες, και τόνε 
πγιάσανε, και τσι έχω ούλους α ρέστο. Σε ούλες τσι εζάμινες π' όκαμα κον 
τούττο μίο ποσίμπιλε, δεν μπόρεσα να ξανοίξω αν ήτανε κάζο πενσάτο, 
γιατί ούλοι αυτοί μιλούσανε λογιών τω λογαδιώ γλώσσες, και δεν τσι 
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εκαταλάβαινα

          Όσες φορές και να διαβάσω ή δώ την «Βαβυλωνία» πραγματικά 
χαίρεται η ψυχή μου !! Ο Δημ. Βυζάντιος  ( Δημήτριος Κωνσταντίνου 
Χατζή-Ασλάνης που αναφερόταν και ως Δ. Κ. Χ. Ασλάνης Βυζάντιος, ήταν 
κωμωδιογράφος και αγιογράφος. Γεννήθηκε το 

. Εκειό που φαίνεται, πρέπει ν' άτονε κάζο ατσιντέντε, γιατί 
πρώτη βολά ήτανε γρωνισμένος ο Λιάπης με τον Κρητικό. Ούλα μου τα 
άττα είναι τα παρό, και τα ραπορτάρω στη σεβαστή Διοίκησι, ως καθού 
είμαι οπλιγάτος κι ό,τι ξανοίξω κατόπι, το ραπορτάρω ως μου μεριτάρει 
στο οφφίτσιό μου.  Ακαρτερώ ρισπόστα στην παρό μου, για να 
ρεγουλαριστώ τι να τσι κάμω ετούτοι τσι διαόλλοι οπ' όχ' α ρέστο·να τσι 
φουρκίσω; γη να τσι αμολλάρω; »    

1790 στην 
Κωνσταντινούπολη και πέθανε το 1853 στην Πάτρα ), αυτόπτης μάρτυρας 
τέτοιας γλωσσικής βαβυλωνίας ( διαλέκτων ) κατέγραψε μοναδικά τα 
πραγματικά γεγονότα που κανένας ιστορικός καταγραφέας δεν θα 
μπορούσε να αποτυπώσει.  Φυσικά μην βγάλετε λάθος συμπεράσματα η 
γλωσσική ( διαλέκτων )  βαβυλωνία, όπως και στην αρχαιότητα δεν 
αποτελεί διαλυτικό στοιχείο συνοχής ενός έθνους ( βλ.αναλυτικές 
αναφο ρές μο υ στο  σχό λια υπ’ αριθμ. 6  ).  Τα « ήθη και τα έθιμα» είναι 
βασικός συνδετικός κρίκος ενός "έθνους" , όπως απέδειξαν οι 
στοιχειωδώς αναφερόμενοι λαογράφοι  ( π.χ Ν. Πο λίτης, Γ.Α Μέγας ή 
στην μουσική ο Ελβετός Samuel Baud Bovy ),  η δε παράδοξη 
βαβυλωνιακή χαοτική παρέα του Δημ. Βυζάντιου δεν διασκέδαζε στην 
λοκάντα και δεν γιόρταζε την καταστροφή του στόλου των Οθωμανών, 
σαν συνονθύλευμα μηδενικής συνοχής , αλλά σαν Έλληνες το 
γένος/έθνος, με πλήρη συνείδηση κοινής πολιτιστικής παράδοσης παρά 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το υς πο υ απο τελο ύν και την ο μο ρφιά / 
ποικιλία ενός πολιτισμού «κατά μόνας οριζόμενου και εν συνόλω 
αντιλαμβανόμενου»!!  Αυτή την απλή έννοια συνέλαβε ο Ι. 
Καποδίστριας και ίδρυσε αμέσως σχολεία ενιαίας γλώσσας και παιδείας, 
για ν’ αποφύγει την «βαβυλωνία» και να νιώσουν οι Έλληνες  ως ένα και 
εξ αυτού του λόγου, όχι μόνον λόγω της μακρόχρονης παράδοσής τους 
που ενστικτωδώς ένιωθαν και τους κράτησε αναφομοίωτους 400 χρόνια. 
Αυτό το στάδιο το είχαν ξεπεράσει πια. Άντεξαν και ο κυβερνήτης                  
( ίσως ο μοναδικός  πολιτικός Έλληνας φιλέλληνας !! ) ήθελε να τους το 
δωρίσει ως αξιακό μετάλλιο, διότι η παιδεία  είναι ΔΩΡΟ και τόσα 

http://el.wikipedia.org/wiki/1790�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/1853�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1�
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χρόνια την στερήθηκαν δεν την είχαν και ας λένε οψίμως πως τάχα την 
είχαν !!! 

           Τις  παρατηρήσεις  αυτές πολύ θα ήθελα να τις δώ/ ακούσω στην 
εκπομπή, αλλά .!!! Λείπουν οι γλωσσολόγοι, οι εθνολόγοι, οι λαογράφοι, 
οι εθνομουσικολόγοι επιστήμονες. Θα μου πείτε η εκπομπή  λέγεται 1821 
και όχι η ιστοριο/εθνο/λαογραφία του ελληνικού πολιτισμού. Ορθώς, 
αλλά αφού αναγκαστικά οι συζητήσεις και οι συνειρμοί των σχολιαστών 
παραπέμπουν σε πιο σύνθετα πράγματα και οι παράγοντες το ξέρουν, 
γιατί δεν καλούν και τέτοιους επιστήμονες ; ενδιαφέρον θα είχε. Αν δεν 
θέλο υν, τότε γιατί ανο ίγο υν αυτά τα θέματα και ο ι τηλεθατές μένο υν 
μετέωροι με απορίες ; Θα μου πείτε ας τα βρουν μόνοι τους, η εκπομπή 
απλά το έναυσμα/ κίνητρο δίνει. Είναι κι’ αυτό μια άποψη, όμως 
προσωπικά με «τρώει» η  συνεχής / επαναλαμβανόμενη αποσιώπηση 
κάποιων στοιχείων ( κρίσιμων για τα τελικά συμπεράσματα ) και ο 
υπερτονισμός κάποιων άλλων. Δηλαδή η έλλειψη μέτρου όπως είπαν οι 
εκλεκτές 3 καθηγήτριες στο 6ο επεισόδιο, ενώ όπως σωστά ανέφερε 
σήμερα στο 7ο επεισόδιο  ο κ. Γ. Γιαννουλόπουλος, αυτά που 
παρουσιάζει η εκπομπή ως καινοφανή είναι παγκοίνως γνωστά ακόμα 
και στους πρωτοετείς φοιτητές. Επομένως ποιό το νόημα της εκπομπής ;  
Απλώς να μας κεντρίσει το ενδιαφέρον ν’ αγοράσουμε ή να διαβάσουμε 
βιβλία ; να έχουμε θέμα συζήτησης στις παρέες μεταξύ μας και στα 
forums ; να καταρρίψει τον ιστορικό κόσμο του μέσου έλληνα σχολικής 
παιδείας με την δήθεν αποκαθήλωση της αγ. Λαύρας, του κρυφού 
σχολειού, της εκκλησίας και του Κολοκοτρώνη ; Δεν θέλω να το 
πιστέψω διότι θα ήταν πολύ «ταπεινών αιτίων» κίνητρο  ό πως λέμε ο ι 
νομικοί, διότι σε ‘μας τους υπολοίπους υποψιασμένους, ουδέν μας 
κλόνισε ή κατέρριψε, αντιθέτως μας έπεισε περισσότερο για τις απόψεις 
μας, αφού επ’ ευκαιρία ξαν-αναδιφήσαμε τις πηγές και επαληθεύσαμε 
του λόγου το αληθές/ ασφαλές !!! 

            Επομένως τα «ημαρτημένα/ άστοχα»  της 7ης εκπομπής , όπως 
προ- επισημάνθηκαν ήταν  «ασήμαντα σημαντικά» αν μου επιτρέπεται ο 
νεολογισμός, όπου παρότι υπήρχε καλή πρόθεση, πάλι κάτι έλειπε και 
δεν οδηγηθήκαμε στο δια ταύτα, άνευρο και άνοστο επεισόδιο, σαν το 
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φαγητό που τελικά ελλείψει «αλατοπίπερου» στο τέλος λες , ήταν και δεν 
ήταν καλό,  μα τελικά το ξεχνάς ως  αδιάφορο. 

               Αλλά τι να λέω εγώ τα είπαν ο κ. Γ.Γιαννουλόπουλος και η κ. 
Χρ. Κουλούρη για τις ελλείψεις και τα μη καινοφανή/ καινοτόμα. Ορθές 
και σωστές οι παρατηρήσεις του συγγραφέα κ. Κ.Καρνασιώτη, για τον 
οποίο δεν μπορώ να έχω αντικειμενική άποψη , μιας και είχαμε γνωριστεί 
πριν χρό νια, γνωρίζω το  έργο  και τις ευρύτερες απόψεις του, 
συνταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά και τον εκτιμώ, επομένως η άποψή μου 
είναι υποκειμενική και δεν θέλω ν’ αναφερθώ περαιτέρω. Επιτυχημένη 
μεταξύ πο λλών άλλων θεωρώ την φράση το υ: « οι ξένες δυνάμεις μας 
δημιούργησαν ως κράτος και ίσως μας έχουν με ημερομηνία λήξης !!». 
Αγαπητέ Κων/νε συμφωνώ, αλλά προσωπικά δεν με νοιάζει, αρκεί να 
έχουμε τα στοιχεία  που συνιστούν την έννοια πατρίδα και τότε κράτος 
ξαναφτιάχνουμε. Ίσως μάλιστα να είναι όπως το ονειρεύτηκε ο 
Κολοκοτρώνης και ο Καποδίστριας, δηλαδή ανεξάρτητο, αξιόπιστο και 
ν’ ανήκει στους Έλληνες όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας !! 
Φυσικά ό πως είπες χρειαζόμαστε έναν νέο  διαφωτισμό  και την ξαν-
απόκτηση της οικουμενικότητας του Ελληνισμού !!! 

            Σωστές και οι παρατηρήσεις του κ. Ι.Μιχαηλίδη και οι αναφορές 
του υποψ. Δρα κ. Παπανικολάου . 

        Όπως προείπα, οι παρατηρήσεις της κ. Κουλούρη ήταν σωστές και 
νηφάλιες    ( παρά τα αλλού ημαρτημένα της ), αφού ορθώς σημείωσε και 
διευκρίνισε πως ο Καποδίστριας ήταν ανοιχτόμυαλος, όχι φιλελεύθερος 
με την σημερινή έννοια του όρου, αλλά ικανότατος, δεν του έλειπε η 
διπλωματικότητα, αλλά δεν μπορούσε να φερθεί στον Πετρόμπεη όπως 
είπε σχολιαστικά στην εκπομπή ο κ. Βερέμης ( με παροπλισμό σε 
σημαντικά/ ασήμαντο πόστο ), δεν του το επέτρεπε το ήθος του. Ίσως το 
έκανε ο  Μέτερνιχ, αλλά ό χι ο  Καπο δίστριας. Ήταν πιο  τίμιο    ( κατ’ 
αυτόν ) να το ν βάλει για λίγο  στην φυλακή και παιδαγωγικά σχεδόν 
πατρικά να του λέει , σας χρειάζομαι όλους, σας παρακαλώ βοηθήστε με: 
«Αν ο καθένας από εσάς (και ομιλώ δι’ εκείνους που κατέχουν τας πρώτας 
θέσεις εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας) με εβοήθει ολίγον και 
καλοπίστως, λησμονών δια μίαν στιγμήν τα προσωπικά του συμφέροντα, το 
έργον μου θα εγίνετο περισσότερον εύκολον δι’ εμέ και περισσότερον 
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καρποφόρον δια την Πατρίδα». Αλλά οι πολιτικοί που σκέφτονταν αλλιώς 
( π.χ  διπλωματικούς παροπλισμούς ) λειτουργώντας ως ηθικοί αυτουργοί, 
βρήκαν εύκολα ένα θερμό αιμο  χέρι και το  ό πλισαν και ιδο ύ τ’ 
αποτελέσματα της Ελλάδας που τα πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Αλλά και 
σήμερα κάτι τέτοιες λογικές δεν επικρατούν και «παροπλίζονται» 
χρήσιμα μυαλά της Ελλάδας σε θέσεις εκτό ς ή εντό ς  της χώρας , την 
στιγμή μάλιστα που τους χρειάζεται ;  

              Ο κ. Γιαννουλόπουλος επεσήμανε και  κάτι  επιπλέον σημαντικό 
αναφορικά με τον Καποδίστρια.  Εκτό ς των άλλων, ανάγκασε τις 3 
προστάτιδες δυνάμεις  να αθετήσουν μόνες τους το σύμφωνο του 
Λο νδίνο υ, υπέρ της Ελλάδο ς ο ρίζοντας τα σύνο ρά της από  Αμβρακικό 
έως Παγασητικό κόλπο, ενώ η κ. Κουλούρη επέμεινε στην εξάρτησή μας 
από τις 3 μεγάλες δυνάμεις μέσω των 3 κομμάτων ( φιλοαγγλικό, 
φιλογαλλικό, φιλορωσικό ), κάτι  που τουλάχιστον  φανερά συνέβαινε 
μέχρι πρόσφατα και δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε ξεφύγει απ’ αυτό τον 
φαύλο κύκλο, όταν μάλιστα οι δυνάμεις αυτές κατορθώνουν πάντοτε να 
είναι εδώ παρούσες ( με διαφορετικό μανδύα κάθε φορά ) , το δε 
αξιοπερίεργο είναι πως πλέον δεν μας επιβάλλονται με το ζόρι, αλλά τις 
καλούμε μόνοι μας, όπως και τότε !!! 

          Ο κ. Γιαννουλόπουλος ρεαλιστικά ανέφερε πως στη γεωπολιτική 
και στον συσχετισμό δυνάμεων το μεγάλο ψάρι  τρώει το μικρό, ενώ το 
παιχνίδι δεν παίζεται πάντοτε μεταξύ καλών και κακών. Οι διπλωματικοί 
συσχετισμοί κρίνουν το που θα γύρει η πλάστιγγα την τελευταία στιγμή 
και το 1827 έγειρε υπέρ μας. 

           Κλείνουμε αυτό το σχολιαστικό άρθρο με την γνωστή, απλή , 
αλλά συνάμα δύσκολη να κατανοηθεί και εφαρμοστεί διαπίστωση, που 
ανέφερε η κ. Κουλούρη:  « Το ιστορικό γίγνεσθαι είναι πολύπλοκο και η 
ιστορία με γνώμονα τις όλο και νέες ανακαλυπτόμενες  πηγές 
ξαναγράφεται και θα ξαναγράφεται, η δε Ελλάδα παρά τα βάσανά της , τα 
ημαρτημένα της κ.λ.π ήταν πάντοτε με το μέρος των νικητών και κατάφερε 
πολλά.». Ίσως μπορούσε και σίγουρα μπορεί καλύτερα, θα συμπληρώσω, 
αλλά γι’ αυτό χρειάζεται ένας νέος ελληνικός διαφωτισμός για ιδία 
χρήση και κατανάλωση, όχι όμως με εν γνώσει μας αλλοίωση στοιχείων, 
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αλλά με την  ωφέλιμη επεξεργασία των παλαιών και την ενσωμάτωση 
των συνεχώς νεοανακαλυπτόμενων !!! 

 

 
 

Η δολοφονία του Ι. Καποδίστρια 
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Τα ημαρτημένα ( άστοχα ) 

( μέρος  8ο  , εκπομπή της  15ης   Μαρτίου 2011 ) 

“Το ξανακοίταγμα και το ξαναγράψιμο της Ιστορίας παρουσιάζει εκτός από 
επιστημονικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη γοητεία. Μπορεί μάλιστα να παραγάγει έως και 

αριστουργήματα. Αρκεί εκείνος που το επιχειρεί να διαθέτει εικονοκλαστικό πνεύμα και 
ενσυναίσθηση. Δίχως συνδυασμό αυτών των δύο και ισορροπία μεταξύ τους, οι νέες 

προσεγγίσεις μοιάζουν να έχουν βγει από την κοιλιά κάποιου ανερμάτιστου και 
ημιμαθούς εφήβου. Ή μίας χολωμένης γριάς…” 

Χ. Α. Χωμενίδης/ συγγραφέας 

 

       Νομίζαμε ότι φτάσαμε στο τέλος της σειράς -1821, η γέννηση 
(γένεση) ενός έθνους/κράτους, που μετονομάστηκε σε 1821, αλλά απ’ ότι 
πληροφορηθήκαμε θα υπάρξει και 9η ( με τις καλύτερες στιγμές της σειράς 
sic), αλλά και 10η με τα συμπεράσματα.  

       Σαφώς η εκπομπή υπερεκτιμήθηκε ( ακόμα και από έμενα στα σχόλιά 
μου για το 1ο επεισόδιο).  Σίγουρα δεν ήταν αντικειμενική. Δεν ήταν 
πλουραλιστική και διαλεκτική , δεν «φανέρωσε» νέα βιβλιογραφικά 
στο ιχεία και χ.φ αντιθέτως είχε έλλειμμα ή/ και  απέκρυψε  ή  
παρερμήνευσε αυτά. Δεν ξεκαθάρισε θέματα, αντιθέτως άφησε έλλειμμα 
δημιούργησε σύγχυση και συχνά οργή . Είχε σαφώς αποδομητικό 
χαρακτήρα, στο όνομα της δήθεν «αλήθειας»  ( ποιάς απ’ όλες άραγε ; ) , 
ήταν μονοδιάστατη , μονοσήμαντη, με προειλημμένο προσανατολισμό 
και με  σαφώς «ρατσιστική» διάθεση κατά των αγωνιστών ( σίγουρα και 
κατά το υ ρό λο υ  της εκκλησίας  για την ο πο ία δεν ανέφερε απολύτως 
τίποτα, παρά μόνον τα τυχόν αρνητικά) ενώ μερικές φορές 
«χρησιμοποίησε/ εκμεταλλεύθηκε » ως άλλο θι  νο μιμο πο ίησής της, την 
παρουσία  όντως  αντικειμενικών καθηγητών/ σχολιαστώ ( οι οποίοι 
ευτυχώς είχαν το θάρρος της γνώμης τους και  είπαν δημοσίως  πολλά από 
τα ημαρτημένα της ), - ακριβώς για να επιβεβαιώσει με την εξαίρεση αυτή -
,  τον κανόνα, που ήταν η προειλημμένη ( ;) αποδομητική θεσφατικού  
χαρακτήρα άποψή της στα πλαίσια της δημόσιας ( μέσω τηλεόρασης ) 
αναμόρφωσης του ελληνικού λαού, αποκλείοντας  φορείς  που σίγουρα 
λόγω παράδοσης και πηγών/ αρχείων είχαν « έννομο συμφέρον» στην 
«οικοδόμηση» αυτής της εκπομπής και όχι φυσικά στην διαφημιστική 
τους παρουσία στο «γυαλί»,  στερώντας τους τον λόγο και σφυρίζοντας 
δήθεν αδιάφορα να προσποιούνται πως δεν ήξεραν τάχα ότι υπάρχει 
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«Όμιλος απογόνων αγωνιστών 1821» και πως δήθεν ουδέποτε έλαβαν 
επιστο λές το υ προ σφο ράς των αρχείων, πλην ό μως scrip ta manent και 
απλώς εκτίθενται . Βεβαίως η τηλεφωνική πρόσκληση πο υ δέχτηκε  ο 
πρόεδρος του ομίλου κ. Κ.Πλαπούτας την 14 και 15 Μαρτίου 2011 για 
συμμετοχή στο πάνελ της 10ης συμπερασματικής εκπομπής μόνον ως 
παρελκυστική θα μπορούσε να θεωρηθεί  και προφανώς έγινε όχι από 
αγαθή αντικειμενική πρόθεση, αλλά για να νομιμοποιήσει ο όμιλος  εκ 
των υστέρων την «αυθαιρεσία», πλην όμως φευ !!! 

     Στην εκπομπή, ο αληθινός ρόλος και η προσφορά του Κολοκοτρώνη 
κτυπήθηκαν ανηλεώς  και μαζί μ’ αυτό ν όλο ι ο ι αγωνιστές πο υ  
συμπορεύθηκαν μαζί του, χαρακτηριζόμενοι με το νεολογισμό/ 
ποδοσφαιρικό όρο «οπαδοί» (sic ). Ο θετικός ρόλος της εκκλησίας 
έλλειψε παντελώς , ό πως και  η «παράδοση/ πολιτισμός/ δημοτικό 
τραγούδι » που  ναι μεν χαρακτηρίστηκαν - και σίγουρα είναι - «χθόνια 
ζωοποιός δύναμη», αλλά  «σημάνθηκαν» με αρνητικό  πρό σημο  ,  ως  
βαρίδια μη εκσυγχρο νισμο ύ μας και  ως τέτο ια τάχα  πρέπει να 
εξαλειφθο ύν  και αυτό  θα γίνει με τον σπό ρο  της «αναμόρφωσής μας» 
σιγά σιγά  ( σε βάθος 20 -30 ετών), μεταξύ άλλων και με την νεό κοπη 
τηλεοπτικού  είδους εκπαίδευσή μας, ούτως ώστε με την πάροδο των 
ετών αυτών οι νέες γενιές να είναι ένας πλήρως «αναδομούμενος»  - σε 
οποιοδήποτε νέο κοινωνικό μόρφωμα εξυπηρετεί ποικίλους «αλλότριους» 
σκοπούς  -  ,  κοινωνικός πολτός , κατοίκων ενός χώρου και όχι Πολιτών 
της  διαχρονικής αξίας ( καλής ή κακής δεν έχει σημασία ) Ελλάδας.   

       Όμως απ’ ότι διεφάνη - και ελπίζω αυτά τα ενστικτώδη ανακλαστικά  
να λειτουργούν πάντα, ως άλλο κρυφό σχολειό -,   σχεδό ν όλο ι, ή ο ι 
περισσότεροι αρνηθήκαμε την  τηλεοπτική «αναμόρφωσή μας»,  χωρίς 
φυσικά αυτό να σημαίνει πως δεν νιώθουμε σύγχρονοι άνθρωποι ,  ενώ 
μας  ξαναδόθηκε η ευκαιρία να  αναδιφήσουμε στις πηγές, να μιλήσουμε 
και  να διαφωνήσο υμε μεταξύ μας, ό μως έτσι «κοινωνήσαμε κοινών 
τόπων» ως «πείσμονες», οι δε βιβλιοπώλες έκαναν χρυσές δουλειές, αφού 
επώλησαν  όλους τους «Παπαρρηγόπουλους» που είχαν στις αποθήκες 
το υς !!!  Υπ’ αυτή την έννο ια, η εκπο μπή μας έκανε καλό   ( σ’ εμάς 
πνευματικής εγρήγορσης και σ’ άλλους εμπορικό !! ) γι’ αυτό προσωπικά 
τους ευχαριστώ !!! 

     Όπως είχα  γράψει και στο  5ο σχολιαστικό μου άρθρο: « Ελλάδα – 
Τουρκία, πορείες «ενηλικίωσης» και « αναμόρφωσης » των λαών τους            
( αφήνοντας καθ’ υπαγόρευσιν οριστικά πίσω το ένθεν και ένθεν 
ιστορικό καταγεγραμμένο παρελθόν τους) εν μέσω  οικονομικής  κρίσης. 
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Οι πληθυσμο ί  των χωρών  ενηλικιώνονται  συνήθως με κρότο , βίαια, 
ορμητικά, και συγκρουσιακά ( Έλληνες και Τούρκοι το έκαναν μεταξύ 
τους , αλλά και στα εσωτερικά τους, ήδη από το 1071 μέχρι σήμερα). 
Σίγο υρα ο ι σχέσεις μας με τη γείτο να χώρα πρέπει να φτιάξο υν και ει 
δυνατόν να τελειοποιηθούν, αυτό όμως δε θα γίνει με την αλλοίωση των 
ιστορικών γεγονότων και προειλημμένων αναμορφωτικών και 
αποφατικών  επιστημονικών «τηλεοπτικού τύπου» συμπερασμάτων.  Δεν 
είναι τίμιο και για τις δύο πλευρές γιατί θα έχουν στηριχθεί στο ψέμα . Οι 
τίμιες σχέσεις  στηρίζονται στην αλήθεια, έστω και στην αποδοχή της 
αλήθειας του άλλου. Οι τίμιες σχέσεις γνωρίζουν, δεν διαγράφουν                 
( καταγράφουν ) και δεν δηλητηριάζονται από το παρελθόν, κοιτούν 
καλόπιστα και θετικά το παρόν και ατενίζουν ισότιμα, αξιοπρεπώς  και 
αισιόδοξα το μέλλον, διαφορετικά χάνεται η «αρχή της μεσότητας», του 
Αριστοτέλη και γεννάται ύβρις, για εμάς και το υς προ γό νο υς μαs                         
( έλληνες και τούρκους αντιστοίχως  ) !!! Από «αναμόρφωση» περνάμε 
εμείς, από  « αναμό ρφωση» πέρασαν ή και περνάνε ο ι το ύρκο ι, με τη 
διαφορά ότι στην γείτονα οι έννοιες πατρίδα και κράτος ακόμα 
συνάδο υν, γι΄ αυτό στέκονται στα πό δια το υς και μάλιστα 
ανασηκώνο νται δυναμικά, σε αντίθεση μ’ εμάς πο υ ο ι έννο ιες πατρίδα 
και κράτος ήταν εξ αρχής  διακριτά χωριστές ή αντιπαλευόμενες και δεν 
συνάδουν ( δυστυχώς ), εξ ού και οι παθογένειές μας».  

     Προσωπικά θα ήθελα να συνάδουν και όσο αυτό δεν γίνεται, μεταξύ 
των δύο επιλέγω «Πατρίδα/ παράδοση», ως διαρκώς όμως εξελισσόμενη 
και προσαρμο ζό μενη  σύγχρο νη έννο ια και  ό χι ως μο υσειακό 
ιδεο λό γημα , θα μπο ρο ύσα δε να την δω ( έως της δημιουργίας του 
ελληνικού δέοντος κράτους ) να υπάρχει με διακριτά χαρακτηριστικά 
μέσα σ’ ένα Ευρωπαϊκό ομόσπονδο «κρατικό» μόρφωμα. 

      Σε επίρρωση των απόψεών μας, ήρθαν να συμπληρωθούν δύο 
αξιόλογα άρθρα στην «Καθημερινή της Κυριακής/ 13.03.2011» , τον μεν 
πρώτο της κ. Τ.Καραϊσκάκη, το δε δεύτερο του κ. Αγγ. Στάγκου, ενώ δεν 
θ’ αναφερθώ ειδικώς στο άρθρο του κ. Θ. Βερέμη , στην ίδια εφημερίδα 
για το «έθνος», γιατί αφενός τα έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενα σχόλια, 
αφετέρου αναφέρθηκε σε πασίγνωστες έννοιες και γεγονότα, ενώ ειδικώς 
έχει απαντήσει  προσφάτως με αρθρογραφία ο ακαδημαϊκός ιστορικός κ. 
Κων/ νος Σβολόπουλος ως εξής: 
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     « Με αφορμή την εξακολουθητική διατύπωση απόψεων για τη νεώτερη 
ελληνική ιστορία, θα όφειλαν, κατά την άποψή μου,  να αποκαθαρθούν 
ορισμένες βασικές ιστορικές έννοιες: 

Η δημιουργία έθνους στην ελληνική περίπτωση ουδόλως προϋπέθετε την 
ύπαρξη κράτους.  Έχει καταδειχτεί ήδη, από  τα μέσα το υ 1 9ου αιώνα, η 
συνέχεια επί τρεις χιλιετίες των Ελλήνων.  Το νέο ελληνικό έθνος – 
σύμφωνα με τους κορυφαίους πρόσφατα ειδικούς Βακαλόπουλο, Σβορώνο, 
Ζακυθηνό και Βρυώνη

Η αντιπαράθεση μουσουλμάνων και χριστιανών, αντικατοπτρίζοντας 
ορισμένα σύγχρονα φαινόμενα, δεν αρκεί  για να εκφράσει την αντίθεση 
μεταξύ δεσπότη και υποτελούς 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, ακόμη, να προσέλθουν λάτρεις της ελευθερίας 
από όλο τον κόσμο για να χύσουν το αίμα τους στην ελληνική γη;  

 – δημιουργήθηκε κατά τις αρχές τουλάχιστο του 
13ου αιώνα.  Η υπαγωγή του ελληνικού έθνους σε κριτήρια που αφορούν 
τους αφρικανικούς λαούς, ταυτίζοντας  την αφετηρία του με τη δημιουργία 
της νεώτερης Ελλάδος ως κράτους, αντιφάσκει προκλητικά με την 
επιστημονική αλήθεια.  

Σύμφωνα με το κλασικό δόγμα του πολιτικού φιλελευθερισμού, το οποίο με 
αφετηρία τη Γαλλική Επανάσταση έγινε δεκτό από όλους τους δημοκρατικά 
σκεπτόμενους 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 στερεί.  Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, κηρύσσοντας 
την Ελληνική Επανάσταση, επιδοκιμάζει την πράξη των Τυραννοκτόνων 
και επισείει την αιματοβαμμένη χλαμύδα του Καίσαρα 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 πραγμάτευσης και των αρχών αυτών. Πιστεύω ότι η 
παράβλεψή τους δεν επιτρέπει την κατανόηση και την ερμηνεία της  
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Επαναστάσεως του 1821 και του χαρακτήρα του ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους» . 

           Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο, παρά μόνον το 
θαυμασμό μου στον ακαδημαϊκό άνδρα και το κείμενό του. 

          Το άρθρο της κ. Καραϊσκάκη τιτλοφορείται « με τη ρετσινιά του 
Γραικύλου». Απολαύστε το ολόκληρο:  

      «Σήμερα ( Κυριακή 13.03.2011 ), θα μεταδοθεί στη Γαλλία το 
πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Canal+ «Με τον Ντομινίκ Στρος-Καν 
στο  ΔΝΤ»  και ο ι Γάλλοι τηλεθεατές θα ακο ύσο υν από  το  στό μα το υ 
επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι «οι Έλληνες είναι 
βουτηγμένο ι μέσα στα σκατά. Και πάρα πολύ μάλιστα! Όταν μια γυναίκα 
λέει ότι δεν έχει ψωμί να φάει, λέει αλήθεια. Αυτός ο θυμός είναι θεμιτός. 
Οι άνθρωποι στον δρόμο έχουν την αίσθηση ότι τους εξαπάτησαν. Κι όμως 
είναι οι ίδιοι που μαγείρεψαν τα στοιχεία και που δεν πληρώνουν φόρους. 
Η φο ρο διαφυγή είναι το  εθνικό  το υς σπο ρ. Αλητεία στο  έπακρον. Και 
επιπλέον, είναι οι πιο πλούσιοι!».   

     Δεν πρωτοτυπεί ο Στρος-Καν. Ανήθικους και γελοίους μας αποκαλούν 
από την εποχή των Λατίνων. Ο Κάτωνας, ο Ρωμαίος Δημοσθένης, μας 
χαρακτήριζε ευτελείς και αφερέγγυους (Πλούταρχος, «Μάρκος Κάτων»). Ο 
Κικέρωνας ονόμαζε τους Έλληνες «Γραικύλους» (Στ. Α. Κουμανούδης, 
«Συναγωγή νέων λέξεων»), δηλαδή κατώτερους, ανάξιους και έκτοτε 
φέρουμε ως ρετσινιά αυτή την ονομασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έλεγε ο 
Άγγλος υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα πρωθυπουργός της Αγγλίας 
(1827) Τζορτζ Κάνινγκ, ότι οι Έλληνες είναι μια συμμορία αχρείων. Ως 
σκυλολόι, κοινωνία αποκρουστική, έθνος αγροίκο, διεφθαρμένο, 
αλαζονικό, σιχαμένο μας περιγράφουν οι Δυτικοί μέχρι τα σύγχρονα 
χρόνια. Ούτε αποτελεί το πρώτο συμβάν έντυπου χλευασμού της χώρας μας 
το πρόσφατο δημοσίευμα του Focus. Ως «Μπανανία του Πλάτωνος» 
ανέφερε την Ελλάδα γερμανικό περιοδικό όταν το 1988 είχε αναλάβει την 
προεδρία της ΕΟΚ. 

    Όντως η Ελλάδα είναι χώρα ανώριμη (από τη διαρκή ξενοδουλεία), σε 
αρκετούς τομείς υπανάπτυκτη, με κόμματα προσωποπαγή, πελατειακά, 
πολιτικό σύστημα ανεύθυνο, μεσαίες τάξεις καιροσκοπικές... Όντως, το 
σύνολο των φορολογικών μας εσόδων αγγίζει το 6,9% του ΑΕΠ, όταν ο 
μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 27,3%. 
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    Όμως, φο ρο φυγάδες, δεν έχει μό νο η Ελλάδα. Το ένα τρίτο του 
παγκόσμιου πλούτου -20 τρισ. δολάρια- είναι φυγαδευμένο σε 
φορολογικούς παραδείσους, με απώλειες δισεκατομμυρίων για τις 
κυβερνήσεις. Σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις υποβάλλουν τους πολίτες 
σε λιτότητα, ενώ αδυνατούν να επιβάλουν φορολογική δικαιοσύνη. Η 
αναδιανομή εισοδήματος γίνεται με την αντίστροφη φορά (πάγωμα μισθών 
και συντάξεων, αύξηση φόρων) και ο πλούτος καταλήγει στις τσέπες των 
ολίγων, που μένουν μακριά από τη φορολογική τσιμπίδα. Το 1/3 των εκατό 
μεγαλύτερων εταιρειών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου δεν κατέβαλε 
καθόλου φόρο τη διετία 2005-2006 (The Guardian). Την ίδια περίοδο 700 
μεγαλοεπιχειρηματίες της Γερμανίας φοροδιέφευγαν. Παντού στην 
Ευρώπη, π.χ. στη Γερμανία ή τη Γαλλία η διαφθορά έχει πολλά πρόσωπα 
(Ζίμενς, Φολκσβάγκεν, Μάνεσμαν, Ντόιτσε Ποστ) ή (Ελφ-Ακιτέν, Κρεντί 
Λιονέ, Βοκιέ, Μπετανκούρ). Αλλά αυτό δεν τους αφαιρεί τον τίτλο της 
χρηστής πολιτείας. 

     Δύσκολο να αποσείσουμε το σιδηροπαγές προσωπείο που 
σκιαγράφησαν άλλοι για μας και το αποτελειώνουμε οι ίδιοι. Διότι, κάθε 
μέρα προσφέρουμε έτοιμες στο πιάτο τις αποδείξεις της αναξιότητάς μας. 
Δεν θα διασωθούμε με τον στρουθοκαμηλισμό, τον αυτο-οικτιρμό ή την 
ανταπόδοση των ύβρεων, αλλά με το περιμάζεμα της κληρονομιάς μας 
(υλικής και πνευματικής), 

       Στο προηγούμενο  σχόλιό μου  για το 7ο επεισόδιο, μεταξύ άλλων είχα 
αναφέρει: «Αντιθέτως βαθιά θλίψη με πιάνει όταν σκέφτομαι το ολίγιστον 
δικό μας κομματικό πελατειακό αναξιόπιστο  και μισελληνικό  κράτος που 
ολημερίς σκέφτεται τρόπους παγίδευσης των πολιτών του ( ουσιαστικά 
υπηκό ων από  το  υπό  +ακο ύω ), πο υ με την σειρά το υς ο λημερίς  
σκέφτονται τρόπους  διαφυγής από την αναλγησία του και όλα αυτά σ’ ένα 
ασταθές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που απλά «

την ανάσυρση του αυτοσεβασμού, την αίσθηση 
του μέτρου, του δικαίου, και την οικουμενική παιδεία.». 

δηλώνουμε 
την ασημαντότητά μας

    Και είχα κλείσει το σχολιαστικό αυτό 7ο άρθρο μου με την εξής ευχή:             
« …. γι’ αυτό χρειάζεται ένας νέος ελληνικός διαφωτισμός για ιδία χρήση 
και κατανάλωση, όχι όμως με εν γνώσει μας αλλοίωση στοιχείων, αλλά με 

». 
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την  ωφέλιμη επεξεργασία των παλαιών και την ενσωμάτωση των συνεχώς 
νεοανακαλυπτόμενων !!» 

    Ο δε κ. Αγγ. Στάγκος στο άρθρο του με τίτλο «Η χαμένη έννοια του 
κράτους» μεταξύ άλλων ανέφερε: « Στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ 
αντιληπτή η πλήρης σημασία της έννοιας του κράτους. Γι’ αυτό δεν 
ευδοκίμησε σαν αρχή η εξασφάλιση της συνέχειας του κράτους, γι’ αυτό, 
αλλά και για άλλους λόγους, έγινε τρόπος σκέψης η «ισοπέδωση προς τα 
κάτω», γι’ αυτό πολιτεία και κοινωνία έχουν γίνει σήμερα κυριολεκτικά 
«πολτός», τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη διαπίστωση την 
έκαναν τελευταία και οι απεσταλμένοι της τρόικας, όταν άρχισαν να 
περιφέρονται στις κρατικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Άρα, 
γνωρίζουν και οι εταίροι πλέον την πραγματικότητα. Η συνεχής 
υπονόμευση κάθε έννοιας κράτους μέσω της καθημερινής πρακτικής 
αξιωματούχων και πολιτών συμβάλλει αποφασιστικά στην ανεπάρκειά του. 
Το χειρότερο όμως είναι ότι έχει οδηγήσει σε μία παρατεταμένη περίοδο 
παρακμής που βαθαίνει όλο και περισσότερο. Τώρα πια είναι δύσκολο να 
ελπίζει κανείς ότι οι Έλληνες με τη δική τους βούληση, και ενώ δεν το 
έχουν κάνει ποτέ, θα δώσουν στην έννοια του κράτους τις σωστές 
διαστάσεις για να μπούμε σε περίοδο εθνικής ανασυγκρότησης. Γι’ αυτό 
αρκετοί πολίτες, πατριώτες με όλη τη σημασία της λέξης, ελπίζουν πλέον 
μόνο στην τρόικα και στην ενοποίηση της Ευρωζώνης και τρέμουν στην 
ιδέα της απομάκρυνσης της Ελλάδας από αυτήν

    Έχω γράψει πάρα πο λλές φο ρές ( κυρίως σε νο μικά/ δικηγο ρικά 
έντυπα, αλλά και σε προηγούμενα σχόλιά μου για το 1821  ), ότι: «σ’ 
εμάς  οι έννοιες πατρίδα και κράτος ήταν εξ αρχής  διακριτά χωριστές ή 
αντιπαλευόμενες και δεν συνάδουν ( δυστυχώς ), εξ ου και οι 
παθο γένειές μας»  και ό τι σ’ αυτή την παραφωνία, αν πρέπει 
υποχρεωτικά να διαλέξω,  καταφανώς είμαι με το  μέρο ς της πατρίδας/ 
παράδοσης διότι  ιστορικά και διαπιστωτικά μας διατήρησε ως διακριτή 
εθνική οντότητα μέσα σε πολυεθνικές αυτοκρατορίες, χωρίς να έχουμε 
κράτο ς, αντιθέτως το  κράτο ς από  μόνο  το υ ( χωρίς την στήριξη της 
παράδοσης που κουβαλάει ) δεν μ’ ενδιαφέρει αυτή την στιγμή, διότι  
σαφώς ( στην περίπτωσή μας ) αντιπαλεύεται την  ίδια την κοινωνία του, 
υποβαθμίζοντας τα μέλη της  σε υπηκόους ( υπό +ακούω ), μη θέλοντας 

 ». 
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ν’ αναβαθμιστεί σε  Πολιτεία με Πολίτες !!  Την   «συγκεκριμένη λοιπόν 
και μόνον στιγμή » , βλέπω  πως το κράτος είναι ο ουσιαστικός 
αντίπαλός μου, και «πατριωτικά»  ελπίζω σε μια ενοποιημένη Ευρώπη             
( ίσως με ομόσπονδες πολιτείες/states) , όπου θα μπορώ ( ενδεχομένως ) 
να υπάρχω σαν ελληνο-ευρωπαϊκή παράδοση/ πατρίδα/ πολιτεία/state, 
κάτι πο υ σαν λαό ς ξέρω να κάνω ήδη από  την αρχαιό τητα ( ρωμαϊκή 
εποχή ). Αυτό φυσικά έρχεται ( εάν έρθει ποτέ ) σαν αναγκαστικό 
αποτέλεσμα της δικής μας ανικανότητας να φτιάξουμε επί 180 χρόνια 
ένα σοβαρό ανεξάρτητο κράτος, διότι εάν το είχαμε φτιάξει δεν θα 
υπήρχαν αυτές οι  λύσεις  μονόδρομοι και ειλικρινά με τρομάζει στην 
παρούσα φάση κάθε τυχόν  κρατική εσωστρέφεια που θα μας 
απο μο νώσει και θα μας ρίξει σε «αυτισμό ». Τώρα το  γιατί είμαστε ή 
γίναμε έτσι, το  έχο υμε αναλυτικά μνημονεύσει στα παρόντα σχόλια/ 
άρθρα και κατά την ταπεινή μας άποψη, ο Κολοκοτρώνης, οι αγωνιστές, 
η εκκλησία ( κλήρο ς και ανθρωπιστική της φιλο σοφία ), ή ο  
Καποδίστριας και η παράδοσή μας ( ως ζωοποιές χθόνιες δυνάμεις )  δεν 
ευθύνονται ( τουλάχιστον κατ’ απο κλειστικό τητα , ίσως σε ένα μικρό 
ανεκτό και μη αλλοιωτικό μέτρο, αλλά όχι να έχουν και το «ανάθεμα» ) 
και ούτε χρειαζόμαστε την «αναμόρφωσή μας» επ’ αυτών με εκπομπές 
σαν αυτή για το  18 2 1 , με την απο δόμηση των πυλώνων και την 
θεμελίωση αδόκιμων νέων. Αντιθέτως η ταπεινότητά μου πιστεύει πως 
τα βασικά στοιχεία που ευθύνονται για την σύγχρονη ασημαντότητά μας 
και τον μονόδρομο της αναγκαστικής συμμετοχής μας σε μια ομόσπονδη 
Ευρώπη ( εάν γίνει πότε ) για να σωθούμε,  είναι οι δυνάμεις που 
θέλησαν/ θέλουν να μας αποκόψουν από τους αξιακούς μας  πυλώνες και 
καταφανώς υποστηρίζουν οι παράγοντες της εκπομπής. Βεβαίως όσο θα 
παραμένουμε «ασήμαντοι» η μόνη μας ελπίδα είναι η Ευρώπη, 
ευελπιστώντας πως ίσως κάποτε κάνουμε: «το περιμάζεμα της 
κληρονομιάς μας (υλικής και πνευματικής), την ανάσυρση του 
αυτοσεβασμού, την αίσθηση του μέτρου, του δικαίου, και την 
οικουμενική παιδεία » όπως έγραψε η κ. Τ. Καραϊσκάκη , αλλά «…γι’ 
αυτό χρειάζεται ένας νέος ελληνικός διαφωτισμός για ιδία χρήση και 
κατανάλωση, όχι όμως με εν γνώσει μας αλλοίωση στοιχείων, αλλά με 
την  ωφέλιμη επεξεργασία των παλαιών και την ενσωμάτωση των 
συνεχώς νεοανακαλυπτόμενων», όπως έγραψα παλαιότερα. 
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       Θα έχετε προφανώς διαπιστώσει πως παρακολουθώ  συχνά και τον 
τουρκικό τύπο , μοιράστηκα δε  μαζί σας κάποια ενδιαφέροντα άρθρα. 
Από τις εφημερίδες Milliyet, Cumhuriyet,  Radikal, Taraf, Zaman και 
Yeni Çağ της 10ης και 11ης Μαρτίου 2011, σταχυολόγησα τα  παρακάτω 
αποσπάσματα, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν την  κοινωνική 
εικόνα της σύγχρονης Τουρκίας, πέραν   των όσων «δυναμικών» και 
αναπτυξιακών καλών αναφέραμε στο προηγούμενο 7ο άρθρο μας. 
Ειδικότερα και στα πλαίσια της τουρκικής παραδοξότητας: 

      Στις 8 Μαρτίου 2011, (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας), προστέθηκε 
άλλη μια «αποκάλυψη».  Οι «νύφες- παιδιά», δηλ. τα κορίτσια κάτω των 
16 ετών που είναι «σύζυγοι» και ενδεχομένως μητέρες και ο αριθμός τους 
φτάνει σήμερα στην Τουρκία τα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 
(5.500.000) !!! 

Το γεγονός ότι κορίτσια σε παιδική ακόμα ηλικία, δίνονται από τις 
οικογένειές τους σε γάμο – για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς κλπ - 
στις κλειστές κοινωνίες των χωριών της Ανατολής, είναι γενικώς γνωστό 
στην Τουρκία.  Πριν από τρία χρόνια, η εφημερίδα ‘Χουριέτ’ είχε 
δημοσιεύσει ρεπορτάζ στο οποίο ο αριθμός των κοριτσιών αυτών 
υπολογιζόταν σε 3.000.000.  Όμως, πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου 
Πληθυσμιακών Μελετών του Πανεπιστημίου Χατζέτεπε της Άγκυρας 
αποκάλυψε ότι ο αριθμός τους, στην πραγματικότητα ξεπερνάει τα πέντε 
εκατομμύρια. Το νούμερο αυτό δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη 
(8/3) από την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών «Uçan Süpürge/ Μαγικό 
Σκουπόξυλο», κ.Χαλιμέ Γκιο υνέρ, σε πάνελ πο υ ο ργανώθηκε στο 
Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Σκοπός του εν λόγω πάνελ ήταν 
να ανακοινωθεί το Ερευνητικό Πρόγραμμα για τις «νύφες-παιδιά» που θα 
πραγματοποιήσει ο Σύλλογος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Κωνσταντινούπολης (Κέντρο Μελέτης για τα Προβλήματα Γυναικών, που 
επικεφαλής του είναι η καθηγήτρια Φατμαγκιούλ Μπερκτάϊ ) σε 5 4  (από 
τους 81) νο μο ύς της Το υρκίας και τα απο τελέσματά το υ μαζί μ’ ένα 
σχετικό ντοκιμαντέρ αναμένεται ν’ ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 
2011.  

Μερικοί άλλοι αριθμοί για τη βία που υφίστανται οι γυναίκες στην 
Τουρκία από τους συζύγους και/ή τις οικογένειές τους είναι ότι 27 
γυναίκες δολοφονήθηκαν τους δύο πρώτους μήνες του 2011 από τους νυν 
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ή πρώην συζύγους τους και δύο κορίτσια -16 και 19 ετών- έπεσαν θύματα 
αδελφοκτονίας για «λόγους τιμής». Στην οκταετία 2 00 2-2010 
δολοφονήθηκαν συνολικά 4.280 γυναίκες κι αυτό σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία –της Αστυνομίας και της Στατιστικής Υπηρεσίας- που 
κατά γενική ομολογία δεν θεωρούνται ασφαλή.  «Ποια γυναίκα στα 
χώματα αυτά νοιάζεται για την Ημέρα της Γυναίκας; Για την κοινωνία μας 
η σημερινή ημέρα δεν είναι μέρα για γιορτές αλλά ημέρα πένθους! Η βία 
και οι διακρίσεις που επιβάλουμε στις γυναίκες μας είναι το πρώτο πράγμα 
για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε  ως λαός» έγραφε στις 9 /3 ο  Σεμίχ 
Ιντίζ στην εφημερίδα  «Μιλλιέτ» για να συμβάλλει  κι’ αυτό ς με τις 
διαπιστώσεις του στην απαισιοδοξία των «πνευματικών παγετώνων» της 
Σεζίν Ονέϊ που αναφέραμε στην αρχή της αναφοράς μας στον τουρκικό 
τύπο. 

        Μετά λοιπόν από αυτά, όταν θα τεθεί το ερώτημα από τους 
παράγοντες της εκπομπής, γιατί έγινε η επανάσταση του 1821 και εάν 
ήταν εθνική ή κοινωνική, ελπίζω να ξέρετε καλύτερα και με μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση τι ν’ απαντήσετε. Ήταν εθνικοκοινωνική γιατί οι 
πρόγονοί μας δεν άντεχαν να βιώνουν ως ραγιάδες αυτά που το 2011 
φαίνεται δυστυχώς να βιώνει ακόμα η τουρκική κοινωνία στην πορεία 
ωρίμανσής της και παρά την οξύμωρη αξιοζήλευτη δυναμική εξωτερική 
πολιτική και την οικονομική της πρόοδο  !!!   

     Ερχόμαστε  τώρα στα  σχόλια μας για το  τελευταίο 8ο  επεισόδιο                 
( έρχονται βέβαια το 9ο  και το 10ο συμπερασματικό / σχολιαστικό 
επεισόδιο την 22η και 29η Μαρτίου 2011 αντιστοίχως, στο οποίο τελευταίο, 
όπως προανέφερα, εκλήθη τηλεφωνικώς  «κατόπιν εορτής» να 
συμμετάσχει και ο Όμιλος απογόνων αγωνιστών 1821, απλά για να 
νομιμοποιήσει το αυθαίρετο κατασκεύασμα της εκπομπής) και το  πάνελ 
της εκπομπής στο οποίο  βρέθηκαν ο ι:  κ. Θ. Βερέμης, Π.Τατσόπουλος 
και για πρώτη φορά ο σεναριογράφος/σκηνοθέτης της εκπομπής κ. 
Ανδ.Αποστολίδης  ( στο  στο ύντιο  ) , ενώ σε link  ήταν η καθηγ. κ. 
Αγγελομάτη ( Ιόνιο πανεπ.), ο ομοτ. Καθηγ. κ. Γ.Κολιόπουλος ( ΑΠΘ ) 
και λίγο αργότερα ο κ. Ιακ. Μιχαηλίδης (ΑΠΘ). 

            Το επεισόδιο τιτλοφορείτο: « Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ» και ενώ 
περιμέναμε να δούμε την περίοδο του Οθωνα και το Σύνταγμα, ξαφνικά 
έγινε ένα πισωγύρισμα και άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, τι είναι 
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έθνος ; ποιοι είμαστε οι Έλληνες ; η γλώσσα μας, ο ι σφαγές, ο ι  μύθοι 
του κρυφού σχολειού , η βολεμένη εκκλησία, η σχολική στρογγυλεμένη 
παιδεία, η πανεπιστημιακή εμβάθυνση, ξαφνικά θυμηθήκαμε και τον 
Σολωμό και την ρήση του: « εθνικό είναι ότι είναι αληθινό» ( σίγουρα, 
αλλά με πια ματιά άραγε ; ) κ.λ.π.  Έλεος πια, κουράστηκα με τα ίδια και 
τα ίδια. Το μάθαμε το μάθημά μας, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε 
μυθοπλάστες, ψευδοέθνος, χαρμάνι (sic) λαών,  γλωσσών και εθίμων, 
που οι πρόγονοί μας έκαναν ένα μεγαλειώδες 1821 μόνον και μόνον για 
να ενωθεί η πανσπερμία τους, η δε ελληνικότητα τους φορέθηκε σαν τον 
γάϊδαρο με την σέλα από τα συμφέροντα των Βαυαρών ( διότι ήθελαν να 
βασιλεύσουν σε δήθεν καθαρό αρχαίο έθνος και όχι σε αρβανιταράδες 
πλιατσικολόγους !! ) , όποιος δε πιστεύει κάτι διαφορετικό είναι κατά τον 
κ. Π.Τατσόπουλο: “θορυβώδης μειοψηφία, διαχειριστές οργής σαν τον 
Χίτλερ !! και Προκρούστης

             Δεν μπο ρώ πάλι να επαναλαμβάνω τα ίδια. Για τα θέματα το υ 
κρυφού σχολειού και πως το εννοούσαν, τον ρόλο της εκκλησίας, την αγ. 
Λαύρα, το ελληνικό έθνος, την δημοτική παράδοση και την γλώσσα έχω 
ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα  σχολιαστικά μου άρθρα και θα ήταν 
παραβίαση της οικονομίας του κειμένου να τα ξανα-παραθέσω. Απλά 
σας παραπέμπω σ’ αυτά. 

 (sic)”. 

Παρατήρηση

          Εκτός των προαναφερομένων επαναλήψεων, στο σημερινό 
επεισόδιο μάθαμε / διδαχθήκαμε πως αν οι ηθοποιοί της σειράς μιλούσαν 
μεταξύ το υς, τό τε η παραγωγή θα έπρεπε να μας έχει υπότιτλο υς !!!  
Όσοι από εμάς/ εσάς, έχουμε δει την «Βαβυλωνία» στο σινεμά ή στο 
θέατρο, δεν νομίζω να χρειαστήκαμε υπότιτλους, ούτε όταν διαβάζουμε ή 
τραγουδάμε παλιά δημοτικά τραγούδια θέλουμε μετάφραση  ( πχ 
Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia Carmina Craeciae recentioris,1860 του 
Πάσσωβ/Passow) , ο ύτε τ’ απο μνημο νεύματα το υ Μακρυγιάννη, εκτός 
και δεν ξέρουμε καλά ελληνικά και ντοπιολαλιές, ως γεννημένοι στο 
Κολωνάκι και περιφερόμενοι στις γνωστές καφετέριες, οπότε τότε ναι, 
συγχωρείστε, όντως θα θέλατε υπότιτλους !!!  Εκτός πάλι και οι 

: Στο προηγούμενο 7ο σχολιαστικό 
μου άρθρο είχα αναφερθεί εκτενώς στο έργο του Βυζάντιου « 
Βαβυλωνία» και πως η πανσπερμία των γλωσσικών ντοπιολαλιών που 
ακο ύγο νται στο έργο είναι απλές παραλλαγές της ελληνικής  ( όπως 
υπήρχαν και στην αρχαιότητα ) και όχι διαφορετικές γλώσσες ξεχωριστών 
λαών. Στο σημερινό επεισόδιο οι παράγοντες της εκπομπής αναφέρθηκαν 
εκτενώς σ’ αυτό , αλλά με την αρνητική του ματιά, ότι δήθεν επρόκειτο 
για «χαρμάνι» λαών/ γλωσσών. Κύριοι, μήπως με διαβάζετε ανελλιπώς 
και ντρέπεστε να μας το πείτε !!! 



 

[122] 

 

122 

παραγωγοί εννοούσαν πως θα έβαζαν όλους τους ηθοποιούς να μιλούν 
μόνο αρβανίτικα και όχι  ελληνικά , όπως έκαναν με το νανούρισμα της 
Μεσολογγίτισσας στο επεισόδιο για την έξοδο του Μεσολογγίου. Ε, τότε 
, πράγματι θα θέλαμε υπό τιτλο υς. Αλλά ο ι αρβανιτόφωνο ι ήταν και 
ελληνόφωνοι. Ποιο το πρόβλημα να  τους έβαζαν να μιλούν ελληνικά, 
έστω κι’ αν ήταν αρβανιτόφωνο ι έλληνες σαν το υς Σο υλιώτες, ή το υς 
Υδραιο-Σπετσιώτες; Ψευτοδιλήμματα !! 

          Επίσης στην 8η εκπομπή μάθαμε , πως ο ι Βαυαρο ί επειδή ήταν 
«αρχαιοελληνολάτρες» επινόησαν μια κατ’ επίφαση ελληνικότητα την 
οποία μας την «φόρεσαν» και η οποία επίπλαστα συνέδεε την σύγχρονη 
εποχή τους με την αρχαία Ελλάδα , παραλείποντας το οθωμανικό                    
( ουσιαστικά και Βυζαντινό ) παρελθόν των κατοίκων της «μικρής 
Ελλάδας», διότι ως γνήσιοι εθνικιστές, ήθελαν να είναι ο ι “rulers” / 
διοικητές/ βασιλείς της κοιτίδας του ευρωπαϊκού πολιτισμού και  μέσω 
αυτών να νομιμο πο ιο ύνται εις βάρο ς των υπο λο ίπων ευρωπαίων πο υ 
ήταν κι’ αυτοί πνευματικοί κληρονόμοι της αρχαιότητας λόγω της 
αναγέννησης !!! 

         Ξέχασαν όμως να μας πουν ( το στιγμάτισαν η κ. Αγγελομάτη και ο 
κ. Κολιόπουλος ), πως η ελληνικότητα όπως έχει αποδείξει  ο 
Παπαρρηγόπουλος, ο Σάθας, Σβορώνος, ο Βακαλόπουλος, ο Φ. 
Κο υκο υλές, ο  Σπ. Βρυώνης ο  Ν. Πο λίτης, ο  Γ.Μέγας, ο  Σ. Καράς, ο  
Samuel Baud Bovy, η Ελ. Γλυκατζη Αρβελέρ κ.ά είναι διαχρονική αξία 
σίγουρα ιστορικο-πολιτιστική, αλλά για τους γενετιστές και 
«αιματολογική» ( βλ. The genetic composition of the inhabitants of 
Greece", Θεσ/νίκη 1993, Κων/ νος Τριανταφυλλίδης  ( καθηγ. γενετικής, 
τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ ), ιατρικές εκδόσεις Γαληνός, Τσιμισκή 128, 
Θεσ/νίκη ), ενώ αναφορές όπως του Γαβριήλ Καλλονά ( Κορινθίου ) που 
υπογράφει ως Έλλην το 1580 ( το ανέφερε η κ. Αγγελομάτη ), ή σαν αυτή 
το υ Νεκτάριο υ Ιερο σολύμων πο υ αναφέρεται στο ν άρχοντα Ιωάννη 
Τζερνοτάμπεη ( 1517 ) και την ο νο μασία το υ «μέγας σημαιοφόρος της 
Ελλάδος» από τους Σιναϊτες μοναχούς ( προσωπική μου έρευνα ), τους 
είναι παντελώς άγνωστα στοιχεία, απ’ ότι φάνηκε !!! 
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                                           Τμήμα από το  χ.φ του Νεκτάριου Ιεροσολύμων 

     Τέλος από  πανεπιστημιακό ερευνητή, μάθαμε πως η φουστανέλα 
είναι αλβανική φορεσιά την οποία υιοθέτησαν οι Έλληνες ( διότι 
προφανώς πριν ήταν ξεβράκωτοι . Την βράκα από πού την υιοθέτησαν οι 
νησιώτες, ξέρετε; Εγώ ξέρω, αλλά δεν σας λέω, περιμένω να μου 
απαντήσετε την επόμενη φορά !!! ). Άλλο ένα αναπόδεικτο 
«επιστημολογικού» τύπου θέσφατο, που πάει να καταρρίψει το άλλο 
θέσφατο πως τα πάντα είναι Ελληνικά. Έλεος με τα ψευτοδιλήμματα  
αυτά !!!!  Αγαπητοί κύριοι, κοιτάξτε γύρω σας τους πολιτισμούς της 
ανθρωπό τητας και θα δείτε ό τι επί χιλιάδες χρό νια ( σε πο λλά μέρη 
ακόμα και σήμερα ) οι άνδρες φορούσαν «χιτώνες» κοντούς ή μακριούς  
( π.χ σκωτσέζοι ), κάτι πο υ και ο ι αρχαίο ι  Έλληνες συνήθιζαν και 
μάλιστα με πτυχώσεις όπως οι φουστανέλες, οι Βυζαντινοί Έλληνες                
( δέστε τις αγιογραφίες των εκκλησιών) και φυσικά οι αγωνιστές. Γιατί 
δηλ. να είναι αλβανική φορεσιά και όχι σκωτσέζικη ή αρχαιοελληνική 



 

[124] 

 

124 

μέσω το υ βυζαντίο υ, ή γιατί ακό μα καλύτερα να μην  πείτε πως ο 
«χιτών»  ήταν το πιο συνηθισμένο ανδρικό ένδυμα σε πάμπολλους λαούς 
επί χιλιάδες χρόνια και να λήξει εκεί το θέμα ; Τι να πω ; 

   

     Αρχαιοελληνικός χιτών     βυζαντινοί χιτώνες           μεσαιωνικός χιτών+άσκαυλος γκάϊντα  

       

         Την «άνευρη»  8η εκπομπή και τα πάμπολλα «ημαρτημένα της», 
αξιο πρεπώς διέσωσαν η  κ. Αγγελομάτη και ο  κ. Κολιό πο υλο ς με τις 
εύστοχες και καίριες επιστημονικές παρατηρήσεις τους.   

        Επειδή, άλλα περιμέναμε να δο ύμε από  την εκπομπή και άλλα 
είδαμε ( ελλειμματικά και επαναληπτικά ), είμαι υπο χρεωμένος για το 
ενιαίο των κειμένων μου , αλλά κυρίως για την συνοχή των σημαντικών 
ιστορικών γεγονότων ν’ αναφερθώ στην αντιβασιλεία και στον Οθωνα. 

       Ο Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach (01.06 1815 - 14 .07. 
1867), γνωστός ως Όθων,  -μόλις 6 ετών όταν ξέσπασε η Ελληνική 
επανάσταση-, ήταν ο  δευτερό τοκο ς γιο ς το υ βασιλιά της Βαυαρίας 
Λουδοβίκου Α΄ και της Θηρεσίας Σάζεν Άλτενμπουργκ.  Το 1832, 
εκλέχθηκε Βασιλέας της Ελλάδας, ύστερα από την  άρνηση του  
Λεοπόλδου της Σαξωνίας ( γιου του δούκα του Sachsen-Coburg-Saalfeld 
Φραγκίσκου) που είχε αρχικά επιλεγεί, προτιμώντας να γίνει Βασιλιάς 
του νεοσύστατου Βασιλείου του Βελγίου. Έτσι, στις 25 Ιανουαρίου 1833 
σε ηλικία 17 ετών, ο ανήλικος Όθωνας αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο , από 
την βρετανική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη», εν μέσω λαϊκών επευφημιών, 

http://el.wikipedia.org/wiki/1815�
http://el.wikipedia.org/wiki/1867�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/wiki/1832�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85�
http://el.wikipedia.org/wiki/1833�
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συνοδευόμενος από τριμελή Αντιβασιλεία Βαυαρών (που θα κυβερνούσε 
μέχρι αυτό ς να ενηλικιωθεί το 1 8 3 5), καθώς  και πο λυμελή βαυαρικό  
τακτικό στρατό ( από 3.850 στρατιώτες) που βαθμιαία συμπληρώθηκε 
από «εθελοντές», στην πλειοψηφία  τους Γερμανούς. 

        Η επιτροπή αντιβασιλείας του Οθωνα, αποτελείτο από τους 
Βαυαρούς Άρμανσμπεργκ (πρόεδρο), Μάουρερ, Έιντεκ, Γκρένερ και 
Άμπελ, η δε περίοδός τους κράτησε από το 1832 μέχρι το 1835 και 
υπήρξε εξαιρετικά σκληρή. Από τα πρώτα διατάγματά τους ήταν η 
διάλυση των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων των οπλαρχηγών και 
επειδή υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και κάποιες εξεγέρσεις πνίγηκαν στο 
αίμα. Στο διάστημα αυτό συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν πολλοί 
γνωστοί καπετάνιοι, ενώ πέρασαν από δίκη τον  Θ. Κολοκοτρώνη, τον 
Δημ. Πλαπούτα ( και τον Κίτσο Τζαβέλα ), οι οποίοι αρχικά 
καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά η ποινή τους μετατράπηκε σε 20 
χρό νια φυλάκιση και τελικά το υς δό θηκε χάρη όταν ενηλικιώθηκε ο 
Οθωνας. Μνημειώδης έχει μείνει η στάση των δικαστών Αν.Πολυζωϊδη  
( πρόεδρου ) και Γ.Μ.Τερτσέτη ( τους δίκασαν κι’ αυτούς για αρνησιδικία 
) που δεν υπέγραψαν την απόφαση καταδίκης εις θάνατον “επί εσχάτη 
προδοσία” . Ο πο λέμιο ς το υ Ι. Καποδίστρια Μακεδόνας ( από το 
Μελένικο, που σήμερα ανήκει στη Βουλγαρία ) δικαστής Αναστάσιος 
Πολυζωΐδης , στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και φυλακίστηκε. Με 
την αποφυλάκισή του αποκαταστάθηκε πλήρως παρασημοφορούμενος, 
ενώ  διορίστηκε Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Σύμβουλος 
Επικρατείας. Ομοίως για τον Καθολικό στο θρήσκευμα, Ζακυνθινό και 
φίλο του Σολωμού, δικαστή Γεώργιο Μάρκο Τερτσέτη , ο Γ. Βλάχος 
έγραφε: «Το όνομα Γεώργιος Τερτσέτης αποτελεί οιονεί έμβλημα της 
μνήμης ημών της εθνικής και συγκορυφοί  εις ένα άνδρα, εις μιαν καρδίαν, 
νεαράν πάντοτε υπό τον παγετόν του γήρως, εις μίαν γλώσσαν, έντονον 
ηχούσαν πάντοτε από του βήματος, τας παραδόσεις ημών τας εθνικάς, τας 
αναμνήσεις του χθεσινού έτι παρελθόντος ημών, τους πόθους του νυν 
έλληνος και τα ιερά αυτού καθήκοντα, τας δάφνας του πρώην έλληνος και 
την ιεροτάτην αυτού κληρονομίαν»  (Ανάλεκτα τ. Β’, σελ. 108).  Για την 
απολογία του στη δίκη  του Θ. Κολοκοτρώνη, ο Γ. Βαλέτας γράφει στ’ 
Απαντά του:  «Η Απολογία αυτή δεν ήταν μια προσωπική υπόθεση. Ήταν 
μια μάχη ηθική, μάχη εθνική. Ξέσπασμα πατριωτισμού, καταρράχτης 
Εθνικισμού, ηφαίστειο κατηγορίας που με τους μύδρους του χτύπησε την 
αυθαιρεσία και την αδικία των Βαυαρέζων. Περισσότερο από δική του 
Απολογία, είναι μια διαμαρτυρία του κατατρεγμένου λαού. «Ποιος είσαι 
εσύ, φωνάζει σε μια στιγμή στο Μάσσωνα, που παίζεις με ημάς στη γη 
της γεννήσεώς μας». Και αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που γνώριζε την 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD%CE%B1_1833�
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Γαλλική καταγωγή του ( από την Προβηγκία στα μέσα του 17ου αιώνα ) 
και λό γω καθο λικής πίστης και σπο υδών ήταν σαφώς 
προσανατολισμένος στη Δύση, αλλά λάτρης των αγωνιστών του ’21 , της 
γλώσσας τους ( αυτός δεν ήθελε υπότιτλους όπως ο κ. Α.Αποστολίδης του 
ΣΚΑΙ ) και των δημοτικών τραγουδιών. Μάλιστα ο  Δ. Σολωμός σε μια 
επιστολή, του λέει για το ύφος των ποιημάτων που έγραφε εμπνεόμενος 
από την παράδοση : «Χαίρομαι να παίρνονται για ξεκίνημα τα δημοτικά 
τραγούδια. Ήθελα, όμως, όσοι μεταχειρίζονται τη κλέφτικη γλώσσα, να 
παίρνουν την ουσία και όχι την μορφήν, μ’ εννοείς. 1η Ιουνίου 1833»  !!!  

 Η καταδικαστική απόφαση κατά Δ. 
Πλαπούτα και Θ.Κολοκοτρώνη. Λείπουν οι υπογραφές του Αν.Πολυζωϊδη και Γ.Μ 
Τερτσέτη. 

          Επί αντιβασιλείας, η διοίκηση του Κράτους ήταν έντονα 
συγκεντρωτική και γραφειοκρατική, με εισαγόμενη νομοθεσία , χωρίς να 
λαμβάνει υπ' όψιν τις τοπικές ιδιομορφίες, παρότι ομολογουμένως έγινε 
μια προσπάθεια να μαζευτούν και να κωδικοποιηθούν τα δικαστικά ήθη 
και έθιμα των ελλήνων ( απαντήσεις Δημογεροντιών, 1833 ), όπως 
απέδειξε η μελέτη του καλού μου φίλου δικηγόρου-
ιστορικού/αρχαιολόγου Μιχ. Βλάμου σε έκδοση του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά ( 1999). 
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Tο βιβλίο του κ.Μ. Βλάμου ,   

                                                                                 έκδοση Δ.Σ.Π 

           

         Το κράτος διαιρέθηκε σε 10 νομούς και 42 επαρχίες με επικεφαλής 
τους νομάρχες και έπαρχους. Επίσης στα Βαυαρικά πρότυπα ιδρύθηκαν 
δημοτικά σχολεία σε όλους τους δήμους με υποχρεωτική φοίτηση για 
παιδιά άνω των 6 ετών ( με 7ετή φοίτηση ) . Ελληνικά σχολεία σε όλες τις 
επαρχίες ( με 3ετή φοίτηση), καθώς και γυμνάσια στην έδρα κάθε νομού 
(4ετή φοίτηση), με έμφαση στον κλασικισμό την  αρχαιολατρία, ( όπως 
την αντιλαμβανόντουσαν οι βαυαροί και όχι όπως βιωματικά την ένιωθαν 
οι ντόπιοι ) ενώ ελάχιστη βάση δινόταν στην απόκτηση θετικών και 
τεχνικών γνώσεων.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1�
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 Ενδεικτικό Ελληνικού Σχολείου 
Σοπωτού   Καλαβρύτων  από την προσωπική συλλογή του γράφοντος. 

      Η αντιβασιλεία διατήρησε ορισμένες από τις τομές που έγιναν στον 
χώρο αυτό από τον Ι. Καποδίστρια και έτσι έχουμε την επαναλειτουργία 
των αλληλοδιδακτικών σχολείων, διορισμό νέων δασκάλων, 
αναδιοργάνωση του Ορφανοτροφείου και της Βιβλιοθήκης στην Αίγινα. , 
ενώ τέλος ιδρύθηκε η Αρχαιολογική υπηρεσία για την συλλογή και την 
προστασία των αρχαιοτήτων. Παράλληλα και για το  θέμα της απονομής 
δικαιοσύνης, ιδρύθηκαν τα λεγόμενα Πρωτόκλητα Δικαστήρια, 3 
εμποροδικεία, 2 Εφετεία και 1 Ακυρωτικό Δικαστήριο. 

       Εν τω μεταξύ, η ελλαδική εκκλησία, εξακο λο υθο ύσε να υπάγεται 
στη διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως, γεγονός 
οξύμωρο , μιας και θα έπρεπε  διοικητικά να λογοδοτεί σε «υπόδουλη» 
εκκλησία, οπότε προς θεραπεία αυτού, η αντιβασιλεία προχώρησε στη 
συγκρότηση επταμελούς, μικτής επιτροπής για την εκπόνηση Σχεδίου 
Κανονισμού ή Εκκλησιαστικού Συντάγματος, βάσει του οποίου 
αποφασιζόταν η εκκλησιαστική ανεξαρτησία του Βασιλείου της Ελλάδος 
και η σύσταση Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Έτσι, από  το 1833 η Εκκλησία 
της Ελλάδας θα είχε μόνο δογματική και πνευματική εξάρτηση από το 
Πατριαρχείο και όχι διοικητική, θα ήταν δηλαδή αυτοκέφαλη με ανώτατη 
εκκλησιαστική αρχή την πενταμελή Ιερά Σύνοδο. Εννοείται πως αυτό 
επέφερε και την πρώτη ρήξη με το Πατριαρχείο, ενώ η διάλυση μονών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/1833�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1�
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και εκκλησιών , με την εκποίηση της περιουσίας τους και μια υφέρπουσα 
λογική «καισαροπαπισμού» έκανε ακόμα πιο αναξιόπιστη στα μάτια του 
λαο ύ την αντιβασιλεία, η ο πο ία ήθελε να αποκό ψει το ν λαό  από  το 
διαχρονικό αρχαιο-βυζαντινο-νεοελληνικό παρελθόν και παρό ν το υ, 
κάνοντάς τον  ένα νέο υβρίδιο αρχαιοελληνικο/ βαυαρικού τύπου 
υπήκοο, παραλείποντας το βυζάντιο και την οθωμανική ( μεταβυζαντινή ή 
νεοελληνική ) περίοδο , δημιουργώντας έτσι ρήξη και ανακολουθία στον 
λαό, ο οποίος όμως ενστικτωδώς δεν το δεχόταν, αντιδρούσε,  και καλά 
θα κάνει να αντιδρά ακόμα στα υβριδικού τύπου πολιτιστικά μοντέλα 
που οι «νεοβαυαροί» προσπαθούν να του «φορέσουν» !!! 

        Η Αντιβασιλεία διέλυσε τα άτακτα στρατεύματα και για την 
απορρόφηση των παλαιών πολεμιστών θεσπίσθηκε η συγκρότηση 10 
ελαφρών ταγμάτων τακτικού στρατού αμιγώς ελληνικών, που όμως δεν 
συμπληρώθηκαν λόγω του μικρού αριθμού προσέλευσης ανδρών για 
κατάταξη, οπότε τελικά καταρτίσθηκαν μόνο δύο ελαφρά τάγματα 
ακροβολιστών ,τα οποία ενσωμάτωσαν εθελοντές από τη Μάνη και τη 
Στερεά Ελλάδα, όμως στα τεχνικά σώματα, πυροβολικό-μηχανικό, η 
παρουσία των αλλοδαπών αξιωματικών και βαθμοφόρων είχε την 
πλειοψηφία. 

          Τελικά, το 1834 η πρωτεύουσα του κράτους μεταφέρθηκε από το 
Ναύπλιο στην Αθήνα και η πρώτη βασιλική κατο ικία  ( 1836-1843 ), - 
μέχρι να κτιστούν τ’ ανάκτορα ( σημερινή βουλή)-,  ήταν το αρχοντικό  
Σταμ. Δεκόζη –Βούρου στην πλατεία Κλαυθμώνος εκεί που σήμερα 
βρίσκεται το μουσείο της πόλεως των Αθηνών ( Ι. Παπαρρηγοπούλου 7 ) 
και για το λόγο αυτό, ένας όροφός του είναι αφιερωμένος στη μνήμη του 
τότε  βασιλικού ζεύγους, Οθωνα και Αμαλίας Oldenburg (1818-1875), το 
οποίο δεν απέκτησε διάδοχο. 

        Η βασιλεία του Οθωνα, σαφώς ηπιότερη από την περίοδο της 
αντιβασιλείας, χαρακτηριζόταν από αναποφασιστικότητα, 
σχολαστικότητα και αυταρχισμό, με συνέπεια τις επανειλημμένες 
προστριβές του ακόμη και με το στενό αυλικό του περιβάλλον. Ήθελε να 
ιδρύσει νοσοκομεία, σχολεία ( ίδρυσε και το Πολυτεχνείο το 1837 ), να 
τακτο πο ιήσει τα θέματα της γης, όρισε και δασάρχες, κυνήγησε του 
λήσταρχο υς των βο υνών, έδωσε και αμνηστίες , και το  1 8 3 8  με την 
σύμφωνη γνώμη των ζώντων αγωνιστών και της εκκλησίας, όρισε την 
25η Μαρτίου ως εθνική γιορτή, εκείνο όμως που θεωρείται σταθμός στην 
ιστορία του, ήταν η νύκτα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, όταν ο λαός (και τα 
συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων)  απαίτησαν την παραχώρηση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82�
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«Συντάγματος» ( ηγούντο ο Μακρυγιάννης και ο Δημ. Καλλέργης ), που 
τελικά δόθηκε το 1844. 

                       

 Το διάταγμα  του 1838 για την 25η  Μαρτίου.                   Το Σύνταγμα ( 1843-44 ) 

         

        Η Αγγλία μάλιστα πίστευε πως ο κοινοβουλευτισμός θα 
εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα της, ενώ η Γαλλία ήθελε να 
φαίνεται υπέρ της παραχώρησης ελευθεριών. Αλλά και η Ρωσία επιδίωκε 
την ενδεχόμενη παραίτηση του Οθωνα με την πιθανή προώθηση στον 
θρόνο κάποιου Ρώσου πρίγκιπα. Ως συνήθως , και όπως συμβαίνει μέχρι 
σήμερα, μο χλό ς πίεσης των 3  μεγάλων δυνάμεων ήταν ο ι ο ικο νο μικές 
υπο χρεώσεις της Ελλάδας, ο πό τε η Ρωσία  ξαφνικά και λό γω 
προφασιζόμενης ανασφάλειάς της, υποβάθμισε την φερεγγυότητα της 
Ελλάδας και απαίτησε άμεση καταβολή των τοκοχρεολυσίων των  2 
πρώτων  δόσεων του 1833, καθώς  και την επιστροφή των προκαταβολών 
της 3ης δόσης. Με την στάση αυτή, δήθεν κλονισμένες συμφώνησαν και 
ο ι υπό λο ιπες 2 δυνάμεις με απο τέλεσμα ο  Οθωνας ν’ αναγκαστεί να 
καταφύγει σε αντιλαϊκά μέτρα (σταμάτησε την εκτέλεση έργων, ανέστειλε 
την καταβολή μισθών, απέλυσε κόσμο, έκοψε συντάξεις κ.λ.π ) και να 
δημιουργήσει οργή στον λαό που εκδηλώθηκε με διαδηλώσεις και 
στάσεις  ( οποιαδήποτε σχέση με το σήμερα είναι εντελώς τυχαία !!!! ).                                

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/1833�
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        Η νύχτα της 3 ης Σεπτεμβρίο υ 1 8 43   απο τέλεσε το  τέλος της 
απόλυτης μοναρχίας στην Ελλάδα και η κυβέρνηση του Ανδρ. Μεταξά  
προετοίμαζε εθνική συνέλευση και διενέργεια εκλογών. Στην 
Εθνοσυνέλευση αυτή έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι /"πληρεξούσιοι" απ’ 
ό λες τις περιο χές πο υ έλαβαν μέρος στην Επανάσταση αλλά δεν είχαν 
ακόμα απελευθερωθεί !! Έτσι προέκυψε θέμα αυτοχθόνων και 
ετεροχθόνων ελλήνων, μιας και είχε αποφασιστεί πως μόνο Έλληνες 
πολίτες ήταν δεκτοί στα δημόσια επαγγέλματα, με αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό από τις δημόσιες θέσεις όλων αυτών που προέρχονταν από 
τις υπόδουλες ακόμη περιοχές, (οι οποίοι έπρεπε να μπουν στη διαδικασία 
της πολιτογράφησης), γεγονός που προκάλεσε την έντονη  αντίδραση των 
ετεροχθόνων μ’ αποτέλεσμα η απόφαση να ενταχθεί στα Ψηφίσματα και 
όχι στο Σύνταγμα !! 

      Η νέα μορφή πολιτεύματος  που προέκυψε ήταν ηγεμονική, 
διαδοχική, συνταγματική και κοινοβουλευτική. Ο βασιλιάς διατήρησε 
την εκτελεστική εξουσία , ενώ μοιραζόταν τη νομοθετική. Επικρατούσα 
θρησκεία στην Ελλάδα θα ήταν η ορθοδοξία ( πάνω από το 90% δήλωναν 
ορθόδοξοι ), ενώ οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη θρησκεία θα ήταν 
ανεκτή. Επίσης η ελλαδική εκκλησία, όπως προαναφέρθηκε, θα ήταν μεν 
διοικητικά αυτοκέφαλη, αλλά δογματικά ενωμένη με το Πατριαρχείο της 
Κων/λης. 

       Σημαντική διάταξη αφορούσε και το θέμα της διαδοχής, όπου βάσει 
του Συντάγματος κάθε μελλοντικός διάδοχος του Ελληνικού θρόνου θα 
έπρεπε να είναι ορθόδοξος, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις μιας και 
η Συνθήκη του Λονδίνου δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο, με την παρέμβαση 
όμως της ορθόδοξης Ρωσίας το θέμα ξεπεράστηκε.  

 Το Α’ πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου το 1838 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1832)&action=edit&redlink=1�
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Τα ημαρτημένα ( άστοχα ) 

( μέρος  9ο   ,  εκπομπή της  22ας   Μαρτίου 2011 ) 

“Εκείνο από το οποίο θεωρώ ότι πάσχει η παρ' ημίν εικονοκλαστική ιστοριογραφία 
είναι έλλειψη "empathy", "ενσυναίσθησης". Είτε ποίηση γράφεις είτε δοκίμιο, εφόσον 
ασχολείσαι με βίους και πολιτείες ανθρώπων πρέπει -αν όχι να μετέχεις- τουλάχιστον 

να συναισθάνεσαι τα πάθη και τους καημούς τους. Ειδάλλως και η πιο φιλότιμη και 
κοπιώδης εργασία σου θα φέρνει αποτελέσματα στεγνά, μονοδιάστατα και, άρα, 

εσφαλμένα. Μπορεί να χρησιμοποιείς με θαυμαστή επιδεξιότητα και με χειρουργική 
ακρίβεια τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία. Εάν όμως στέκεσαι -με το άλλοθι 

της αντικειμενικότητας- σε απόσταση ασφαλείας, εάν αρνείσαι πεισματικά να μπεις στη 
θέση των ιστορικών υποκειμένων, θα καταλήξεις να μιλάς για ανθρώπινες συγκρούσεις 

και να 'ναι σαν να περιγράφεις video-games.  “  Χρ.Χωμενίδης. συγγραφέας. 

       

        Και  μετά τα  8 επεισόδια, ήρθε κι’ ένα  9ο συνοπτικό αυτοτελές που 
μας “διηγήθηκε σε 75 λεπτά την ιστορία του 1821”, με αφηγητή τον 
εξαιρετικό ηθοποιό Μηνά Χατζησάββα και επικέντρωση (ξανά ) στην 
άλωσι της Τριπολιτσάς, στη σφαγή της Χίου, την έξοδο του 
Μεσολογγίου και την ναυμαχία του Ναβαρίνου, με απώτερο  σκοπό την 
ευκαιρία του τηλεθεατή «να ξαναδεί τα συναρπαστικά γεγονότα που 
δημιούργησαν την Ελλάδα του σήμερα και να εμβαθύνει στη σημασία που 
έχει η επανάσταση του 1821 μέχρι τις μέρες μας» !! 

       Όπως έχω ήδη γράψει η εκπομπή: « …μερικές φορές 
«χρησιμοποίησε/ εκμεταλλεύθηκε (;) » ως άλλοθι  νομιμοποίησής της, την 
παρουσία  όντως  αντικειμενικών καθηγητών/ σχολιαστών ( οι οποίοι 
ευτυχώς είχαν το θάρρος της γνώμης τους και τους είπαν δημοσίως  
πολλά από τα ημαρτημένα τους ), ακριβώς για να επιβεβαιώσει με την 
εξαίρεση αυτή,  το ν κανό να, πο υ ήταν η προ ειλημμένη απο δο μητικο ύ  
χαρακτήρα άποψή της στα πλαίσια της δημόσιας ( μέσω τηλεόρασης) 
αναμόρφωσης του ελληνικού λαού, αποκλείοντας  από τα δομικά αρχικά 
χαρακτηριστικά της φορείς  που σίγουρα λόγω παράδοσης και πηγών/ 
αρχείων είχαν  « έννομο συμφέρον .. »  . 

      Εν τω μεταξύ, ό πως είχα δει στα τέλη Οκτωβρίο υ 2 0 1 0  στην 
Κων/πολη, σε μεγάλες αφίσες, διαφημιζόταν  το ιστορικό σήριαλ του 
Show TV «Μεγαλοπρεπής Αιώνας» για την ζωή του Σουλεϊμάν του 
μεγαλοπρεπή ή kanuni, το οποίο παίζεται στη γείτονα και προκάλεσε 
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μεγάλους τριγμούς ακόμα και σε κυβερνητικά κλιμάκια !!  Αυτό συνέβη 
γιατί το σήριαλ ( όχι ιστορικό ντοκιμαντέρ με αναλύσεις ειδικών όπως  εν 
προκειμένω ) εμπνέεται ως μυθοπλασία από την καθημερινή ζωή του 
Σουλεϊμάν, τους έρωτες, το χαρέμι  και τις ίντριγκες της αυλής, ενώ στα 
πλαίσια ενός καθαρά τηλεοπτικού προϊόντος σαπουνόπερας , έχει πολλές 
σεναριακές αυθαιρεσίες. 

     Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν για τις ερωτικές σκηνές που προβάλλονται  
στον «Μεγαλοπρεπή Αιώνα», υποστηρίζοντας ότι «ευτελίζουν τον κατά 
τεκμήριο σημαντικότερο σουλτάνο στην ιστορία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας». Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης 
κ.Μπουλέντ Αρίντς ζήτησε τη διακοπή του σίριαλ, αναρωτώμενος 
χαρακτηριστικά: «Πώς τολμούν να δείχνουν τον Σουλεϊμάν μέσα στο 
χαρέμι, να πίνει κρασί, σε σκηνές που δεν βρίσκω λέξεις να περιγράψω;» 
Ενώ αντέδρασαν και οι απόγονοι της οθωμανικής δυναστείας: «Όταν οι 
κάθε είδους ιστορικοί ψάχνουν για πληροφορίες σπεύδουν να 
επικοινωνήσουν μαζί μας. Στην περίπτωση ωστόσο του συγκεκριμένου 
σίριαλ, επικράτησε απόλυτη σιγή. Σαν να μην είμαστε ζωντανοί, ένα 
πράγμα. Τι μανία είναι αυτή που έχουν με το χαρέμι και το σεξ; Και η μάνα 
του σουλτάνου και η αδερφή του, στο χαρέμι ζούσαν κι αυτές», είπε ο 
Σεχζάντ Αμπντουλχαμίντ Καϊχάν Οσμάνογλου, απευθείας απόγονος του 
σουλτάνου Αμπντουλχαμίντ του Β’. 

      Η σεναριογράφος της σειράς κ.Μεράλ Οκάι υποστηρίζοντας το έργο 
της είπε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί μου επιτίθενται. Για σίριαλ μιλάμε, όχι 
για ντοκιμαντέρ. Τι λέμε δηλαδή, ότι τα παιδιά των σουλτάνων προήλθαν 
από τη γύρη και τα λουλουδάκια; Είχαν κι αυτοί σεξουαλική ζωή, όπως 
όλοι μας. Όπως υπογραμμίζουμε και στους τίτλους του "Μεγαλοπρεπούς 
Αιώνα", η σειρά απλώς εμπνέεται από ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα».  

        Το Τουρκικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αρνήθηκε μεν να κόψει 
το σίριαλ, αλλά φρόντισε να στείλει μια αυστηρή προειδοποίηση μετά 
προστίμου στα γραφεία του Show TV  με την πιθανή ένδειξη μετατροπής 
της  σε απαγόρευση. Έτσι κόπηκαν 12 λεπτά ερωτικών σκηνών στο 
δεύτερο επεισόδιο, ενώ ο γενικός διευθυντής του Show TV κ.Σανέρ 
Αγιάρ, δήλωσε: «οι διαμαρτυρίες διογκώθηκαν τις τελευταίες μέρες, οπότε 
είμαστε κι εμείς αναγκασμένοι να σεβαστούμε τους προβληματισμούς 
μερίδας του κοινού». Μαζί πάντως με τις διαμαρτυρίες έπιασαν τόπο και 
οι κατάρες των «ακραίων τηλεθεατών », αφού ο πρωταγωνιστής του 
σίριαλ Χαλίτ Εργκέντς ( ο γνωστός Ονούρ, που εδώ υποδύεται τον 
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Σουλεϊμάν) γλίστρησε κατά τη διάρκεια μαθημάτων ξιφασκίας κι έσπασε 
τον αστράγαλό του !   

         Πάντως στην Τουρκία, τόσο στις εφημερίδες, όσο και στα 
πρωϊνάδικα ή τις εκπο μπές λό γο υ έχει ανάψει για τα καλά ο διάλο γο ς 
αναφορικά με το κατά πόσον η δημοφιλία του «Μεγαλοπρεπούς Αιώνα» 
καταδεικνύει αναβίωση του ενδιαφέροντος για τους Οθωμανούς                       
( Αχ.Νταβούτογλου )  με ανάλο γη  υπο χώρηση το υ φιλοκεμαλικο ύ 
αισθήματος, ή και  κατά πόσον η εξισλαμισθείσα (κόρη ουκρανού ιερέα) 
σύζυγος του Σουλεϊμάν Ροξελάνα ή σουλτάνα Χουρέμ, ήταν,- ως 
βασιλομήτωρ του διαδόχου του - , υπεύθυνη για την παρακμή της 
αυτοκρατορίας ! Ήδη τα ελληνικά κανάλια «σφάζονται» για το πιο θα 
εξασφαλίσει τα δικαιώματα προβολής του . Αναμένουμε !!! 

        Μετά τα ανωτέρω, οι συνειρμοί για όλους σας είναι εύκολοι. 
Αντίδραση του κόσμου και των απογόνων στην Τουρκία για το 
ιστορικοφανές σίριαλ, αντίδραση του κόσμου και των απογόνων στην 
Ελλάδα για το ιστορικό ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης.  Είναι προφανές, 
πως οτιδήποτε ακουμπά την ιστορία  με τηλεοπτικό δημόσιο και γρήγορο 
συνοπτικό τρόπο , δρώντας είτε σε επιστημονική, είτε σε μυθοπλαστική 
σιριαλ-ικού τύπου βάση , πάντοτε δημιουργεί αντίδραση και αυτό  γιατί 
δεν είναι όλοι οι «τηλεθεατές» στο ίδιο επίπεδο γνώσης λεπτομερειών της 
ιστορίας και των σύνθετων γεγονότων της, λειτουργεί το θυμικό,  ενώ οι 
πηγές έχουν πολλές υποκειμενικές ερμηνείες τις οποίες οι εκάστοτε 
ιστορικοί και σεναριογράφοι ή σχολιαστές και δημοσιογράφοι, οξύνουν 
μπροστά στο γυαλί, στα πλαίσια της ανθρωπίνως κατανοητής 
αυτοπροβολής τους, θέλοντας να πρωτοτυπήσουν και στον ελάχιστο 
τηλεοπτικό χρόνο  να πουν κάτι έξυπνα διακριτό που θα τους 
διαφοροποιήσει από τα «χιλιοειπωμένα» των παλαιότερων  ερευνητών/ 
αναλυτών, κρατώντας τους συνάμα στη μνήμη των τηλεθεατών ως 
ετοιμόλογων κατηρτισμένων έγκυρων σχολιαστών  ( βοηθάει και στο 
βιογραφικό τους ) και ό λα αυτά εν μέσω ενό ς διαφημιστικο ύ σπο τ για 
αφρόλουτρο το οποίο θα φέρει το εισόδημα στο κανάλι που προβάλει το 
«ιστορικό» ντοκιμαντέρ ή σίριαλ με την λογική του εμπορικού προϊόντος  
!!!  Βεβαίως εδώ γεννιέται  ένα άλλο θέμα: Η ιστορική αναδίφηση και το 
αενάως ξαναγράψιμο  της ιστο ρίας από  το υς ειδικο ύς πρέπει να μένει 
εντός των «επιστημονικών τειχών», ή να κοινωνεί αυτών και το μη ειδικό 
κοινό ; Και εάν ναι πώς ; με βιβλία ; με συνέδρια και σεμινάρια ; με την 
τηλεόραση και το ιντερνέτ ; Είναι όλα αυτά ασφαλή μέσα ; υπάρχει 
κατευθυντήρια γραμμή και άποψη opinion makers ; Μπορεί ένα ιστορικό 
γεγονός ν’ αποτελεί σιριαλ-ική μυθοπλασία και εάν ναι μέχρι ποιού 
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επιπέδου ; Οι μεν κατηγορούν τους δε για αποδόμηση, ή συντηρητισμό  
αντιστοίχως και συνήθως για κρυφά συνωμοτικά συμφέροντα !! Επίσης 
συχνά τίθεται ο προβληματισμός αναφορικά με το ποια είναι η διαφορά 
σχολικής, πανεπιστημιακής παιδείας και μεταπτυχιακής έρευνας και πως 
καλύπτεται το μεταξύ τους κενό ; πρέπει να καλύπτεται ; τι εξυπηρετεί το 
κάθε στάδιο εκπαίδευσης το άτομο και/ ή την κοινωνία ;  Ταπεινά νομίζω 
πως αυτοί και άλλοι τόσοι προβληματισμοί  για την αφήγηση της 
ιστορίας είναι και θα παραμείνουν άλυτοι διότι απλά δεν υπάρχει μία  
απάντηση, ενώ κάθε μία απάντηση έχει αντίλογο και συνέπειες, τίποτα 
δεν είναι ανέξοδο. Οι άνθρωποι δεν έχουμε «σουποειδή» ίδια σκέψη, 
αντίληψη και αίσθηση ή αισθητική το υ παρελθό ντο ς, το υ παρό ντο ς και 
το υ μέλλο ντο ς, ό σο  δε και να προσπαθο ύν τα  «think tanks» να 
«στήσουν» μία κοινή παγκόσμια και «λαϊκή» σκέψη ομογενοποίησης δεν 
θα τα καταφέρουν και πάντοτε θα υπάρχει κάποιος , κάπου , κάποτε που 
«εντροπικά θα τους χαλάει την σούπα » !!! 

           Όπως έγραψα σε παλαιότερο σχόλιο: « Ελλάδα – Τουρκία σε 
παράλληλες πορείες «ενηλικίωσης» και « αναμόρφωσης » των λαών τους       
( αφήνοντας καθ’ υπαγόρευσιν οριστικά πίσω το ένθεν και ένθεν ιστορικό 
καταγεγραμμένο παρελθόν τους ) εν μέσω  οικονομικής  κρίσης. Οι 
πληθυσμοί  των χωρών  ενηλικιώνονται  συνήθως με κρότο, βίαια, 
ορμητικά, και συγκρουσιακά ( Έλληνες και Τούρκοι το έκαναν μεταξύ 
τους, αλλά και στα εσωτερικά τους, ήδη από το 1071 μέχρι σήμερα)». 

           Γιατί άραγε Έλληνες και Τούρκοι αντιδρούν στα ιστορικά 
ντοκιμαντέρ ή σίριαλ, είτε αυτά αναφέρονται στο εσωτερικό, είτε στο 
μεταξύ τους συγκρουσιακό παρελθόν ( κι’ άλλοι λαοί το κάνουν, αλλά 
εδώ μας ενδιαφέρουν οι εν λόγω)  ; 

        Ίσως γιατί  ( καλώς ή κακώς ) βλέπο υν το  παρελθό ν σαν «ενεργό 
παρόν», οι δε πρόγονοι δεν είναι απλές «ιστορικές απρόσωπες σκιές», 
αλλά  « ζωντανοί γονείς» !!! Ενοχλεί ο ευτελισμός τους, δηλαδή η 
αποκαθήλωση, παρότι γνωρίζουν πως κι’ αυτοί ήταν άνθρωποι με πάθη, 
έρωτες, ιδιοτέλειες, ίντριγκες, πλην όμως οι αξιακές παρακαταθήκες που 
άφησαν έχουν στη  συνείδησή μας θετικό πρόσημο  και έστω και 
φαντασιακά τους προτιμούμε ως πρότυπα, απ΄ ότι έναν σύγχρονο/ 
νεωτερικό  «ηρωϊκό» διαχειριστή οικονομικής κρίσης !!!* 

       *Σημ.: Προσωπικά με συγκίνησαν το ίδιο ή και περισσότερο τα ερωτικά 
ποιήματα του Π.Π.Γερμανού ( όταν ήταν διάκος στην Πόλη δίπλα στον Γρηγόριο Ε’ 
αρχές 19ου αιώνα ) προς την Αικ. Γκίκα ( δόμνα Κατήνκω ) όπως  αυτά καταγράφονται 
στην ανθο λο γία ( μισμαγιά ) το υ Νικ. Καντο υνιάρη «  Μελπο μένη»: «  Καλλο νή 
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ωραιοτήτων και τερπνή μου χελιδών, όλαι αι χάριται συνήλθον εις εσένα σωρηδόν….» 
( μονή Βατοπεδίου αγ. Όρους ), απ’ ότι ίσως άλλα κείμενά του. Το ίδιο μου συνέβη και 
με τ’ απομνημονεύματα του γραμματέα του Πάνου Κολοκοτρώνη, Θεοδ. Ρηγόπουλου ( 
βαφτισιμιού του Θ. Κολοκοτρώνη και μετέπειτα δικηγόρου ), ειδικά στα σημεία που 
περιγράφει σκηνές καθημερινότητας του «Γέρου» όταν μονολογούσε, έπαιζε το 
μπουζουκοταμπουρά του, ή λύγισε όταν του είπαν για τον χαμό του Πάνου από 
ελληνικό βόλι στον εμφύλιο.  Η παρουσίαση/ περιγραφή της καθημερινότητας των 
προγόνων «ηρώων» στην προσωπική μο υ συνείδηση δεν τους απο καθηλώνει , 
αντιθέτως τους φέρνει πιο ανθρώπινα κοντά μου, τους κάνει ζωντανούς οικείους μου 
και τους θαυμάζω περισσότερο, γιατί αυτοί, αν και  αρχικώς απλοί άνθρωποι 
αναβαθμίστηκαν σε άλλο αξιακό διαχρονικό επίπεδο, σε αντίθεση μ’ εμένα που αν και 
θα ήθελα δεν νομίζω να τους φτάσω ποτέ, κι’ έτσι ο θαυμασμός μου είναι μεγαλύτερος. 
Βεβαίως δεν σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και η διαχείριση της 
καθημερινότητας των προγονικών προτύπων δημιουργεί δυσκολίες, γι’ αυτό 
αποφεύγεται. Σεβαστό!!! 

     Το ψαλτόποιημα του 
Π.Π.Γερμανού στη Δόμνα  Κατήνκω. Μισμαγιά «Μελπομένη», Νικ. Καντουνιάρη του 
Χίου, μονή Βατοπεδίου αγ. Όρους. Προσωπικό αρχείο από το 1997.  
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         Από τις ελληνικές εφημερίδες δεν  έπεσε την αντίληψή μου κάτι 
ιδιαίτερο που να σχετίζεται με  την εκπομπή  -1821 και να τίθεται θέμα 
σχολιασμού του, παρά μόνον ένα άρθρο του κ. Παντελή Μπουκαλά στην 
«Καθημερινή της Κυριακής 20.03.2011»  αναφορικά με τις συλλογές/ 
ανθολογίες δημοτικών και κλέφτικων τραγουδιών και τις τυχόν 
«φιλολογικές» διορθώσεις/ νοθεύσεις τους αναφέροντας : « Τους στίχους 
από  το ποίημα « Πάρθεν» το υ K. Π. Καβάφη, « Αυτές τες μέρες διάβαζα 
δημο τικά τραγο ύδια, / για τ’ άθλα των κλεφτών και το υς πο λέμο υς, / 
πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, Γραικικά», τους μνημονεύουμε συχνά, 
αν κρίνουμε και από τη χρήση τους σε ιστοσελίδες, δεν ξέρω όμως αν 
λειτουργούν παραδειγματικά· αν προτρέπουν δηλαδή στο διάβασμα των 
δημοτικών, τώρα που από προφορικά δημιουργήματα έγιναν και αυτά 
κείμενα κι ακούγονται όλο και λιγότερο, με την ευκαιρία των εθνικών 
επετείων ή σε πανηγύρια, στριμωγμένα ανάμεσα σε δημοτικοφανή και 
λαϊκοφανή. Αλλά, όπως μας πληροφορούν οι μελετητές τους, 
δημοτικοφανή, πλαστά δηλαδή ή νοθευμένα, είναι και κάμποσα απ’ όσα 
μας πρωτοπαραδόθηκαν σαν αυθεντικά (και επικυρώθηκαν από την 
εκπαιδευτική διαδικασία), αφού τυπώθηκαν, σε ανθολογίες του 19ου και 
του 20ού αιώνα, σε μορφές ιδιαίτερα απομακρυσμένες από την αρχική 
τους. Το ζήτημα της νόθευσης των δημοτικών, για ιδεολογικούς ή 
καλλιτεχνικούς λόγους, από τους εκδότες τους, και πρώτον τον Σπυρίδωνα 
Ζαμπέλιο (ο ίδιος έγραφε το 1852, στα «Ασματα δημοτικά της Ελλάδος», 
πως «μεταξύ των δημοσιευομένων ασμάτων υπάρχουν πολλά πρωτοφανή, 
και έτερα συμπεπληρωμένα») απασχολεί τη φιλολογία δεκαετίες τώρα, 
χωρίς πάντως να συγκινεί την επετειακή ρητορική και τη σχολική ρουτίνα. 
Από την εποχή δηλαδή του Τέλλου Αγρα (που έγραφε: «Οσοι θέλουν την 
αυθεντία των κειμένων, ας μην ανοίγουν την “Εκλογή”! [του Ν. Γ. 
Πολίτη]. Αλλά θα την ανοίγουν πάντα όσοι θέλουν την τέχνη τους, κι όσοι 
πιστεύουν ότι ο αγράμματος λαός δεν ημπορεί να δώσει πέρα και πέρα ό, τι 
θα ’δινεν ένας καλλιτέχνης») και του Γιάννη Αποστολάκη, ώς τις μέρες 
μας, με τις συμβο λές το υ Αλέξη Πο λίτη, το υ Γιώργο υ Βελο υδή, το υ Γκυ 
Σωνιέ και άλλων» . 

       Μετά την συνωμοσία των λογίων εθνικιστών  του 19ου αιώνα που 
δημιούργησαν τον «εθνικό μύθο» με πλαστά περιστατικά ή μύθους περί 
κρυφού σχολειού, αγ. Λαύρας, συμβολής της εκκλησίας κ.λ.π, επιτέλους 
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μας φανερώθηκε και η εθνικιστική συνωμοσία του Ζαμπέλιου, του 
Passow ή του Ν. Πολίτη που ανθολογώντας  «ωραιοποίησαν 
πλαστογραφώντας» τα δημοτικά τραγούδια στη λογική ενιαίας καθαρής 
εθνικής  δημοτικής παράδοσης !!!   

          Άντε από την αρχή …!!  Ήδη από τα παλαιά χρόνια , οι «λόγιοι» 
συνέλλεγαν τα διασπαρμένα και σε ποικίλες παραλλαγές προφορικώς 
εκφραζόμενα πολιτιστικά λαϊκά στοιχεία ( και τραγούδια ), τα οποία 
κατέγραφαν σε χ.φ κώδικες ( υπάρχουν εκατοντάδες στα μοναστήρια και 
ειδικά του αγ. Όρους ) και μετά ανθολο γίες ( επί οθωμανικής περιόδου 
ονομαζόντουσαν μισμαγιές και είχαν κυρίως Λόγια φαναριώτικα 
τραγούδια ). Οι καταγραφές ενίοτε ήταν αυτολεξεί και ενίοτε από μνήμης 
, συχνά δε όταν έλειπαν λέξεις ή στιχάκια συμπληρωνόντουσαν από 
παρεμφερή άλλων περιοχών. Συνήθως δεν σημαίνονταν με μουσικές 
νότες (  βυζαντινή παρασημαντική ), - αν και συχνά υπάρχουν ανθολογίες 
με νότες όπως «η Μελπομένη»-, αλλά  καταγραφόταν το ποιητικό μόνον 
κείμενο. Με την ανάπτυξη της εθνομουσικολογικής επιστήμης  και 
καταγραφής ( τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα ) έγινε και γίνεται μια 
προσπάθεια εντοπισμού του εντελώς καθαρού ποιητικού/ τραγουδιστικού 
λό γο υ πίσω από  τα κείμενα των ανθο λο γιών αυτών και ει δυνατό ν της 
αναπαραγωγής της πρώτης προσωδίας και μελωδίας και τεχνικής 
παιξίματο ς το υ/ των μο υσικών ο ργάνων, πράγμα αν ό χι ακατό ρθωτο , 
πάντως πολύ δύσκολο και αυτό γιατί  τότε δεν υπήρχαν κασέτες 
καταγραφής. Μετά την ανακάλυψη του φωνόγραφου και των 
καταγραφών , δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα: Οι «γνήσιοι λαϊκοί 
ερμηνευτές» όταν καθόντουσαν μπροστά στον καταγραφέα,  απέδιδαν το 
τραγούδι διαφορετικά σχεδόν αλλοιωτικά απ’ ότι ήταν πραγματικά !!! 
όταν δε τους ρωτούσαν γιατί το κάνουν αυτό, έλεγαν πως έπρεπε να το 
πουν πιο «έντεχνα» και όχι «πρωτόλεια» όπως στο σπίτι ή στο πανηγύρι 
με απο τέλεσμα να χάνεται ο  αυθο ρμητισμό ς. Αυτό  ήταν και είναι 
παγκοσμίως το μεγάλο πρόβλημα της καταγραφής και της 
εθνομουσικολογίας ( βλ. σχετ. δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 
του Samuel Baud Bovy, εκδ.Πελ/κού λαογ. Ιδρύματος ). Πριν λοιπόν ξαν-
ανακαλύψουν τον τροχό, ας δουν την εθνομουσικολογική βιβλιογραφία             
( π.χ το περιοδικό ethnomusicology, Blοomington Indiana University 
όπου έχει αρθρογραφήσει και η ταπεινότητά μου ). Δεν συνωμότησαν οι 
«εθνικιστές» λαογράφοι μας στη δημιουργία μύθων και εθνικής 
καθαρότητας, απλά λειτούργησαν ( με τα λάθη τους) όπως συνέβαινε σε 
όλο τον κόσμο, πριν την ανάπτυξη της εθνομουσικολογίας ή της 
καταγραφής με τεχνικά μέσα ( που κι’ αυτά έχουν τα προβλήματά τους )  



 

[139] 

 

139 

και ευτυχώς που τα κατέγραψαν για να τα έχουμε σήμερα.  Όχι να τους 
ρίχνουμε και το ανάθεμα των πλαστογράφων. 

          Το  εν λό γω άρθρο πριν κλείσει μας επέδειξε και την γνώση του 
στα περί αγίας Λαύρας:  «Αίφνης, όσοι πίσω από την άποψη ότι η 
Επανάσταση δεν άρχισε στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου ανακαλύπτουν 
τον δάκτυλο της Νέας Τάξης, του σιωνισμού και άλλων σκοτεινών 
δυνάμεων, που το ’βαλαν λέει σκοπό να μας αφελληνίσουν και να μας 
αποχριστιανίσουν, δεν θα είχαν κανένα λόγο να δηλώνουν ότι φρίττουν αν, 
στα τριάντα χρόνια που κυκλοφορεί το συγκεκριμένο έργο, είχαν ανοίξει 
έστω μία φορά τον τόμο «Η Ελληνική Επανάσταση» της Εκδοτικής 
Αθηνών. Θα έβλεπαν εκεί (και όχι στον Κορδάτο, τον Σκαρίμπα ή τον 
Κυριάκο Σιμόπουλο), ήδη στα περιεχόμενα, υποκεφάλαιο με τον τίτλο «Ο 
θρύλος της Αγίας Λαύρας». Και θα διάβαζαν όσα έγραφε ο Φιλικός 
Ιωάννης Φιλήμων, στα προλεγόμενα μάλιστα των απομνημονευμάτων του 
Παλαιών Πατρών Γερμανού: «Αληθές είναι ότι η Επανάσταση έλαβε 
χαρακτήρα γενικώτερον απ’ τις 25, αλλά η πρώτη αρχή της υπάρχει κυρίως 
απ’ τις 21, διότι αι σημαίαι ανυψώθησαν, τα εθνόσημα διενεμήθησαν και 
οι Τούρκοι στα φρούρια κλείσθηκαν». Και, ακόμα κι αν προς στιγμήν 
περνούσε από το μυαλό τους η ιδέα πως η Εκδοτική Αθηνών είναι άντρο 
αναρχομηδενιστών, θα δυσκολεύονταν να αποδείξουν ότι η Ακαδημία 
Αθηνών, που τίμησε το συγκεκριμένο πολύτομο έργο το 1980, ήταν κι αυτή 
γιάφκα κομμουνιστοαπάτριδων».  

     Δεν θα ξαν-αναφερθώ. Κύριοι με κουράσατε με τον αρνητικό 
αντιεπιστημονικό σας  λόγο που είναι στα όρια εμμονής . «Στου «κουφού 
την πόρτα…». Φυσικά και η επανάσταση άρχισε πριν τις 25 Μαρτίου 
1821 . Αυτό  όμως δεν σημαίνει πως δεν υπήρξε αγ. Λαύρα και λάβαρο. 
Τα έχω πει αρκετές φορές από αυτές τις σελίδες και θα τα ξαναπώ στο 
τελευταίο 10ο σχολιαστικό μου άρθρο. Ο Ιωάννης Φιλήμων τεκμηριώνει 
ότι ήδη από τις 21.03.1821 είχε ξεκινήσει η απελευθέρωση πόλεων                  
(  21.03.1821 Καλάβρυτα ). Τα απομνημονεύματα του Π.Π.Γερμανού            
( εκδ. Δρομεύς 1996 ) τα διαβάσατε ; ( σελ 28, στιχ. 22 ) όπου αναφέρει 
πως έμεινε για ημέρες στην αγ. Λαύρα και μετά αναχώρησε για Νεζερά 
Πατρών ; Τον χ.φ Κώδικα της μονής πο υ χρο νο λο γείται από  τις 
15.12.1703 τον είδατε πο τέ ; Αναφέρει σειρά δο ξολο γιών; Τα 
απομνημονεύματα του Κερνίκης / Καλαβρύτων Προκόπιου ; του Θεοδ. 
Ρηγόπουλου ; ή τα πιστοποιητικά του Γρηγ. Ντόκου από τη Βυσωκά                
( Σκεπαστό ) Καλαβρύτων ( αρχ. Αγωνιστών 1821, εθνική βιβλιοθήκη ) 
που είχε για σημαία το γνωστό λάβαρο, τα είδατε ; Την «Αζανιάδα» του 
καθηγ. Γεωργίου Παπανδρέου  ( 1886, σελ. 162-163 ) την έχετε δει ποτέ ; 
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Τις καταγραφές του Αλ. Μπίκου στα τέλη του 19ου αιώνα και το τραγούδι 
της Γεωργούλας Μπαλιάτσου από το Παγκράτι Καλαβρύτων που ήταν 
αυτόπτης μάρτυρας στην αγ. Λαύρα στη μάχη των Καλαβρύτων ( σελ. 
44-45, Π.Παπαρρηγόπουλου, λαογραφικά Καλαβρύτων 1979 ) τα έχετε 
ακούσει ή δει ποτέ ; τον Οθωμανό ιστοριογράφο  Ahmet Cevdet Pasha ; 
Όλοι αυτοί είναι συνωμότες εθνικού μύθου κι’  εμείς οι ανόητοι που τους 
πιστεύουμε ή έχουμε ψυχοπνευματικές αγκυλώσεις, και όλοι οι «αρνητές- 
αναθεωρητές» είναι οι αντικειμενικοί ορθολογιστές νουνεχείς 
αποκαταστάτες ;  

         Το άρθρο αναφέρεται και στον καπετάν Ζαχαριά Μπαρπιτισώτη 
πο υ σύμφωνα με 1-2 κλέφτικα τραγούδια τον κυνηγάνε Τούρκοι                       
( εννοείται μουσουλμάνοι ) και ρωμηοί ( εννοείται χριστιανοί ) από το 
Παρό ρι της Σπάρτης μαζί με το υς Κλέφτες Νικολο πο υλαίο υς , και 
ευλόγως γεννάται η απορία στον αρθρογράφο. Τον έζωσαν οι Τούρκοι κι 
οι Ρωμαίοι ;   

         Απ.: Ναι γιατί ; κι’ αυτό πρωτοφανές ακούγεται ; Από τα σχολικά 
βιβλία μαθαίναμε ότι μεταξύ Κλεφτών και Αρματολών ( χριστιανικής 
οθωμανικής πολιτοφυλακής )  υπήρχαν συγκρο ύσεις και κυνηγητά , 
συχνά δε Κλέφτες γινόντουσαν Αρματολοί και Αρματολοί βγαίναν 
Κλέφτες στα βο υνά, ενώ και ο ι Κλέφτικοι νταϊφάδες και μάγκες συχνά 
συγκρούονταν μεταξύ τους . Οι αντίστοιχοι Κλέφτες/«χάϊντουκς» 
(Hajduk, haiduk, haiduc, hayduck, hayduk) των Βαλκανίων το ίδιο δεν 
έκαναν, όπως και οι μουσουλμάνοι Ζεϋμπέκηδες της Μ. Ασίας ;                         

       Το Ζεϋμπέκικο τραγούδι από τα Muğla που ο μουσουλμάνος  
Ζεϋμπέκης κυνηγιέται από μουσουλμάνους πολιτοφύλακες  και τους λέει 
«πάρτε την μπαρούτι μου, φεύγω στη ξενιτεία αφήνοντας το αηδονάκι μου      
( αγαπημένη) » το έχετε  ακούσει (http://youtu.be/M_K8tK77weE) ; 

Ali Da Verin Benim Barutumu Saçmama, 
Üç Gün Kaldı Su Muğla'dan Kaçmama. 

Gurbet De Sebep Oldu Yarden Ayrı Düşmeme. 
Aman Da Aman Yaylada Bülbül Ötmesi, 
Benim De Yarimin Gurbetlere Gitmesi. 

Aman Da Karanfili Saksılarda Kuruttum, 
Suyunu Da Billurlarda Durulttum. 

Aman Ben Yarimi Görmeyeli Unuttum. 
Aman Da Aman Yaylada Bülbül Ötmesi,                                                                           
Benim De Yarimin Gurbetlere Gitmesi. 
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           Καθαρά φαίνεται πως οι ανθρώπινες σχέσεις στην περίπου 
700χρονη οθωμανική αυτοκρατορία ήταν πολύ πιο σύνθετες και όχι 
άσπρο  μαύρο , ό πως εξάλλο υ συμβαίνει και στη σύγχρο νη ζωή, το  δε 
«δεσποτικό κράτος» που τυραννούσε χριστιανούς και μουσουλμάνους 
τους είχε διαρκώς απέναντί του ( μην ξεχνάμε και τα μουσουλμανικά 
ιεροσπουδαστικά κινήματα , ή αυτά των γενιτσάρων και των τζελαλήδων ), 
σ’ εμάς  τουλάχιστον γνωστά, τώρα αν κάποιοι  τα ανακάλυψαν οψίμως 
και ακόμα χειρότερα βγάζουν «καινοφανή» συμπεράσματα δεν φταίμε !!! 

              Και μετά την για άλλη μια φορά μεγάλη , (αλλά αναγκαστικά ) 
εισαγωγή ερχόμαστε στα του 9ου επεισοδίου, που με αφηγητή τον 
ηθοποιό κ. Μηνά Χατζησάββα  μας ξαναθύμισε σ’ ένα 2ωρο ( περίπου ) 
τα ό σα είχαμε δει στα 8  επεισόδια , επικεντρώθηκε  ό μως στα της 
Τριπολιτσάς, Χίου, Μεσολογγίου και Ναβαρίνου, ως τα 4 σημαντικότερα 
γεγονότα που έκριναν σε διεθνές επίπεδο την έκβαση του αγώνα του ’21, 
με την επαναληπτική όμως  ματιά  του φακού της ίδιας της εκπομπής !!! 
Αντικειμενικά σωστά επιλέχθηκαν αυτά τα 4 γεγονότα για πυλώνες, 
όμως μέγιστο «ημαρτημένο» είναι η εξ αρχής παντελής  έλλειψη 
αναφοράς στην Μεσσηνιακή Γερουσία και το Αχαϊκό Διευθυντήριο 
που μεταξύ 24-26 Μαρτίου 1821 επέδωσαν στα ξένα προξενεία 
Καλαμάτας και Πατρών την διακήρυξη  ( declaration ) της αυτοδιάθεσης 
( self determination ) του ελληνικού λαού, δηλαδή της 1ης βαθιά 
πολιτικής σε διεθνές επίπεδο πράξεως των αγωνιστών του ‘21!!! 

         Επειδή πάνελ και σχολιαστές δεν είχαμε ( θα έχουμε στο επόμενο 
10ο επεισόδιο ), επιτρέψτε μου να παραθέσω εν συντομία κάποιες 
υποκειμενικά ιδιαίτερες στιγμές των 4 προαναφερομένων γεγονότων. 
Ειδικότερα:   

     Για την Τριπολιτσά, ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέρει χαρακτηριστικά 
στο ημερολόγιό του:     «Το ασκέρι όπου ήτον μέσα, το ελληνικό, έκοβε 
και εσκότωνε, από Παρασκευή έως Κυριακή, γυναίκες, παιδιά και 
άντρες, τριάντα δύο χιλιάδες. Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια 
δεν επάτησε γη. Ελληνες εσκοτώθηκαν εκατό.» ( Διήγησις συμβάντων 
της Ελληνικής φυλής, Απομνημονεύματα Κολοκοτρωναίων, Εκδόσεις 
Νάστου, τόμος 1, 112.)  

     Επίσης ο   Ιωάννης Φιλήμων γράφει : «Γυναίκες ων η λευκό της 
διεφιλονείκει και προς αυτήν την χιό να, νεανίδες, ων ο υδ’ ο  θάνατο ς 
κατεμάρανε την χιό να, βρέφη, τα μεν χειραπτάζοντα το υς μαστο ύς και 
βαβάζοντα, τα δε το στόμα έχοντα επί μαστού αιμοφύρτου, νέοι, 
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γέροντες, άντρες, ανάμικτοι κατέκειντο θέαμα βαρυπενθές... Ιδίως δε η 
εκ της πύλης των Καλαβρύτων μέχρι του σατραπείου λεωφόρος από 
λιθοστρώτου μετεσχηματίσθη, ιν’ είπωμεν, εις πτωματόστρωτον, και 
ουθ’ ο πεζός, ουθ’ ο ίππος επάτει επί της γης, αλλά επί πτωμάτων»                   
( Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως). 

     Σύμφωνα με  μαρτυρία το υ Δημ. Αινιάν, η σφαγή δεν ήταν 
προμελετημένη, αλλά ενστικτωδώς αντανακλαστικά αυτόματη: "ως δε 
συμβαίνει εις τοιαύτας εκ ταυτομάτου λαμβάνουσας χώραν πράξεις, 
ουδέν κίνημα εγίνετο εκ σχεδίου τινός, εκ παραγγελίας, ή εκ 
συνεννοήσεως"  ( Αινιάν Δημ., Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 
Επαναστάσεως (ανατύπωση έκδ. 1834), εκδ. Βεργίνα, 1996, σελ. 57).  

      Ο Φωτάκος αναφέρει: « Ακό μα και τώρα έρχεται στο  νο ύ μο υ το 
λιάνισμα και το τρίξιμο των κοκκάλων και ανατριχιάζω. Τους 
επαρακάλεσα να παύσουν την σφαγή αλλά δεν εκατόρθωσα τίποτα, 
μάλιστα εφοβήθηκα μη μου δώσουν και εμένα καμία πληγήν. Τόσην ήτο 
η μέθη των δια να σκοτώνουν Τούρκους...». "Ευκόλως δύναται τις να 
συμπεράνη οπο ίαι πράξεις έλαβο ν χώραν κατά την περίστασιν ταύτην, 
όταν συλλογισθή από πόσα και οποία πάθη εκυριεύοντο οι εισβαλόντες 
εις την πόλιν, και διά πόσας αναμνήσεις δεινών έπρεπε να 
ικανοποιηθώσιν!» (Φωτάκου, τόμ. Α΄, 246). 

   Ο  J. Irv ing  Manatt θεωρεί  ότι : "η ελληνική προσπάθεια δεν μπορεί 
ποτέ να γίνει κατανοητή χωρίς παραστατική εξέταση τετρακοσίων ετών 
τουρκικής κυριαρχίας". Ήταν "το φυσιολογικό αποτέλεσμα της εμπειρίας 
τετρακοσίων ετών υπό τους μουσουλμάνους, της υποταγής των Ελλήνων 
στο ελληνικό έδαφος σε μια χούφτα αλλοδαπών κατακτητών, εκ 
διαμέτρου αντίθετων στη φυλή τη θρησκεία και τον πολιτισμό, οι οποίοι 
στραγγίζουν το καλύτερο αίμα τους για την ικανοποίηση του πάθους τους 
για άναρχη δύναμη και την επιβο λή της, έως ότο υ ωριμάζει η 
συσσωρευμένη καταπίεση με αναπόφευκτη συγκομιδή μια εθνική 
βεντέτα. Μόλις δοθεί το ιστορικό υπόβαθρο, βλέπουμε ότι εκ φύσεως μια 
ελληνική έγερση σήμανε έναν πόλεμο εξολόθρευσης"  ( βλ. σχετ.: J. 
Irving Manatt, σχόλιο στο The War of Greek Independence του W. 
Alison Phillips, The American Historical Review, Vol. 3, No. 3. (Apr., 
1898), σελ. 538). 

    Ομοίως, πιθανώς ερμηνεύσιμη αλλά αδικαιολόγητη χαρακτηρίζει τη 
σφαγή ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο οποίος γράφει στην Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους: «Συνέβη σφαγή ανωφελής και ανηλεής πολλών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82�
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χιλιάδων οσμανιδών» και πιο  κάτω στη σελ. 57  αναφέρει πώς «ημπορεί 
ίσως να εξηγηθή εκ του προαιωνίου μεταξύ των δύο φυλών και θρησκειών 
πάθους, αλλά να δικαιολογηθή δεν επιτρέπεται». ( Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τ. 6, Αθήνα, 1932, 53). 

        Είπαμε, η ιστορία είναι αντικειμενική  ( δηλαδή σαν γεγονός είναι 
αυτό που είναι όπως είναι), η αντίληψη , εκτίμηση και  η καταγραφή της 
όμως άπτεται του ανθρώπινου υποκειμενισμού. Για το τι συνέβη και πως 
, καθώς και το  τι σημαίνει η άλωσι της Τριπολιτσάς είναι στην κρίση 
σας. Διαλέγετε και παίρνετε εκδοχές και ερμηνείες !!!  

  χ.φ πιστοποιητικό του 
Θ.Κολοκοτρώνη ( ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου ) προς τον Καλαβρυτινό ( εκ 
Τσορωτά/ Λευκασίου ) αγωνιστή ( μπουλουκτσή ) Θεοδ. Μπουλιαρίτη, ο οποίος στην 
Τριπολιτσά τραυματίστηκε στο δεξιό μηρό και συνελήφθη αιχμάλωτος υπό των 
οθωμανών, «κατέσφαξε δε την φρουρά του και εδραπέτευσε», όπως αναφέρουν και 
άλλα πιστοποιητικά των Πετιμεζαίων !! Προσωπικό αρχείο. 
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      Το άλλο κομβικό σημείο της εκπομπής ήταν η σφαγή της Χίου. 

      Εκείνο που ίσως θα έπρεπε να θυμόμαστε είναι πως στις 30 Μαρτίου 
1822 , ξεκινούσε η Σφαγή της Χίου η οποία διήρκεσε 5 ολόκληρους 
μήνες  δηλ. έως τα τέλη Αυγούστου 1822, έχοντας λεηλατήσει μέχρι και 
τα εσωτερικά σίδερα  των τοίχων των σπιτιών και  έχοντας κατασφάξει 
με όλους τους φρικιαστικούς τρόπους όποιον ζωντανό βρήκαν στο διάβα 
τους, βιάζοντας και εξανδραποδίζοντας τα πάντα , ξεσηκώνοντας όμως 
έτσι  ένα πρωτοφανές αίσθημα φιλελληνισμού, με πολλές εκδηλώσεις 
συμπάθειας, διαμαρτυρίες και εκδόσεις φυλλαδίων. Η Χίος βασικά 
πλήρωσε τον οργή του σουλτάνου για την Ελληνική Επανάσταση «προς 
παραδειγματισμό των αποστατριών πόλεων» και κυρίως για το θράσος της 
να κηρύξει επανάσταση τη στιγμή που απολάμβανε ξεχωριστά προνόμια 
με σουλτανικό φιρμάνι από το 1566, γεγονός που την είχε οδηγήσει σε 
μεγάλη ακμή λόγω μαστίχας κ.λ.π 

     Μετά την  σφαγή/καταστροφή, από τους 117.000 Χριστιανούς που 
ήταν ο τότε πληθυσμός της , έμειναν περίπου 1800 - 2000 άνθρωποι.. Εξ 
αυτών 21.000 ήταν οι φυγάδες ( κατέφυγαν στα Ψαρά, Τήνο, Σύρο, Άνδρο, 
Αγκώνα, Τεργέστη, Μασσαλία, Οδησσό, Μάλτα, Λονδίνο)  και 52.000 οι 
αιχμάλωτοι, δηλαδή  υπολογίζεται πως σφαγιάσθηκαν περίπου 52.000 
Χιώτες !!! 

  Η σφαγή της Χίου του Ντελακρουά.. 
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       Για το Μεσολόγγι  και εκτός των γνωστών πηγών ( Κασομούλη 
κ.λ.π), θα κάνω μια μικρή αναφορά στον αγωνιστή Σπυρομήλιο (1800-
1880) από τη Xιμάρα και με στρατιωτικές σπουδές στην Ιταλία. Ήδη από 
το τέλος του 1825 μαχόταν στο Μεσολόγγι και τον Ιανουάριο του 1826 
ήταν μέλος της επιτροπής των πολιορκημένων που στάλθηκε στο 
Ναύπλιο για να ζητήσει ενισχύσεις από την κυβέρνηση. Επέστρεψε τις 
τελευταίες μέρες της πολιορκίας, αλλά δεν στάθηκε δυνατό να μπει στην 
πόλη, οπότε παρακολούθησε την «Έξοδο» από  «το όρος Πεταλά, απ’ 
όπου φαίνεται το Mεσολόγγιον». Στα απομνημονεύματά του με τον τίτλο 
το «Xρονικό του Mεσολογγίου 1825-1826» παραθέτει πληροφορίες από  
επιζώντες «Εξοδίτες», όπως : «Eίδομεν ότι εκαίοντο όλαι αι γύρωθεν του 
φρουρίου καλύβαι της φρουράς. Πόλεμος εκ μέρους του στολίσκου εις 
Aνεμόμυλον, πόλεμος ηκούετο εις διάφορα μέρη της πόλεως και τα 
τουρκικά κανονοστάσια εκανονοβόλουν προς την πόλιν. Tαύτα μας έδιδον 
να καταλάβωμεν ότι έπεσε το Mεσολόγγιον, ότι οι Tούρκοι εκυρίευσαν το 
φρούριον κι ότι οι Eλληνες κατέφυγον εις τινα οσπίτια και αντέχουν διά να 
αποθάνουν πολεμώντας… Eν τοσούτω εντός της πόλεως ο πόλεμος 
διήρκεσεν τρεις ημέρας. Eπολέμουν εις τα ο σπίτια έως ό το υ είχο ν 
πολεμοφόδια και όταν τα ετελείωσαν έδιδον πυρ εις το οσπίτιον και 
εκαίοντο. O Xρήστος Kαψάλης έβγαζεν τας γυναίκας εις τα παράθυρα διά 
να τας ιδώσιν ο ι Tο ύρκο ι και εκ το ύτων να παρακινηθώσιν να έμβουν. 
Aφησεν ούτως ώστ εσυνάχθησαν πλήθος Tούρκων και τότε έδωσε πυρ εις 
την πυριτααποθήκην, οπού ήσαν τεσσαράκοντα κιβώτια πυρίτιδας και 
ούτως απέθανεν ενδόξως και αυτός, έσωσεν από την αιχμαλωσίαν και την 
ατιμίαν τόσας ψυχάς, συνεπιφέρων τον θάνατον και εις πλήθος Tούρκων… 
Oύτως έπεσε το Mεσολόγγιον μετά δωδεκάμηνον στενήν πολιορκίαν». 

http://wp.me/prwC2-1NE�
http://wp.me/prwC2-1NE�
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 E. De Lunsac. Η αυτοθυσία. 

       Αυτά τα λίγα δια γραφής Σπυρομήλιου, σαν φόρο τιμής στον ηρωϊκό 
Χρ. Καψάλη και τον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ που κοινωνούσε τον κόσμο 
στις εκκλησιές και στις ντάπιες, για τους οποίους από την εκπομπή του 
ΣΚΑΙ -1821 δεν ακούστηκε λέξη !!!!  Αντιθέτως ξανακούσαμε το 
αρβανίτικο ( Τόσκικη διάλεκτο ) νανούρισμα ( έχουμε αναφερθεί σ’ αυτό 
εκτενώς στο 6ο επεισόδιο ). 

        Και φτάνουμε στο Ναβαρίνο, ό πο υ θα παραθέσο υμε μερικές 
λεπτομέρειες από το ημερολόγιο ενός «ανώνυμου» Βρετανού ναύτη, από 
το πλοίο «Τζένοβα», που σαν άλλος χρονικογράφος σημειώνει: « 8/20 
Οκτωβρίου 1827 ( η πρώτη ημερομηνία αφορά το παλαιό ημερολόγιο και 
η δεύτερη το νεώτερο δυτικό που ακολουθούμε σήμερα )  η δραστηριότητα 
του συμμαχικού στόλου άρχισε από τα ξημερώματα. Ο εχθρικός στόλος 
μέσα στον κόλπο του Ναβαρίνου παραταγμένος σε σχήμα πετάλου. Με έξι 
σφυρίγματα στις 11 π.μ. τα τύμπανα μας κάλεσαν στις θέσεις μας με το 
γνώριμο ρυθμό του πολεμικού τραγουδιού "ατρόμητα τα πλοία μας, 
χαρούμενα ναυτάκια οι άνδρες μας ».  Στη 1:30 μ.μ. ο Codrington έδωσε 
το  σήμα της εισό δο υ το υ συμμαχικο ύ στό λο υ στον κό λπο . Μισή ώρα 
μετά η ναυαρχίδα του "Asia" περνούσε την είσοδο του λιμανιού 
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ανενόχλητη, παρόλο που τα εχθρικά πυροβολεία βρίσκονταν σε 
απόσταση βολής πιστολιού και από τις δυο πλευρές. Ακολούθησαν και 
άλλα πλοία, ενώ η γαλλική ναυαρχίδα " Sirene" κατέλαβε την 
καθορισμένη θέση της.  

        Σε κάπο ια στιγμή, ένα εχθρικό  πυρπο λικό  έφθασε πο λύ κοντά στο 
πολεμικό πλοίο "Dartmouth" και ο κυβερνήτης του Φέλλοους έστειλε μια 
λέμβο με λίγους άνδρες και επικεφαλής τον Υποπλοίαρχο Φιτσρόυ για να 
αναγκάσει το εχθρικό πυρπολικό να απομακρυνθεί. Εκείνοι άρχισαν τότε 
να πυροβολούν και σκότωσαν το νεαρό Άγγλο Υποπλοίαρχο και 
μερικούς ακόμη άνδρες. Το "Dartmouth" ανταπέδωσε το πυρ. Η γαλλική 
ναυαρχίδα "Sirene" χτυπήθηκε από την αιγυπτιακή φρεγάτα "Έsmina". 
Αμέσως ο Γάλλος διοικητής DeRigny διέταξε σφοδρό κανονιοβολισμό 
κατά της εχθρικής φρεγάτας και σε ελάχιστα λεπτά το πυρ γενικεύθηκε.  

      Ο Codrington δεν είχε πάρει ακόμα καμιά απόφαση καταστροφής του 
τουρκοαιγυπτιακού στόλου, γι' αυτό έστειλε τον Έλληνα πλοηγό Πέτρο 
Μικέλη, με λίγους άνδρες στον Αιγύπτιο διοικητή Μωχαρέμ μπέη να τον 
διαβεβαιώσει ότι ο σκοπός των συμμάχων απέναντι στους 
τουρκοαιγυπτίους δεν ήταν εχθρικός, αλλά ήθελαν να τους αναγκάσουν 
να φύγουν από το Ναβαρίνο και να επιστρέψουν στις βάσεις τους στα 
Δαρδανέλια και την Αλεξάνδρεια. Οι Αιγύπτιοι όμως, ερεθισμένοι 
σκότωσαν τον Έλληνα απεσταλμένο του Codrington, οπότε μέσα σε λίγα 
λεπτά συντονισμένα όλα τα κανόνια της "Asia" βύθισαν την αιγυπτιακή 
ναυαρχίδα. Σχεδόν ταυτόχρονα τέθηκε εκτός μάχης και η τουρκική 
ναυαρχίδα. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα η μάχη γενικεύτηκε και 
ξέφυγε από κάθε σχεδιασμό και έλεγχο. Οι κανονιοβολισμοί ρίχνονταν 
από όλες τις πλευρές και ο πυκνός καπνός εμπόδιζε τους συμμάχους να 
διακρίνουν τα δικά τους πλοία από τα εχθρικά. Στις 3 μ.μ. πλησίασε και ο 
ρωσικός στόλος με επικεφαλής τη ναυαρχίδα "Azoff", οπότε η μάχη πήρε 
ανυπολό γιστες διαστάσεις.  Έτσι γύρω στις 6  μ.μ. τα πάντα είχαν 
τελειώσει.  60 εχθρικά πλοία καταστράφηκαν εντελώς και πολλά άλλα 
ανατινάχθηκαν από τους ίδιους τη νύχτα για να μην τα αιχμαλωτίσουν οι 
σύμμαχοι. Κατά το Γάλλο Πλοίαρχο του εχθρικού στόλου Λετελιέ, τα 
μόνα πλοία που επέπλεαν την άλλη ημέρα ήταν μια φρεγάτα δίχως 
ιστούς, 4 κορβέτες, 6 μπρίκια και 4 ημιολίες. Είχαν 6000 νεκρούς 
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περίπου και 4000 τραυματίες. Οι σύμμαχοι δεν έχασαν κανένα πλοίο και 
είχαν συνολικά 174 νεκρούς και 475 τραυματίες.  

      Ο Γάλλο ς Αντιναύαρχο ς Jurien d e la Grav iere περιγράφει το 
αποτέλεσμα της ναυμαχίας: "... Ο όρμος του Ναβαρίνου βράζοντας από 
τα βλήματα, που κάθε στιγμή τρυπούσαν την επιφάνειά του, 
σκεπασμένος από συντρίμμια που επέπλεαν, με γαντζωμένους επάνω 
τους Τούρκους και Αιγύπτιους, δεν ήταν πια η μεγάλη και ήρεμη υδάτινη 
έκταση, επάνω στην οποία λικνιζόταν με ράθυμη μεγαλοπρέπεια το 
πρωινό της 8/20 Οκτωβρίου ο επιβλητικός στόλος του Ιμπραήμ. Ο όρμος 
είχε πάρει την ό ψη μιας από  τις καταχθό νιες εκείνες λίμνες, ό πο υ 
κολυμπούν οι κολασμένοι ανάμεσα σε κύματα από φωτιά και πίσσα...".  

      Ο αντίκτυπος της νίκης στις Ευρωπαϊκές χώρες προκάλεσε 
κατάπληξη, αφού κανένας δεν περίμενε και δεν ευχόταν αυτό το τέλος. Ο 
αυτοκράτορας της Αυστρίας Φραγκίσκος χαρακτήρισε την πράξη των 
τριών Ναυάρχων δολοφονία. Ο Metternich "τρομακτική καταστροφή" και 
στη Βιέννη θρηνο ύσαν για το πλήγμα εναντίο ν της Το υρκίας. Η 
κυβέρνηση της Αγγλίας έδειχνε κεραυνόπληκτη προ του ανεπιθύμητου 
τετελεσμένου, που διέπραξε ο Codrington. Μάταια ο πρωταγωνιστής της 
ναυμαχίας προσπαθούσε να πείσει την κυβέρνησή του ότι η "ναυμαχία 
υπήρξεν αναπότρεπτο γεγονός". Στην ομιλία το υ θρό νο υ ο  Άγγλος 
βασιλιάς διακήρυξε την αντίθεσή του: "... στο λιμάνι του Ναβαρίνου 
έλαβε χώρα μια σύγκρουση τελείως απροσδόκητη... μεταξύ των στόλων 
των συμμάχων Δυνάμεων και του στόλου της Οθωμανικής Πύλης... Η 
Αυτού Μεγαλειότης δεν μπορεί να μη θρηνήσει, που αυτή η σύγκρουση 
έγινε με τη ναυτική δύναμη ενός προαιωνίου συμμάχου, του σουλτάνου. 
Εξακολουθεί όμως να τρέφει την ελπίδα πως το ατυχές αυτό γεγονός δε θα 
συνοδευθεί από άλλες εχθροπραξίες...".  

        Αντιθέτως, στη Ρωσία η είδηση της νίκης προκάλεσε πλήρη 
επιδοκιμασία. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος με επιστολή του προς τον 
Codrington, της 8 Νοεμβρίου 1827, του εξέφραζε την πλήρη 
ικανοποίησή του, επειδή "κατήγαγε μια νίκη για την οποία όλη η 
πολιτισμένη Ευρώπη του χρωστούσε διπλή ευγνωμοσύνη".  
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     Στη Γαλλία η κοινή γνώμη πανηγύρισε το γεγονός και τοποθετήθηκε 
ανεπιφύλακτα υπέρ της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Και τη γνώμη της 
αυτή την επέβαλε και στην κυβέρνησή της. Σε συνεδρίαση της Γαλλικής 
Βουλής ο βαρώνος Dupin  εκδήλωσε έντονη διαμαρτυρία για την 
ανεπίτρεπτη στάση της αγγλικής κυβερνήσεως και εγκωμίασε τον 
Γεώργιο Κάνιγκ που ενέπνευσε στις τρεις Δυνάμεις το να "σώσουν την 
πολιτική και θρησκευτική ελευθερία ενός βασανιζομένου λαού, του 
Ελληνικού", ενώ ο Βίκτωρ Ουγκώ είπε το Νοέμβριο στις Orientales:  

Γκρεμίστηκε ο παλιότουρκος ο κολοσσός στον Ταύρο  
είναι η Ελλάδα ελεύθερη και με χαράς ωδή  

το Ναβαρίνο ο Βύρωνας στον τάφο τραγουδεί !! 

 

  

Απεικόνιση εποχής με τον κόλπο του Ναβαρίνου και της εξέλιξη της 
ναυμαχίας. 
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    Υ.Γ: Στο 8ο επεισόδιο ακούστηκε πως η φουστανέλα των αγωνιστών 
είναι υιο θετημένη από  το υς αλβανο ύς, διό τι προ φανώς ο ι Έλληνες 
προηγουμένως ήταν ξεβράκωτοι !!! Φυσικά εξηγήσαμε πως αυτά είναι 
ψευτοδιλήμματα και ότι απλά πρόκειται για τους παγκοσμίως γνωστούς 
μακριούς ή κοντούς χιτώνες που οι άνδρες ανά τον κόσμο φορούσαν επί 
χιλιάδες χρόνια, όπως οι αρχ. Έλληνες και οι Βυζαντινοί.  

       Ρώτησα λοιπόν «ρητορικά» τους συναδέλφους ερευνητές, μήπως 
εκτός της φουστανέλας γνωρίζουν και την προέλευση της βράκας ; και 
επειδή απάντηση δεν πήρα, ( πως εξάλλου , αφού δεν υπήρχε πάνελ στην 
9η εκπομπή )  άντε να το πούμε κι’ αυτό:   

      Η λέξη προέρχεται από τη Λατινική bracca, ( στα ελληνικά λεγόταν 
αναξυρίς ό το παρά Ρωμαίοις «βρακίον

Istituto 
Ellenico

 δηλοί» έγραψε ο Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος το 12ο αιώνα βλ. Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis, 
Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Marchinus van der Valk Α’ 
ραψωδία 22.9 σελ. 36)  και αφο ύ τη φορο ύσαν κυρίως ο ι νησιώτες – 
πληθυσμοί δηλαδή που είχαν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την 
εξουσία της Βενετίας –  προφανώς το όνομα του ενδύματος επηρεάστηκε 
από αυτούς αφήνοντας οριστικά το αναξυρίς. Βέβαια οι Ισπανοί  την 
αποκαλούσαν gregüescos και οι Γάλλοι gregesque, λέξεις που 
προέρχονται από το Βενετικό grechesco,  και σημαίνουν «όπως οι 
Γραικοί» !!! Υπάρχουν όμως  και απεικονίσεις από το Βυζάντιο που 
προηγούνται χρονικά των δυτικών και ειδικά  στο «Μυθιστόρημα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου» του Ψευδο-Καλλισθένη που σώζεται στο  

 της Βενετίας, φιλοτεχνημένο το 14ο αιώνα, όπου απεικονίζονται 
Μακεδόνες στρατιωτικοί φορώντας ένα είδος βράκας ( αναξυρίς ;), που 
καταφανώς είναι κοντός χιτώνας πιασμένος με κάποιο « τρόπο » 
ανάμεσα στα πόδια προφανώς για πρακτικούς λόγους , δημιουργώντας 
έτσι μία «φουφούλα» βρακοειδούς τύπου που πλέον έμοιαζε με κοντό 
«άνετο φουσκωτό» παντελόνι. – Αυτά !!! 
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Τα ημαρτημένα ( άστοχα ) 

( μέρος 10ο   , τελευταία συμπερασματική  εκπομπή της  29ης   
Μαρτίου 2011 ) 

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του. 
Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. 

Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα 
παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία ... 

Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος 
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. 

Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα». 
 

Μίλαν Κούντερα 
(Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης) 

 

          Μετά από 2 μήνες φτάσαμε στο τέλος της σειράς ( βέβαια έρχονται 
οι μάχες των Ελλήνων από το 1897 έως την Ευρωπαϊκή προοπτική …., 
όπου μάλλον θα δούμε τους ιμπεριαλιστικούς επεκτατικούς και όχι 
απελευθερωτικούς αγώνες. Αλλά τι εννοείτε Ευρωπαϊκή προοπτική ;  
πολιτιστικά ή οικονομικά ή πολιτικά ; Αναμένουμε ) , η ο πο ία πράγματι 
μέσα από τα (ηθελημένα ) «ημαρτημένα» της, δημιούργησε πληθώρα 
συζητήσεων, ο μιλιών, άρθρων και βιβλίων αναφο ρικά με το  ‘2 1  και  
φυσικά ως προϊόν πούλησε, άρα έφερε τα έξοδά της , οι καλεσμένοι της 
εξέφρασαν τις απόψεις τους, οι υπόλοιποι ενεργοποιηθήκαμε, γίναμε 
περισσότερο γνωστοί και οι έμποροι ξεπούλησαν όλους τους 
«Παπαρρηγόπουλους» που είχαν στις αποθήκες τους, σε σημείο μάλιστα 
που και ο «Όμιλος απογόνων αγωνιστών ‘21» να «χρωστάει» χάρη ( ως 
άλλος Λυσίας στον υπερ αδυνάτου λόγο ), διότι επ’ αφορμή της εκπομπής 
τα μέλη του και η ταπεινότητά μου  προβάλαμε τις θέσεις μας σε πάρα 
πολλά σχολεία, εκπομπές και έντυπα που κληθήκαμε σε αντιδιαστολή 
των «ημαρτημένων» . Επομένως «… βγήκαμε όλοι νικητές..»  όπως έλεγε 
κι’ ένα τραγούδι !!!   

        Έχω όμως μια απο ρία, πο υ ίσως ο  κ. Ματθαίο ς Γιωσαφάτ θα 
μπο ρο ύσε να μο υ την λύσει: Αφο ύ στο   τελευταίο  αυτό  επεισόδιο 
επεδείχθη ( εννο ώ ο ι παράγο ντες και σύμβο υλο ι της εκπο μπής , διό τι ο ι 
καλεσμένοι πάντοτε είχαν καλόπιστο  δεικτικό λόγο,)  ότι γνωρίζατε τα 
αυτονόητα, περί διαχρονικού ελληνισμού, μεγαλειώδους 1821 , 
αγωνιστών που υπερέβαλαν εαυτόν και με την προσφορά τους ωφέλησαν 
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πολλούς  και επομένως ηρωποιήθηκαν δημιουργώντας πρότυπα , γιατί 
μας βασανίσατε 2 μήνες ; 

          Εάν τα επεισόδια  είχαν γυριστεί επί τη βάσει των τελευταίων 
αυτών συμπερασμάτων. Εάν το σενάριο ήταν στηριγμένο, σ’ αυτά . Εάν 
είχατε σύμβο υλο  την κ. Κο υμαριανο ύ, την κ. Αρβελέρ, το ν κ. 
Δεσποτόπουλο κ.ά, ή εάν  ο κ. Μιχαηλίδης είχε εκφραστεί όπως απόψε 
εξ αρχής, πόσο διαφορετικά ( προς το καλύτερο) θα ήταν όλα ; Ενώ εάν 
είχατε παραθέσει αναλυτικά τα περί  έθνους, εκκλησίας, κρυφού 
σχολειού και αγ. Λαύρας ( πράγμα που θα ξανακάνουμε κατωτέρω ), η 
σειρά θα ήταν ότι καλύτερο θα είχαμε δει . Βέβαια δεν θα είχε γεννηθεί 
ανάγκη να «συνομιλήσουμε» όλοι μεταξύ μας και μάλιστα τόσο έντονα, 
οπότε γι’ αυτό επανερχόμαστε στον λόγο του Λυσία υπέρ αδυνάτου . θα 
σας χρωστάμε και χάρη στο τέλος !!! 

                 Από ανάγνωση όλων των αφιερωμάτων που έκαναν οι 
εφημερίδες στο ‘21 ( πλήν του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ και της Νεμέσεως  
που έρχεται ) , εντύπωση μου έκανε, η συγκεκαλυμμένη διάθεση 
αποδόμησης του ’21 ( ουσιαστικά των αξιών του ) !! 

      Στην εκπομπή της ΝΕΤ, «κουτί της Πανδώρας»  που παίχτηκε το 
βράδυ της 24.03.2011, μεταξύ άλλων εμφανίστηκα κι’ εγώ, αναφορικά 
με τους μύθους και την καθημερινότητα των αγωνιστών του ’21 . Μετά 
από 45 λεπτά συνέντευξης όπου ανέλυα περί αγωνιστών, ηρωϊσμού, 
κρυφού σχολειού και αγ. Λαύρας, έμειναν μόνον οι εισαγωγές των 
λεγομένων μου όπου έλεγα «ναι μεν …, αλλά η αλήθεια είναι …»  και 
έδειχνα χ.φ και αρχεία ( μέχρι και ταμπο υρά έπαιξα για να δει το  κο ινό 
πως ηχο ύσαν τα μο υσικά ό ργανα των αγωνιστών και με πο ια ό ργανα 
ταίριαξαν οι στίχοι των δημοτικών τραγουδιών ) , πλην όμως ( λεγόμενα 
και αρχεία ) κατ’ επιλεκτή (;) «οικονομία χρόνου» δεν προβλήθηκαν. Το 
αποτέλεσμα ; Μία άνευρη προσωπική τοποθέτηση, που σχεδόν μ’ έκανε  
να ταυτίζομαι με τους «ημαρτημένους» !!! Και παρ’ όλα αυτά βρέθηκαν 
1-2 ανώνυμες « ιντερνετικές σκιές» με τα ψευδώνυμα g και o na, να με 
περιπαίξουν , πως τάχα ήμουν και συντηρητικός επειδή είπα πως: « οι 
αγωνιστές , όποια  καταγωγή και να είχαν πολέμησαν ως έλληνες (sic)» 
Πάλι καλά που υπάρχουν τα κείμενά μου στα οποία παραπέμπω, όπου 
εμφανώς υπάρχει η ολοκληρωμένη θέση μου. Επίσης στο «Πρώτο θέμα 
της Κυριακής» 26-27 Μαρτίου 2011 δημοσιεύτηκε συνέντευξή μου ( σελ. 
44-45 ) που πιστεύω ( αν και σύντομη ) με εκφράζει.  Και έρχεται άλλη 
μία στο  περιοδικό  ΝΕΜΕΣΙΣ εντό ς των ημερών, καθώς και στο 
επιστημονικό δικηγορικό Περιοδικό ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. 
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      Ας θυμηθούμε όμως τα εξής: Στους δύσκολους καιρούς της εθνικής 
αντίστασης ’41 - 44, οι αγωνιστές/ αντάρτες ( και παπάδες που βγήκαν 
στο βουνό ) είχαν ψευδώνυμα αγωνιστών του’21. Η πρώτη αριστερή 
οργάνωση κατά της χούντας του ‘67, πήρε τ’ όνομα ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, 
οι δε συνθέτες των τραγουδιών για να περάσουν «αντιστασιακό μήνυμα» 
και για να μην τα λογοκρίνει η χούντα , έλεγαν συνέχεια για τον αγώνα 
του ‘21 ( π.χ «.. μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα, να’τανε το 
΄2 1  , είχε πεί ο  Νταλάρας, άσε τα τραγούδια για το ν Μακρυγιάννη με 
Ξυλούρη». Ο Αλ. Παναγούλης μίλαγε συνέχεια για το ’21. Ακόμα και 
στη δίκη του, επανέλαβε τα λόγια του Κολοκοτρώνη προς τους 
Βαυαρούς που δεν νομιμοποιούνταν να τον δικάσουν ως δυνάστες, όπως 
οι χουντικοί δεν νομιμοποιούνταν να δικάσουν τον Παναγούλη. Σήμερα 
πως γίνεται όλοι οι «προοδευτικοί» να το  ξεχνάνε και να μην το υς 
ενδιαφέρει το αγωνιστικό πνεύμα του ‘21, είναι θέμα προς ψυχανάλυση 
!!! 

      Τέλος δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι αγώνες του Μπολιβάρ ή του 
Τσέ είναι πιό «cool και Rock», απ΄ ότι του Κολοκοτρώνη και γιατί είναι 
«επαναστατικό/ αντιεξουσιαστικό» να φοράς μπλούζα με τον Τσέ και όχι 
με τον Κολοκοτρώνη, τον Βελουχιώτη ή τον Παναγούλη ; 

     Εξαιρετικό βρήκα το άρθρο του κ. Νικ. Κωνσταντάρα στην 
Καθημερινή της Κυριακής 27.03.2011, όπιυ τελειώνοντας γράφει: «  Το 
1821, ο  αγώνας του έθνους ήταν για το δικαίωμα να χειρίζεται μόνο του 
την τύχη του. Σήμερα κανένα έθνος δεν μπορεί να πορευτεί μόνο του. Το 
μέλλον μας εξαρτάται απ’ αυτό της Ε. Ε. Σε 190 χρόνια θα φανεί αν εμείς 
οι Ευρωπαίοι πετύχαμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, τα έθιμα, την 
ταυτότητα, τα σύνορά μας, ή αν «οι Έλληνες» θα είναι μονάχα οι λαμπροί 
πρόγονοι μιας ιδιαίτερης φυλής ταξιδευτών στις θάλασσες του κόσμου – 
μιας φυλής με αναμφισβήτητες αρετές και δυσεξήγητες αδυναμίες, με το 
μυαλό στο μέλλον και την καρδιά στο παρελθόν. Όπως χθες, όπως 
σήμερα.» 

      Ειλικρινά δεν πιστεύω σε συνωμοσίες και διάφορα τέτοια σενάρια               
( όμως ανθρώπινα ιδιοτελή συμφέροντα υπάρχουν ), αν και κάτι 
δημοσιογραφικές αναφορές στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, εδώ: 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=45040953  κι’ 
εδώ: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=15426&subid=2&pubid=48920967  
με κάνουν να προβληματίζομαι και για «συνωμοσίες». Τι μαθαίνει κανείς 
για τα ΜΜΕ, τις ΜΚΟ και τους αναθεωρητές της ιστορία! 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=45040953�
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=15426&subid=2&pubid=48920967�
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       Επειδή σε όλους τους ανθρώπους είναι δυσάρεστο ν’ απολογούνται , 
έτσι κι’ εγώ αντί απολογίας για τις θέσεις μου σχετικά με  την οθωμανική 
περίοδο και το ’21, ( είτε στους «αρνητές» , είτε στους «υπερπατριώτες» ) 
παραπέμπω  στα βιβλία , τα άρθρα και τις ο μιλίες μο υ   ( όχι τις 
μονταρισμένες που βγαίνει μισό ή αδιάφορο νόημα ). Ειδικότερα, την 
επιστημονική θέση μου ( όχι αμετάβλητη και πάντοτε υπό εξελικτική και 
ερευνητική αίρεση αναδιφήσεως σε νέες πηγές και δεδομένα )  για την 
οθωμανική κοινωνία, ιστορία και πολιτισμό εκτός των προηγουμένων 9 
σχολιαστικών άρθρων  μου -  που αφορούσαν μόνον τα συγκεκριμένα 
επεισόδια του ΣΚΑΙ - 1821 και όχι το σύνολο των απόψεών μου, -  όπως 
προείπα την έχω εκφράσει και καταθέσει βασικά και αναλυτικά με τη 
διδακτορική μου διατριβή στο Πάντειο πανεπιστήμιο η οποία 
βαθμολογήθηκε με άριστα, καθώς και με σειρά άρθρων και 
ανακοινώσεων σε συνέδρια  ( π.χ : Ιστορικές και κοινωνικές δομές του 
μουσικού θεάματος και ακροάματος στην οθωμανική αυτοκρατορία, Οι 
χριστιανοί σ(ι)παχήδες στον οθωμανικό στρατό – η περίπτωση του 
Μοραΐτη Τσερνοτάμπεη, 16ος αι., Το Νομικό καθεστώς των Πατριαρχείων 
σύμφωνα με το υς ο θωμανικο ύς κώδικες το υ 1 9ου αι., Λευκάσιοι                         
{ Τσορωταίοι} αγωνιστές του 1821, OSMANLI iMPARATORLUĞU 
DÖNEMiNDE MÜZiK VE GÖSTERi SANATLARININ TARiHSEL VE 
SOSYOKÜLTÜREL YAPISI -RUM VE LEVANTEN SANATÇILARIN 
 KATKILARI κ.ά , *σημ.: Τα βιβλία  ή τα άρθρα/ανάτυπά μου δεν πωλούνται. 
Υπάρχουν μόνο σε βιβλιοθήκες και/ή μοιράζονται δωρεάν μετά από ομιλίες ή 
εκδηλώσεις φορέων και η εδώ παρουσία τους δεν είναι διαφημιστική, αλλά απλή  
βιβλιογραφική αναφορά  ): 
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      ( *Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον φίλο μου οθωμανολόγο από το Harvard  
κ.Sukru Ilicak για την βοήθεια και τις παρατηρήσεις του, καθώς και τα καλά του λόγια 
για τις ανωτέρω μελέτες/βιβλία  μου. Σε πρόσφατο E mail του, αφού είδε τις μεταξύ μας 
αντεγκλήσεις, μου εκφράζει την απορία του για το μένος των ελλήνων επιστημόνων να 
αλληλοακυρώνονται αναφορικά με το ’21 και μάλιστα με πρωτόλεια επιχειρήματα/ 
αντεπιχειρήματα ( π.χ αν υπήρξε αγ. Λαύρα και ορκωμοσία !! ),  χωρίς να κάνουν νέες 
αναδιφήσεις σε χ.φ, αλλά απλές αναφορές σε ήδη υπάρχουσα συχνά ξεπερασμένη 
βιβλιογραφία. Γι’ αυτό συμπεραίνει πως οι Ελληνες έχουμε μείνει στο περιθώριο της 
διεθνούς βιβλιογραφίας  όπου είμαστε ανύπαρκτοι. Περιμένουμε τους ξένους να μας τα 
πουν και να αναδείξουν την ιστορία μας. Εμείς   έχουμε προτεραιότητα στην 
αλληλοακύρωση. Αλλά κι’ αυτό αποδεικνύει το «πόσο πολύ  Έλληνες»   είμαστε , ήδη 
από την αρχαιότητα. Η «συκοφαντία» και η «διχόνοια», είναι πανάρχαια  αγαπημένα 
μας «σπόρ», καθώς και το «ξέρεις ποιος είμαι ‘γω ..». Γι’ αυτό ακριβώς είναι άδικο ν’  
αποδομούμε τις λίγες , αλλά μεγαλειώδεις καλές μας στιγμές σαν το ’21, ειδικά όταν το 
νόημά του είναι πανανθρώπινη αξία και διαρκές ζητούμενο  ). 

    Όπως ανέφερε ομοίως στην Καθημερινή της Κυριακής 27.03.2011 ο                                                 
κ. Κ.Ιορδανίδης: « (..) το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι οικονομικό 
απλώς, αλλά η απουσία μιας αίσθησης αποστολής. Πρότυπο Βασίλειο της 
Δύσεως στην Ανατολή είχε ως στόχο το έθνος τότε. Σήμερα, απλώς 
διαχειρίζεται την παρακμή του ».   !!! 

         Επανερχό μενο ς  ό μως στα της εκπο μπής και πέραν των 
«ημαρτημένων» της , θεωρώ πως τα συμπεράσματά της  ειδικά αυτής 
της 10ης , ήταν στην σωστή κατεύθυνση, ενώ το προσωπικό μου 
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συμπέρασμα για το 1821 είναι το πανανθρώπινο νόημα/ μήνυμά του και 
ανθολογείται στο: « Ποτέ μην υποταχθείτε σε  Δεσποτείες ( πεφωτισμένες 
ή υλιστικές ) που τάχα έχουν το θέσφατο “know how”  της ευτυχίας και της 
ευμάρειάς μας, στο δήθεν όνομα της Δημοκρατίας, της αποδοχής και 
ανεκτικότητας των ατομικών μας δικαιωμάτων και ειδικώς  μέσα από το 
δικό τους ψευδοεκπαιδευτικό σύστημα που μας θέλει απλούς κατοίκους              
( φο ρολο γικά νο ύμερα/ μο νάδες ) υπηκόο υς χώρο υ και ό χι  Πολίτες 
χώρας/ Πολιτείας , ως κοινωνικό πολτό μαζανθρώπων, και πάντοτε να 
«φοβάστε εκείνα που θα γίνουν για εσάς, - επ’ ονόματί σας-, αλλά χωρίς 
εσάς ( την γνώμη σας) . Η ελευθερία δεν είναι αυτονόητο κεκτημένο, αλλα 
διαρκές ζητούμενο

        Η 

».   

μόνη αντίσταση

     Όπως ανέφερα και παραπάνω, δεν θεωρώ τον Θ. Κολοκοτρώνη 
λιγότερο σημαντικό πανανθρώπινο  αγωνιστικό πρότυπο από τον 
Μπολιβάρ ή τον Τσε Γκεβάρα !!!   η δε συνεχής εγρήγορση και 
αντίσταση στα δεσποτικά μέσα ( έστω και με τον μανδύα της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ) όπως αναφέρει ο   Henry Dav id 
Thoreau  στο δοκίμιό του «Περί Πολιτικής Ανυπακοής», το οποίο αρχικά 
είχε τον τίτλο «Αντίσταση στην Αστική Κυβέρνηση», δεν θα με εύρισκε επί 
της «Αρχής» αντίθετο. Το θεμελιώδες σκεπτικό του Thoreau αφορά την 
αυτονομία του πολίτη και την 

 είναι η «παιδεία»  πο υ  θα μας κρατάει σε  
ψυχοπνευματική εγρήγορση ενάντια στους σκοπούς των όποιων 
αντιθέτων ( ότι μανδύα και να φέρουν )  και αυτό θα επιτευχθεί έστω και 
με σύγχρονα «κρυφά σχολειά» στ’ όνομα της αξιοπρέπειάς μας και είμαι 
σίγουρος πως, όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στη συνάντηση με τον  Όμιλό μας την 03.03.2011: 
« όλα αυτά είναι σύννεφα και στο τέλος η αλήθεια   ( γνώσης και ζωής ) θα 
λάμψει ». Είθε !!! 

αντίστασή του κατά των μη ηθικών 
επιλογών των κυβερνήσεων, ενώ η βασική του σκέψη ήταν ότι ο πολίτης 
που υπακούει στις επιταγές της κυβέρνησης με μέσα όπως η καταβολή 
των άδικων φόρων, στην ουσία υποστηρίζει τις ανήθικες ιδεολογικές  
επιλογές της ! Και επειδή όπως έγραφε ο Κορνήλιος Καστοριάδης τα 
δυτικά συστήματα  είχαν και έχο υν τις κρίσεις το υς , ό πως και ο  
Μαρξισμός-Λενινισμός, διαπιστώνοντας την κονιορτοποίηση μας  
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ανάμεσά τους, το μόνο που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι πως «ο 
αγώνας» για ψωμί, παιδεία, αξιοπρέπεια και ελευθερία συνεχίζεται, είναι 
διαρκές ζητούμενο και όχι κεκτημένο  !! 

        Για τις ελληνικές εφημερίδες και τα «αφιερώματά τους» στο ΄21, τι 
να πώ ; Τα είπε ο φίλος μου  τούρκος οθωμανολόγος του  Harvard 
κ.Sukru Ilicak !!!! Αλληλοακύρωση, τοπικισμός, σύγχυση, θλίψη, ενώ η 
συνέχεια του αφιερώματος στα κλέφτικα τραγούδια , του κ. Μπουκαλά 
στην Καθημερινή δεν είχε κάτι  ιδιαίτερο για να σχολιάσω όπως την 
περασμένη φορά. 

        Παρακάτω και κλείνοντας αυτούς τους «μαραθώνιους σχολιασμούς» 
που αθροιστικά έφτιαξαν το παρόν βιβλίο (που θα μοιράζετε  δωρεάν ), 
συγχωρέστε με , αλλά θα επαναλάβω τις βασικές αντικρούσεις μου στα 
όσα το τελευταίο 2μηνο ακούστηκαν από την εκπομπή για το 1821, αλλά 
και από επιστήμονες που «οικοδομούν» την νεωτεριστική αναθεωρητική  
οπτική και αντιμετώπιση των πηγών, παρότι όλοι ανέκρουσαν πρύμναν . 

 Νιώθω ιδιαιτέρως δικαιωμένος από τα λεγόμενα των ( κατά σειρά 
επεισοδίων ):   κ. Αγγελομάτη, κ. Αγτζίδη, κ.Χατζηβασιλείου, κ. Ριζά, κ. 
Αλεβιζάτο, κ. Ράμφο, κ. Κουμαριανού, κ.Ευθυμίου, κ.Γαρδίκα, 
κ.Καρνασιώτη, κ.Κολιόπουλο και εσχάτως από τον κ. Μιχαηλίδη. Επίσης 
θερμά ευχαριστώ τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Αθηνών & πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, τον καθηγ. Ν. Σαρρή, τον καθηγ. Σ. Καργάκο και 
φυσικά τον φίλο μου Σουκρού Ιλιτζάκ, καθώς επίσης τους χιλιάδες 
αναγνώστες των sites και Blogs που μέσω link με διάβασαν, σχολίασαν, 
ή με είδαν έστω και μονταρισμένο στην ΝΕΤ, καθώς και την εφημερίδα 
«Πρώτο θέμα» και τα περιοδικά «Νέμεσις» και «Δικηγορική 
Επικαιρότητα» που φιλοξένησαν συνεντεύξεις  μου. 

        Εάν δε είχαν διευκρινιστεί και τα παρακάτω ανεπίδεκτα 
επιστημονικής εκτιμήσεως «αξιώματα / ημαρτημένα

 

» που προέβαλε η 
εκπομπή και που δεν αποκατέστησε ούτε στην τελευταία, τότε θα ένιωθα 
εντελώς δικαιωμένο ς,  αφο ύ σε ό λα τα άλλα τελικώς «ήρθαν» με το 
μέρος μας. Αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε εμείς: 
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Ρητορικό ερώτημα 1ο με «αξιωματικό χαρακτήρα»:  Τι είδους ιστορία 
θέλουμε; Για Μαναδαρίνους ( Πατρίκιους ) ή για Πληβείους;  Λαϊκιστική, 
Λόγια ; Ερευνητικού τύπου που τα λέει όλα, «παιδική άνευρη» , ή 
εκλαϊκευμένη ; 

       Απ.: Η ιστορία είναι αντικειμενική και η ερμηνεία της υποκειμενική. 
Η ιστορία πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο και όχι ν’ 
απομονώνονται  μόνον στιγμές της ( εκτός και ενδιαφέρει τον ερευνητή 
αυτό καθ’ αυτό το γεγονός ), άλλως μπο ρεί να βγουν στρεβλά 
συμπεράσματα και ειδικά όταν χρησιμοποιείται ένα καταπληκτικό, αλλά 
και επικίνδυνο μέσον όπως η τηλεόραση ( κ. Κουμαριανού ). Οι όψιμες, 
αλλά καθόλου καινοφανείς  ερμηνείες δεν προσδίδουν απολύτως τίποτα 
στην παιδείας μας, παρά μόνον σύγχυση και διχόνοια ( το εθνικό μας 
σπορ ). Η αληθινή παιδεία ας αναζητηθεί στις επιστολές του Δ. Σολωμού 
προς το δικαστή Τερτσέτη, ή στο λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα 
προ ς το υς νέο υς, η δε σχο λική  «παιδαγωγική ιστορία» επ’  ουδενί   
μπορεί να ταυτιστεί με την απόλυτη αλήθεια ( που αφορά εν πρώτοις  τη 
διαρκή επιστημονική έρευνα ), διό τι πως θα εξηγήσεις σ’ ένα παιδί το ν 
αθυρόστομο τραχύ χαρακτήρα του Καραϊσκάκη και ταυτόχρονα τον 
«καθαγιασμένο» αγώνα του, όταν το παιδί ζει ακόμα στον κόσμο του 
απόλυτα καλού ( ναι/ μπράβο ) και  κακού ( μη  κακά ), χωρίς να μπορεί 
να διακρίνει τις ενδιάμεσες αποχρώσεις και το «συναμφότερον» . Αυτά 
θα έρθουν με την εμπειρία της ζωής, συν τω χρόνω. Όλα τα άλλα μόνο 
σύγχυση και απόρριψη του δημιουργούν και τελικώς αποκόβεται από τον 
ιστό. Αποκόβεται από την παράδοσή του, πελαγοδρομεί χωρίς στήριγμα 
και τα παιδιά χρειάζονται στηρίγματα και σημεία αναφοράς. Θέλουν 
πρότυπα , αν δε δεν τους δώσουμε θα τ’ αναζητήσουν αλλού και ίσως 
είναι προς ζημία τους. ( βλ. σχολ. μου από το 1ο επεισόδιο ). 

ΑΞΙΩΜΑ 2ο : Το Ελληνικό έθνος αποτελείται από «σύγκληδες», δεν 
είμαστε «καθαροί. 

ΑΠ.: Τοποθετούμαι στο τι πιστεύω για το Ελληνικό έθνος και τη 
διαχρο νία το υ, εντελώς υπο κειμενικά και φυσικά χωρίς νεο λο γισμό  ή 
θέσφατο , θα χαρώ δε ενδεχομένως να συμπληρώσω ή και να μεταβάλω 
την άποψή μου εάν υπάρξει πειστικός αντίθετος λόγος όπως προείπα:  

         Οι Έλληνες συμπτωματικώς ( ίσως ), ή από επιλογή διατηρούν τα 
αρχικά χαρακτηριστικά το υ Ηροδό το υ, δηλ. έχο υν όπως λένε ο ι 
γενετιστές και "όμαιμον" και ομόγλωσσον και ομόθρησκον ( αφού όλοι 
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μαζί { περίπου  90% } πίστευαν είτε στους παλαιούς θεούς, είτε αργότερα 
στην ορθοδοξία ), έχο υν κο ινά ήθη και έθιμα , όσο ι δε «σύγκληδες» 
προσήλθαν "εμβαπτίστηκαν"¨στο ομόγλωσσον και ομόθρησκον και 
έγιναν "πείσμονες" έλληνες.  

*Σημ.: ( Για το «όμαιμον» των Ελλήνων, παραπέμπω ενδεικτικώς και όχι 
περιοριστικώς στις μελέτες των γενετιστών των πανεπιστημίων Στάνφορντ 
( ΗΠΑ ) και Παβίας  ( Ιταλίας ) σε συνεργασία με το ΑΠΘ, δημοσιευμένες 
από κοινού στο : " The genetic composition of the inhabitants of Greece", 
Θεσ/νίκη 1993, Κων/ νος Τριανταφυλλίδης      ( καθηγ. γενετικής, τμήμα 
Βιολογίας ΑΠΘ ), ιατρικές εκδόσεις Γαληνός, Τσιμισκή 128, Θεσ/νίκη ), 
όπου η καθαρότητα φαίνεται να ξεπερνά  το 95%.). Αντίθετη άποψη μας 
θέλει υποσαχάρια φυλή !!! 

            Για το «ομόγλωσσον» δεν νομίζω πως χρειάζεται ειδική ανάλυση, 
αποδεικνύεται από  αυτά που μιλάμε μέχρι σήμερα συν τις ντοπιολαλιές           
( βλ. π.χ λεξικό Ησύχιου, Σουϊδα, Liddel & Scott κ.ά ). Το ότι κάποιοι 
έλληνες μιλούσαν/ ή μιλούν αρβανίτικα, βλάχικα, σλαβομακεδονικά, ή 
το ύρκικα κ.λ.π δεν έχει να κάνει με το ν γενετικό  το υς κώδικα, ο ύτε 
υποχρεωτικά η διαφοροποίηση γλώσσας, η εκφορά του λόγου                           
( μουσικότητα ) , ή η διγλωσσία αλλοιώνει τα ανά εποχή προσδιοριζόμενα 
"εθνικά"  χαρακτηριστικά και εάν υπάρχουν διαφορές εντάσσονται στο 
5-10% που σίγουρα δεν αποτελούν "διαβρωτικό" στοιχείο. 

         Ομοίως και με το «ομόθρησκον». Στην αρχαιότητα το 90% και 
πλέον πίστευε στους ίδιους θεούς ( έστω και με διαφορετικά ονόματα, 
αλλά κοινές ιδιότητες  ) και με βασικά ίδια λατρευτικά έθιμα στους 
βωμούς και ναούς. Το αυτό συνέβη και με τον χριστιανισμό ( σιγά σιγά, 
αυτοβούλως ή αναγκαστικά ) το 90% των Ελλήνων έγιναν χριστιανοί 
ορθόδοξοι με κοινά λατρευτικά έθιμα ή / και δοξασίες σε κοινής δομής 
ναούς. Το ότι υπήρχαν πάντοτε 10% ελλήνων καθολικών, μουσουλμάνων 
ή άλλων δογμάτων δεν είναι αποτρεπτικό  ( π.χ οι καθολικοί έλληνες της 
Σύρου ανήκαν στο μιλλέτ των φράγκων, ενώ οι ορθόδοξοι στο ρωμέϊκο 
μιλλέτ. Ομοίως ένας ορθόδοξος ΤαταροΜολδαβός, όπως ο πρίγκηψ Δημ . 
Καντεμίρ ανήκε στο γένος των ρωμιών, ενώ ο μουσουλμάνος Έλληνας ή 
αρβανίτης λεγόταν πως «Τούρκεψε» δηλ. ισλαμοποιήθηκε και όχι φυσικά 
πως άλλαξε ο γενετικός του κώδικας μεταβαλλόμενος σε Τούρκο !! ), ούτε 
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αλλοιώνονται έτσι τα συνολικά χαρακτηριστικά. (  οι "σύγκληδες" που 
εντάχθηκαν στο ανά εποχή ελληνικό έθνος/ γένος κ.λ.π, μετεβλήθησαν σε 
"πείσμονες έλληνες", π.χ ο "μάλλον σλαβοαρβανίτης" Μοραϊτης Ιωάννης 
Τσερνωτάς, ορθόδοξος σ(ι)παχής στον οθωμανικό στρατό,  το Σεπτέμβριο 
του 1571, πεθαίνει "εξελεπιζόμενος/ γδαρμένος ζωντανός" ως εξεγερμένος 
Έλληνας {!!} μαζί με τους προκρίτους της Β. Πελ/νήσου στη μονή 
Ταξιαρχών Αιγιαλείας { βλ. Ι. Χασιώτη, τόμος Ι', Ιστορία Ελλην. Έθνους 
της εκδοτ. Αθηνών}). 

        Τα «ήθη και τα έθιμα» επίσης είναι βασικός συνδετικός κρίκος ενός 
"έθνους" , όπως απέδειξαν οι στοιχειωδώς αναφερόμενοι λαογράφοι ( π.χ 
Ν. Πολίτης, Γ.Α Μέγας ή στην μουσική ο Ελβετός Samuel Baud Bovy ). 

       Το ότι οι έλληνες ( ο απλός λαός ) δεν γνώριζαν περιοχές πέρα από 
το  χωριό  το υς, δεν έχει να κάνει με την "ελληνικό τητά το υς"  ( π.χ  η 
γενιά της μητέρας μου είδε θάλασσα και την Αθήνα στα 18 της, το 1963! ). 

      Επομένως , ως «έθνος», περάσαμε και είχαμε επιτυχημένη πορεία και 
με τον « Ηροδότειο όρο»   και με το ν αυτοκρατορικό/ φορολογικό όρο 
του έθνους ( επί Ρωμαίων ), αλλά  και το Βυζάντιο με τον όρο του 
έθνους/ γένους , και  φυσικά  με τον οθωμανικό όρο μιλλέτ.                
Όταν γίναμε πολιτική οντότητα υπηκόων έναντι των κυριάρχων 
Οθωμανών, διεκδικώντας να γίνουμε Πο λίτες με δικό  μας Κράτο ς                    
( επανάσταση '21 ), φέραμε και τα χαρακτηριστικά του γαλλικού όρου " 
nation", ο πό τε είχαμε τα προ σόντα να μας κατανοήσο υν και ο ι ό ψιμο ι 
αναθεωρητές πολιτικο ί της Ευρώπης το υ 1 9 ο υ αιώνα.  Δηλαδή 
διαχρονικά και σε κάθε περίπτωση κουβαλούσαμε όλα τα 
χαρακτηριστικά πο υ ο  χρό νο ς  και το  ιστο ρικό περιβάλλον ανά το υς 
αιώνες απαιτο ύσαν και ό ριζαν για τον ό ρο  έθνο ς, είτε εξ αίματο ς, είτε 
φορολογικό μόρφωμα, είτε πολιτιστικό, είτε  ως πολιτική οντότητα.  
Επομένως πάντα ήμασταν διακριτό από άλλους έθνος .   

         Τελευταίως υπάρχει προσπάθεια προσαρμογής μας στην 
αμερικανική ( ΗΠΑ ) έννοια του έθνους ( πολυεθνική φορολογική μονάδα 
κατοίκων συγκεκριμένου  χώρου/ χώρας ),  αδιάφορα όμαιμου, 
ομόθρησκου και ομόγλωσσου. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν 
υπάρχει αλλοίωση, διότι το έθνος υπερβαίνει τα εδαφικά όρια της 
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"χώρας", κουβαλάει πλέον μακρά διαχρονική παράδοση ( το εμείς ). Το 
έθνος (  έστω και ορφανό άνευ συγκεκριμένου εδαφικού χώρου, όπως λέει 
ο Ρήγας στο: « ώ παιδιά μου ορφανά μου, σκορπισμένα δώ κι’ εκεί ..» ) , 
μπο ρεί να  υπάρχει "ό πο υ γή και πατρίς", η δε έννοια πατρίδα                          
( ετυμολογικά η γή των πατέρων, αλλά πολιτιστικά είναι οι κοινές μνήμες 
και παραδόσεις ενός λαού ) ξεπερνά την έννοια κράτος και τούτο διότι, 
επί  400 χρόνια υπόδουλοι δεν είχαμε κράτος, είχαμε όμως πατρίδα                    
( κοινή παράδοση ) και γι' αυτό επιζήσαμε , επομένως στο μέλλον , έστω 
και εάν δεν έχουμε κράτος ( ουσιαστικά γραφειοκρατική φορολογική 
υπόσταση ) – πράγμα που απεύχομαι - , αν έχουμε πατρίδα ( το ομού ) δεν 
πρό κειται να εξαφανιστο ύμε μέχρι το  τέλο ς το υ χρό νο υ διό τι είμαστε 
φορείς «ενός ιλιγγιώδους διαχρονικού  πολιτισμού»  ό πως λέει ο  Χρ. 
Γιανναράς..!!!! κ. Πορτοσάλτε ευχαριστώ για την ερώτηση στην κ. 
Κο υμαριανο ύ περί Κράτο υς και Πατρίδας των Ελλήνων και ειδικώς 
ευχαριστώ την κ. Κουμαριανού για την απάντηση που σας έδωσε. Οι 
Ελληνες μπορεί να μην είχαν Κράτος επί Τουρκοκρατίας, είχαν όμως 
ΠΑΤΡΙΔΑ ( και συμπληρώνω γι’ άλλη μια φορά ) ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΕΠΕΖΗΣΑΝ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΠΡΟΤΙΜΩ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΚΡΑΤΟΣ ( εάν διαλυθεί ) 
ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΝΩ, ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΧΙ

       Προσωπικά ως Κοινωνιολογών επιστήμων ( νομικός/ ιστορικός/ 
μουσικολόγος ), δεν στέκομαι στα "καθαρά" χαρακτηριστικά που αν και 
υπάρχουν ( το λένε ειδικές επιστήμες, όπως η γενετική, η γλωσσολογία 
κ.λ.π ), δεν με αφορούν άμεσα, αλλά πιστεύω στα της παραδόσεως             
( συλλογικής ή ατομικής μνήμης ηθών και εθίμων )   που σύμφωνα με τον 
ποιητικό όρο του Γ. Σεφέρη είναι η " Πατρίδα", γι' αυτό και όλοι οι 
αγωνιστές του '21 στις μεταξύ τους επιστολές ( δεσμού ) προσφωνούνται: 
" αδελφέ/ οί, πατριώτες ".  Αυτό πιστεύω σημαίνει πολλά. Είναι το υφέν   
( μουσικός συνδετικός όρος )  που μας κράτησε διαχρονικά Έλληνες, δηλ. 
η "Πατρίδα" και ό χι το  Κράτος πο υ έτσι κι αλλιώς μέχρι το ν                           
Ι. Καποδίστρια δεν είχαμε !!!  

.( βλ. σχόλιά μου στο 6ο επεισόδιο κι’ 
αλλού ). 
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        Πιστεύω και με ενδιαφέρει  μόνον η έννοια  παράδοση/ πατρίδα, 
έστω και εάν υπάρχουν αποδείξεις "καθαρότητας" του  διαχρονικού 
ελληνικο ύ έθνο υς , το  δε κράτο ς ( προσωπικά υποκειμενικά ) με 
ενδιαφέρει μόνον εάν συνάδει με την έννοια πατρίδα, άλλως και σε 
περίπτωση δυσαρμονίας μεταξύ τους έχω σταθερό προσανατολισμό στην 
«παράδοση», ως διαρκώς όμως εξελισσόμενη και προσαρμοζόμενη  
σύγχρονη έννοια και  όχι ως μουσειακό ιδεολόγημα .( βλ. σχολ. μου στο 
επεισόδιο Νο 6 ). 

ΑΞΙΩΜΑ 3ο:  «Ολο το ’21 και κυρίως το κρυφό σχολειό, η αγ. Λαύρα, οι 
ηρωϊσμοί κ.λ.π είναι σαν το παραμύθι/ μύθο του αη Βασίλη. Ομως μετά 
από  1 9 0  χρό νια πρέπει να πείς στα ενήλικα παιδιά πως δεν υπάρχει

ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ:   

 αη 
Βασίλης». 

       Ο Βασίλειος Καισαρείας, γνωστότερος ως Μέγας Βασίλειος                      
( μεταξύ 329 και 333 - 379 μ.Χ ), υπήρξε Εκκλησίας Πατέρας της , 
Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, κορυφαίος θεολόγος του 4ου αιώνα και ένας 
από τους Τρεις Ιεράρχες, που θεωρούνται προστάτες της παιδείας. 

        Ο δυτικός Santa Claus, ή "Santa", ( μετφ. ποιητική αδεία στα 
Ελληνικά ως αη Βασίλης ) , σύμφωνα με την προσιτή σε όλους πλέον 
wikipedia: « is a figure in North American culture with legendary, 
mythological and folkloric aspects who developed from an amalgamation 
of Dutch Sinterklaas, English Father Christmas and other traditions of 
Christmas gift-bringers. Santa Claus is said to bring gifts to the homes of 
the good children during the late evening and overnight hours of 
Christmas Eve, December 24. The figure developed in the 19th century 
from the Dutch figure of Sinterklaas, which, in turn, has part of its basis 
in hagiographical tales concerning the historical figure of gift giver Saint 
Nicholas», δηλαδή είναι μία δυτική ( και όχι ελληνική ) παραμυθία 
στηριγμένη στον αγ. Νικόλαο, που μας πρωτοήρθε στην Ελλάδα από τον 
Οθωνα και μετά. Μέχρι τότε τα ελληνόπουλα έναν άγιο Βασίλη ήξεραν 
και αυτός ήταν υπαρκτός από την Καισαρεία, καθώς και έναν υπαρκτό 
άη Νικόλα Μύρων, τον θαλασσινό. Περαιτέρω από την ίδια πηγή , 
μαθαίνουμε: « The Coca-Cola Company’s Christmas advertising in the 
1930s. The popularity of the image spawned urban legends that Santa 
Claus was invented by The Coca-Cola Company or that Santa wears red 

http://el.wikipedia.org/wiki/329�
http://el.wikipedia.org/wiki/333�
http://el.wikipedia.org/wiki/379�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82�
http://en.wikipedia.org/wiki/North_America�
http://en.wikipedia.org/wiki/Legend�
http://en.wikipedia.org/wiki/Mythology�
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and white because they are the colors used to promote the Coca-Cola 
brand.

         Συμπέρασμα:   Το  ’2 1 , το  κρυφό σχο λειό , η αγ. Λαύρα , ο ι 
ηρωϊσμο ί κ.λ.π είναι υπαρκτά γεγο νό τα σαν το ν αη Βασίλη της 
Καισαρείας, ή τον αη Νικόλα Μύρων το θαλασσινό και επομένως 
ουδεμία αποκατάσταση χρειάζονται, ούτε  αποδόμησή τους γίνεται . 

 ». Δηλαδή , την δεκαετία το υ 19 3 0 , η Co ca-Cola πήρε την 
καρικατούρα της μορφής του Santa Claus για να διαφημίσει τα προϊόντα 
της λόγω των χρωμάτων ( άσπρο κόκκινο ) των ρούχων του και έτσι 
δημιουργήθηκε ένα νέο εμπορικό  παραμύθι  για τα παιδιά της 
παγκοσμιοποίησης που οικοδομείτο. 

           Η εμπορική  διαφημιστική καρικατούρα της Coca-Cola δεν είναι  
υπαρκτή , αλλά μία εικόνα, ίσως ωραία για τα παιδιά , αλλά cartoon, 
ουδεμία σχέση έχουσα με υπαρκτό αη Βασίλη ή αη Νικόλα.  Αυτή 
αποδομήστε την όσο θέλετε και πείτε στα  παιδιά ότι είναι παραμύθι. 
Όμως η Αγ. Λαύρα και το  κρυφό  σχο λειό  δεν είναι Coca-Cola Santa, 
είναι υπαρκτά γεγονότα που συνέβησαν, νωρίτερα βέβαια από την 25η 
Μαρτίου 1821, αλλά συνέβησαν και δεν αποδομούνται επειδή ο πίνακας 
του Βρυζάκη ( όπως χιλιάδες πίνακες παγκοσμίως ) , «καλλιτεχνική 
αδεία» απεικονίζει τον Θ.Κολοκοτρώνη που τότε ήταν στην Καλαμάτα 
και ό χι στην αγ. Λαύρα, ή επειδή ο  Βρυζάκης λέει ο Π.Π.Γερμανός 
ευλογεί την σημαία ( και όχι λάβαρο) του αγώνα ,  στην αγ. Λαύρα την 
25 Μαρτίου , αντί ν’ αναφέρει πως την ευλογεί στις 17 Μαρτίου 1821              
( του αγ. Αλεξίο υ πο υ πανηγυρίζει η αγ. Λαύρα και ο  ίδιο ς ο  Π.Π.Γ 
βρισκόταν εκεί , βλ. απομνημονεύματά του ). 

         Είναι σαν την φανταστική ο ικοδό μηση το υ ’2 1  πο υ είχατε 
οικοδομήσει μόνοι στο μυαλό σας ( αλλά όχι εμείς οι υπόλοιποι που 
ξέραμε εξ αρχής τι ήταν το ‘21 )  , για να έχετε μετά την χαρά να την 
κατεδαφίσετε  ως μύθευμα. (*Ματθαίος Γιωσαφάτ, Μεγαλώνοντας μέσα 
στην Ελληνική Οικογένεια, εκδ. Αρμός ). 

Αξίωμα 4ο:  «Δεν υπήρξε κρυφό σχολείο / ασαφής ο ρόλος της εκκλησίας»   

ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ : 

        Πιστεύω ότι η όλη συζήτηση εδράζεται  επί  λάθους  βάσεως. 

        Για να διαπραγματευτείς  ένα ιστορικό  θέμα  πρέπει να διακρίνεις  
την χρονική περίοδο  που σ’ ενδιαφέρει , καθώς και τον τόπο  και κυρίως  
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να μην κάνεις  ιστο ρικο ύς  αναχρονισμο ύς, δηλαδή να αναγάγεις  
γεγονότα  του τότε  στο σήμερα  και κυρίως  να μην τα κρίνεις  με την 
ασφάλεια  της γνώσης  πο υ σο υ δίνει  η  ιστο ρική  καταγραφή το υ 
παρελθόντος ή η ιδεολογία σου, διότι  τότε χάνεται ο αυθορμητισμός , 
δεν μπο ρείς  να ταυτιστείς  αγνά  με το  γεγο νό ς (μπαίνοντας σε μια 
μηχανή του χρόνου ) , σαν να ήσουν μέρος του και κρίνοντας  
υποκειμενικά , είτε ωραιοποιείς, είτε απορρίπτεις γεγονότα  οδηγούμενος  
σε λάθος  ή κατευθυνόμενα  ιδεολογικά  συμπεράσματα. 

    Για να μιλήσει κάπο ιο ς εν προ κειμένω  για την ο θωμανική περίοδο , 
πρέπει  αρχικά  να ο ριο θετήσει  το  χρο νικό   διάστημα  πο υ τον 
ενδιαφέρει  από το  έτος 1280  έως  το 1920 περίπου, δηλ. κάπου 700 
χρόνια και να έχει πρόσβασηστις πηγές !!!  Μετά να οριοθετήσει τον 
τό πο  , δηλ.  Ανατο λή  ή Βαλκάνια  και στην συνέχεια  να δεί  πο ιο ς  
σουλτάνος  διοικούσε  στο διάστημα  που τον ενδιαφέρει και ποιος  
τοπάρχης  ειδικά  στην περιοχή που θέλει να ερευνήσει και αυτό γιατί  η 
700χρονη  οθωμανική αυτοκρατορία  δεν είναι  μια ενιαία  περίοδος , 
έχει  τεράστιες  διαφο ροπο ιήσεις  ακμής και  παρακμής  και κυρίως  
διοικητικές διαφορές. 

    Ένα άλλο   σημαντικό   στο ιχείο   είναι η γνώση των δομών  το υ 
Οθωμανικού ( οσμανικού ) κράτο υς. Ο μό νο ς  πο υ έχει γράψει  2το μο 
έργο   ( + 1 τόμο   σε πανεπιστημιακές  σημειώσεις ) στην Ελλάδα με 
θέμα: « Οι δομές  του οσμανικού κράτους» ( * εκδ. Αρσενίδης )  είναι  ο 
καθηγ. Νεοκλής Σαρρής  ( που γνωρίζει τα τούρκικα σαν μητρική 
γλώσσα). 

    Το εκπαιδευτικό  σύστημα των Οσμανλίδων, ποικίλει  ανά αιώνα                  
( σχεδόν )  και ανά  σουλτάνο.  Τα εκπαιδευτικά  ιδρύματα  χωρίζοντας  
σε  μο υσουλμανικά, χριστιανικά ( ορθόδοξα, καθολικά, αρμένικα ) και 
εβραϊκά  και ανήκαν  καθ’ ολοκληρίαν στις αντίστοιχες  εκκλησιαστικές 
το υς Αρχές ο ι ο πο ίες τα επό πτευαν. Είχαν ιδρυματική ( βακουφική ) , 
ιδιωτική μορφή και  συντηρούντο  από ίδια  κεφάλαια, τα οποία  εάν δεν 
είχαν , έκλειναν . Οι δάσκαλοι  μάθαιναν  ιερατικά κυρίως γράμματα 
στους σπουδαστές και πληρώνονταν  από αυτούς. Δεν υπήρχε δημόσιο  
ενιαίο , ο ύτε υπο χρεωτικό   πρό γραμμα  σπο υδών, ο ύτε η μαθητεία σ’  
αυτά  ήταν υποχρεωτική για τους μαθητές ,  με αποτέλεσμα  να φοιτά σ΄ 
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αυτά  το πολύ το 10%  του νεανικού  πληθυσμού. Το υπόλοιπο 90% του 
πληθυσμο ύ ήταν αναλφάβητο  !!!  Σημειωτέο ν  ό τι ο  Θεόφιλο ς  
Κορυδαλλεύς, σε όλη  την καθηγητική 40χρονη πορεία  του « έβγαλε»  
μόνον ελάχιστους μαθητές/ αποφοίτους  στην Μεγ. του Γένους Σχολή. 

       Η παιδεία ( εκπαίδευση )  ήταν προνόμιο  και όχι δικαίωμα. Αυτό  
σημαίνει  ότι όποτε ήθελε ο εκάστοτε  σουλτάνος , ή τοπάρχης  
αφαιρούσε το προνόμιο της εκπαίδευσης ( παιδείας ) και όποτε ήθελε  το 
επανέφερε. Αυτό δημιο υργο ύσε  πλέο ν των άλλων  και μια  ασυνέχεια  
στην εκπαίδευση  και ο μαθητής  τα παρατούσε.  

       Συχνά όμως, σε περιοχές που είχαν το προνόμιο  και τα οικονομικά 
μέσα  να πληρώνουν  δάσκαλο και  να συντηρούν ένα  οίκημα – σχολείο 
με μια  βιβλιοθήκη (συνήθως  κληροδότημα )  τούτο  τους  αφαιρείτο  και 
τα  παιδιά ( μαθητές ) αναγκαζόντουσαν  να βλέπουν  το δάσκαλό τους  « 
στα κρυφά » και μάλιστα  σε όποιο  «μυστικό/ κρυφό» χώρο μπορούσαν . 
Αυτό    συνέβαινε γιατί  παραβίαζαν  διο ικητική εντο λή και εάν 
ανακαλύπτονταν  θα είχαν  βαριές  συνέπειες. Ο δάσκαλος  ίσως και  σε 
θάνατο. 

     Απ’ αυτές  λοιπόν τις  περιπτώσεις, που δεν ήταν λίγες , ούτε σπάνιες , 
προέκυψε  το θέμα, -  για άλλους μύθος -,  του  «κρυφού σχολειού». 

      Επο μένως  υπήρχε  σχολείο  στην ο θωμανική περίο δο ,  αλλά  ήταν 
«ιδιωτικό» αυτοσυντηρο ύμενο   και ό χι  υπο χρεωτικό , με συνέπεια  τα  
σχολεία να είναι λίγα. 

        Η παιδεία  ήταν προ νό μιο  και ό χι δικαίωμα, τα δε παιδιά  είναι 
ζήτημα  εάν έφταναν  την 3η δημοτικού ( όπως  θα λέγαμε σήμερα ) , με 
συνέπεια  πάνω από  το  90  % του  συνολικού πληθυσμού της  
αυτοκρατορίας  να είναι αναλφάβητο, έχοντας μόνον κοινωνική 
εκπαίδευση, ή τεχνική, ή καλλιτεχνική , ή μουσική ( βλ. Δημ. 
Σταθακόπουλου, η συμβολή των ρωμηών στη μουσική της αυλής του 
σουλτάνου -  Πάντειο πανεπ. 2009 ),  αφο ύ συν το ις άλλο ις   τις 
περισσότερες  φορές  το προνόμιο  λειτουργίας τους, το αφαιρούσαν . 

      Εν κατακλείδι, ο ι ό ψιμο ι αρνητές  ας  ξαναδο ύν  τις πηγές και να 
προσέξουν ιδιαιτέρως, τον χρόνο , τον τόπο, τον σουλτάνο και τον 
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τοπάρχη που  τους ενδιαφέρει πριν  οδηγηθούν σε λάθος  στρογγυλεμένα  
απορριπτικά  συμπεράσματα. Ναι μεν παιδεία, αλλά …..!!! 

      Ο Αναστάσιο ς Ν. Γο ύδας, «διδάκτωρ της ιατρικής, ιππότης 
του τάγματος του αγίου Στανισλάου, μέλος διαφόρων επιστημονικών και 
φιλανθρωπικών εταιριών», στον β’ τόμο του περίφημου έργου του «Βίοι 
παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων 
ανδρών», όπου πραγματεύεται περί «Παιδείας» (εν Αθήναις 1870, σελ. 
κε’ κ.εξ.) γράφει:  

«Σμικρόν κατά σμικρόν η διδασκαλία μετεφέρθη από των σκητών και των 
σπηλαίων εις τους νάρθηκας των εκκλησιών, ένθα και σήμερον έτι 
διδάσκουσιν εν τισι των υπό την Τουρκία ελληνικών χωρών. Τα δημόσια 
σχολεία τότε ήσαν παντελώς κατηργημένα· μόνον 
εν τοις Πατριαρχείοις της Κωνσταντινουπόλεως και εν αποκέντρω τινί 
πόλει διετηρήθησαν, ως λέγεται, ατελείς τινες σχολαί· ανώτερα δε 
εκπαιδευτήρια δεν εδύναντο να συστηθώσι, λέγει ο Γιακωβάκης Ρίζος 
Νερουλός «ειμή υπό τον τίτλον επανορθωτικά καταστήματα 
MAISON DE CORRECTION» . Ούτω δε μό λις εδυνήθησαν ο ι άνδρες 
εκείνοι να διατηρήσωσιν εν τη Ανατολή άσβεστον τον λύχνον της 
παιδείας… « Παναγιώτης δε ο  Νικο ύσης και ο 
διάδοχος αυτού Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, λέγει Γιακωβάκης Ρίζος ο 
Νερουλός, κατώρθουν να λαμβάνωσιν άδειαν συστάσεως σχολείων εις 
διαφόρους πόλεις της τε Ευρωπαϊκής Τουρκίας και της Μικράς Ασίας και 
απεστόμουν τους κατά τόπους διοικητάς Τούρκους οτέ μεν δια δώρων, οτέ 
δε δια της ισχύο ς των παρά το ις υπο υργο ίς το υ 
Σουλτάνου». Αλλά σχολεία διατηρούμενα μόλις δια δωροδοκίας και δια 
της εμπνεύσεως φόβου, δεν ήτο δυνατόν να παρέξωσιν εις το  έθνο ς και 
μεγάλους άνδρας· άπορον μάλιστα είναι πως εμορφώθησαν και τινες, 
ικανοί να διδάσκωσι τα καλά γραμματικά, και να 
διατηρώσιν ούτως άσβεστον τουλάχιστον την λυχνίαν της παιδείας». 
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                 Αδ.Κοραής  1801, «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» σελ. 15. 

 

       Μία ενδιαφέρουσα  έρευνα στα πλαίσια της δρ διατριβής του έκανε ο 
κ.Ευαγγ. Τσιανάκας στο Τμήμα φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ αναφορικά με τα οθωμανικά                              
( μουσουλμανικά ) σχολεία της Πελποννήσου από τα τέλη του 17ου αι. 
μέχρι τις αρχές του 19ου, η δε έρευνά του βασίστηκε σε οθωμανικές πηγές 
και στις ταξιδιωτικές περιγραφές του Τούρκου περιηγητή Evliya Çelebi 
(1611-1681), ο οποίος περιηγήθηκε τον Μοριά το έτος 1667, 
περιγράφοντας λεπτομερώς τους τόπους που επισκέφτηκε., ενώ όπως 
αναφέρει ο κ. Τσιανάκας, έχει εξακριβωθεί (Δημητριάδης, 1973) ότι 
πολλές φορές οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι ανακριβείς ή 
χαρακτηρίζονται από υπερβολή, ιδιαίτερα όταν γίνεται αναφορά σε 
αριθμητικά δεδομένα. Στις ταξιδιωτικές περιγραφές των Ευρωπαίων 
υπάρχουν επίσης κάποιες αναφορές, οι οποίες, ωστόσο, δεν θεωρούνται 
από μόνες τους αξιόλογες. Για την απόκτηση των σχετικών πληροφοριών 
καταλληλότερες πηγές θεωρούνται οι οθωμανικές αρχειακές πηγές, οι 
οποίες μερικές φορές αναφέρονται στην ανέγερση ή την ανακαίνιση  ενός 
μουσουλμανικού σχολείου ή στην τοποθέτηση ενός δασκάλου (müderris) 
σε έναν μεντρεσέ (medrese: ιεροσπουδαστήριο). Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μας δίνουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό την γενική εικόνα της οθωμανικής εκπαίδευσης 
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στην τουρκοκρατούμενη Πελοπόννησο. Αναφέρει λοιπόν ο κ. 
Τσιανάκας: 

       « Η επίσκεψη του Evliya Çelebi στην Ελλάδα περιλαμβάνεται στον 
όγδοο τόμο του «Οδοιπορικού». Ο εν λόγω τόμος εκδόθηκε το 1928 στην 
Κωνσταντινούπολη από την «Τουρκική Ιστορική Εταιρεία» με επιμέλεια 
του Kisli Risat Bilge. Ο Evliya Çelebi επισκέφτηκε την Πελοπόννησο το 
1667. Από τις πόλεις της Πελοποννήσου πρώτη επισκέφτηκε την 
Κόρινθο, στη συνέχεια τα Καλάβρυτα, τη Βοστίτσα (Αίγιο), το Καστέλι, 
την Πάτρα, τη Γλαρέντζα (Κυλλήνη), το Χλεμούτσι, τη Γαστούνη, το 
Φανάρι, το Ναβαρίνο, τη Μεθώνη, την Κορώνη, την Καλαμάτα, την 
Ανδρίτσαινα, την Καρύταινα, το Λεοντάρι, το Λογκανίκο, τον Μυστρά, 
την Τσακωνιά, τη Μονεμβασία, την Τριπολιτσά, το Άργος και 
ολοκλήρωσε την περιοδεία του, φτάνοντας στην πόλη του Ναυπλίου 
(Δημητριάδης, 1973) 

    Από τις πηγές προκύπτει ότι, τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
βρίσκονταν γενικά είτε μέσα είτε κοντά στο μουσουλμανικό τέμενος της 
κοινότητας. Οι άνθρωποι τα αποκαλούσαν είτε  “mahalle  (γειτονιά)” 
είτε  “sıbyan“  (μαθητής) mektebi (σχολεία της γειτονιάς ή Δημοτικά 
Σχολεία).  Ιδρύονταν συχνά από ένα βακούφι (vakıf: ευσεβές ίδρυμα) και 
από κληροδοτήματα σημαντικών προσωπικοτήτων του κράτους ή 
αξιοσέβαστων πολιτών της τοπικής κοινωνίας. 

     Οι δαπάνες, ειδικά αυτές της μισθοδοσίας των δασκάλων, 
πληρώνονταν από τις χορηγίες των βακουφιών. Σύμφωνα με τη 
μουσουλμανική πρακτική  τα σχολεία sıbyan (Δημοτικά Σχολεία) ή της 
κοινότητας  ακολουθούσαν μια ενιαία μεθοδολογία διδασκαλίας: οι 
μαθητές διάβαζαν απλά το Κοράνι  στην αυθεντική αραβική γλώσσα, 
χωρίς μετάφραση και χωρίς κατανόηση ή ερμηνεία του κειμένου. Μόνον 
ορισμένα τελετουργικά επίκλησης διδάσκονταν στην τουρκική γλώσσα. 
Κάποια βακουφικά σχολεία, ανάλογα με το βαθμό ευημερίας της 
κοινότητας, παρείχαν τον ιματισμό, τα τρόφιμα και κάποιο χρηματικό 
ποσό στους μαθητές. 

        Στα σχολεία οι μαθητές κάθονταν γονατιστοί στο πάτωμα, που 
ήταν καλυμμένο  με χαλιά ή τάπητες, ή στα μαξιλάρια καθισμάτων που 

http://alphalinenet.wordpress.com/2009/04/01/%cf%84%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82/�
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έφερναν από τα σπίτια τους. Τα βιβλία τοποθετούνταν σε χαμηλά 
τραπεζάκια, τα αποκαλούμενα  “rahle-i tedris”  (γραφεία μελέτης), για 
την ανάγνωση. Οι μαθητές επαναλάμβαναν και απομνημόνευαν τα 
μαθήματα που ορίζονταν από το δάσκαλο. Η φυσική τιμωρία, το ράπισμα 
των χεριών των κοριτσιών και το κτύπημα των ποδιών των αγοριών, 
ήταν ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Κατά την έναρξη του νέου σχολικού 
έτο υς ήταν μέρο ς το υ τελετο υργικο ύ η εξής φράση το υ γο νέα προ ς το 
δάσκαλο παρουσία του παιδιού: “η σάρκα δική σο υ, τα κόκκαλα δικά 
μου!” Ο δάσκαλος εξουσιοδοτούνταν έτσι να τιμωρεί το παιδί με κάθε 
τρόπο, όταν έκρινε ότι άρμοζε. 

         Οι Οθωμανοί ενδιαφέρθηκαν επίσης για τη βαθύτερη γνώση της 
κλασικής ισλαμικής παιδείας. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν σε πολλές 
πόλεις μεντρεσέδες (medrese), οι οποίοι αποτελούσαν τμήματα   των  
μεγάλων μουσουλμανικών τεμενών  και συντηρούνταν από τα Βακούφια. 
Οι  μεντρεσέδες ήταν ένα είδος «κολεγίου» για τη συστηματική μελέτη 
των ισλαμικών επιστημών, ιδιαίτερα της ισλαμικής νομολογίας και του 
Κορανίου απ’ όπου έβγαιναν οι ανώτεροι κληρικοί/ νομικοί Ulema. 
Ταυτόχρονα,  διδάσκονταν και ορισμένα «βοηθητικά μαθήματα», όπως 
π.χ. η αραβική γραμματική και φιλολο γία, η γνώση των οπο ίων 
βοηθούσε στην κατανόηση των ιερών και νομικών κειμένων, αλλά και οι 
αποκαλούμενες “ξένες επιστήμες,” όπως η φιλοσοφία και η ιατρική, που 
αποτέλεσαν επίσης μέρος της εκπαίδευσης» .  

( *Γενικά για την οθωμανική εκπαίδευση βλ.: Andreas Kazamias, Education and the 
quest for modernity in Turkey, Chicago: The University of Chicago Press, 1966, 
Yahya Akyüz, Türk eğitim tarihi, başlangιçtan 1999’a (Ιστορία της τουρκικής 
εκπαίδευσης, από τις αρχές ως το 1999), Αlfa, Κωνσταντινούπολη, 1999. Hasan 
Akgündüz, Klasik dönem Osmanlı medrese sistemi: amaç – yapı – işleyiş [Το σύστημα 
των οθωμανικών μεντρεσέδων της κλασικής περιόδου: σκοποί – κτίρια - λειτουργία], 
Κωνσταντινούπολη: Ulusal Yayınları, 1997, Yasar Sarıkaya, Medreseler ve 
modernleşme [Μεντρεσέδες και εκσυγχρονισμός], Κωνσταντινούπολη: İz Yayıncılık, 
1997,  Cevat İzgi, Osmanlı medreselerinde ilim [Η επιστήμη στους οθωμανικούς 
μεντρεσέδες], Cilt 1-2, Κωνσταντινούπολη: İz Yayıncılık, 1997.   Akgündüz H., Klasik 
dönem Osmanlı medrese sistemi: amaç – yapı – işleyiş [Το σύστημα των οθωμανικών 
μεντρεσέδων της κλασικής περιόδου: σκοποί – κτίρια - λειτουργία], 
Κωνσταντινούπολη: Ulusal Yayınları, 1997.  Akyüz Y., Türk eğitim tarihi, 
başlangιçtan 1999’a (Ιστορία της τουρκικής  εκπαίδευσης, από τις αρχές ως το 1999), 
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Αlfa, Κωνσταντινούπολη, 1999.  İzgi C., Osmanlı medreselerinde ilim [Η επιστήμη 
στους οθωμανικούς μεντρεσέδες], Cilt 1-2, Κωνσταντινούπολη: İz Yayıncılık, 1997. 
Sarıkaya Y., Medreseler ve modernleşme [Μεντρεσέδες και εκσυγχρονισμός], 
Κωνσταντινούπολη: İz Yayıncılık, 1997). 

          Μετά τα παραπάνω, και την τόσο εμπεριστατωμένη έρευνα του κ. 
Τσιανάκα, εύκολα γίνεται κατανοητό, πως κάποιοι ερευνητές που δεν 
γνωρίζουν κάν τούρκικα και τα αρχεία, την δε Πόλη τα ξέρουν μόνο για 
«εκδρομή», μάλλον μπερδεύουν τα εδώ κι’ εκεί σπαρμένα οθωμανικά 
ιεροσπουδαστήρια που λειτουργούσαν με ιδιωτικούς ( βακουφικούς ) 
πόρους και  έβαζαν ελάχιστους αποφοίτους ( όσους χρειαζόταν η 
διοίκηση και μόνον ), με τα εδώ κι’ εκεί αντιστοίχως ελάχιστα σπαρμένα  
ελληνικά «ιεροσπουδαστήρια» που είτε έβγαζαν τους μελλοντικούς 
κληρικούς , είτε τους  ενταγμένους εντός της εκκλησίας κοσμικούς , κι’ 
αυτό όχι γιατί είχαν δικαίωμα ( ήταν ανακλητό προνόμιο ), αλλά γιατί 
είχαν δωρο δωκήσει γι’ αυτό  ! συν το  γεγο νό ς πως τα σχο λεία  ήταν 
ελάχιστα και σε μακρινές απο στάσεις και φυσικά τα παιδιά δεν 
μπορούσαν να μεταβούν σ’ αυτά ( λόγω αδυναμίας καλύψεως των εξόδων 
τους από τους γονείς τους ) , εκτός και τα αναλάμβανε κάποιος 
ευκατάστατο ς τρίτο ς ως χο ρηγό ς/ ανάδο χο ς , ή τα έστελναν στα 
επτάνησα ή την Ευρώπη . Οι υπόλοιποι ( ο πολύς πληθυσμός ) χριστιανοί 
και μουσουλμάνου βασικά ήταν αγράμματοι , με την εξής διαφορά: Οι 
μουσουλμάνοι αν ήθελαν και μπορούσαν να μάθουν «ιερά»  γράμματα  
το έκαναν ελεύθερα, ενώ υπερηφανεύοντο για την γνώση τους, αντιθέτως 
οι χριστιανοί δεν είχαν αυτό το δικαίωμα, αλλά μόνον το ανα πάσα 
στιγμή ανακλητό προνόμιο, καθώς  και ελάχιστα απομακρυσμένα από τα 
χωριά τους  βακουφικά σχολεία ( γεγονός αποτρεπτικό να 
παρακολουθήσουν , π.χ Σο πωτό  Καλαβρύτων ό πο υ δίδαξε και ο  Ηλ. 
Μηνιάτης  ), συν το  ότι ό ταν το  προ νό μιο  ανακαλείτο , έπρεπε  να 
πηγαίνουν «κρυφίως» σ’ αυτά, ενώ επ’ουδενί υπερηφανεύοντο πως 
‘ξέραν «γράμματα» , γιατί εύκολα αυτό εκλαμβανόταν ως «έπαρση/ 
εξυπνακισμός» και λόγω «παρεξήγησης»  συχνά κινδύνευε  η ζωή τους !!! 
Ποιος μάθαινε «γράμματα» σε μουσουλμάνους και/ ή χριστιανούς ; 
Κυρίως , οι ιερείς των δογμάτων τους. 

     Όσο  και να θέλει κανείς , δεν μπορεί να αρνηθεί την μεγάλη 
προσφορά της Εκκλησίας για την διατήρηση της αυτοσυνειδησίας του 
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Γένους και την αναζήτηση της ελευθερίας καθ' όλη την διάρκεια της 
δουλείας. 

        Βεβαίως, υπάρχουν μονίμως εκείνοι που αρνούνται την προσφορά 
των Κληρικών, πολύ δε περισσότερο των Αρχιερέων, κατά τον αγώνα 
του 1821 η την υποτιμούν, παρότι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την 
προσφορά τους και ειδικά των Αρχιερέων, εκτός του χαμηλού κλήρου. 

       Ο  Charles Frazee στο βιβλίο του «Ορθόδοξος Εκκλησία και ελληνική 
ανεξαρτησία 1821-1852», μεταξύ των άλλων καταγράφει την άποψη που 
είχαν οι Τούρκοι για τις ενέργειες των Αρχιερέων, γι' αυτό και τους 
φυλάκιζαν, όπως διασώζεται στο υπόμνημα του Pisani, που ήταν 
Βρετανό ς δραγο υμάνο ς: « Πρέπει να μην ξεχνάμε ό τι η το υρκική 
κυβέρνηση θεωρεί πως ο ελληνικός Κλήρος είναι η πραγματική αιτία της 
εξεγέρσεως των Ελλήλων υπηκόων της Τουρκίας» . Αυτό ακούστηκε 
στον ΣΚΑΙ, αλλά επί της αρνητικής λογικής πως οι ιερείς ήταν                                
« μουτζαχεντίν» που ήθελαν να κάνουν θρησκευτικές εκκαθαρίσεις 
μουσουλμάνων !!!  

      Ο Ch.Frazee αποδεικνύει, με βάση τις πηγές και άλλες μαρτυρίες, ότι 
κατά τον καιρό της Επαναστάσεως σε ολόκληρο το Οθωμανικό κράτος 
υπήρχαν 195-200 Αρχιερείς. Από αυτούς αποδεδειγμένα οι 81 είχαν 
μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία, χωρίς να υπολογισθούν και οι άλλοι που 
τυχόν ήταν Φιλικοί, αλλά δεν έχουμε επίσημες μαρτυρίες. Επίσης, 
αποδεικνύει ότι από τους 200 Αρχιερείς οι 73, ποσοστό 36,5%, έλαβαν 
ενεργό μέρος στον αγώνα «επώνυμα και αδιαμφισβήτητα», οι 42 
Αρχιερείς, ποσοστό 21,0%, ταλαιπωρήθηκαν, φυλακίσθηκαν και 
βασανίσθηκαν, 45 Αρχιερείς, ποσοστό 22,5%, «θυσιάσθηκαν για την 
ελευθερία, είτε από βασανιστήρια και θανατώσεις των Τούρκων, είτε σε 
πολεμικές συρράξεις», το δε συνολικό ποσοστό αυτών που συμμετείχαν 
ενεργώς στον αγώνα ανέρχεται στο 80%. 

      Όπως είχα αναφέρει ήδη από το 1ο σχολιαστικό μου άρθρο, ο 
«αφορισμός» δεν ήταν αποτέλεσμα της βουλήσεως του « ελεύθερου 
πολιορκημένου » Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ ( παπάς 
κρεμάμενος έγραφε κι’ απόγραφε όπως λέει η λαϊκή παροιμία )  , ούτε καν 
των Συνοδικών Αρχιερέων, αλλά ήταν απόφαση μιας μεγάλης 
Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, που αποτελείτο από 72 εγκρίτους Ρωμηούς 
της Πόλης, εκ των οποίων οι 49 ήταν λαϊκοί και οι 23 Κληρικοί - 
Αρχιερείς. Στην Κληρικολαϊκή αυτή σύναξη αποφασίστηκε, οι μεν 
λαϊκοί να υποβάλλουν αναφορά αποκηρύξεως της επαναστάσεως και 

http://books.google.com/books?id=Khk7AAAAIAAJ&lpg=PP1&dq=Charles%20Frazee&hl=el&pg=PA50#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com/books?id=Khk7AAAAIAAJ&lpg=PP1&dq=Charles%20Frazee&hl=el&pg=PA50#v=onepage&q&f=false�
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δήλωση υποταγής, οι δε Κληρικοί να συνθέσουν την πράξη του 
αφορισμού που τους ζητήθηκε από την Υψηλή Πυλη ( Bab-i Humayun ) 
και αυτό , βέβαια, για να καθησυχάσο υν το υς Το ύρκο υς, επειδή ο ι 
συνθήκες ήταν τραγικές για τους κατοίκους της Κωνσταντινουπόλεως, 
πο υ απειλο ύντο με σφαγή.  Ο αφο ρισμός  αυτός, εκτός του ότι δεν 
εξεδόθη με τις απαραίτητες προϋποθέσεις του Κανονικού δικαίου , 
συγχρόνως το πρώτο κείμενό του είναι διατυπωμένο σε έγκλιση ευχετική 
ευκτική («αφωρισμένοι υπάρχειεν»), στο δε δεύτερο «αφοριστικό» 
κείμενο από τους 12 ρηματικούς τύπους, οι 8 είναι σε έγκλιση ευχετική 
ευκτική, ο ι 3 σε έγκλιση προστακτική και μόνο 1  σε έγκλιση οριστική, 
αλλά και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι διατυπωμένο σε δεύτερο 
πρόσωπο ενικού η πληθυντικού αριθμού. Δηλ. για όσους ξέρουν ακόμα 
ελληνικά « ήξεις αφήξεις» και αοριστολογίες για να ρίξουν «στάχτη στα 
μάτια», να γλυτώσουν τις σφαγές, αλλά και οι απομακρυσμένοι από την 
Πόλη επαναστάτες ( Μολδοβλαχία και Μοριά )  να λάβο υν το μήνυμα 
πως ο  αφο ρισμό ς είναι «ψεύτικος» και να ξεκινήσουν την επανάσταση 
χωρίς ηθικές/ θεολογικές αναστολές. 

      Συμπέρασμα

       Αξίωμα 5ο: « Δεν υπήρξε ορκωμοσία και αγ. Λαύρα. Ο Π.Π.Γερμανός 
δεν ήταν ποτέ  εκεί , ούτε στις 25 Μαρτίου 1821 έκανε κάτι »  

: Η επιχειρούμενη υποχώρηση της θρησκευτικότητας σε 
μια σειρά από  χώρες της Δύσης συμβαδίζει με τη θυελλώδη άνοδο του 
θρησκευτικού φανατισμού σε άλλες , όπου ένας συμψηφισμός θα 
κατέγραφε μάλλον άνοδο της θρησκείας. Παρά όμως την αποκαθήλωση 
της θρησκευτικότητας  στις χώρες της δύσης, τελικά δεν  εξέλιπε η 
εξουσία κάποιας μορφής «λατρείας». Τα παραδοσιακά ιερατεία έδωσαν 
τη θέση τους στους «μικρούς θεούς» των εργαστηρίων, στους «ιερείς» 
της τεχνοκρατίας, στους γκουρού της ιδιοτέλειας, της απληστίας, στους 
πανίσχυρους οίκους αξιολόγησης και τοκογλύφους αδύναμων χωρών !!! 

       ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ: 

      Κύριοι, τα απομνημονεύματα του Π.Π.Γερμανού τα διαβάσατε ;  Ο 
ίδιος αναφέρει πως ήταν στην αγ. Λαύρα για περίπου 9 ημέρες και μετά    
( ανεχώρησε για Νεζερά Πατρών ). Αλλά άς ξαναδούμε τα γεγονότα 
λεπτομερώς: 

        Οπως αναφέρονται στα απομνημονεύματα του Π.Π.Γερμανού ( σελ. 
22-28 ), στον Φωτάκο, στην Γαλλική εφημερίδα «le constitutionnel” της 
6ης Ιουνίου 1821, στα απομνημονεύματα του Θεοδ. Ρηγόπουλου και 



 

[173] 

 

173 

τόσων άλλων σύγχρονων αγωνιστών ή ιστορικών, οι οθωμανοί της 
Πελοποννήσου , γνωρίζοντας τις συνωμοτικές ενέργειες των Ελλήνων, 
την σύναξη της Βοστίτσας    ( Αιγίου ) στα τέλη Ιανουαρίου 1821, το 
κίνημα του Υψηλάντη στην Μολδοβλαχία και με δεδομένη την  έλλειψη 
στρατευμάτων τους από την Πελοπόννησο λόγω Αλή Πασά, 
θορυβημένοι κάλεσαν τις κεφαλές των  Ελλήνων στην Τριπολιτσά, δήθεν 
για τα φορολογικά, αλλά ουσιαστικά  για να τις εγκλωβίσουν ούτως ώστε 
οι Ελληνες χωρίς αρχηγούς να μην «στασιάσουν» ( βρεθούν σε αταξία , 
όπως λένε οι οθωμανικές πηγές ). Μεταξύ των κληθέντων ήταν και ο  
Π.Π.Γερμανός. Στο δρόμο Πάτρα – Τριπολιτσά προσποιήθηκε  αδιαθεσία                            
( υπάρχει ολόκληρη γνωστή ιστορία γι’ αυτό πολυδημοσιευμένη ) για να 
μην εγκλωβιστεί στην Τριπολιτσά και έμεινε για ημέρες στη μονή Αγ. 
Λαύρας (θ’/ 9η Μαρτίου έως και την ιη’/18η Μαρτίου 1821 με κάτι 
πισωγυρίσματα προς Μαζέϊκα). Εκεί βρέθηκε η ευκαιρία να 
ξανασυζητήσει με τον Ζαΐμη, τον Φωτήλα, τον Πετιμεζά, τον Λόντο, τον 
Χαραλάμπη, όσα είχαν ξαναπεί για επανάσταση το ν  Ιανο υάριο  στη 
Βοστίτσα, ελπίζοντας ότι το ίδιο έκανε στη Μάνη και στην Καλαμάτα ο 
Κολοκοτρώνης, ο Πετρόμπεης, ο Παπαφλέσας και αυτό χωρίς να έχουν 
κινητά τηλέφωνα να συντονιστούν !!! Εν τω μεταξύ  από τις 14 – 17 
Μαρτίου 1821, στα Καλαβρυτοχώρια ( Κλουκίνες, Αγρίδι, Σοπωτό, 
γεφύρι αμπήμπαγα, φροξυλιά, χελονωσπηλιά ) πρωτοπαλίκαρα χτυπούσαν  
οθωμανούς και συνεργάτες τους φοροεισπράκτορες υλοποιώντας 
προεπαναστατικά  χτυπήματα. Στις 17 Μαρτίου 1821, ανήμερα της 
εορτής του αγίου Αλεξίου, του οποίου η Κάρα βρίσκεται στην Αγ. 
Λαύρα  και πανηγυρίζει η μονή, τελέσθηκε δοξολογία με όλες τις 
«Καλαβρυτινές Κεφαλές» , τον Π.Π Γερμανό και τον Κερνίκης Προκόπιο, 
παρουσία πλήθους κόσμου προσκυνητών που δεν ήξεραν τι τους 
περίμενε.  Εκεί πρέπει να έγινε αυτό που λέμε «ορκωμοσία»                                
( 17.03.1821 ), της οποίας οι λεπτομέρειες είναι περισσότερο 
προφορικές, αν και υπάρχουν και έγγραφα και βιογραφίες . Στη συνέχεια 
όλοι έφυγαν  για τους τόπους τους γνωρίζοντας πως δεν υπήρχε σημείο 
πισωγυρίσματος. Ή θα ελευθερώνονταν ή θα πέθαιναν. Έτσι ο 
Π.Π.Γερμανός βρέθηκε από τις 18 Μαρτίου στα Νεζερά Πατρών. Τις 
ίδιες  ημέρες κινούσε και ο Πετρόμπεης από την Μάνη  ( Αρεόπολη, 17 
Μαρτίου 1821 )  να συναντήσει τον Κολοκοτρώνη προ της Καλαμάτας, 
ενώ συμπτωματικώς ο Αλ. Υψηλάντης την ίδια ημέρα  ( 17 Μαρτίου 
1821 ) ξαναόρκιζε Ελληνες στον ναό Ταξιαρχών Βουκουρεστίου.  Στις 
21  Μαρτίου 1821  οι Καλαβρυτινοί χτύπησαν  την φρουρά του βοεβόδα 
Καλαβρύτων Αρναούτογλου και ελευθέρωσαν τα Καλάβρυτα έχοντας 
μπαϊράκι το παραπέτασμα της ωραίας πύλης του ναού του αγ. Αλεξίου, 
το γνωστό «λάβαρο», πο υ είχαν κεντήσει γυναίκες της Σμύρνης στις 
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αρχές του 18ου αιώνα, με ἀρχικεντήστρα την Χρύσω, ἡ ὁποία 
τελειώνοντάς το ἄφησε καί τήν τελευταία της πνοή όπως λέει η 
παράδοση. Ἀλλά καί ὁ « Ἐπιτάφιος» τῆς ἴδιας Μονῆς εἶχε κεντηθεῖ στή 
Σμύρνη το ἔτος 1754, ἀπό μία Ἑλληνίδα, τήν Κασσιαν.  Τα παραπάνω τα 
πιστοποιούν, ο κώδικας της μονής με ημερομηνία  έναρξης εγγραφής 
γεγονότων ήδη από τις 15.12.1703, τα πιστοποιητικά των αγωνιστών του 
1821 με καταγωγή από τα Καλαβρυτοχώρια  ( αρχείο αγωνιστών 1821, 
εθνικής βιβλιοθήκης ) και ειδικά του μπαϊρακτάρη ( σημαιοφόρου ) 
καλό γερο υ Γρ. Ντό κο υ από  την Βυσωκά Καλαβρύτων, καθώς  και ο ι 
προφορικές παραδόσεις και τα τραγούδια των προπαππούδων μας όλων 
ημών. Στις 2 2-23 Μαρτίου απελευθερώθηκε η Καλαμάτα, στις 22 
μπήκαν στο Αίγιο ( Λόντος ) και στις 25 Μαρτίου  1821 ( που είναι μια 
ημερο μηνία πο υ είχε ο ριστεί για την επανάσταση, μαζί με τις 
εναλλακτικές του αγ. Γεωργίου ( 23.04.1821 ) και της 29ης Μαΐου, ( αλλά 
τους πρόλαβαν τα γεγονότα και όλα έγιναν νωρίτερα ), επεδόθη δήλωσις 
(declaration) στα προξενεία των ξένων δυνάμεων στην Πάτρα ( 
Αχαϊκό Διευθυντήριο ) και στην Καλαμάτα ( Μεσσηνιακή Γερουσία ) 
αναφέροντας ότι το  έθνο ς των ελλήνων ήταν σε επανάσταση (self 
determination )και  όχι στάση/ αταξία. Αυτή η πράξη είναι βαθιά 
πολιτική και διεθνοποιεί τον αγώνα. Αυτές τις δηλώσεις έλαβε και ο 
Κο ραής και τις δημο σίευσε στο  Παρίσι. Εκεί αναφέρεται και η Αγ. 
Λαύρα». Δημοσιεύσεις έγιναν και στις εφημερίδες: le constitutionnel/ 
συνταγματικός ( Παρίσι )  και Times / καιρο ί  ( Λονδίνο). Ουδέν 
ακούστηκε στον τηλεοπτική εκπομπή. 

       
Τα απομνημονεύματα το Π.Π.Γερμανού. Παρακαλώ ας τα διαβάσουν  ( σελ.28, στιχ.22 ) 
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  Η Γαλλική εφημερίδα που 
6 Ιουνίου 1821 αναφέρει τα περί αγ. Λαύρας και Π.Π.Γερμανού. Πότε πρόλαβαν οι 

«μυθοπλάστες» να φτιάξουν τον μύθο της εκκλησίας και του Π.Π.Γερμανού ; 

          Τα έχω πει αρκετές φορές από αυτές τις σελίδες και θα τα ξαναπώ. 
Ο Ιωάννης Φιλήμων τεκμηριώνει ότι ήδη από τις 21.03.1821 είχε 
ξεκινήσει η απελευθέρωση πόλεων ( Καλάβρυτα ): «Αληθές είναι ότι η 
Επανάσταση έλαβε χαρακτήρα γενικώτερον απ’ τις 25, αλλά η πρώτη αρχή 
της υπάρχει κυρίως απ’ τις 21, διότι αι σημαίαι ανυψώθησαν, τα εθνόσημα 
διενεμήθησαν και οι Τούρκοι στα φρούρια κλείσθηκαν».                                          
Τα απομνημονεύματα του Π.Π.Γερμανού ( σελ 28, στιχ. 22 ) όπου 
αναφέρει πως έμεινε για ημέρες στην αγ. Λαύρα και μετά αναχώρησε για 
Νεζερά Πατρών . Ο  χ.φ Κώδικα της μονής πο υ χρο νολο γείται από  τις 
15.12.1703. Τα απομνημονεύματα του Θεοδ. Ρηγόπουλου, τα 
πιστοποιητικά του Γρηγ. Ντόκου από τη Βυσωκά  ( Σκεπαστό ) 
Καλαβρύτων ( αρχ. Αγωνιστών 1821, εθνική βιβλιοθήκη ) πο υ είχε για 
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σημαία το γνωστό λάβαρο. Η «Αζανιάδα» του καθηγ. Γεωργίου 
Παπανδρέου ( 1886, σελ. 162-163 ) , Οι καταγραφές του Αλ. Μπίκου στα 
τέλη του 19ου αιώνα και το τραγούδι της Γεωργούλας Μπαλιάτσου από 
το Παγκράτι Καλαβρύτων που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην αγ. Λαύρα 
στη μάχη των Καλαβρύτων ( σελ. 44-45, Π.Παπαρρηγόπουλου, 
λαογραφικά Καλαβρύτων 1979 ). Όλοι αυτοί είναι συνωμότες εθνικού 
μύθου και εμείς ανόητοι και όλοι οι αρνητές είναι οι αντικειμενικοί 
αποκαταστάτες ; Φυσικά και τα γεγονότα πρόλαβαν την 25η Μαρτίου και 
όλα έγιναν νωρίτερα και εξ αυτού του λόγου ο  Π.Π.Γερμανός δεν ήταν 
στην αγ. Λαύρα την 2 5η. Γιατί ό μως δεν λέγο νται ξεκάθαρα τα 
προηγούμενα αληθινά περιστατικά ;  Γιατί αφήνοντε μισές πληροφορίες ; 
Ότι δηλ. πράγματι έγιναν  γεγονότα από 8-18 Μαρτίου 1821 στην αγ. 
Λαύρα , καθώς και στα Καλάβρυτα, στην Αρεόπολη, στην Καλαμάτα, 
στο Αίγιο στην Πάτρα και τόσα άλλα μέρη από 21-26  Μαρτίου1821  ;

      Στους αρνητές της αγ. Λαύρας είναι και ο καθηγ. Σπ. Ασδραχάς, ο 
οποίος ήδη με δημοσιεύματα από το 1993, τα οποία αναδημοσιεύονται 
συνεχώς , απο τελώντας  έτσι βιβλιο γραφία και βασική πηγή των 
αναθεωρητών. Αυτά μαθαίνουν και οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. ( βλ. 
ιστορικά απεικίματα εκδ. θεμέλιο 1995, σελ. 101-104, Καθημερινή 23.03.1993 και 
εφημερίδα: ΕΔΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 01.03.2011 αναδημοσίευση της απόψης του Σπ. 
Ασδραχά, πως δεν υπήρξε αγ. Λαύρα την 25.03.1821) . 

  

        Γιατί ό μως δεν αναφέρο υν τι έγινε στην αγ. Λαύρα πρίν την 2 5η 
Μαρτίου 1821 ;  

       Ο Π.Π.Γερμανός αναφέρει στ’ απομνημονεύματά του των εκδόσεων 
ΔΡΟΜΕΥΣ 1996, και ειδικά στη σελ. 28 στιχ. 22 : "..όθεν μερισθέντες 
ανεχώρησαν εκ της Λαύρας, ο μεν Π.Π. ο Κερνίκης και Ανδρέας Ζαήμης 
δια τα Νεζερά, ο δε Ασημάκης Ζαήμης και Φωτήλας δια την Κερπινήν, ο 
δε Σωτήριος Χαραλάμπης και Σωτήριος Θεοχαρόπουλος δια 
Ζαρούχλαν..".  

          Πως αναχώρησε εκ της Λαύρας εάν δεν ήταν εκεί ;  Γιατί δεν 
λέγεται: «Δεν ήταν  μεν στις 25 Μαρτίου 1821 στην αγ. Λαύρα , αλλά ήταν 
εκεί νωρίτερα και αρκετές ημέρες, όλα  αυτά δε που λέγονται για 
δοξολογίες και λάβαρα «μάλλον» έγιναν στις 17 Μαρτίου 1821 που 
πανηγυρίζει η μονή λόγω του αγ. Αλεξίου και έτσι βρέθηκαν εκεί χιλιάδες 
ανυποψίαστοι προσκυνητές που χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει 
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βρέθηκαν ξαφνικά να είναι ορκισμένοι αγωνιστές ». Τόσο απλό είναι και 
θα ήμασταν όλοι και σωστοί  ιστορικά και ευχαριστημένοι !!! 

      Εξάλλου ο οθωμανός ιστοριογράφος Ahmet Cevdet Pasha (1822 – 
1895 ) στην πολύτιμη ιστορία του  Tarih-i Cevdet ve Belagat-i 
Osmaniyye    που το τμήμα της απου αφορούσε την ελληνική 
επανάσταση μεταφράστηκε και αποδόθηκε από τον Νικηφ. 
Μοσχόπουλο, στο  μνημειώδες έργο  το υ : « Πως είδαν οι Τούρκοι 
ιστοριογράφοι την Ελληνική επανάσταση , εν αντιπαραβολή και προς 
τους Έλληνας ιστορικούς», Αθήνα 1960 και επανέκδοση εκδ. Εντυπον , 
Αθήνα 2003 )  καταγράφει και με αυτό  τον τρόπο  επιβεβαιώνει ( τόμοι 
11-12 επ. )  πως τα επαναστατικά γεγονότα του Μαρτίου 1821 στην 
Πελοπόννησο ( για τους Τούρκους «ληστρικά κακουργηματικά γεγονότα 
(sic )» ) ξεκίνησαν από τα Καλάβρυτα, αποτέλεσαν δε την βασική αιτία 
απαγχονισμού του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ ( Κυριακή του Πάσχα 
10/22 Απριλίου 1821  ή 19ην  Ρετζέπ στα οθωμανικά ), σύμφωνα με την 
διαταγή εκτελέσεώς του και τον γιαφτά  ( χαρτόνι ) που του κρεμάστηκε 
στο στήθος ( βλ. σελ. 103  & 183 αντιστοίχως από το βιβλίο του Νικ. 
Μοσχόπουλου ). Φυσικά η επιβεβαίωση αυτή, ουδόλως στερεί των 
πρωταγωνιστικό ρόλο  και την αγωνιστικότητα των  πληθυσμών , καθώς 
και άλλων περιοχών της Πελοποννήσου και του ελληνισμού . 

*Το πρωτότυπο κείμενο της ιστορίας Tarih-i Cevdet ve Belagat-i 
Osmaniyye, θα το βρείτε στην οθωμανική γλώσσα / γραφή                                     

« ελεύθερο αναγνώσεως» στον ιστότοπο  
http://www.archive.org/search.php?query=ahmet%20cevdt                                

του πανεπιστημίου του Τορόντο ( Καναδά). 

http://www.archive.org/search.php?query=ahmet%20cevdet�
http://www.archive.org/search.php?query=ahmet%20cevdet�
http://www.archive.org/search.php?query=ahmet%20cevdt�
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     *Νικηφ. Μοσχόπουλος ( A.Cevdet Pasha ). Σελ. 103, Ο Π.Π.Γερμανός και οι 
Καλαβρυτινοί δεν πάνε στην Τρίπολη. Η επανάσταση αρχίζει στα Καλάβρυτα. Σύλληψη 
του βοεβόδα Καλαβρύτων Αρναούτογλου. 
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      Επίσης, το πρωί της Κυριακής 10/22 Απριλίου 1821, εξεδόθη η 
παρακάτω  δ/γή εκτελέσεως, η οποία και εφαρμόστηκε το απόγευμα της 
ιδίας ημέρας με το κρέμασμα του υπερήλικα Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ 
στην κεντρική πύλη εισόδου στο Πατριαρχείο στο Φανάρι. Η δ/γή κατά 
τα ήθη της εποχής γράφτηκε σε ένα χαρτόνι ( γιαφτά ) και «φορέθηκε» 
στον λαιμό του Πατριάρχη, αναγράφοντας αυτολεξεί τα εξής, σύμφωνα 
με τα οθωμανικά αρχεία, τον Ahmet Cevdet Pasha και τον ερευνητή των 
οθωμανικών αρχείων Νικηφ. Μοσχόπουλο: 

      «Επειδή χρέος των ανωτέρων και των αρχηγών, οιουδήποτε έθνους, 
είναι το επαγρυπνείν νυχθημερόν επί των εις την επιτήρησιν αυτών 
εμπεπιστευμένων προσώπων, το πληροφορείσθαι περί πασών των πράξεων 
αυτών και αναφέρειν εις την κυβέρνησιν πάντα τα μεταξύ αυτών 
ανακαλυπτόμενα εγκλήματα και οι Πατριάρχαι, όντες επίσης, ως εκ της 
θέσεως αυτών, ανώτεροι και αρχηγοί των υπηκόων, οίτινες ζώσιν εν 
ασφαλεία υπό την σκιάν της αυτοκρατορικής εξουσίας, οφείλουσιν, ίνα προ 
πάντων ώσιν άμωμοι, έντιμοι, χρηστοί και ειλικρινείς κεκτημένοι δε τας 
ιδιότητας ταύτας, αφ' ου εννοήσωσι τας αγαθάς και κακάς κλίσεις λαού 
τίνος, οφείλουσιν, ίνα προλαμβάνωσιν εγκαίρως τας κακάς δι' απειλών τε 
και συμβουλών, εν ανάγκη δια τιμωριών κατά τα παραγγέλματα της 
θρησκείας αυτών, και πληρούσιν ούτω μέρος της ευγνωμοσύνης ην 
οφείλουσι τη υψηλή Πύλη δια τας ευεγερσίας και τας ελευθερίας, ην 
απολαύουσιν υπό την αγοθοεργόν αυτής σκιάν. 
 
       Αλλ' ο αλητήριος Ρωμηός Πατριάρχης, όστις όμως έδωκε 
προηγουμένως τοσαύτα αφοσιώσεως δείγματα, δεν ηδυνήθη να μη 
συμμεθέξη νυν εις τας στάσεις και την επανάστασιν του έθνους αυτού, 
επιχειρισθείσαν υπό διαφόρων διεφθαρμένων ανθρώπων, επιλαθομένων 
εαυτών και παρασυρομένων υπό διαβολικών και χιμαιρικών ιδεών χρέος 
δε αυτού ην, όπως διδάξη τους αμαθείς, ότι προέκειτο ενταύθα περί 
επιχειρήσεως ματαίας, ουδέποτε δυναμένης ίνα πραγματοποιηθή, επειδή τα 
κακά σχέδια ουδέποτε θριαμβεύουσι κατά της μωαμεθανικης ισχύος και 
θρησκείας, λαβουσών την ύπαρξιν αυτών παρά του θεού από χιλίων και 
πλέον ετών, και διατηρηθησομένων μέχρι της τελευταίας κρίσεως, ως 
βεβαιεί ημάς ο ουρανός δια αποκαλύψεων και θαυμάτων. Εν τούτοις ένεκα 
της διαφθοράς της καρδίας αυτού ου μόνον δεν εγνωστοποίησεν, ουδ' 
ετιμώρησε τους απλούς ανθρώπους, οίτινες επλανήθησαν, αλλά, κατά 
πάσαν πιθανότητα, αυτός ο ίδιος μετέσχε κρυφίως ως αρχηγός της 
επαναστάσεως, ώστε αναποφεύκτως σχεδόν άπαν το ρωμαίικον έθνος, εν 
υπάρχουσι πολλοί αθώοι και δυστυχείς υπήκοοι, ουδέ την ελαχίστην ταύτης 
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γνώσιν έχοντες, θέλει καταστραφή ίσως εκ θεμελίων και καταστή το 
αντικείμενον της οργής του Θεού. 

       Όταν η αστυνομία επληροφορήθη περί της επαναστάσεως, και αφ' ου 
αυτή εγνώσθη υπό του κοινού, η υψηλή Πύλη, υπό μόνης της συμπαθείας 
προς τους δυστυχείς αυτής υπηκόους ορμουμένη, εζήτησεν ίνα επαναγάγη 
αυτούς δια της γλυκύτητος εις την οδόν της σωτηρίας, και διεύθυνεν επί 
τούτω προς τον Πατριάρχην προσταγήν, διαλαμβάνουσαν διαταγάς και 
συμβουλάς αναλόγους προς τον σκοπόν τούτον, μετά διαταγής προς τον 
Πατριάρχην, όπως αναθεματίση πάντα τα μέρη του τόπου, ένθα ο 
τρόπος ούτος κατέστη αναγκαίος κατά των συμμετασχόντων της 
επαναστάσεως υπηκόων. 

     Άλλ' αντί να δαμάση αυτούς, και πρώτος αυτός να επανέλθη εις το 
χρέος αυτού, αυτός ο άπιστος υπήρξεν υπέρ πάντα άλλον ο άξων πασών 
των αταξιών, των μέχρι του δεδιαταραξασών την κοινήν ησυχίαν, 
επείσθημεν, ότι και αυτός εγεννήθη  εις Μωριά , και ότι εγνώριζε πάσας 
τας βιαίας κακουργηματικάς εγκληματικάς πράξεις, ας τινές υπήκοοι 
πεπλανημένοι έπραξαν εκεί εις την επαρχίαν των Καλαβρύτων. Ούτω 
λοιπόν αυτός ο ίδιος υπήρξεν αίτιος της εξοντώσεως και της απωλείας, ην 
βεβαίως θέλουσιν υποστεί τη βοήθεια του Θεού. Επειδή δε επείσθημεν 
απανταχόθεν περί της προδοσίας αυτού ου μόνον κατά της υψηλής Πύλης, 
αλλά και κατά του ιδίου αυτού έθνους, αναγκαίον κατέστη, όπως αφαιρεθή 
το σώμα του από της γης και δια τούτο απηγχονίσθη, ίνα χρησιμεύση εις 
παράδειγμα δια τους λοιπούς.»   

Εξεδόθη την 19 του μηνός Ρετζέπ έτος 1230 (10/22 Απριλίου 1821). 



 

[181] 

 

181 

 

Σελ. 183 ( Νικηφ. Μοσχόπουλος ) : Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’, απαγχονίζεται ως 
προδότης, αρχηγός της επανάστασης και λόγω ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ !!!! 
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     Εν τω μεταξύ, άλλο ς ένας σύγχρο νο ς ( αυτή την φορά ) Τούρκος  
ιστορικός καθηγητής, ο  Δρ Ali Fuat  ORENC με το βιβλίο του:                   
« Unuttuğumuz Mora Türkleri Balkanlarda İlk Dram ve Eyaletten 
Bağımsızlığa Yunanistan /  Οι ξεχασμένοι Τούρκοι του Μοριά. Το πρώτο 
βαλκανικό δράμα και η κατάσταση ανεξαρτησίας της  Ελλάδας» ( ISBN: 
978 – 9944-118-37-8 ), το οποίο έχει ήδη δύο εκδόσεις, κάνει 10 
αναφο ρές στα Καλάβρυτα και στον ηγετικό  ρό λο  της περιο χής στην 
επανάσταση το υ ’2 1 , στηριζό μενο ς στα ο θωμανικά αρχεία και την 
επίσημη ιστοριογραφία του Ahmet Cevdet Pasa  και του Esad Efendi κ.ά 

Πλέον συγκεκριμένα στη σελ. 22, κάνει αναφορά στα Καλάβρυτα και τα 
Ορλωφικά. 

Στη σελ. 29: αναφέρεται στην κατάσταση των μουσουλμάνων της 
περιοχής Καλαβρύτων και τις φρουρές τους. 



 

[183] 

 

183 

Στις  σελ. 33 -35  και σελ. 38: Η επανάσταση άρχισε στα Καλάβρυτα στις 
21 Μαρτίου 1821 ( παλαιό ημερολόγιο ). Σφαγιάστηκαν 200 Τούρκοι           
( βιβλιογ.: Esad Tarih σελ..144-159, Cevdet Tarih IX, σελ.50-55 ). 

Στη σελ. 39:  … Μετά την σφαγή των Καλαβρύτων, ακο λο ύθησε η 
ακόμα μεγαλύτερη της Τριπολιτσάς . 

Σελ. 53: …. Οι ειδήσεις της σφαγής ( επανάστασης ) των Καλαβρύτων 
έφτασαν στην Πόλη και άρχισαν οι εκτελέσεις ( Πατριάρχη κ.λ.π ). 

Σελ.: 54 Ο Πατριάρχης γνώριζε τι θα γινόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 
Μοριά , και ειδικά  στα Καλάβρυτα, γι αυτό εκτελέστηκε … 

Σελ. 112:  Στις 21 Μαρτίου  1821 σφαγιάστηκαν περίπου 200 Τούρκοι, 
κάηκαν 100 σπίτια και 2 τεμένη στα Καλάβρυτα.  

Σελ. 138: Ο Ιμπραήμ  ζήτησε από τα Καλαβρυτοχώρια να προσκυνήσουν 
( af ) , αλλά αυτά  αρνήθηκαν. Αναφορά σε μάχες  και στο  Μ. Σπήλαιο . 

      Το ότι τα Καλάβρυτα και τα Καλαβρυτοχώρια πρωτοστάτησαν στον 
αγώνα της ανεξαρτησίας  («πρώτοι μεταξύ ίσων»),  επ’ ουδενί μειώνει 
τον ρόλο, την σπουδαιότητα και την σημασία των υπολοίπων αγωνιστών 
( στεριανών και θαλασσινών), καθώς και της απελευθερώσεως των 
πό λεων, χωριών και νησιών το υς,  μιας και το  κίνημα/ αγώνας ήταν 
μαζικός και  όχι αγώνας δρόμου για το ποιος θα βγει πρώτος !!! 

     Θερμή παράκληση λοιπόν στους ερευνητές των ιστορικών πηγών, 
πριν αβασάνιστα υιοθετήσουν νέες όψιμες «ανατρεπτικές» απόψεις,  να 
έχουν πρόσβαση στα οθωμανικά αρχεία και Τούρκικες πηγές/ 
ιστοριογραφία και σε συνδυασμό με μια καλόπιστη  ματιά στα ελληνικά 
αρχεία και  πηγές να επαναπαρουσιάζουν  μεν τα γεγονότα, με σύγχρονη 
ματιά, αλλά χωρίς εμπάθεια και τοπικισμό …!!! 

        Αγαπητοί, τα παραπάνω γεγονότα, με την συμβολική συγκέντρωσή 
τους το 1838 (διάταγμα Όθωνα) σε μία ημερομηνία (25η 
Μαρτίου/Ευαγγελισμού, συμβολισμός, θέλημα θεού να σκλαβωθούμε, 
θέλημα θεού να ελευθερωθούμε), ουδέποτε αμφισβητήθηκαν έντονα ή 
ανατρεπτικά από τους ζώντες Αγωνιστές του 1821, τουναντίον τελικά τα 
συμφώνησαν και είπαν: «Οι Καλαβρυτινοί πρώτοι, μεταξύ ίσων, εκεί στην 
Άγια Λαύρα». Αν η Αγ. Λαύρα ήταν «μύθος» δε θα το συνομολογούσαν ο 
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Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας,, ενώ αν ήταν απλά μια εμμονή της 
εκκλησίας για να έχει μερίδιο στη δόξα τότε γιατί να μην ήταν 
συμβολικά οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι ή εκκλησία της Πελοποννήσου; 
Όχι όμως, ήταν ειδική αναφορά. Εκεί στην Άγια Λαύρα, πιστοποιώντας 
τα γεγο νότα της 1 7ης Μαρτίου 1821 και τις πηγές ( Ελληνικές και 
Οθωμανικές ). Το  λένε τα τραγο ύδια, ο ι αδιαμφισβήτητο ι καταγραφείς 
των γεγονότων όπως έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, το λένε οι προφορικές 
παραδόσεις εκατοντάδων «μυθοπλαστών/sic» προπαππούδων μας.     

      Το κράτος σε ένδειξη σεβασμού στα παραπάνω , το 1932 έφερε 
«φλόγα» από την καντήλα της αγ. Λαύρας την οποία κρατά άσβεστη 
μέχρι σήμερα στο Μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Αυτό λέει πολλά 
για εμάς !!! Ισως δεν λέει  για κάποιους άλλους, αυτό όμως είναι δικό 
το υς πρό βλημα και ό χι δικό  μας. Οσοι δεν πείθονται, για λεπτομέρειες 
παραπέμπω στις πηγές και μετά ( εάν θέλουν ) «αναστοχαζόμαστε» από 
κο ινο ύ την ιστο ρία. Μέχρι τό τε εγώ δεν πείθο μαι από  το ν αό ριστο  και  
ανεπίδεκτο επιστημονικής εκτιμήσεως λόγο τους. Άλλο κάτι δεν έχω να 
προσθέσω στο παρόν .- 

       Αλλά ας   δο ύμε τι απαντά στο υς νέο-αναθεωρητές ο 
κ.Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος - Ακαδημαϊκός - πρώην υπουργός 
Παιδείας: 

      « Παλλάδιο ηθικό των Ελλήνων της γενεάς μου, η επί αιώνες πολλούς 
παρουσία του ελληνικού έθνους στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τους 
προ Χριστού χρόνους έως την εποχή μας και με συμβολή μεγαλουργό 
κάποτε, αμφισβητείται και πάλι, από Ελληνες τώρα μάλιστα, και 
χαρακτηρίζεται έωλο θεώρημα, γέννημα του ελληνικού ρομαντισμού του 
ΙΘ΄ αιώνα είτε κατασκεύασμα ιδεολογικό της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
νεοσύστατου κράτους. 
Δεν κατονομάζω πρόσωπα, εφόσον αδυνατώ να τα επαινέσω. Δεν 
ανέχομαι όμως την οικτρή αυτή απάρνηση της ιστορικής αλήθειας, 
συνοδευμένη, άλλωστε, και από την αξίωση να εισαχθεί στα διδακτικά 
βιβλία της Ιστορίας.  

Επικαλούμαι, λο ιπό ν, τα εξής προ ς το υς διδασκάλο υς της Ιστο ρίας ή και 
προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 
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1. Ο φιλόσοφος Πλήθων, στον 15ο αιώνα, είχε ζητήσει, πριν από την 
Αλωση, ο τελευταίος αυτοκράτωρ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, να ανακηρυχθεί Βασιλεύς των Ελλήνων, 
ώστε και να συμμορφωθεί προς την ιστορική τότε πραγματικότητα. 
 
2. Ο πρώτος μετά την Αλωση Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 
απευθυνόμενος στους μοναχούς της Πάτμου, τονίζει προς αυτούς ότι με 
την περίσωση των ευρισκομένων στη Μονή χειρογράφων της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας συμβάλλουν στην επιβίωση του υπόδουλου Γένους. 
 
3. Ο Ιανός Λάσκαρις και άλλοι Ελληνες λόγιοι στην Ιταλία, πολύ πριν από 
τον 19ο αιώνα, όχι μόνο διδάσκουν τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, 
αλλά και με αμείωτο ζήλο επιδιώκουν να προκαλέσουν πολεμική 
επιχείρηση των Δυτικοευρωπαίων για την απελευθέρωση των συγχρόνων 
τους Ελλήνων. 

4 . Στο ν 1 7 ο  αιώνα, ο  Ελληνας Επίσκο πος Βελιγραδίο υ έγραφε για το ν 
σύγχρονό του φιλόσοφο Θεόφιλον Κορυδαλλέα ότι δεν υστερεί όχι μόνο 
των διάσημων τότε φιλοσόφων της Ιταλίας, αλλά και των ημετέρων 
φιλοσόφων της αρχαίας εποχής. 

5. Ο μέγας ζωγράφος Θεοτοκόπουλος, στον 17ο αιώνα, ονομάζεται για 
τους Ευρωπαίους «Ελ Γκρέκο», ο Ελληνας με όσα ένδοξα υποβάλλει τότε 
η λέξη αυτή, ενώ και υπενθύμιζε την ύπαρξη του Γένους των Ελλήνων, 
μεγαλουργού άλλοτε και υπόδουλου τότε. 

6. Αλλά και στον 18ο αιώνα, Ελληνες έμποροι και λόγιοι, που ζούσαν και 
δρούσαν στις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στη σημερινή Ρουμανία, 
διατηρούσαν ακμαίο το ελληνικό φρόνημά τους, μάλιστα ήκμαζαν τότε οι 
«Αδελφότητες» Ελλήνων στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
 
7. Ο Διονύσιος Σολωμός, στον Υμνον εις την Ελευθερίαν, γραμμένον πριν 
να υπάρξει ακόμη ελληνικό ανεξάρτητο κράτος, όχι λοιπόν ως φερέφωνο 
της εκπαιδευτικής πολιτικής του, αναφέρεται σε «περασμένα μεγαλεία» και 
χαρακτηρίζει «σαν πρώτα αντρειωμένη» την ελευθερία, δηλαδή εμπνέεται 
από την ιστορική διάρκεια του ελληνικού έθνους. 
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8. Ο φιλελληνισμός, το υπέροχο αυτό κίνημα των ηθικά αισθαντικών 
Ευρωπαίων και Αμερικανών, εξηγείται μόνο από την πεποίθησή των ότι 
ένα μεγαλουργό στους αρχαίους χρόνους έθνος έχει εξεγερθεί για την 
απόσειση της επί αιώνες δουλείας του. 

9. Εκφραστικότατο είναι και ό,τι διακήρυξε ο ραδιοσταθμός της Μόσχας 
τον Νοέμβριο του 1940: Οι Ελληνες στην Πίνδο έγραψαν νέον Μαραθώνα. 
Και ο ρωσικός φιλελληνισμός υπάρχει έντονος ήδη από τον δέκατο όγδοο 
αιώνα. 

10. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η συγκινητική αντοχή του ελληνικού 
φρονήματος συμπαγών ελληνικών πληθυσμών υπό εξουσία τουρκική επί 
αιώνες σε περιοχές των εσχατιών της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα του 
Πόντου, όπου η τοπική ελληνική γλώσσα διατήρησε χαρακτηριστικά 
στοιχεία της αρχαίας ελληνικής πολύ έκδηλα. 

Η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού έθνους, λοιπόν, είναι διάτορα 
μαρτυρημένη από την ιστορική πραγματικότητα και δεν είναι απλώς 
εφεύρημα του «ελληνικού ρομαντισμού του 19ου αιώνα», προς ιδεολογική 
στήριξη «εθνικών επεκτατισμών», όπως επιπόλαια γράφεται σε πρόσφατο 
δημοσίευμα. Στον 19ο αιώνα συζητήθηκε απλώς η «διαχρονική συνέχεια 
του ελληνικού έθνους» με αφορμή την αμφισβήτησή της από μη Ελληνες. 
Πριν δεν συζητούσαν γι’ αυτήν, καθώς δεν συζητεί κανείς για τα δεδομένα 
και αυτονόητα. 

Οι πολέμιοι της ιστορικής αλήθειας για την αδιάκοπη επί αιώνες πολλούς 
ύπαρξη του ελληνικού έθνους δεν επιτρέπεται να συγχέουν τη λεγόμενη 
συχνά «προγονοπληξία» με τη νηφάλια επίγνωση από τους σημερινούς 
Ελληνες των αρχαιότατων εθνικών τίτλων τους, εμπνευστική μάλλον προς 
εθνική αξιοπρέπεια ή και υποκινητική σε προσπάθεια για ιστορική 
μεγαλουργία. Στους αρχαίους Ελληνες διάχυτη κατά Ηρόδοτον ήταν η 
πίστη ότι «απεκρίθη εκ παλαιτέρου του βαρβάρου έθνεος το ελληνικόν, εόν 
και δεξιώτερον και ηλιθίου ευηθείης απηλλαγμένον μάλλον». Η πίστη αυτή 
όμως δεν τους εμπόδισε να μεγαλουργήσουν ». 

         Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι άλλο. 
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      Αξίωμα 6ο : « Οι αγωνιστές και οι οπλαρχηγοί ήταν άξεστοι σφαγείς / 
πλιατσικολόγοι, ο δε Κολοκοτρώνης με τους οπαδούς του, ο πρώτος εξ 
αυτών. Δεν είναι ήρωες, πρέπει να βγούν από τα κάδρα τους ».  

    ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ:  

        Ο λόγος του Μ. Θεοδωράκη στην εκκλησία της Ζάτουνας στις 
08.10.2006, είναι υπερ αρκετός για να απαντήσει στο 6ο αυτό αξίωμα :  

      « Τύχη αγαθή μου δίνεται η ευκαιρία να εκφωνήσω εγκώμιο για δυο 
αγίους της νεοελληνικής μας ιστορίας, εδώ στον ίδιο χώρο, στον Ναό της 
Παναγίας, όπου πριν 38 χρόνια μαθήτευα την Βυζαντινή μουσική με 
Δάσκαλο τον Ιερομόναχο Πατέρα Θεοδόση περιστοιχιζόμενος από χορό 
ψαλτών χωροφυλάκων σε κείνους τους χλωμούς καιρούς της εθνικής μας 
ντροπής.  

Μιλώντας για την επανάσταση του ΄21 οφείλω να μνημονεύσω ότι ο 
τόπος αυτός, η Ζάτουνα, γέννησε έναν από τους ξεχωριστούς της ήρωες, 
τον Στάϊκο Σταϊκόπουλο.  

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν υπήρξε μόνο η κυρίαρχη 
προσωπικότητα της Επανάστασης του ΄21 αλλά και η προσωποποίηση 
της κυρίαρχης ιδεολογίας του νεότερου Ελληνισμού. Στέκεται πάντα 
όρθιος σ' αυτό το υψηλό βάθρο της ιστορίας στο οποίο τον οδήγησαν οι 
πράξεις του, πάντα ζωντανός και επίκαιρος, για να μας διδάσκει, να μας 
ελέγχει, να μας κρίνει και να μας καθοδηγεί.  

Δύο υπήρξαν οι βασικές του ιδέες και τα ηθικά του κίνητρα: 
Πατρίδα και Ελευθερία. Και μία η κυρίαρχη κατεύθυνση και προτροπή: 
"Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους". Έτσι συνέδεε άρρηκτα την 
Πατρίδα-Ελλάδα με την Ελευθερία των ελεύθερων και ασυμβίβαστων 
Ελλήνων. Για τον Κολοκοτρώνη δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς Ελευθερία, 
ό μως για να υπάρξο υν αυτές ο ι δύο  ταυτό σημες έννο ιες, πρέπει να 
υπάρχουν ελεύθεροι Έλληνες που να μπορούν να παραμένουν 
απροσκύνητοι και όρθιοι απέναντι σε κάθε εμπόδιο και δοκιμασία. Όμως 
γι' αυτό δεν παύει να μας καλεί και να μας νουθετεί με τη στεντόρεια φωνή 
το υ, πο υ εξακο λο υθεί ως σήμερα να ανησυχεί μέσα από  το υς αιώνες: 
"Αγώνας", μιας και τίποτε δεν μας χαρίζεται και όλα πρέπει να 
κερδίζονται με προσπάθεια, με αγώνα και με θυσίες. "Θυσία", άλλη μια 
ιδέα καθαρά ελληνική, για να μη σκύψεις ποτέ το κεφάλι, ακόμα και 
μπροστά στο μαρτύριο και τον θάνατο. "Ελευθερία ή θάνατος" γράφει με 
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ματωμένα γράμματα το λάβαρο του ΄21 που εξακολουθεί να ανεμίζει 
πάνω απ' τα κεφάλια μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.  

Για να δούμε λοιπόν σήμερα ποιοι είμαστε, πού είμαστε και κατά πού 
πηγαίνο υμε, δεν έχο υμε παρά να μετράμε τη ζωή μας με τα μέτρα τα 
κολοκοτρωναίικα, που είναι πάντα ζωντανά, πάντα παρόντα και πάντα 
επίκαιρα. Και τότε θα μπορούμε να δούμε κάθε στιγμή τον πραγματικό 
εαυτό μας. Για να χαρούμε ή για να κλάψουμε. Κι όταν δεν μπορούμε να 
κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, αυτό σημαίνει ότι ξεστρατίσαμε για 
καλά κι ό τι απ' το  πραγματικό περιεχόμενο που πρέπει να έχουν οι 
έννοιες Ελλάδα και Έλληνες, μας έμειναν μόνο οι λέξεις.  

Στο κάτω-κάτω το να θέλεις και να μπορείς να ζεις ελεύθερος, είναι 
ένας τρό πο ς ζωής πο υ σε κάνει να χαίρεσαι και πιστεύω ό τι αυτό ς ο  
τρόπος ταιριάζει στον άνθρωπο. Όπως ταιριάζει στον αετό να πετά και στο 
σκουλήκι να σέρνεται. Να όμως που για μας τους ανθρώπους ούτε εύκολο 
είναι ούτε αυτονόητο, μιας και ανάμεσά μας υπάρχουν οι βίαιοι, οι 
δυνάστες και ο ι εξο υσιαστές πο υ ζο υν από  το  αίμα και το ν πό νο των 
άλλων, των αδύνατων και των προσκυνημένων. Επομένως για να θέλεις 
και να μπορείς όπως είπα να ζεις ελεύθερος, πρέπει να ξέρεις και να θέλεις 
να ακολουθείς τα χνάρια εκείνων που με το παράδειγμά τους μας δείχνουν 
το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να κερδίζουμε κάθε στιγμή 
τη Λευτεριά μας. Και μεις έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, πολλούς 
ήρωες και πολλούς οδηγούς κι ανάμεσά τους σύμβολο τρανό και 
κορυφαίο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που τη μνήμη του τιμάμε 
σήμερα εδώ σ' αυτή τη σύναξη και σ' όλη την Ελλάδα.  

Σήμερα η κοινωνία μας περνάει κρίση. Κρίση ηθική και κρίση 
ταυτότητας. Ποιος μπορεί, αλήθεια, να πει με βεβαιότητα ποιοι είμαστε, 
πού βρισκόμαστε και πού πάμε; Είναι αλήθεια ότι κερδίσαμε πολλά και 
σημαντικά. Όμως σε σχέση με τον πυρήνα των ιδεωδών και των στόχων 
που ενέπνευσαν αρματωλούς του ΄21 απέχουμε παρασάγγας. Κι αυτό γιατί 
ευθύς μετά την επανάσταση κυριάρχησαν ξένα αντισώματα που ευθύς 
βρήκαν Έλληνες προσκυνημένους για να τα υπηρετήσουν. Όθωνας, 
Γλύξμπουργκ και Τρούμαν δεν είχαν παρά ένα στόχο: Να σκοτώσουν 
δυο φορές τον Κολοκοτρώνη: τη μια ζωντανό και την άλλη πεθαμένο. 
Έτσι από τότε, από το 1830 έως σήμερα, αντιπαλεύουν ο Κολοκοτρώνης 
και όσοι μπορούν και στέκονται όρθιοι τριγύρω του από τη μια και οι 
προσκυνημένοι γαντζωμένοι στις φούστες και τα παντελόνια των ξένων οι 
άλλοι. Αντιπαλεύει η Ελλάδα με την αντι-Ελλάδα χρόνο με χρόνο 
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καθημερινά χωρίς ανάσα σε κάθε στάδιο της εθνικής μας ζωής και 
μέσα σε κάθε πτυχή του καθημερινού μας βίου.  

Όμως τότε που η Ελλάδα πρόβαλε ελεύθερη μέσα από τα αίματα των 
γενναίων, έπρεπε παράλληλα να βρει την ψυχή της ψυχής της, όπως τη 
διατήρησε μέσα απ' τους αιώνες η ελληνική γλώσσα και οι ιστορικές και 
πολιτιστικές μας παραδόσεις, που τότε είχαν ένα πρόσωπο: το δημοτικό 
μας τραγούδι με τον γνήσιο ελληνικό λόγο που με λέξεις μιας ασύλληπτης 
ομορφιάς προσπαθούσε να κλείσει μέσα του και να μας το παραδώσει έως 
σήμερα το δικό μας ήθος, το μοναδικό, το ελληνικό.  

Κι ακόμα έπρεπε να βρεθεί ο μάστορας που όπως έκανε ο 
Κολοκοτρώνης εκφράζοντας με λόγια, με οράματα και με πράξεις το 
ιστορικό αίτημα της Ελευθερίας, έπρεπε κι αυτός να εκφράσει το επίσης 
ιστορικό αίτημα για την διατύπωση της πνευματικής διάστασης της 
νεογέννητης ελευθερίας. Κι αυτός ήταν ο Διονύσιος Σολωμός. Που αν και 
φραγκοθρεμμένος -τα πρώτα του ποιήματα τα έγραψε στα ιταλικά- έγινε 
όργανο ιστορίας που ως φαίνεται τον πρόσταξε να αναλάβει το τιτάνιο 
έργο να χαρίσει στους Έλληνες τη δική τους πνευματική φωνή εκφράζοντας 
με τον ελληνικό λόγο την ψυχική και πνευματική διάσταση του νεοέλληνα. 
Μιας και δεν μπορεί να υπάρξει σωστή και ολοκληρωμένη ελευθερία δίχως 
τον δικό της εθνικό Λόγο και πνευματική - καλλιτεχνική έκφραση.  

Έτσι ο Θεός της Ελλάδας μας χάρισε από τα γεννοφάσκια μας ένα 
εκπληκτικό δίδυμο, τον Κολοκοτρώνη και τον Σολωμό, για να βάλουν 
γερά θεμέλια στο νεόκτιστο της σύγχρονης Ελλάδας. Ελευθερία ο ένας, 
ελεύθερη σκέψη ο άλλος. Κι αυτό το μπόλιασμα του δέντρου Ελλάδα ήταν 
δυνατό και από τότε τίποτα δεν μπόρεσε να το εμποδίσει να βγάλει ολοένα 
και νέα κλαδιά, νέα φύλλα, νέα άνθη και νέους καρπούς. Ούτε η 
φυλλοξήρα των ξένων ηγεμόνων ούτε τα σάλια των προσκυνημένων ούτε 
το τσεκούρι των ξένων κατακτητών.  

       Και όμως πάει καιρός τώρα που ο ι προσκυνημένοι χέρι-χέρι με τους 
ξένους γίνηκαν σκουλήκια που τρώνε την ψίχα του κορμού και πέφτουνε τα 
φύλλα και τα κλαδιά ξεραίνονται ένα-ένα. Και μεις φωνάζουμε στις ιερές 
σκιές για να μας σώσουν κι αυτές ρωτούν ποιοι είναι οι εχθροί; Πού είναι 
οι εχθροί; Και δεν υπάρχει στόμα για να τους αποκριθεί, ίσως γιατί όλο ι 
αυτοί βρίσκονται ανάμεσά μας και δεν γνωρίζει πια κανείς ποιος είναι 
πο ιο ς και τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει το  κακό . Εν τω μεταξύ ο 
πολύς Φουτζιγιάμα -του τέλους της ιστορίας� - εκσφενδονίζει από την 
Ουάσιγκτον τις προφητείες-εντολές ότι τάχα η εθνότης, η εθνικότητα, το 
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έθνος εμποδίζει την πρόοδο προς την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή επιδιώκει 
την μετατροπή των λαών σε πολτό, σε οδοντόκρεμα ή κρέμα ξυρίσματος 
για τα δό ντια και τα γένια το υ Μεγάλου Αφέντη του σύγχρονου Μεγάλου 
μας Βεζύρη, ακριβώς όπως γινόταν μ' εκείνον που αψήφησαν κάποτε οι 
Κολοκοτρώνηδες και τον νίκησαν. Για φανταστείτε, αλήθεια, τη διαφορά. 
Σε ποια επίπεδα βρίσκονταν τότε εκείνοι και σε ποια σήμερα εμείς. Δεν 
είναι λοιπόν ούτε οι ανέσεις ούτε τα αυτοκίνητα ούτε και ο υποτιθέμενος 
πολιτισμός για τον οποίο καυχώνται σήμερα οι άνθρωποι της Δύσης αλλά 
η ψυχή που βοηθάει τον άνθρωπο να σηκώνει κεφάλι και να παίρνει τη 
μοίρα του στα χέρια του. Κι αυτή η ψυχή είναι που μας λείπει σήμερα.  

Σκέφτομαι απ' τη μια μεριά την ψυχή που την παρομοιάζω με μια 
γούρνα δροσερό νερό, με μια πηγή σαν εκείνη την "Πηγή του Πουλιού" 
στις κορφές του Μαινάλου, απ' όπου αναβλύζουν ασταμάτητα κρυστάλλινα 
νερά κι από την άλλη τον σημερινό εαυτό μας, τη σημερινή ελληνική 
κοινωνία καθώς παρακμάζει μέσα στην ξηρασία που προκαλούν η 
στειρότητα και τα αδιέξοδα και δέρνεται και υποφέρει από δίψα. 
Καταντήσαμε ηθικά, ψυχικά και πνευματικά ένας διψασμένος λαός που 
τυφλωμένος από μύρια όσα μικρόβια δεν βλέπει τη γούρνα με τα νερά που 
είναι δίπλα του και που μας κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας, παλιότεροι 
και νεότεροι, ώστε να σκύψει και να πιει. "Να πιει να ξεδιψάσει", που λέει 
και το τραγούδι. Κι αντί γι' αυτό κοιτάει άλλον, ζητάει απ' αλλού τη λύση, 
στα εμφιαλωμένα με τα σιρόπια και τα αλκοόλ που μας πουλάνε ακριβά, 
όχι για να ξεδιψάσουμε αλλά για να σιροπιάσουμε και για να ζαλιστούμε 
και τελικά για να διψάσουμε ακόμα πιο πολύ.  

        Πώς θα αντισταθούμε στο Κακό; Συνηθισμένοι από θεωρίες, 
οργανώσεις και πρακτικές που ό μως μας ο δήγησαν εδώ πο υ φτάσαμε, 
περιμένουμε ίσως τη σωτηρία από κάτι αντίστοιχο. Ας πούμε μια 
πρωτοβουλία, μια κίνηση, ένα κόμμα, για να βγούμε από το αδιέξοδο. 
Ξεχνάμε όμως ότι όλα αυτά είναι δοκιμασμένα και προ παντός 
τσεκαρισμένα με κόκκινη βούλα από το παγκοσμιοποιημένο ελληνικό 
κατεστημένο που τα έχει βάλει από καιρό στο τσεπάκι του. Όλοι και όλα 
είναι ελεγχόμενα και τα πιο πολλά ηθελημένα ή όχι όργανά του. Χίλια 
μάτια παρακολουθούν νυχθημερόν την κάθε μας σκέψη, την κάθε μας 
κίνηση. Χίλιες φωνές, η κάθε μια με τον δικό της τρόπο τρυπώνουν στα 
σπίτια μας για να παραμορφώσουν την σκέψη μας και να διαστρεβλώσουν 
τα αισθήματα και τη συνείδησή μας. Χίλιοι μισθοφόροι είναι έτοιμοι να 
παρέμβουν στην παραμικρή προσπάθεια που να αμφισβητεί τον νέο 
εξουσιαστή.  
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        Στόχος όλων αυτών είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο 
Διονύσιος Σολωμός που τους θέλουν αγάλματα ακίνητα και ακίνδυνα. 
Αυτοί ξέρουν. Γνωρίζουν καλά τι θα συμβεί αν δραπετεύσουν μέσα από τα 
μάρμαρα που τους έχουν φυλακισμένους και έρθουν να ζήσουν ανάμεσά 
μας. Μπορεί να γίνει όμως κάτι τέτοιο; Και πώς; Χιλιάδες εκείνοι, 
χιλιάδες όμως κι εμείς. Για να γίνουμε όμως δύναμη συλλογική και κάποτε 
ιστορική, θα πρέπει ένας-ένας να αναζητήσει μέσα του την πεμπτουσία της 
ανυπολόγιστης κληρονομιάς που μας άφησαν από  το ΄2 1  έως σήμερα οι 
αμέτρητοι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και ελεύθερη σκέψη.  

Το γεγονός ότι σήμερα τιμούμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη 
θεωρώντας ότι δεν πέθανε, ότι είναι πάντα ζωντανός, ζει ανάμεσά μας 
εξακολουθώντας να φωνάζει "Φωτιά και τσεκούρι στους 
προσκυνημένους", μας προσφέρει μια πρώτη ακτίνα ελπίδας. Μας δείχνει 
κατ' αρχήν από πού θα πρέπει να αρχίσουμε, γιατί αν ο βάρβαρος ξένος 
μας ματώνει το δέρμα μας, ο προσκυνημένος μολύνει το ίδιο μας το αίμα.  

Από την πλευρά του πάλι ο Διονύσιος Σολωμός έχει αποδείξει ότι οι 
θησαυροί της πολιτιστικής μας παράδοσης είναι ανεξάντλητοι, φτάνει να 
θέλουμε και να ξέρουμε να τους ανακαλύψουμε και να τους κάνουμε 
δικούς μας δίνοντάς τους κάθε φορά σύγχρονη μορφή και περιεχόμενο. 
Χωρίς να χάνουμε την επαφή μας με τον κόσμο που μας περιβάλλει, πρέπει 
να σκύβο υμε βαθειά μέσα μας κλείνο ντας τ' αυτιά μας σε ό σο υς μας 
κατηγορούν για τοπικισμό, εθνικισμό και άλλα παρόμοια. Είδαμε πιο πριν 
ότι το τελευταίο εμπόδιο για να μεταβληθούν οι λαοί σε έναν ανώνυμο και 
άβουλο πολτό καταναλωτών είναι η εθνική συνείδηση. Λαός που χάνει την 
εθνική του συνείδηση, που χάνει τη γλώσσα του, τα ήθη και τα έθιμά του, 
που χάνει τον πολιτισμό του, τελικά χάνει την ουσία της ύπαρξής του όπως 
έχει διαμορφωθεί μέσα από τους αιώνες σαν αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης 
προ σπάθειας σε ό λο υς το υς το μείς της ζωής και της σκέψης. Κι αυτό  
ακριβώς είναι που δίνει στον κάθε άνθρωπο, σε όποιο λαό κι αν ανήκει, 
την ουσιαστική χαρά της ζωής μέσα σε απόλυτη ψυχική ευδαιμονία και 
πνευματική εγρήγορση.  

Εμείς οι νεοέλληνες πρέπει να νοιώθουμε τυχεροί γιατί πατάμε σε 
θεμέλια γερά και σε αγκωνάρια ανίκητα από το χρόνο κι ένα απ' αυτά, το 
πιο τρανό, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». 

           Τι να πεί κανείς μετά απ’ τα λόγια αυτού του σύγχρονου μεγάλου 
Ελληνα ; Τα κάλυψε όλα και εξηγεί γιατί γίνεται προσπάθεια 
αποκαθηλώσεως  των ηρώων και του αγωνιστικού πνεύματος του ’21 !!!! 
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             Ο ασήμαντος Ηρόστρατος ( αρχαίος Έλληνας εμπρηστής από την 
Έφεσο ), προκειμένου να μείνει τ’ όνομά του στην Ιστορία, έφθασε στο 
σημείο να πυρπολήσει το 356 π.Χ. το περίφημο Αρτεμίσιο, δηλ. τον Ναό 
της Αρτέμιδας στην Έφεσο. Οι Εφέσιο ι το ν  συνέλαβαν και τον 
θανάτωσαν, απαγορεύοντας τη μνεία του, η οποία όμως διατηρήθηκε 
στηλιτεύοντας πάντα την ανόσια πράξη του. Αναφέρεται πως την ίδια 
νύκτα της πυρπόλησης, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος !!! 

              Κάποιοι σήμερα, με Ηροστράτεια συμπεριφορά, θέλουν να 
δηλώσουν την «παρουσία τους» σε αντιπαράθεση/ αποκαθήλωση των 
«σημαντικών ηρωϊκών αξιακών προτύπων» που υπερέβαλαν εαυτόν και 
από απλοί άνθρωποι , προσφέροντας στο κοινό καλό ανέβηκαν στο 
βάθρο  των ηρώων ( ήρως = ο ελεύθερος μαχητής

       

, επιθ. προσδιορισμός 
ήδη από την εποχή του Ομήρου ). Αυτό το πρότυπο τους χαλάει την 
«σούπα» σήμερα, που μας θέλουν «ανελεύθερα φορολογικά μητρώα» και 
απλούς κατοίκους χώρου ( υπηκόους = υπό +ακούω ) και όχι ελεύθερες 
προσωπικότητες  Πολίτες σε ενεργή Πολιτεία/ χώρα.  Αλλά δεν θα τους  
περάσει , και ο ένας αρκεί να οδηγήσει «εντροπικά» το σύστημά τους σε 
αποτυχία !!!  

Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν γίνονται τάχα για να 
μαλακώσο υν ο ι έριδες και να τα βρο ύμε με το υς το ύρκο υς. Ποσώς 
ενδιαφέρει αυτό

 
Στίχοι: Σώτια Τσώτου 

Μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής 
Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης 

Άλλες ερμηνείες: Γιώργος Νταλάρας /Κώστας Σμοκοβίτης 
 

Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα 
να 'τανε το 21 να 'ρθει μια στιγμή 

 
Να περνάω καβαλάρης στο πλατύ τ' αλώνι 
και με τον Κολοκοτρώνη να 'πινα κρασί 

 
Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα 
και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά 

και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα  μια Τουρκοπούλα  αγκαλιά 

. Να καμφθεί  το αγωνιστικό φρόνημα του λαού θέλουν 
και δεν σκέφτονται οι  καλόπιστοι φίλοι προοδευτικοί που τους 
«ακολουθούν», πως το ’21 ενέπνευσε την εθνική αντίσταση ’41-44, την 
αριστερή οργάνωση «Ρήγας Φεραίος» και τον Αλ. Παναγούλη επί 
χούντας, καθώς και τους συνθέτες που αντιστέκονταν σ’ αυτή, όπως:  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/356_%CF%80.%CE%A7.�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%88%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%88%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82�
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Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα 

να 'τανε το 21 να 'ρθει μια βραδιά 
 

Πρώτος το χορό να σέρνω στου Μοριά τις στράτες 
και ξοπίσω μου Μανιάτες και οι Ψαριανοί 

 
Κι όταν λαβωμένος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες 

να με ραίνουν μενεξέδες χέρια κι ουρανοί 
 

Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα 
και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά 

και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα 
μια Τουρκοπούλα αγκαλιά 

 
Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα 

να 'τανε το 21 να 'ρθει μια βραδιά 

         Μέχρι σήμερα δεν έχω  νιώσει αντίπαλο της γραπτής ιστορίας μου 
τους τούρκους και ειδικά τους ακαδημαϊκούς σαν τον φίλο μου Σουκρού 
Ιλιτζάκ, ή τον εθνομουσικολόγο Bulent Aksoy του πανεπ. του Βοσπόρου 
με  το βιβλίο του « Οι συμβολές της πολυεθνικότητας στην κλασσική 
οθωμανική μουσική » , ό πο υ το νίζεται η συμβο λή των ρωμηών και η 
σπουδαιότητά τους στον οθωμανικό πολιτισμό, αλλά  ω της 
παραδοξότητας αντίπαλοί μου είναι οι Ελληνες

           

 που προσπαθούν να 
αποδομήσουν τα πάντα. Τι  θλίψη !!!  

  Το βιβλίο του κ. Β.Aksoy, πανεπ. Βοσπόρου 

         « Σιγά σιγά, μόνοι μας, με την αδράνειά μας, με την απερισκεψία μας 
ή και με την ατολμία μας, τα αφήνουμε να διαγράφονται από τη ζωή μας 
και τα αποτελέσματα είναι φανερά . Και όλα να τα σβήσουν και όλα να τ' 
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αλλάξουν, η ιστορία έρχεται και αποκαθιστά την αλήθεια από μόνη της, 
γιατί οι πέτρες, τα χειρόγραφα, το αίμα, τα χώματα, είναι αυτά που μιλούν 
και δίνουν τη δική τους μαρτυρία».  Αρχ. Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμος σε χαιρετισμό  εκδήλωσης του Ομίλου απογόνων αγωνιστών 
του 1821, την 22.03.2011. 

       Εν τω μεταξύ πληροφορηθήκαμε  πως έρχεται  η σειρά:  «Οι  μάχες 
των Ελλήνων , από το  1 8 9 7  μέχρι την Ευρωπαϊκή προ οπτική ( και 
προφανώς θα αναδειχθεί η προσάρτηση  εδαφών και όχι η απελευθέρωσή 
τους – θυμηθείτε το !! ) », ενώ κυκλοφόρησε το 1821 με ήρωες  και για 
παιδιά δημοτικού. Δεν το αγόρασα ακόμα και δεν έχω άποψη, αλλά… !!! 

     Και επειδή δεν ακούστηκαν τα σημαντικά για το Δ. Σολωμό και την 
έμπνευσή του ( ο αγώνας των Ελλήνων το ‘21 ) αναφορικά με τον εθνικό 
ύμνο σε 9 επεισόδια και ένα 10ο σχολιαστικό ( παρά μόνον οι στίχοι που 
μιλάνε για τις σφαγές του πολέμου ), εμείς κλείνουμε τα πολυσέλιδα αυτά 
σχόλιά μας που συντάχθηκαν εντός 2 μηνών και σε αντίκρουση των 
«ημαρτημένων» της εκπομπής για το 1 8 2 1  ( ανά επεισόδιο ) 
παραθέτοντας  ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ τον εθνικό ύμνο,  ως ύψιστη ωδή στο 
μεγαλύτερο ανθρώπινο κοινωνικό αγαθό, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την 
αξιοπρέπεια του ατόμου, που εξυμνούσαν οι πρόγονοί μας σε όλους τους 
αγώνες τους, αλλά και τα παιδιά του Πολυτεχνείου στον  εσωτερικό 
κοινωνικοπολιτικό αγώνα τους κατά της χούντας :  

« Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή, 

σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι, πού μὲ βιά μετράει τὴν γῆ. 

Ἀπ' τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά, 

καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη, χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά !»       

                                                                                Δ.Σολωμός , 1823 
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 ΗΘΙΚΗ  ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: 

       Με αφορμή τηλεοπτικές συζητήσεις και δημοσιεύματα στον Τύπο 
σχετικά με το 1821, ο ομότιμος καθηγητής της Νεώτερης Ελληνικής 
Ιστορίας και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, έστειλε 
ανακοίνωση, με τη σύμφωνη γνώμη της επί τούτο συσταθείσης 
Επιτροπής εξ Ακαδημαϊκών που δημοσιεύτηκε στον τύπο την 15.04.2011 
( http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231103928 ) :  

     «Ο πρόσφατος εορτασμός της 190ης επετείου της Παλιγγενεσίας, σε 
συνδυασμό με την προβολή διαφόρων απόψεων για την Επανάσταση του 
1821, επιβάλλει την διατύπωση γνώμης, χάριν τόσο των παλαιοτέρων όσο 
και των νεωτέρων Ελλήνων. Προκειμένου να επιχειρηθεί η συνολική 
επιστημονική θεώρηση του αγώνα για την ανεξαρτησία, θα όφειλαν να 
υπογραμμιστούν όσοι παράγοντες συνετέλεσαν κυρίως, σε συνάρτηση και 
με τον γεωγραφικό χώρο, στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των 
Ελλήνων: γλώσσα, μνήμες από το ιστορικό παρελθόν, ορθόδοξη πίστη.  
     Είναι απαράδεκτη η σύνδεση της έννοιας του έθνους με την έννοια του 
κράτους: η πρώτη ουδόλως προϋποθέτει, στην ελληνική περίπτωση, την 
ύπαρξη της δεύτερης. Ο Eλληνισμός επιβίωσε επί χιλιετίες. Το ελληνικό 
έθνος στη νεώτερη διαδρομή του μορφοποιήθηκε κατά τις αρχές του 13ου 
αιώνα. Η ταύτιση της αφετηρίας του με τη δημιουργία της νεώτερης 
Ελλάδος ως κράτους, αντιφάσκει με την επιστημονική αλήθεια. Είναι 
επιβεβλημένο να τονιστεί επίσης ότι, πέρα από την αντιπαράθεση 
μουσουλμάνων και χριστιανών, ο διαχωρισμός Ελλήνων και Τούρκων 
εξέφρασε επί μακρούς αιώνες την καταλυτική κατ' εξοχήν αντίθεση μεταξύ 
δυνάστη και υποτελούς, γεγονός που εξηγεί και την διαχρονική δυναμική 
της.  
      Η βίωση από τους Έλληνες της ελευθερίας συνεπαγόταν, σύμφωνα με 
το κλασικό δόγμα του πολιτικού φιλελευθερισμού, δεκτό από την Γαλλική 
Επανάσταση και τους δημοκρατικά σκεπτόμενους πολίτες, όχι μόνο το 
δικαίωμα των υπόδουλων να την διεκδικούν, αλλά και την αντίστασή τους 
με κάθε τρόπο κατά του τυράννου που την στερεί. Ο αβασάνιστος 
επηρεασμός από ακραίες σύγχρονες τάσεις ισοπεδωτικής εξίσωσης μεταξύ 
ατόμων ή λαών, φορέων διαφορετικών αντιλήψεων και επιδράσεων, είναι 
επιστημονικά αβάσιμος. Τέλος πρέπει να εξαρθούν όλα τα μείζονα 

http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231103928�
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γεγονότα και οι ηγετικές μορφές της Επαναστάσεως και να τονιστεί ότι η 
δημιουργία ελληνικού ζητήματος και φιλελληνικού ρεύματος διεθνώς, 
οφείλονται στην αναπάντεχη επιβίωση επί τρία χρόνια του αγώνα για την 
ανεξαρτησία με μόνες τις δυνάμεις του. Πρέπει να αποφευχθεί η 
υπερβολική ενασχόληση με εσωτερικές διαφορές και διενέξεις σε βάρος 
της αναφοράς στο καταλυτικό φαινόμενο της εθνικής απελευθερωτικής 
συνέγερσης. Η παραφθορά ή η παράβλεψη εξ ίσου σημαντικών 
φαινομένων δεν προσφέρεται για την κατανόηση και την ερμηνεία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως ». 

 

 

 

 

 


	"Το χειρότερο απ΄ όλα είναι όταν η ιστορία διαστρέφεται"

