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Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Φέτος γιορτάζουμε και τιμούμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής
Παλιγγενεσίας, της Επανάστασης του 1821. Μιας Επανάστασης που λευτέρωσε το
Έθνος μας μετά από σκλαβιά 400 ετών και έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία του
νέου Ελληνικού Κράτους.
Βέβαια οι συνθήκες δεν είναι όπως αυτές που θα θέλαμε. Ούτε παρελάσεις, ούτε
συγκεντρώσεις, ούτε επετειακοί λόγοι. Μπήκαμε στην εποχή των τηλεσυνεδριάσεων,
τηλεσυζητήσεων και ό,τι έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.
Συμβαίνουν γεγονότα υπεράνω των δυνάμεών μας και βρισκόμαστε στο έλεος
των ιών. Εδώ και ένα χρόνο η Πατρίδα μας και όχι μόνο, έχει εισέλθει στη δίνη του
κορωνοϊού. Μιας πανδημίας που έχει ως αποτέλεσμα σε παγκόσμια κλίμακα να
έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να παλεύουν
στα νοσοκομεία και όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός να βρίσκεται στα πρόθυρα γενικής
κατάθλιψης και νευρικής κρίσης, πέραν της οικονομικής καταστροφής με τα επί
μέρους ή ολικά lockdowns. Πέρυσι ελπίζαμε στα εμβόλια. Φέτος μας προέκυψαν οι
μεταλλάξεις των ιών.
Όπως όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι έτσι και εμείς τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. νοιώθουμε εγκλωβισμένοι, αφού δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και να αποδώσουμε τιμές σε όλους αυτούς που πάλεψαν και έδωσαν τη ζωή
τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Να τους τιμήσουμε όπως πρέπει.
Παρόλα αυτά πήραμε την απόφαση να προσκαλέσουμε τα Μικρασιατικά Προσφυγικά Σωματεία αλλά και ανεξάρτητους συγγραφείς, ερευνητές και γενικά ανθρώπους του πνεύματος να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός επετειακού τόμου
προς τιμήν του Αγώνα της Εθνεγερσίας του Ελληνικού Λαού το 1821.
Το θέμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας ήταν «Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821», ενώ οι θεματικοί άξονες ήταν: Η συμμετοχή των διαφόρων περιφερειών-περιοχών της Μικρασίας στην Επανάσταση και η
ατομική συμμετοχή Μικρασιατών στον αγώνα της Εθνεγερσίας.
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Με αυτή μας την προσπάθεια θελήσαμε να καταγράψουμε τις προσπάθειες που
κατέβαλαν οι ορθόδοξοι χριστιανοί που βρίσκονταν στην Ανατολή, όπου υπήρχε
ακμαίο ελληνικό στοιχείο και τι βοήθεια προσέφεραν στον αγώνα για Ανεξαρτησία.
Εμείς προσπαθήσαμε. Δεν γνωρίζω αν τα καταφέραμε. Κάναμε μια αρχή που
ελπίζω να έχει συνέχεια. Γιατί η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικ. Συμβουλίου του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης* για την πολύτιμη και ουσιαστική
Βοήθειά τους, στην επιλογή των κειμένων.
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση και γρήγορα να ανταμωθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ, υγιείς
και ασφαλείς.
Για το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Ο Πρόεδρος
Λουκάς Π. Χριστοδούλου

* Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ήταν οι:
- Σταύρος Ανεστίδης, Υποδιευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
(Κ.Μ.Σ.).
- Τάκης Σαλκιτζόγλου, Συγγραφέας, Πρόεδρος της «Ένωσης Συλλαίων».
- Καλλιόπη Στεριάδου, Δρ. του Παντείου Πανεπιστημίου, συγγραφέας.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ
Πρόλογος

Οι εορτασμοί των μεγάλων Εθνικών Επετείων, μας δίνουν την ευκαιρία πριν απ’ όλα
να αναζωογονούμε και να ενδυναμώνουμε την αφοσίωση και την αγάπη μας για την
πατρίδα. Μας επιτρέπουν όμως και να σκεφτόμαστε, να προβληματιζόμαστε και να
συνάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τα γεγονότα, τα οποία εκάστοτε τιμούμε και γιορτάζουμε. Ειδικά στις επετείους για τη συμπλήρωση εκατονταετηρίδων, το
βάρος πέφτει ιδιαίτερα στον αναστοχασμό πολύ σημαντικών ιστορικών συμβάντων και
περιόδων. Έτσι μπορούμε να διαπιστώνουμε με μεγαλύτερη ευθυκρισία τι ακριβώς
έγινε στο παρελθόν, βλέποντας τα πράγματα από νέες οπτικές γωνίες και έχοντας προηγουμένως διαλύσει στερεότυπα, προκαταλήψεις, δογματισμούς, μύθους και ψευδαισθήσεις.
Η επέτειος των διακοσίων χρόνων μετά την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, δίνει
σε εμάς τους Μικρασιάτες μια μοναδική ευκαιρία να δούμε αυτόν το μοναδικό σταθμό
της νεοελληνικής ιστορίας από τη σκοπιά του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Θα μπορέσουμε έτσι να διαλύσουμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι τάχα ο ξεσηκωμός του Γένους ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στα γεωγραφικά όρια του σύγχρονου κράτους μας με δυνάμεις
καθαρά Ελλαδικές. Μπορεί βέβαια το θέατρο των πολεμικών συγκρούσεων να βρισκόταν
κυρίως στα εδάφη της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, όμως χωρίς την υποστήριξη σύσσωμου του Έθνους που τότε εκτεινόταν στα μισά Βαλκάνια και σε ολόκληρη τη Μικρασία,
η Επανάσταση θα είχε σβήσει πριν καλά-καλά αρχίσει, όπως έγινε με την εισβολή του
Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία.
Φυσικά και δεν υπήρχε περίπτωση ένοπλης εξέγερσης ιδίως στα Μικρασιατικά εδάφη, όπου το Τουρκικό στοιχείο υπερτερούσε αριθμητικά και οι στρατιωτικές δυνάμεις
των Τούρκων βρίσκονταν κοντά στις βάσεις τους και ήταν πανίσχυρες. Η οποιαδήποτε
απόπειρα ξεσηκωμού θα ήταν σκέτος παραλογισμός και θα είχε τραγικότατη κατάληξη.
Παρά ταύτα, σε αρκετές περιπτώσεις, όπου ο Μουσουλμανικός όχλος κατά τη συνήθειά
του προχώρησε σε σφαγές, λεηλασίες και εξανδραποδισμούς των Μικρασιατών Ελλήνων,
ως αντίποινα για όσα συμβαίνανε στην επαναστατημένη Ελλάδα, οι Ρωμιοί δε δίστασαν
να αντισταθούν. Μερικές φορές μάλιστα κατάφεραν να σημειώσουν ακόμα και νίκες ή
τουλάχιστον να μη εξοντωθούν αμαχητί ως πρόβατα επί σφαγή.
Τουναντίον, σε όλους τους άλλους τομείς, οι Μικρασιάτες Έλληνες συμμετείχαν ισότιμα με τους υπόλοιπους Ελλαδίτες ομοεθνείς τους. Αρκετοί από αυτούς πήρανε μέρος
στην προετοιμασία του Αγώνα ως μέλη της Φιλικής Εταιρείας και κατά την έναρξη της
Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ορισμένοι νέοι Μικρασιατικής καταγωγής
πολέμησαν ηρωικά στις τάξεις του Ιερού Λόχου. Εκεί όμως όπου η ένοπλη εθελοντική
συμμετοχή των Μικρασιατών ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, βρίσκεται στις επαναστατικές δυνάμεις που αγωνίζονταν στα Ελληνικά εδάφη. Ξεπερνούν τις τρεις χιλιάδες όσοι
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από αυτούς είναι σήμερα καταχωρημένοι σε επίσημους πίνακες και καταλόγους των
Αγωνιστών της Επανάστασης. Υπάρχουν όμως και αναμφισβήτητες ενδείξεις πως ο
αριθμός τους θα πρέπει να ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. Αυτό καταφαίνεται και από το
γεγονός ότι τον Ιούνιο του 1826 με μεγάλη άνεση συγκρότησαν ένα καθαρά Μικρασιατικό αξιόλογο τακτικό στρατιωτικό σώμα και πολέμησαν ηρωικά υπό τις διαταγές του
στρατηγού Νικήτα Σταματελόπουλου, του περίφημου Νικηταρά του Τουρκοφάγου. Το
σώμα αυτό ονομάστηκε Ιωνική Φάλαγγα.
Η Εθνεγερσία του 1821 όμως για τους Μικρασιάτες σήμαινε κάτι πολύ ευρύτερο και
μεγαλύτερο από την ένοπλη δράση. Ήταν η αρχή ενός πνευματικού και εκπαιδευτικού
ξεσηκωμού και πάνω απ’ όλα μια επαναστατική αναμόρφωση της ίδιας τους της ταυτότητας. Με αφετηρία το 1821, οι Ρωμιοί της Μικρασίας, αυτά τα απροστάτευτα ορφανά
τέκνα του Βυζαντίου, άρχισαν, ειδικά μετά το μαρτυρικό θάνατο του Εθνικού τους Ηγέτη
Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, να επανασυνδέονται με τις πανάρχαιες ρίζες τους και προοδευτικά να ξαναγίνονται Έλληνες. Έτσι, από την εποχή αυτή και μετά, κάνει τα πρώτα
του βήματα το ριζοσπαστικό κίνημα του Μικρασιατικού Διαφωτισμού, το οποίο συνέχισε
τη δράση του και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1830. Το κίνημα αυτό έφτασε
στο αποκορύφωμά του το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ολοκληρώθηκε με μια πραγματική πολιτιστική έκρηξη που η λάμψη της έφτασε ως τα βάθη της Μικρασίας.
Τότε είναι που ακόμα και τα πιο μικρά ελληνικά χωριά της Aνατολής απέκτησαν
αξιόλογα σχολεία με φωτισμένους δασκάλους που αγωνίστηκαν με πάθος για την εξάλειψη της τουρκοφωνίας. Αυτοί οι ηρωικοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν με κίνδυνο της ζωής
τους την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και μάθαιναν στους μαθητές τους να
τραγουδούν τον Εθνικό μας ύμνο. Τούτος ο επαναστατικός μορφωτικός αγώνας ήταν
ιδιαίτερα δύσκολος, σκληρός και επικίνδυνος στην Κεντρική και Ανατολική Μικρασία,
που βρίσκονταν μακριά από τα μεγάλα εθνικά κέντρα της Αθήνας, της Σμύρνης, και της
Κωνσταντινούπολης. Ήταν επίσης η μοναδική δυνατότητα, ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος
Εθνικής Αντίστασης που διαθέτανε οι Ανατολίτες.
Και όταν στο τέλος ήλθε η ώρα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου που έφερε την
Οθωμανική Αυτοκρατορία στα πρόθυρα της διάλυσης, στη Μικρασία αναβίωσε παντού
και το πολεμικό πνεύμα της Εθνικής Επανάστασης του 1821. Στα παράλια του Ευξείνου
ο Ποντιακός λαός πήρε τα άρματα κι ανέβηκε στα βουνά. Στις ακτές του Αιγαίου η νεολαία
της Ιωνίας πολέμησε στις τάξεις του Ελληνικού στρατού για την απελευθέρωση του
Μικρασιατικού Ελληνισμού. Για τους ίδιους σκοπούς επίσης οργανώθηκε και έδρασε,
όσο μπόρεσε, και η οργάνωση της Μικρασιατικής Άμυνας.
Βάσιμα λοιπόν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η Επανάσταση που κηρύχτηκε
από όλους τους Έλληνες το 1821, στη Μικρασία δεν τερματίστηκε το 1830 με την απελευθέρωση της Ελλάδας. Συνεχίστηκε ακατάπαυστα ως το 1922, οπότε δυστυχώς τότε
τελείωσε συγκλονιστικά με την καταστροφή του 1922 και τον τραγικό ξεριζωμό των
Μικρασιατών Ελλήνων από τις πανάρχαιες προγονικές τους εστίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ
D.E.A. Sciences Po, Histoire du Monde Ouvrier Contemporain, Διπλ. Νομικής (Αθήνα),
Διπλ ΟΠΕ, (Θεσσαλονίκη).
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Αθήνα. Ασχολείται με την εθνολογική
έρευνα και μελέτη και με τη λογοτεχνία, ειδικότερα με την Καθ΄ Ημάς Ανατολή. Έργα,
άρθρα και εργασίες της υπάρχουν σε βιβλία και άλλα έντυπα.

ΕΙΡΗΝΗ Π. ΒΕΚΡΗ
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, τρίτη γενιά Μικρασιατών προσφύγων. Σπούδασε Μηχανικός
Παραγωγής και Πληροφοριακά Συστήματα και ασχολήθηκε με την Πληροφορική. Έχει
διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, το
ΚΕΜΙΠΟ, την Εστία Νέας Σμύρνης, τους Συλλόγους: Φυσιολατρικό Πατρών, Λόγου - Τέχνης
& Ελλην. Πολιτισμού Βαυαρίας και «Culture4all-Πολιτισμός για Όλους» σε συνεργασία
με την «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών». Έχει εκδώσει τα μυθιστορήματα «Ουρανία - Χίλια Μύρια Κύματα Μακριά», «Δήλος, 88 π.Χ.» και «Ο Άνθρωπος που έκανε τις
Κυδωνίες ν’ ανθίσουν». Συμμετείχε σε ομαδικές εκδόσεις και λογοτεχνικά περιοδικά. Υπό
έκδοση είναι το μυθιστόρημά της «Η αμεριμνησία των μελτεμιών της - Μόρια Λέσβου:
2.500 χρόνια Ιστορίας»
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι απόφοιτος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (Πανεπ. Lyon II,
ONISEP Παρίσι). Υπήρξε διευθυντής του Πειραματικού. Σχολείου του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Είναι Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πειραιά, Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Μικρασιατών Ν. Ιωνίας Αττικής «Η Καππαδοκία» και μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου
Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Ν. Ιωνίας. Έχει
δημοσιεύσει Μικρασιατικά ιστορικά μυθιστορήματα, διηγήματα και πολλά επιστημονικά άρθρα. Η οικογένειά του κατάγεται από την Καππαδοκία.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ-ΚΥΡΙΤΣΗ
Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία του Βόλου, τελείωσε το αρχαιολογικό τμήμα του Αριστοτελείου, υπηρέτησε για 6 μήνες στο μουσείο του Βόλου, είναι παντρεμένη με τον Δημήτριο Π.
Κυρίτση και από το 1975 υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση ως το 2007. Έγραψε 8 βιβλία
τοπικής ιστορίας και Μικρασιατικού περιεχομένου, δημοσίευσε άρθρα και κριτικές σε
τοπικά περιοδικά και εφημερίδες, πήρε μέρος σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα. Είναι
μέλος της επιστημονικής εταιρίας «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας, του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων, της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών και επίτιμο μέλος του
Μικρασιατικού συλλόγου «Το Εγγλεζονήσι». Το 2014 τιμήθηκε με έπαινο από την Εστία
Νέας Σμύρνης για το βιβλίο «Από τον παππού στον εγγονό».
Ένα από τα βιβλία της «Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου» επανεκδόθηκε σε 4 τόμους από το δήμο Βόλου και θα κυκλοφορήσει προσεχώς.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ
Γεννήθηκε στη Ν. Μάκρη Αττικής. Έβγαλε το γυμνάσιο του Μαραθώνα και φοίτησε στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι γιατρός (παιδίατρος), διδάκτωρ της Ιατρικής του Παν/
μίου Αθηνών. Υπηρετεί στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Έχει δημοσιεύσει σε
ιατρικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια εργασίες σχετικές με την Παιδιατρική
και κυρίως την Παιδοψυχιατρική. Ποιητικές συλλογές: «Βήματα και Ανάσες», εκδ. Διογένης, 1983, «Κατόψεις», εκδ. Διογένης 1985 και «Εσωτερική Μετανάστευση», εκδ. Διογένης, 1989. Διηγήματα: «Άνθρωποι Δικοί μας»,εκδ. Διογένης, 1984 και «Σε Άλλους Παράλληλους», εκδ. 1986. Επίσης τα «Τρία Παραμύθια», εκδ. Διογένης, 1987 και τα «Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας», 1988.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά και
Κοινωνιολογία και είναι διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Ασχολείται ερευνητικά με τις πολιτικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές πτυχές της
παρουσίας του νέου και σύγχρονου Ελληνισμού στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο Πόντο και
την ανατολική Μεσόγειο.
Τα κείμενα του Θεοφάνη Μαλκίδη έχουν δημοσιευθεί σε αυτοτελείς μελέτες, επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν μεταφρασθεί στην αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, αρμενική, ρωσική, ρουμανική, αλβανική και τουρκική γλώσσα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΙΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι αριστούχος απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα (Σουηδία). Έχει εργαστεί ως βοηθός έρευνας στην περιφερειακή
υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους του νομού Ηρακλείου, στο πλαίσιο εθελοντικής δραστηριότητας. Επί του παρόντος, εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Τα ερευνητικά
της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις μειονότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον
19ο και 20ο αιώνα (κατά κύριο λόγο στους Έλληνες και στους Αρμένιους), στην Ελληνική
Επανάσταση και στη Γενοκτονία των Αρμενίων.
ΒΑΣΙΛΗΣ Β. ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
Είναι Πρέσβης ε.τ. Aπόφοιτος του Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως, Διπλωματούχος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Κωνσταντινουπόλεως και Πτυχιούχος Πολιτικών
Επιστημών της ΠΑΣΠΕ. Ως διπλωμάτης, υπηρέτησε στον Καναδά, την Πολωνία, τη Σαουδική Αραβία, την Μ. Α., την Ε.Ε. και στην Αλγερία. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων
πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου, μεταξύ των οποίων «Η Ελληνική Μεταβολή του
1821» (Β΄ Έκδοση 2020) και «Η Γεωγραφική Συνάρτηση στο Γεωπολιτικό Αίνιγμα» (2019),
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Τσουκάτου, καθώς και στην αγγλική από την Amazon.
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ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΔΑΛΗ
Ιατρός - Ακτινολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Στις 17 Νοεμβρίου 2019 εξελέγη Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου. Απόγονος τρίτης γενιάς Μικρασιατών με ρίζες από την «Πρώτη της Ασίας», την Πέργαμο και το Καράμπουρνου της Ερυθραίας. Φέτος επιμελήθηκα το ημερολόγιο του Συλλόγου που είναι αφιερωμένο στη συμβολή
των Ελλήνων της καθ ‘ ημάς Ανατολής στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821.

ΙΟΡΔΑΝΑ ΧΑΤΖΗΙΣΑΑΚ
Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Ιστορία. Η μεταπτυχιακή
διατριβή στον τομέα των βυζαντινών σπουδών εκπονήθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπηρετεί ως Αρχειονόμος στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας των Γενικών Αρχείων του
Κράτους από το 1990. Στο πλαίσιο της ιστορικής έρευνας έχουν εκπονηθεί ιστορικές
μελέτες και πραγματοποιηθεί συμμετοχές σε συνέδρια, δημοσιεύσεις άρθρων και εκδόσεις
βιβλίων που αφορούν την ιστορία του νεώτερου ελληνικού κράτους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο προσφυγικό ζήτημα και τις κοινότητες των ορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς
Ασίας. Επίσης, καταγράφεται ενεργή συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις διαμέσου των
πολιτιστικών συλλόγων ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης
Καππαδοκικών Σωματείων. Ως ραδιοφωνικός συμπαραγωγός έλαβε το ελληνοκυπριακό
«radio awards 2012» για τη ραδιοφωνική πολιτιστική εκπομπή Μνήμες Καππαδοκίας.
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Τα ΙΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ στην Επανάσταση του 1821.
Σάμος, Νέα Έφεσος (Κουσάντασι) και χωριά του Μαιάνδρου.

Μαρίας Βεϊνόγλου

«Όταν μετά κόπου ανέλθη τις επί της Βίγλας, θεωρεί ό,που και αν στρέψη το όμμα, μέγα,
εκπληκτικόν και συνάμα γοητευτικόνπανόραμα, ήτοι την Μικρασίαν, τας Κυκλάδας και
Σποράδας νήσους, την Χίον, τον μικρόν μεν εις την όρασιν πλην μέγαν εις την φαντασίαν
διαχωρίζοντα την Σάμον εκ της Ασίας Επταστάδιον Πορθμόν».

Εμμ. Ι. Κρητικίδης.

1- Εισαγωγή.
Στο μνημειώδες έργο του της Επιτομής της Ελληνικής Ιστορίας, ο καθηγητής της
Οξφόρδης J. B. Βury υποστηρίζει ότι το Αιγαίο Πέλαγος αποτέλεσε διαχρονικά το κέντρο
για την σύγχρονη Ελλάδα1. Εξηγώντας την θέση του αυτή, επισημαίνει ότι οι ακτές μαζί
με την παραλιακή μικρασιατική ενδοχώρα, ιστορικά αλλά και γεωφυσικά αποτελούν τη
φυσική προέκταση του συνολικού νησιωτικού πλέγματος του Αιγαίου και ουδέποτε
νοείται το αντίθετο. Για τον Bury τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου συνιστούν το προγεφύρωμα προς τις μικρασιατικές ακτές και την ενδοχώρα τους, αναπόδραστα ενιαίο
τμήμα του ελληνικού κόσμου, αναπτύσσοντας μαζί του έναν διαρκή ιστορικό ‘διάλογο’.
Η παρούσα εισήγηση παρακολουθεί αυτό τον διάλογο να αναπτύσσεται ειδικότερα
κατά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσα από τα γεγονότα σε Ανατολικό Αιγαίο και Ιωνικά παράλια. Εστιάζει κυρίως σε ζητήματα που αφορούν στη Νέα
Έφεσο (Κουσάντασι) και στα χριστιανικά πολίσματα που συναντάμε διάσπαρτα στην
πεδιάδα του Μαιάνδρου (Κελεμπέσι, Δωμάτια,, Γέροντα, Άκκιοϊ, Σώκια, Τσαγκλί, Γκιοβρέκι κ. ά), αλλά και στις ειδικότερες σχέσεις αυτού του χώρου με τους ναυτικούς αγώνες του ’21, καθώς και με τα απέναντι νησιά, ιδίως τη Σάμο και Πάτμο. Καταφεύγοντας
σε ιστορικές πηγές που αφορούν στους ναυτικούς αγώνες στο Ανατολικό Αιγαίο και την
επανάσταση στη Σάμο, προσπαθήσαμε να εμπλουτίσουμε τις λιγοστές πληροφορίες που
1. “The Cyclades, which as we have seen, belong properly to the framework of the Greek continent,
pass imperceptibly into the isles which the Asiatic coasts throws out, and there is formed a sort of
island bridge, invading ships to pass from Greece to Asia. The western coast of Lesser Asia belongs, in
truth, more naturally to Europe, than to its own continent; it soon became part of the Greek world; and
the Aegean might be considered then as the true centre of Greece”, J. B. Bury, A HISTORY OF GREECE,
Macmillan Co, London 1922, p 3.
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περιέχονται σε ένα μικρό αριθμό μονογραφιών για τα παράλια. Οι μονογραφίες αυτές
στηρίζονται κυρίως σε προφορικές πληροφορίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προέρχονται
από εμπειρίες και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.
Ο Μαίανδρος με τη φιδίσια διαδρομή του διασχίζει την ομώνυμη πεδιάδα, μια από τις
πλέον εύφορες της Μικρασίας, που ξεκινά από το Φρυγικό οροπέδιο και σβύνει νοτιότερα απέναντι από τη νήσο Πάτμο. Τα απέναντι νησιά είναι Ικαρία, Πάτμος, Φούρνοι και
Σάμος - η Σάμος θεωρείται ως η ‘μεγάλη ανθρωπομάνα’ για την περιοχή του Μαιάνδρου,
προς την οποία ως το 1821 είχε ήδη μεταγγίσει άφθονο ανθρώπινο δυναμικό. Η παρουσία των Σαμίων στο Μαίανδρο είναι παλαιά ιστορία2, αλλά στις παραμονές του 1821 τους
βλέπουμε να πυκνώνουν την σύνθεση πληθυσμού σε αρκετά χωριά, ενώ κάποια από
αυτά θεωρούνται ‘δικά τους’, όπως στις παρυφές του όρους της Μυκάλης τα Δωμάτια
(και Ντομάτια) και το Κελεμπέσι. Οι νεότερες μεταναστεύσεις/αποδημίες των Σαμίων
στην πεδιάδα έχουν ως αφορμή την εργασία - μόνιμη είτε εποχιακή, αλλά σε κάθε περίπτωση διατηρούν με το νησί τους έναν οικονομικό και κοινωνικό δίαυλο επικοινωνίας,
όπως άλλωστε φαίνεται και από τα γεγονότα του 1821.
Βορείως της Μυκάλης ο ποταμός Κάϋστρος (Κιουτσούκ-Μεντερές) διαμορφώνει τη
δική του λεκάνη απορροής στα βόρεια του Εφέσιου/Καΰστριου Κόλπου. Απέναντι από
τα ΒΑ παράλια της Σάμου, στο μέσον περίπου του κόλπου αυτού, συναντάμε την πόλη
της Νέας Εφέσου (Κουσάντασι ή Scala Nova), σημαντικό λιμάνι, επίνειο από τον 18ο αιώνα της πόλης των Θείρων και του Αϊδινίου αλλά και ολοκλήρου του Μαιανδρίου πεδίου.
Οι πρώτοι οικιστές της Νέας Εφέσου και ιδρυτές της χριστιανικής συνοικίας ήσαν η οικογένεια του Μανωλάκη Βεϊνόγλου με προέλευση από τα Θείρα και απώτερη καταγωγή
από την Αττική3. Σταθερά μικτός ο πληθυσμός στη Νέα Έφεσο, δεν ξεπέρασε τις 25.000,
με τους μουσουλμάνους να πλειοψηφούν. Οι πηγές αναφέρουν ότι στους Τούρκους της
Νέας Εφέσου πλειοψηφούσαν οι ‘Μωραΐτες’ που ήρθαν μετά τα Ορλωφικά, μιλούσαν
όλοι Ελληνικά, προτιμούσαν την παρέα των Χριστιανών, οι γυναίκες αντάλλασσαν επισκέψεις Χριστούγεννα και Πάσχα4. Πάντως οι αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στις κοινότητες, κατά τη διάρκεια του 1821 κλονίστηκαν, έστω και προσωρινά.
2. Ομαδικές αποδημίες των Σαμίων προς την περιοχή του Μαιάνδρου και την ενδοχώρα σημειώνονται ήδη
κατά την περίοδο της ερημώσεως της Σάμου (περί το 1476), ενώ αντίστοιχα σημειώνονται επιστροφές
τους στην περίοδο επανοίκησης της Σάμου και την ‘συνοίκησή’ της από χριστιανικό πληθυσμό από πολλά
άλλα μέρη, και από τα απέναντι παράλια, στα χρόνια του Κιλίτζ Αλή και του Σαρκίνη, κατά το 1572. Ειδικά
η επανοίκηση της Σάμου με πληθυσμό από τα απέναντι παράλια πραγματοποιήθηκε ηθελημένα και συγκροτημένα. Από το 1671-1675, δηλαδή αφότου περιορίζεται η αυτονομία στο νησί και διορίζονται Οθωμανοί Αγάς, Καδής και φοροεισπράκτωρ σημειώνονται και πάλι ατομικές και ομαδικές μεταναστεύσεις/
αποδημίες των Σαμίων προς την Μικρασία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες κατά το 1694, όπως κατά και
το 1800. Βλ Εμμανουήλ Ι. Κρητικίδου Πραγματεία περί της ερημώσεως και του συνοικισμού της Σάμου. Εν
Ερμουπόλει 1870, ιδίως σ 15-20 και 36-58.
3. Κωνστ. Εμμ. Βεϊνόγλου, Ιστορία της εν Νέα Εφέσω Οικογενείας Βεϊνόγλου, χφο δημοσιευμένο στα Μικρ.
Χρονικά, ΙΒ΄(1965), Αθήναι. Ο Στέφ. Εμμ Παπαδόπουλος στη μονογραφία του ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ, Αθήναι 1965,
αναφέρεται εκτεταμένα στην δραστηριότητα της οικογένειας στην περιοχή, στους ιδρυτικούς θρύλους και
τις παραδόσεις του οικισμού και των πρώτων οικιστών, παρόμοιους και με άλλους που ισχύουν και για
αλλες πολιτείες που πρωτοκατοικήθηκαν από χριστιανούς την ίδια εποχή (αρχές του ΙΗ΄αι). Παλαιότερος
και πληθωρικότερος όλων στις πληροφορίες ο Δημήτριος Ειρηνίδης, ΤΑ ΕΝ ΝΕΑ ΕΦΕΣΩ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 1821 ΤΡΑΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ή Αναμνήσεις τινές του Ιερού Αγώνος κατά το Πρώτον
Έτος, Εν Αθήναις 1877, παρακολουθώντας διεξοδικότερα τα συμβάντα προσθέτει αρκετές λεπτομέρειες
και για την εμπλοκή της οικογένειας στη διάρκειά τους.
4. ΑΠΠ/ΚΜΣ, φάκ J.38 και J.39 / Κουσάντασι.
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Μολονότι οι προσχώσεις του ποταμού Μαιάνδρου έχουν διαφοροποιήσει την μορφολογία του εδάφους σε σχέση με τους αρχαίους χρόνους, εντούτοις οι σωζόμενες αρχαιότητες εξακολουθούν να επισημαίνουν το αρχαίο Πανιώνιο, το θρησκευτικό κέντρο της
Ιωνίας που τοποθετείται στο Ρωμηοτσάγγλι, Güzelıanlı, Gjaur Tshangly (Kıepert), 18 χλ
Ν-ΝΔ της Νέας Εφέσου. Στο Πανιώνιο κατά την αρχαιότητα συμμετείχε και η νήσος Σάμος.
Nοτιότερα, το βουνό της Μυκάλης καταβυθίζεται απότομα στη θάλασσα δημιουργώντας ανάμεσα στην Τρωγίλειο άκρα και στις ακτές της Σάμου ένα στενό θαλάσσιο
πορθμό, πλάτους μόλις 1300 μέτρων αλλά με μεγάλο βάθος και με ισχυρά θαλάσσια
ρεύματα. Εδώ εντοπίζεται ο «μικρός μεν εις την όρασιν πλην μέγας εις την φαντασίαν,
διαχωρίζων την Σάμον εκ της Ασίας ‘Επταστάδιος Πορθμός’», γνωστός στους ναυτικούς
της εποχής και ως Νταρ Μπογάζ - το ‘Πέρασμα της Μυκάλης’. Ο Στράβων είχε υπολογίσει
το εύρος του σε στάδια επτά (‘επτά στάδια ελάχιστον δίαρμα τω μεταξύ’)5. Όχι μόνο ο
διάπλους ανάμεσα στις ακτές της Σάμου και της Μικρασίας, αλλά και η ασφαλής κατά
μήκος πλεύσις των σκαφών απαιτούσε «πιλότους» έμπειρους γνώστες των ακτογραμμών, όπως ήσαν οι ναυτικοί του Ανατολικού Αιγαίου. Κατά το 1821 το πέρασμα αυτό
υπήρξε το πλέον προκεχωρημένο άκρο της επαναστατημένης Ελλάδας προς την Ανατολή. Το αποδεικνύουν και οι συχνές διαβάσεις του κατά το 1821 από πολεμικά πλοία,
στρατούς και ένοπλες ομάδες, και από κάθε είδους φυγάδες που κινούνται ανάμεσα στη
Σάμο και στα μέρη των Ιωνικών παραλίων.
Στη διάρκεια ιδίως του πρώτου έτους της Ελληνικής Επανάστασης, η εμπλοκή της
Σάμου και οι αποφάσεις των Σαμίων έχουν πολλαπλές συνέπειες για την περιοχή του
Μαιάνδρου, κλονίζουν την ευαίσθητη ισορροπία που παρουσιάζει εκεί η ζωή σε Οθωμανικό περιβάλλον. Στην πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή του Μαιάνδρου
προσβλέπουν για να τροφοδοτήσουν το νησί τους και τις επαναστατικές επιχειρήσεις
τους στη διάρκεια του αγώνα. Οι επιδρομές των Σαμίων στα απέναντι παράλια (με στόχο τη λαφυρωγώγηση) ανέκαθεν αποτελούσαν παραδοσιακές συμπεριφορές, αλλά στην
διάρκεια της επανάστασης μεταμορφώνονται σε συστηματικές και οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες πάντως ελέγχονται από το Κοινόν των Σαμίων, δηλαδή από το κόμμα
των λεγόμενων «Καρμανιόλων» προς τα συμφέροντα της Επανάστασης. Στο «Στρατοπολιτικόν Σύστημα» Διοικήσεως της Σάμου που θεσπίζει ο Λυκούργος Λογοθέτης από
την επομένη της επίσημης ανακήρυξης της Επανάστασης στο νησί (Μάιο 1821), εντυπωσιάζει η απόφαση των Καρμανιόλων να ασκούν επιθετική πολιτική, όταν μάλιστα αυτή
προσδιορίζεται σε συστηματοποίηση του τρόπου που θα οργανώνονται και θα εκτελούνται οι αποβάσεις τους στα παράλια και στην ενδοχώρα της Μικρασίας6. Οι αποβατικές
επιχειρήσεις στα Ιωνικά παράλια είναι πολλαπλά χρήσιμες για τους Σάμιους (προσθέτουν
πολεμική πείρα, βελτιώνουν τον συντονισμό και μεθοδικότητα, ενισχύουν το πολεμικό
πνεύμα, αποκομίζουν λάφυρα αλλά και τρόφιμα τα οποία είναι απαραίτητα για τους
μαχητές και τον άμαχο πληθυσμό. Συχνά με τις αποβάσεις τους διασώζουν και μεταφέρουν
5. Στράβων: ΧΙV 637, 5-10.
6. Αλέξης Σεβαστάκης, «Στρατοπολιτικόν Σύστημα Σάμου», Σαμιακές Μελέτες, Τ.1ος (1994), ΠΙΣΝΔ, Αθήνα σσ
97-120, σελ.105 υπ. 25 και 106 υπ. 26. Πολλές οι αναφορές (και περιγραφές) για τις επιδρομές των Σαμίων
που περιέχονται στον Επ. Σταματιάδη, Σαμιακά, Ιστορία της Σάμου, Αθήνα 1965, Τ.Β΄, όπως και στον Απ.
Βακαλόπουλο, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, Θεσσαλονίκη 1980, ιδίως
Τ.Ε΄και Στ΄, που μάλιστα μετά την εκστρατεία στη Χίο επισύρουν το αυστηρό κατηγορητήριο σε βάρος του
Λυκούργου Λογοθέτη. Οι επιδρομές συνεχίζονται αδιάλειπτα σε όλη την διάρκεια της Επανάστασης, ενώ
κατά περίπτωση επεκτείνονται, εκτός από τον Ιασικό κόλπο μέχρι την Αλικαρνασό και την Ερυθραία.
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ελληνικούς πληθυσμούς, συλλαμβάνουν αιχμαλώτους και τρομοκρατούν τον εχθρό.
Άλλωστε η ‘άδεια λαφυραγωγήσεως’ που παρέχουν εγγράφως οι τοπικοί έφοροι Σάμου,
η Καγκελαρία ή η Αστυνομία, δίνεται «δια λαφυραγώγησιν εχθρικών πραγμάτων». Από
την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις αυτές προκαλούν την επίταση των αντιποίνων που
εφαρμόζονται σε βάρος των χριστιανών στα παράλια. Οι αποβατικές επιχειρήσεις των
‘καπιτανέων’ θαλάσσης και ξηράς ελέγχονται, ζητούνται και καταβάλλονται εγγυήσεις,
παρέχεται στους επιχειρούντες διαβατήριο, ενώ οι αιχμάλωτοι που φέρνουν τα καΐκια
στη Σάμο επιστρέφοντας από τέτοιες επιχειρήσεις στην Μικρασία, «άμα ως πατήσωσι
την γην της πατρίδος, δεν είναι πλέον του τυχόντος σκλάβοι και υποχείριοι, αλλά της Τοπικής Διοικήσεως». Φοβούμενοι άλλωστε οι επαναστάτες ‘Καρμανιόλοι’ για τυχόν δολοπλοκίες εκ μέρους των συντηρητικών αντιπάλων τους ‘Καλικαντζάρων’ αλλά και εκ
μέρους των τουρκολατρών, -τους οποίους πάντα υποπτεύονται και έχουν καταγραμμένους
σε ειδικούς κώδικες που τηρούνται σε κάθε Εφορία-, απαιτούν στις περιπτώσεις που τα
καΐκια μεταφέρουν από τα παράλια μεταξύ των αιχμαλώτων και χριστιανούς, να τους
παραδίδουν στην Τοπική Διοίκηση «δια να εξετάζονται». Οι Σαμιώτες επιδράμουν όποτε
υπάρχει ανάγκη (για παράδειγμα πριν εκστρατεύσουν στη Χίο το 1822), ή όποτε δίνεται
ευκαιρία όπως χαρακτηριστικά, η στρατιωτική υποστήριξη που παρέχουν στην «έξοδο»-φυγή των Δωματιανών από το Μαίανδρο την οποία συνδιάζουν και με λαφυραγώγηση των γειτονικών τουρκικών χωριών Άκμπουργκάζ και Ντομούζμπουργκάζ7. Πολλές
οικογένειες στη Σάμο αντλούσαν το εισόδημά τους ή το συμπλήρωναν σημαντικά χάρι
στην εποχιακή εργασία που τους πρόσφερε το Μαιάνδριο πεδίο, μα από την κήρυξη της
επανάστασης η δυνατότητα αυτή έχει διακοπεί. Προβλήματα όπως, η φροντίδα επισιτισμού για τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού, -ο οποίος αυξάνει στη Σάμο λόγω της
άφιξης φυγάδων από τα παράλια-, οι ανάγκες για την τροφοδοσία των μαχητών, αλλά
και η μείωση των εργατικών χειρών λόγω της γενικευμένης απασχόλησης των ανδρών
με τα στρατιωτικά πράγματα, λύνονται συχνά με μια «επιδρομή»8.
Και οι επιδρομές συνεχίστηκαν, κατά διαστήματα μάλιστα αρκετά πυκνές και χωρίς
άδεια (πειρατία) ώστε δεν γίνεται να καταμετρηθούν, τουλάχιστον μέχρι το 18309.
Εντέλει τα Ιωνικά παράλια και η Νέα Έφεσος δεν επαναστάτησαν, αλλά επηρεάστηκαν δραματικά από τα γεγονότα. Οι λόγοι για τους οποίους δεν κηρύχθηκε τελικά η
επανάσταση στη Νέα Έφεσο σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη προγραμματισμού μιας
7. Δ. Ειρηνίδης, Τα εν Εφέσω..., ό.π, σ 86
8. Ο Σταματιάδης υποστηρίζει, όπως και άλλοι συγγραφείς, ότι ο τοπάρχης Νέας Εφέσου Ελέζογλου και άλλοι
τοπάρχες, παρά τις διαταγές που έλαβαν από Κωνσταντινούπολη, δεν προχώρησαν σε όση επιστράτευση
ήταν δυνατή, με τον φόβο να αφεθεί εκτεθειμένος ο τουρκικός πληθυσμός και η παραγωγή στο Μαίανδρο
στις επιδρομές των Σαμίων. Έτσι, 60.000 Τούρκοι από την Ιωνία που θα έπρεπε να έχουν σταλεί ως στρατός στη Ρούμελη παρέμειναν στα παράλια, προς όφελος της επανάστασης, (αλλά οπωσδήποτε και προς
ζημίαν των χριστιανών κατοίκων των παραλίων). Μάλιστα περί το 1825, όταν πλέον οι αποβάσεις των
Σαμίων έχουν γίνει αληθινός τρόμος για τα παράλια και οι χωρικοί του Μαιάνδρου απειλούν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, ο Ελέζογλου σε κατάσταση απόγνωσης θα ναυπηγήσει και εξοπλίσει μια λιβυρνίδα
(‘μίστικο’, τύπος πολεμικού πλοίου της Μεσογείου) για να καταδιώκει τους επιδρομείς. Όμως οι Σάμιοι με
εξοπλισμένο αλιευτικό επιτίθενται νύχτα στο λιμάνι της Νέας Εφέσου και κόβοντας τις πρυμάτσες του το
οδηγούν ως λάφυρο στη Σάμο (βλ. Ε. Σταματιάδης Β΄ ο.π, σ.352-353)
9. Το 1830 με τον κίνδυνο ότι θα παραβιάζονταν οι όροι ανακωχής μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών, η Συνέλευση της Σαμιακής Πολιτιείας εισήγαγε απαγορευτικές διατάξεις που επέσυραν αυστηρές ποινές για τους
παραβάτες και τους αναχαίτισε. βλ Αλέξης Σεβαστάκης, Η θεμελίωση της Σαμιακής Πολιτείας 1830-1834,
Σαμιακές Μελέτες, Τ. 2ος (1996), ΠΙΣΝΔ, Αθήνα, σσ 303-358, σ.312-313.
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ομάδας θερμόαιμων Νεοεφεσίων που είχαν καταφύγει νωρίτερα στο Βαθύ της Σάμου.
Το περιστατικό συμπίπτει χρονικά με την ‘έξοδο’ που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι των
Δωματίων από το χωριό τους με τη συνδρομή των Σαμίων και την επακόλουθη εμπλοκή
με τους Τούρκους. Ενώ λάβαιναν χώρα εκείνα τα γεγονότα και είχε προκληθεί στο Μαιάνδριο πεδίο μεγάλη αναταραχή, οι Νεοεφέσιοι μαζί με Σάμιους θεώρησαν ότι ήταν η
κατάλληλη στιγμή για να καταλάβουν την Νέα Έφεσο. Υπέθεταν ότι, καθώς οι περισσότεροι από τους Τούρκους κατοίκους της θα είχαν σπεύσει να αντιμετωπίσουν τους Σαμιώτες, ή (αναλόγως) να λαφυραγωγήσουν τα εγκαταλειμμένα Δωμάτια, θα την εύρισκαν
άδεια και ανυπεράσπιστη και θα ήταν εύκολο να την καταλάβουν. Κατέπεισαν λοιπόν
τους πλοιάρχους δυο Σπετσιώτικων πλοίων κι επιβιβάστηκαν από το Βαθύ μαζί και με
άλλους οπλισμένους Σάμιους για την αποστολή αυτή. Φθάνοντας μέχρι το νησάκι που
φράσει την είσοδο στο λιμάνι της Νέας Εφέσου και βλέποντας επάνω σ’ αυτό τον Πύργο
με τα κανόνια, οι Σπετσιώτες πλοίαρχοι δίστασαν να προχωρήσουν. Η έλλειψη πληροφοριών στάθηκε η αιτία να ματαιώσουν το σχέδιό τους, αδίκως, διότι όπως απεδείχθη
μετά, η αρχική τους υπόθεση ήταν απόλυτα σωστή. Ο τουρκικός πληθυσμός λαφυραγωγούσε τα άδεια σπίτια των Δωματιανών και η Νέα Έφεσος ήταν ανυπεράσπιστη, ενώ τα
κανόνια στο νησάκι χωρίς τη φρουρά ήσαν τελείως άχρηστα10.
Ωστόσο δυο χρόνια αργότερα (Ιούλιο του 1823), κι ενώ οι χριστιανοί των Ιωνικών
παραλίων εξακολουθούν να πιέζονται διπλά τόσο από τους Τούρκους όσο και από τις
επιδρομές των Σαμίων, η Ανωτάτη Διοίκηση του Μωρέα εισηγείται προς τους Αρμοστές
του στόλου να πραγματοποιηθεί απελευθερωτική εκστρατεία προς τη Νέα Έφεσο και
τα παράλια προκειμένου να απελευθερώσουν τους δεινοπαθούντες ομογενείς11. Πιθανόν
να υπήρχαν σοβαρά περιθώρια για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο υπό κανονικές συνθήκες, όμως οι ανώμαλες εξελίξεις που μεσολαβούν στο νησί Σάμο με αφορμή το αυτοδιοικητικό της σύστημα, απομακρύνουν κάθε τέτοια πιθανότητα. Άλλωστε η ίδια η Σάμος
αντιμετωπίζει πλέον σοβαρή απειλή, η Υψηλή Πύλη θωρώντας την ταραξία και κέντρο
αναβρασμού στην Μικρά Ασία, ετοιμάζει εναντίον της νέα εκστρατεία υπό τον Χοσρέφ
πασά. Ακολούθως ο σουλτάνος θα λάβει την κατάλληλη απάντηση με τη Ναυμαχία της
Μυκάλης (4 Αυγούστου 1824), αλλά η Νέα Έφεσος δεν θα ελευθερωθεί.
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμη η ειδικότερη αναφορά στη Σάμο και στις ιδιαιτερότητες της ενόσω μετακενώνονται οι ιδέες του διαφωτισμού σ’ αυτήν.
Νωρίτερα από την ελληνική επανάσταση, στη Σάμο, τόσο η σημαντική αυτονομία που
απολάμβανε το νησί, όσο και το ανεξάρτητο του χαρακτήρα των Σαμίων, κάτω και από
την επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης, όξυναν ανάμεσά τους διαφορές και προκάλεσαν
κοινωνικές αντιπαραθέσεις που τους διαίρεσαν σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, «κόμματα»,
10. Ειρηνίδης, οπ σ 88-89.
11. Μετά από τη σφαγή του 1821 στη Νέα Έφεσο, κατά το 1823 και ύστερα από πολλές και στοχευμένες
επιδρομές των Σαμίων στα παράλια, και στη Νέα Έφεσο ειδικότερα που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές (βλ
Βακαλόπουλος, ό.π, Τ,Στ΄ σ. 97-98), οι χριστιανοί Νεοεφέσιοι που εξακολουθούν να δέχονται από παντού
πιέσεις, απεγνωσμένοι, απηύθυναν διπλή επιστολή, προς τον (διορισμένο) Έπαρχο της Σάμου και προς
την Ανωτάτη Διοίκηση του Μωρέα, με την οποία ζητούσαν βοήθεια. Ως απάντηση η Αν. Αρχή Διοικ. του
Μωρέα με επιστολή της 10ης Ιουλίου 1823 απευθύνεται προς την Αρμοστίαν Νήσων του Αιγαίου και εισηγείται ευθέως την επανάσταση: «Εκ των εσωκλείστων γραμμάτων ειδοποιείστε την δυστυχίαν των αδελφών
μας ομογενών, οπού ευρίσκονται εις την Ανατολήν κατά το Κουσάντασι. Είναι ανάγκη να σταλώσιν εκείσε
καράβια, έχοντα και στρατιώτας Σαμίους, δια να ελευθερωθώσιν οι εκεί τυραννούμενοι ομογενείς». Επαμ.
Σταματιάδης, Σαμιακά Β΄, σ 296-298.
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των ‘Καλλικαντζάρων’ (συντηρητικοί, ολιγαρχικοί, κατέχοντες την εξουσία) και των
‘Καρμανιόλων’ (ριζοσπάστες, λαϊκοί, καταπιεζόμενοι από τους πρώτους). Κόμματα μεν,
αλλά χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση στην οικονομική βάση μεταξύ τους, ώστε και η
συμπεριφορά τους δεν επιτρέπει να την παρακολουθήσουμε μεθοδολογικά με την βοήθεια
του κοινωνισμού. Το μίγμα του πληθυσμού στην Σάμο το 1821, συνολικά και ανεξαρτήτως ιδεολογίας, συγκροτούσαν σε μεγάλο βαθμό οι «οικοκυροί» - και συχνά αναφέρονται
έτσι - η ομάδα που ισχυροποιήθηκε από τον 18ο αιώνα και μετά αποτελούμενη κυρίως
από καραβοκύρηδες και εμποροπραματευτές, αλλά και τεχνίτες, καθώς και πνευματικούς
ανθρώπους, αυτή που θα λειτουργήσει στη συνέχεια ως «εθνική αστική τάξη»12. Σ’ αυτούς
προστίθενται αγρότες (ευνοϊκοί δέκτες των νέων ιδεών) αλλά και μικροεισοδηματίες. Η
διεκδίκηση της εξουσίας (από τους Καρμανιόλους) αφορά στην κοινοτική εξουσία του
νησιού, και είναι αποτέλεσμα των περιπετειών που υπέστη το αυτοδιοικητικό σύστημα
της Σάμου. Μια ομάδα Σαμίων (οι λεγόμενοι ακολούθως Καλικάντζαροι) θεωρήθηκε
υπεύθυνη για την απεμπόληση της αυτονομίας που απολάμβανε το νησί από τα χρόνια
του Σουλεϊμάν ζητώντας την μεσολάβηση του Σεϊχουλϊσλάμη της Κωνσταντινούπολης
για την επίλυση των τοπικών διαφορών, αλλά και για την εφεξής καταχρηστική και
δόλια ανάμιξή της στην λειτουργία των κοινοτικών θεσμών, φυσικά με την ‘συνεργασία’
πλέον της Υψηλής Πύλης. Ο πληθυσμός της Σάμου πάντως, στο σύνολό του παρέμενε
εθνικά αμιγώς Ελληνικός, ενώ στην παράταξη των Καρμανιόλων συνασπίστηκαν οι
πλέον αξιόμαχοι άνδρες13,14. Είναι απαραίτητο να προστεθεί, ότι για την ίδια αιτία και η
12. Παραπέμπουμε στο άρθρο του Γ. Καραμπελιά ‘Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην επαναστατημένη
Σάμο (1803-1854)’, ν Λόγιος Ερμής, το οποίο εμβαθύνει στο ειδικότερο αυτό θέμα, (βλ Γ.Κ ό.π, τχ 3(Σεπτ–
Δεκ 2011), σσ 43-64). Ο συγγραφέας θεωρεί τη Σάμο ως το επιτυχημένο υπόδειγμα μιας τοπικής ριζοσπαστικής επαναστατικότητας, στο οποίο η σύνθεση του Ελληνικού Διαφωτισμού έλαβε αρκετά δάνεια
από τη Γαλλική επανάσταση αλλά τα ενέταξε οργανικά στον ελληνικό κόσμο και στην δική της κοινωνική
ιδιοσυσταασία. Καθιέρωσε έτσι εξιοπρόσεκτες ‘αποκλίσεις’ από το ελληνικό μοντέλο, τέτοιες που παρυσιάζουν μιαν έντονη ριζοσπαστικότητα και αυτοκεντρισμό. Στην διάπλαση της εθνικής συνείδησης των
Σαμίων κατά την επανάσταση του 1821 δραστήρια συμμετέχει η Εκκλησία Σάμου.
13. - Παραμονές της Επανάστασης στη Σάμο παρεδημούν όχι περισσότεροι από 2.000-3.000 Τούρκοι, κυρίως
οικογένειες διοικητικών υπαλλήλων. Στο διάστημα της Επανάστασης ο πληθυσμός της Σάμου αυξήθηκε
στις 40.000. Ομοίως και ο στρατός των Σαμίων από 3.000 οπλίτες έφθασε να αριθμεί 6.000 μαζί με τους
πρόσφυγες. Βλ Α. Βακαλόπουλος, ΣΤ΄, σ. 98.
14. Στη Σάμο εγκαταστάθηκαν από όλο τον Ελλαδικό χώρο, μια μεγάλη ομάδα Μωραΐτες, μετά τα Ορλωφικά,
αλλά κυρίως νησιώτες που, καθώς δείχνουν τα ονόματά τους και τα τοπωνύμια της εγκατάστασής τους
στη Σάμο, προέρχονται σχεδόν απ’ όλα τα νησιά του Αιγαίου (ό.ανωτ σημ 2). Ανάμεσα όμως στους κατοίκους της Σάμου πρέπει να διακρίνουμε την δραστήρια ομάδα που αποτελούν οι Χριστιανοκρήτες. Οι πρώτοι
Χριστιανοκρήτες εγκαθίστανται στη Σάμο ύστερα από τους 25ετείς αγώνες (Κρητικός Πόλεμος /Κριτοβουλίδης, 1644-1669), που μεσολάβησαν ως την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους, στη διάρκεια των
οποίων ενεπλάκησαν αρκετοί Κρήτες στρατιωτικοί στο πλευρό των Ενετών. Αναζητώντας άσυλο πολλοί
εγκαταστάθηκαν στο λιμάνι του Καρλόβασι, (βλ σχετικά στον Εμμανουήλ Ι. Κρητικίδη, «Τοπογραφία αρχαία
και σημερινή της Σάμου», Ερμουπόλει, Τυπογρ ‘Ρενιέρη Πρίντεζι, 1869, σ 89). Ο εποικισμός Κρητών στη Σάμο
συνεχίστηκε σταθερά και μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους, λόγω των αφόρητων πιέσεων
που υφίσταντο οι χριστιανοί από τις αγριότητες των γενιτσάρων. Πάντως, κατά την επανάσταση του 1821
Χριστιανοκρήτες μαζί με Σαμίους βρίσκονται εγκατεστημένοι και στο Μαιάνδριο πεδίο (πχ στον οικισμό
Γέροντα του Μαιάνδρου προεστώς είναι ο Κρητικός Μιχαήλ Μητσάκης ή ‘Μιντζάκης’ σύμφωνα με τον Επ.
Σταματιάδη, στα Σαμιακά, Τ. Β΄(1965), Αθήνα, σ 154-155, ό,που και η ενδιαφέρουσα βιογραφία του Μητσάκη
και της οικογενείας του). Ταυτόχρονα όμως, σημειώνουμε και την παρουσία Τουρκοκρητών στα παράλια
και στην ενδοχώρα τους, όπως φυσικά και στην περιοχή Σμύρνης, τους οποίους προσελκύουν η ασυδοσία
που επέτρεπαν συχνά οι τοπάρχες, σε συνδιασμό με τις προσφερόμενες ευκαιρίες εργασίας και πλουτισμού.
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Εκκλησία της Σάμου έχασε τα δικά της προνόμια αυτοδιοίκησης, κυρίως από την απονομή δικαιοσύνης15, ώστε ασπάζεται αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο της ιδεολογίας των
Καρμανιόλων. Η ιδεολογία αυτή συνάπτεται με τον ιδεολογικό πυρήνα του ’21, της Ελληνικής Εθνεγερσίας: Η Εκκλησία Σάμου το 1821 συνεργάζεται στενά με τους Καρμανιόλους κι αναδεικνύει ιερωμένους μαχητές και ήρωες του Αγώνα, όπως ο ίδιος ο Μητροπολίτης Σάμου Κύριλλος16.
Οι Καρμανιόλοι συχνά είναι κατ’ επάγγελμα άνθρωποι των όπλων, ψυχωμένοι και
πεπειραμένοι, κι αυτοί θα πρωτοστατήσουν στην επανάσταση του νησιού. Όμως και
μεταξύ των εποίκων αρκετοί είναι εμπειροπόλεμοι, όπως χαρακτηριστικά οι Χριστιανοκρήτες. Πολλοί από τους Σαμίους μαχητές, απέκτησαν την στρατιωτική τους πείρα από
προηγούμενη συμμετοχή τους σε διάφορα Καπετανάτα στον Ελλαδικό χώρο (της Μακεδονίας, του Ολύμπου, Αγράφων, Βάλτου), ακόμη και στην Αίγυπτο με τον Ναπολέοντα
όπως και με τη συμμετοχή τους στην «Ελληνική Λεγεώνα» του γαλλικού στρατού17. Όπως
ο Κωνσταντίνος Λαχανάς, ο Μανόλης Μελαχροινός κρητικής καταγωγής εγκατεστημένος
στο Καρλόβασι, ο Κωνσταντίνος Κονταξής από τον Πύργο, ο Σταμάτης Γεωργιάδης από
τον Μαραθόκαμο18 19 και πολλοί άλλοι. Κορυφαίος της ηγετικής ομάδας, είναι ο γενικός
στρατηγός της Σάμου το ’21, Διοικητής και νομοθέτης του Στρατοπολιτικού Συστήματος
Λυκούργος Λογοθέτης, ένας Σαμιώτης με μικρασιατική καταγωγή από την Σπάρτη Πισιδίας20. Οι περισσότεροι ήσαν μυημένοι στα «μυστικά» της Φιλικής Εταιρείας.
Το βέβαιο είναι επίσης ότι με τους επαναστάτες συμπορευόταν και ένα στρώμα διανοουμένων, αυτοί που μετέφεραν, που «μετακένωναν»21 στο νησί τα ιδεώδη της Γαλλικής

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

Οπωσδήποτε οι τελευταίοι δεν έβρισκαν διόλου θετικό κλίμα προς εγκατάσταση στην Σάμο. Αντίθετα, οι
Χριστιανοκρήτες ήσαν ευπρόσδεκτοι στη Σάμο και στα παράλια, διατηρούσαν μάλιστα σχέσεις, φιλικές και
οικονομικές, ενώ συχνά μεσολαβούσαν και προξενιά με τους Σαμίους και με τους Νεοεφέσιους. Βλ. Ανακρέοντος, Α. Σταματιάδου, Οι Δελφινόσημοι, ήτοι περί του αρχαιοτέρου οικογενειακού κορμού της νήσου Σάμου από
του έτους 1620 και εντεύθεν, Εν Αθήναις, τύποις «Χρονικά», 1933. Η μελέτη των οικογενειακών κλάδων και
επιγαμιών από τον ογκώδη αυτό τόμο, προσφέρεται για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.
Οι αποφάσεις του συμβουλίου Μητροπόλεως Σάμου παύουν να είναι τελεσίδικες καθώς εφεσιβάλλονται
μόνιμα και ανατρέπονται ενώπιον του διορισμένου Καδή.
Μητροπολίτης Σάμου Κύριλλος (1780-1850), καταγόταν από τα Τρίκαλα και υπήρξε μαθητής του Κοσμά Αιτωλού. Συνήθιζε να πολεμά φορώντας κοκκινωπή φουστανέλα και ζωσμένος με φυσεκλίκια. Δεν
δέχτηκε την συνεργασία με τους ολιγαρχικούς, αντίθετα, το 1834 ακολούθησε τους Λαχανά, Λογοθέτη, Λεκκάτη και λοιπούς Καρμανιόλους στην αυτόβουλη εξορία τους. Εύστοχη και η παρατήρηση του
Γιώργου Καραμπελιά ότι η τοπική εκκλησία στη Σάμο δεν ήταν απλή σύμμαχος των Καρμανιόλων, αλλά
αποτελούσε ένα κεντρικό στοιχείο στο κίνημά τους, βλ Γ. Κ, ό.π, σ 57.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Λαχανά από το Βαθύ (γεν 8-1-1769), που
είχε ήδη στο ενεργητικό του μια περιπετειώδη καριέρα, ως την ημέρα που θα κηρύξει την επανάσταση
στο Βαθύ. Κ. Πτίνης, Η Σάμος και το ’21, σελ 40.
Σταματιάδης, Σαμιακά Β΄, 111,112.
Ως κρυσφύγετο των οπλαρχηγών σε διάφορες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το ερυμνό περιβάλλον, το
γεμάτο από σπηλιές του όρους Κέρκη/Κερκετέα που δεσπόζει στη Σάμο. Είναι η φυσική προέκταση του
όρους της Μυκάλης, η απόληξη της μικρασιατικής οροσειράς της Μεσογείδος στο νησί. Ανάμεσα στους δυο
αυτούς ορεινούς όγκους παρεμβάλλεται το στενό θαλάσσιο «πέρασμα», το Ντάρμπογάζ.
Κ. Πτίνης, Η Σάμος και το’21, σελ 47, στο οποίο περιλαμβάνει εκτενώς τη βιογραφία του. Λ. Λογοθέτη.
Η χρήση του όρου «μετακένωσις» αποδίδει ακριβέστερα τη διαδικασία της μετάγγισης των ρευστών ιδεών του Ευρωπαϊκού διαφωτιστικού κινήματος, (και από τον Γ. Καραμπελιά, όπ, σ 59), και έιδικότερα στο
σχετικό άρθρο του Π.Δ. Μαστροδημήτρη, «Η «Μετακένωση» των επιδιώξεων του Γαλλικού Διαφωτισμού
στην Ελλάδα, κατά τον 19ο αιώνα. ( Γενικό Διάγραμμα του φαινομένου και των προβλημάτων του).Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, Τ. ΛΑ΄(1996-1997), Αθήνα, σς 97-112.
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Επανάστασης και το οικουμενικό διαφωτιστικό της περιεχόμενο. Σημαντικό ρόλο στη διεργασία αυτή, που επηρέασε και τα παράλια της Ιωνίας, διεδραμάτισαν τα σχολεία της Σάμου.
Η Αλληλοδιδακτική Σχολή λειτουργούσε στον Μαραθόκαμπο Σάμου, στη Μονή του
Αγίου Γεωργίου, παλαιό μετόχι της Μονής Πάτμου όπου σ’ αυτήν εκτός από Σάμιους
φοιτούσαν και αρκετά παιδιά προερχόμενα από τα μικρασιατικά παράλια, «οι Ανατολίται», όπως τους αποκαλεί ο Κρητικίδης22. Ενεργός υπήρξε ο ρόλος της Μονής Πάτμου
στην Αλληλοδιδακτική σχολή, αλλά και γενικότερα στις εκπαιδευτικές υποθέσεις του
νησιού, καθώς και του Μαιάνδρου όπου άλλωστε η Μονή διέθετε και μεγάλη ακίνητη
περιουσία. Επίσης είναι γνωστό ότι η Πορφυριάς Σχολή στο Καρλόβασι φιλοξενούσε
αρκετά παιδιά και από Νέα Έφεσο. Ανάμεσα στους μαθητές της σχολής βρίσκουμε το
1803 τον θερμό πατριώτη Γεώργιο Ιω. Κλεάνθη, τον ποιητή που δεν τραγούδισε μόνο ως
άλλος Τυρταίος το 1821, αλλά ζώστηκε και τα όπλα κι έλαβε μέρος στην μάχη του Καβοφονιά, στο πλευρό του Λυκούργου23. Επίσης στους μαθητές της Πορφυριάδος, περί το
1798 συγκαταλέγονται και μελλοντικοί ‘Φιλικοί’, μαθητές του διδάσκαλου Γεωργίου Δ.
παπα Ιωάννου, αποφοίτου της Ευαγγελικής Σμύρνης24. Όσο για τη σχολή του Βαθέος εκεί
δίδασκε ο ιερομόναχος Ιγνάτιος, μυημένος «Φιλικός» και, οπωσδήποτε, ευάγωγος των
μαθημάτων Φυσικής του σχετικού εγχειριδίου του διδάσκαλου του Γένους Βαρδαλάχου,
τα οποία φάνηκαν πολύ χρήσιμα. Ο Ιγνάτιος χάρη στις γνώσεις αυτές και με τη βοήθεια
μαθητών του οργάνωσε την παραγωγή πυρίτιδας απαραίτητης για την υπεράσπιση της
Σάμου. Είναι γνωστό επίσης ότι κοντά του στο Βαθύ σπούδαζαν παιδιά από τα μέρη του
Μαιάνδρου και ότι ο Ιγνάτιος είχε επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών αυτών.
Όχι μόνο φοιτούσαν ‘Ανατολίτες’ μαθητές στα σχολεία της Σάμου, αλλά και σε σχολεία
της Μικρασίας δίδαξαν κατά καιρούς Σάμιοι διδάσκαλοι. Ο Σάμιος Μεθόδιος Θεοδωρίδης
(ιερολόγιος)25, χρημάτισε διδάσκαλος στα Σώκια και στην Ηλιούπολη (Αϊδίνι), μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του στη Σύρο και στην Τοσκάνη. Ήταν γνώστης της Γαλλικής
και Ιταλικής γλώσσας, ενώ η πληροφορία του Κρητικίδη ότι δίδαξε επίσης και στα Δωμάτια, καθώς και σε άλλα μέρη του Μαιάνδρου, είναι πολλαπλά χρήσιμη για την εκτίμηση της πνευματικής κατάστασης των κατοίκων της περιοχής. Χρήσιμη για περαιτέρω
έρευνα είναι και η επισήμανση του Γεωργίου Λαμπάκη26 σχετικά με την παιδεία στη Νέα
Έφεσο λίγο πριν την επανάσταση του ’21 και για τους αξιόλογους διδασκάλους που δίδαξαν εκεί, τον διδάσκαλο Σαμουήλ περί το 1801 και τον Δημήτριο Κυθήριο.
Μολονότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για τα παράλια είναι περιορισμένες, δεν είναι
λάθος να εκτιμήσουμε ότι, στο γενικότερο κλίμα του προϊδεασμού για την Επανάσταση,
και του φωτισμού μέσω της παιδείας, -σ’ αυτό δηλαδή που διαμορφώθηκε ως Ελληνικός
22. Κρητικίδης, σ 82, 83.
23. Κρητικίδης 97-98. Ο Κλεάνθης πέθανε το 1837 στην Εύβοια, επειδή δεν ελευθερώθηκε η Σάμος.
24. όπως ο Δαβίδ Φωτιάδης, ο οποίος είχε εισαχθεί στο Πατριαρχείο. Ακόμα και ο Αρίσταρχος Ιωαννίδης
(μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας), με προηγούμενες σπουδές στην Ακαδημία των Κυδωνιών.
(Κρητικ 100).
25. Κρητικίδης, Τοπογραφία, οπ σ 79, ενώ για τις μετονομασίες βλ. στον Κώστα Μ. Σταματόπουλο, Η Μικρασία
του Αιγαίου, εκδ Αστερισμός, σ.168.
26. Γεωργίου Λαμπάκη, Οι επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως, Τύποις «Κράτους», εν Αθήναις 1909, κατά την επίσκεψή του στη Νέα Έφεσο το 1907, σς 125-131. Ο Λαμπάκης αφού λειτούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, αναφέρθηκε στις επώνυμες οικογένειες της Νέας Εφέσου και στις δωρεές τους, αλλά και σε
συγκεκριμένο άρθρο για την παιδεία που διάβασε στην ΑΡΜΟΝΙΑ, βλ ό.π, σημ 4 σ 129.
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Διαφωτισμός27, οπωσδήποτε συντάσσονται η Νέα Έφεσος και τα γειτονικά παράλια,
όπου στο μεταξύ η Φιλική Εταιρεία προωθούσε το δικό της μυητικό έργο. Ανάμεσα στους
αποστόλους της ο Σαμιώτης Δεληκωνσταντής πεθαίνει σε βαθειά γεράματα στη Νέα
Έφεσο, ντυμένος ακόμη δερβίσης, με το ίδιο ρούχο που διέτρεχε στα νιάτα του μεταμφιεσμένος τα παράλια μεταδίδοντας ανάμεσα στους Ρωμιούς το σπουδαίο «μυστικό».
Προσποιούμενος τον δερβίση διέτρεχε την Ασία κι ένας άλλος ‘Φιλικός’, ο Ιάκωβος Παπακωνσταντίνου που πεθαίνει στα 1864 στους Φούρνους βαθιά λυπημένος που η πατρίδα του δεν κατάφερε να ελευθερωθεί28. Έχουν ήδη περάσει αρκετά χρόνια από τον
προεπαναστατικό πυρετό, την εποχή που έδρασαν ο Αριστείδης Παπάς, ο υποπρόξενος
της Ρωσίας στη Σάμο Γεράσιμος Σβορώνος, ο νεαρός φοιτητής της Ακαδημίας Χίου Ιωάννης Λεκκάτης, ο Δημήτριος Θέμελης που μετέφερε υποδείξεις του Εμμανουήλ Ξάνθου,
όλοι αυτοί οι απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας στην περιοχή.
Αλλά τότε, ‘Φιλικοί’ υπήρχαν και στην Νέα Έφεσο, και μάλιστα μεταξύ ‘των ευυποληπτικοτέρων’ κατοίκων. «Και είχαν μεν τινες εν Νέα Εφέσω την ιδέαν της εθνεγερσίας,
υπό αποστόλων της Εταιρίας των φιλικών αμυδρώς πως κατηχηθέντες, ολίγιστοι όμως των
ευκαταστάτων, μεμυημένοι όντες εις τα της ειρημένης εταιρίας κατά τι πλατύτερον, ήρχισαν
απ’ αρχής να μεριμνώσι περί του μέλλοντος και ν’ ανησυχώσι, διό και έκριναν φρόνιμον να
στείλωσι μέλη τινά των οικογενειών των εις την Σάμον...» 29.
***

Συνοπτικό χρονολόγιο των τραγικών γεγονότων στη Νέα Έφεσο και στο Μαιάνδριο πεδίο κατά το έτος 1821:
Παρακολουθώντας την συγκεκριμένη περιοχή στο Χρονολόγιο του 1821, σημειώνουμε
τα παρακάτω σημαντικά και ιδιατέρως για τη Νέα Έφεσο τραγικά συμβάντα.:
- Από τα μέσα Μαρτίου του 1821 στη Νέα Έφεσο κυκλοφορούν φήμες για επανάσταση στην Πελοπόννησο, για σφαγές χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη,
ενώ πυκνώνουν οι διαταγές της Υψηλής Πύλης προς τους τοπάρχες της περιοχής. Οι Νε27. ‘Ο Διαφωτισμός είναι το πρώτο γνήσια πανευρωπαϊκό Κίνημα που γονιμοποιήθηκε από το στοχασμό και
την προβληματική πολλών φιλοσόφων, επιστημόνων, λογοτεχνών που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα
των κατά τόπους παραδόσεων και δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής Σκέψης. Γι αυτό και ο Διαφωτισμός έγινε
αποδεκτός από ολόκληρη την Ευρώπη, Ανατολική και Δυτική, (αλλά ουδέποτε των Τούρκων και λοιπών
μουσουλμανικών λαών), αναδιαμορφώνοντας τον πολιτικό χάρτη της ηπείρου’: μεταφέρουμε από τον
Μαστροδημήτρη, Π.Δ, Η Μετακένωση των Επιδιώξεων του Γαλλικού Διαφωτισμού στην Ελλάδα, κατά τον
19ο αιώνα... ό.π, σσ 97-112. Όσο για την έκφραση που του έδωσαν οι Έλληνες, ως ‘Νεοελληνικό Διαφωτισμό’, αυτή αποδίδεται στον κορυφαίο του Ελληνικού Διαφωτισμού Αδαμάντιο Κοραή, περιέχεται στο
«ΥΠΟΜΝΗΜΑ περί της παρούσης καταστάσεως του πολιτισμού εν Ελλάδι» (1803), με το οποίο ουσιαστικά
εισηγείται την εκπαίδευση ως μέσον Διαφωτισμού για τους Έλληνες, και επικεντρώνεται στην εκλαΐκευση των γνώσεων. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός μέσα από το πλέγμα αιώνων αναχρονιστικής δουλείας,
πρωτίστως επικεντρώθηκε στην διάλυση των δομών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην εκπαίδευση (Μαστροδημήτρης, οπ 104). Σύμφωνα άλλωστε και με τον Κ.Θ. Δημαρά, «Ο Ελληνικός Διαφωτισμός φαίνεται ότι πρώτος δίδαξε με νομικά επιχειρήματα, ότι έστω και κάτω από ζυγό δουλείας, οι Έλληνες
αποτελούν χωριστή και αυθυπόστατη εθνότητα», βλ. Κ.Θ.Δ, «ΝεοΕλληνικός Διαφωτισμός», Νεοελληνικά
Μελετήματα, Ερμής 1977, Αθήνα, σ 18.
28. Επαμειν. Ι. Σταματιάδης, ΣΑΜΙΑΚΑ, Τ. Β΄, σελ 91,92.
29. Ειρηνίδης, Δημήτριος, Τα εν Νέα Εφέσω κατά τας Αρχάς της Εθνεγερσίας... ό,π, σ 1-2.
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οεφέσιοι που δεν είναι άπειροι στις συμπεριφορές των Τούρκων, ξέρουν πως δεν προμηνύεται καλό30. Τα γεγονότα ακολουθούν πυκνά αμέσως μετά την Κυριακή του Πάσχα31.
Στις 14 Απριλίου, δυο Σπετσιώτικα πλοία μεταφέρουν την Επανάσταση στη Σάμο. Ο
Σαμιώτης οπλαρχηγός Κωνσταντίνος Λαχανάς32 με μικρή ομάδα Σαμιωτών μυημένων
στην υπόθεση της Φιλικής Εταιρείας, επιτίθεται σε Τούρκους εμπόρους στην παραλία
του Βαθέος και τους σκοτώνει, καθιστώντας έτσι την επανάσταση της Σάμου γεγονός
βέβαιο και αμετάκλητο. Σε λίγο 1.500 Σαμιώτες από το χωριό Μυτιληνιοί, κατευθύνονται
στο Τηγάνι για να εξοντώσουν τους Τούρκους που ασκούν τη διοίκηση Σάμου, τον Καδή
και τον Τούρκο διοικητή. Γίνονται όμως έξαλλοι βλέποντας ότι οι χριστιανοί προεστοί
πρόλαβαν και φυγάδευσαν τους Τούρκους στη Νέα Έφεσο33. Τώρα οι προεστοί Τηγανίου κατηγορούνται ευθέως ως «τουρκολάτραι». Στο μεταξύ όμως το νησί κινδυνεύει
άμεσα από απόβαση των Τούρκων, και όλες οι ομάδας ανεξαιρέτως θα ενωθούν οργανώνοντας τον κοινό αγώνα για την προάσπιση της ζωής και της ελευθερίας τους.
Στις 17 Απριλίου, φθάνουν ανάστατοι στο λιμάνι της Νέας Εφέσου ο καδής και ο διοικητής Σάμου καταδιωκόμενοι, μαζί με τον Σαμιώτη προεστό Γεώργιο Σταυρινό, ο
οποίος φυλακίζεται και αργότερα δολοφονείται. Ο μουσελήμης/τοπάρχης Ελέζογλου
ζητεί από την Υψηλή Πύλη να στείλει στρατό για την πάταξη της επανάστασης στη Σάμο.
Ο σουλτάνος μετά τα συμβάντα και πληροφορούμενος για την ελάχιστη απόσταση της
μικρασιατικής ακτής από τη Σάμο, διατάσσει αφελώς να γίνει επιχωμάτωση της θάλασσας ώστε να περάσει ο Ελέζογλου με το στρατό. Καμήλες, φτυάρια και αξίνες συγκεντρώνονται από τους τοπάρχες Λυδίας, Καρίας, Ιωνίας, και αποστέλλονται στη Νέα Έφεσο
για τον σκοπό αυτό, αλλά ο Ελέζογλου πείθει για το αδύνατον του εγχειρήματος34.
- Ο Τουρκικός στόλος αντιμετωπίζοντας έλλειψη εμπείρων ναυτικών που μέχρι τότε
στρατολογούντο αποκλειστιά από τα νησιά του Αιγαίου, οργανώνει μια μοίρα πλοίων με
30. Παπαδόπουλος και ο Ειρηνίδης σ 33.
31. Ειρην. 15 (ιστ΄), σ. 88-90. Από τις επιφανέστερες χριστιανικές οικογένειες της Νέας Εφέσου, ιδίως εκείνες που είχαν μυηθεί ή συναναστρέφονταν με Φιλικούς της Σάμου, οι πηγές περιγράφουν αναλυτικά τις
περιπέτειες των οικογενειών Κωνσταντίνου Βεϊνόγλου και Γεωργίου Περόγλου, που συνδέονταν μεταξύ
τους με οικογενειακούς δεσμούς. Η Ταρσώ Βεϊνόγλου, σύζυγος Κων/νου Β και κόρη του Περόγλου, θα
παραμείνει για κάμποσους μήνες στη Σάμο με τα παιδιά της. Επιστρέφοντας στη Ν.Έφεσο θα φυλακιστεί
λόγω υπονοιών για τη δράση του συζύγου, του πατέρα, και των αδελφών της. Οι οικογένειες θα φροντίσουν για την απελευθέρωσή της, αλλά σε λίγο, τόσο ο πατέρας Περόγλου όσο και ο γιός του Νικόλαος
θανατώνονται. Στη Επανάσταση και στην καταστροφή της Νέας Εφέσου θα δημευτεί από τους Τούρκους
όλη η περιουσία του Κωνσταντίνου Βεϊνόγλου. Ο Κωνσταντίνος θ’ αναγκαστεί να καταφύγει στα Σώκια,
ξαναρχίζοντας τη ζωή του με επιμονή και πάλι θα προοδεύσει, αλλά τα υπόλοιπα αδέλφια του θα σκορπίσουν σε Σάμο, Εύβοια και λοιπή Ελλάδα, η οικογένεια θα διαλυθεί. Οι Κων/νος Βεινόγλου και η Ταρσώ
Περόγλου για χρόνια θ’ αναζητούν το βρέφος που έκλεψαν άτακτοι από την κούνια του στη λεηλασία του
Κουσαντασιού, ένα αγοράκι, που ύστερα από χρόνια και πολλές περιπέτειες θα βρεθεί στη Σύρο, ενήλικος
πια. Βλ Κωνσταντίνου Εμμ. Βεϊνόγλου: Ιστορία της εν Νέα Εφέσω Οικογενείας Βεϊνόγλου, Μ.Χρ, ΙΒ΄(1965)
Αθήναι, σσ 411-464, σ. 434-437.
32. Κωσταντής Λαχανάς, γεν 8-1-1769 στο Βαθύ της Σάμου, ακολούθησε ως πρωτοπαλήκαρο τον αρματωλό
Νίκο Τζάρα (ο Νικοτσάρας) στη Μακεδονία, αλλά πέρασε από όλα τα καπετανάτα Μακεδονίας Ολύμπου
Αγράφων και του Βάλτου, επανήλθε μετά το θάνατο του αρχηγού του στη Σάμο (ανήκε στους Καρμανιόλους), έγινε πλοίαρχος και περιήλθε όλη τη Μεσόγειο και τον Πόντο, ακολούθησε την Ελληνική Λεγεώνα
του Ναπολέοντα. Στη Φιλική Εταιρεία μυήθηκε στη Σάμο από τον Ρώσο πρόξενο Σβορώνο. Βλ Κώστας Ι.
Πτίνης, «Η Σάμος και το ‘21», Σάμος 1990, Α΄έκδοση 1948, σελ 40-41 και 43.
33. Ειρηνίδης 42.
34. Ειρηνίδης 2.
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πληρώματα τυχαία άτομα που επιστρατεύονται από τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Επικεφαλής της ναυτικής μοίρας τίθεται ο υποναύαρχος Καρα-Αλής, με εντολή να
πλεύσει με στρατό προς το Τσαγκλί, νοτίως της Νέας Εφέσου, και αφού παραλάβει και όσο
στρατό έχει συλλέξει ο Ελέζογλου, να αποκαταστήσει την τάξη στη Σάμο. Κατόπιν, όπως
προέβλεπε το σχέδιο, η ναυτική μοίρα έπρεπε να κατευθυνθεί προς την Πελοπόννησο.
Στις 24 Απριλίου φθάνει από τη Σμύρνη στη Σάμο ο Λυκούργος Λογοθέτης35, και τοποθετείται Γενικός Στρατηγός της Σάμου με πλήρη και απόλυτη δικαιοδοσία. Ο Λογοθέτης οργανώνει το στρατό σε 4 χιλιαρχίες και κατανέμει αρμοδιότητες στους οπλαρχηγούς
της Σάμου. Θέτει σε εφαρμογή το νομικό πλαίσιο της επανάστασης, το «Τοπικό Σύστημα
Διοικήσεως Σάμου».
- Αρχές Μαΐου, κι ενώ έχει ναυαγήσει η προσπάθεια του Βεκήρ πασά της Αττάλειας
να περάσει από τη Σμύρνη τον συναθροισμένο στρατό προς την Πελοπόννησο36, ο διοικητής της Ν. Εφέσου Ελέζογλου, διατάσσεται με τη σειρά του να στρατολογήσει άνδρες
από την δική του περιφέρεια. Συγκεντρώνονται λοιπόν στο Τσαγκλί (βλ χάρτη) στρατός
από τακτικούς και ατάκτους, κι εκεί μολλάδες, χόντζες και δερβίσηδες εξακολουθούν να
τους φανατίζουν κατά των Χριστιανών. Πίσω από το ιερό τους μένος οι φανατισμένοι
κρύβουν την πρόθεση για λεηλασία και διαρπαγή. Ιδιαιτέρως συμβάλλουν και 400 περίπου Τουρκοκρήτες (βλ ανωτ σημ 14) που ήρθαν από τη Σμύρνη, κατ’ επάγγελμα κρεοπώλες και αχθοφόροι37. Αλλά και ορισμένοι Εβραίοι της Νέας Εφέσου από τους περίπου
300 που κατοικούν εκεί, διαδίδουν φήμες ότι από τους συμπολίτες τους οι χριστιανοί
προύχοντες έχουν μολυνθεί από το δηλητήριο του ρεμπελιού και ότι είναι μέλη Εταιρειών που ετοιμάζουν το χαμό του Ισλάμ. Ο Ελέζογλου συγκρατεί με τη βία τα καλοακονισμένα μαχαίρια τους, ενώ στη Χριστιανική συνοικία της Νέας Εφέσου επικρατεί πανικός.
- Οι σφαγές που σημειώθηκαν πριν λίγες μέρες στις Κυδωνίες, και παράλληλα η τιμωρία ενός μουσουλμάνου στο στρατόπεδο εξόργισαν τους φανατισμένους στο στρατόπεδο του Ελέζογλου38. Εκτιμώντας τον κίνδυνο να αρχίσουν σφαγές στον τοπικό πληθυσμό,
αλλά ιδίως φοβούμενος μήπως και αποφασίσουν να μετοικήσουν πανοικί στη Σάμο,
-όπως ακριβώς είχε συμβεί λίγο πριν με τους Γεροντιανούς και τους Ακκιολήδες-, ο Ελέζογλου μετακίνησε όλους τους χριστιανούς από το χωριό Ρωμηοτσάγκλι στα Δωμάτια,
όπου ο πληθυσμός ήταν αμιγώς χριστιανικός. Διέθεσε και φρουρά δήθεν για προστασία
τους, με επικεφαλής τον πλέον βάναυσο Τούρκο ονόματι Καλτακιράν, με την αιτιολογία
να τους προφυλάσσει από τις επιδρομές των Σαμίων.
- Νωρίτερα είχαν μεσολαβήσει οι πάνδημες μετοικεσίες των χριστιανών από τα χωριά
του Μαιάνδρου Γέροντα και Άκκιοϊ προς τη νήσο Σάμο39 Ο Μιχαήλ Μητσάκης (βλ ππ),
προεστός στο Γέροντα, ζήτησε μέσω του γνωρίμου του ελληνοδιδάσκαλου του Βαθέος
35. Βλ βιογραφία του σημ
36. Ειρηνίδης 46.
37. Ειρηνίδης σ. 8, 9. «- Χέπσι γκιαούρντηρ» έλεγαν στον Ελέζογλου για να τον πείσουν ότι δεν κοστίζει τίποτα
ο αφανισμός των Χριστιανών.
38. Ο Ελέζογλου θεώρησε δίκαιο να τιμωρήσει τον μουσουλμάνο δολοφόνο ενός επιστρατευμένου χριστιανού
φούρναρη (ειρην 8),
39. Άκκιοϊ, χωριό νοτίως του Μαίανδρου, ΝΔ της αρχαίας Μιλήτου/Μπαλάτια. Γέροντας και Γιοράν, Γερούν,
η ονομασία του χωριού προήλθε από παραφθορά του παρακείμενου Ιερού των Διδύμων. Σαμιώτες εγκαταστάθηκαν πάλι στον Γέροντα, περί το 1860. Ανήκε στο Καϊμακαμλίκι Σωκίων, μουτασεριφλικίκι Αϊδινίου, βαλελίκι Σμύρνης. Εκκλησιαστικά έδρα Αννέων, Δεσπότης Αννέων, Μητρόπολη Σωκίων. (ΑΠΠ/ΚΜΣ
Φ.ΚΡ26/Άκκιοϊ, και Φ. ΚΡ30/Γέροντας).
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Ιγνάτιου, την άδεια και την συνδρομή των Σαμιωτών προκειμένου να μεταναστεύσουν
όλοι οι Γεροντιανοί και Ακκιολήδες στη Σάμο. Ο Λυκούργος Λογοθέτης συμφώνησε και
νύχτα έφτασαν στα παράλια τα σαμιώτικα πλοία με στρατιωτική δύναμη υπό τον οπλαρχηγό καπετάν-Σταμάτη40 για να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά. Οι Γεροντιανοί όμως
κατά την αναχώρηση επετέθησαν στους Τούρκους φρουρούς αναγκάζοντας και τους
Σαμιώτες να εμπλακούν. Μαχόμενοι όλοι μαζί γενναία κατάφεραν εντέλει να επιβιβάσουν
στα πλοία όλες τις οικογένειες και αρκετά ζωντανά. Οι κατοικίες τους στα δυο χωριά
έμειναν στο έλεος της διαρπαγής. Σε λίγο τους Γεροντιανούς αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν και οι Δωματιανοί με τους Τσαγκλιώτες.
Παρά την άρνηση των Χίων και των Μυτιληναίων να επαναστατήσουν, η πυρπόληση
του δικρότου στο λιμάνι της Ερεσσού από τον ελληνικό στόλο (ο Ψαριανός Παπανικολής),
επισύρει τα άγρια αντίποινα από τους Τούρκους με σφαγές κατά των αμάχων της Μυτιλήνης. Όλα δείχνουν ότι πλησιάζει και η σειρά της Σάμου. Πράγματι, στις 3 Ιουλίου ο
Καρα-Αλής, αφού παρέλαβε το συγκεντρωμένο στρατό από τον Τσεσμέ και τη Σμύρνη,
φθάνει στο Καρλόβασι Σάμου, όπου αιχμαλωτίζει τρείς Σαμιώτες ναυτικούς που έτυχε
να παραπλέουν εκεί κοντά. Έξω από τη Χώρα της Σάμου ελευθερώνει μόνο τον ένα για
να μεταφέρει το μήνυμά του προς τους Σάμιους, με απειλές και με απαίτηση την άμεση
υποταγή τους. Ύστερα όμως από άκαρπες προσπάθειες να αποβιβάσει στρατό στο Βαθύ,
ο Καρα-Αλής αγκυροβόλησε στις Κολώνες (βλ Χάρτη) περιμένοντας από την μικρασιατική παραλία (το Τσαγκλί) τον Ελέζογλου41
Στις 4 Ιουλίου ανέπλευσαν τα υδραίικα πλοία, ειδοποιημένα από την προφυλακή για
την έξοδο του Καρα-Αλή από τα Δαρδανέλια και ενώθηκαν στις 7 Ιουλίου με Ψαριανά και
Κασιώτικα, ενώ στις 8 Ιουλίου συναντήθηκαν και με τα Σπετσιώτικα. Όλοι μαζί βγήκαν
σε αναζήτηση του τούρκικου στόλου στην περιοχή της Χίου. Πληροφορούμενοι όμως ότι
αυτός βρισκόταν ήδη στις Κολώνες της Σάμου ανέκρουσαν πρύμνα προς νότο.
- Ξημερώματα της 9ης Ιουλίου τα Ελληνικά πλοία είχαν περικυκλώσει τον κόλπο της
Νέας Εφέσου42, και η θέα τους από την ακτή προκάλεσε στους Τούρκους μεγάλο φόβο και
ταραχή. Είχαν μια πληροφορία ότι στο λιμάνι θα συναντούσαν δυο τούρκικα μπρίκια που
παραλάμβαναν στρατό, αλλά δεν επαληθεύτηκε. Μάλιστα οι Τούρκοι της Νέας Εφέσου
οδοιπορούσαν κατευθυνόμενοι προς το Τσαγκλί. Έτσι τα ελληνικά πλοία άλλαξαν πορεία
με κατεύθυνση το Πέρασμα της Μυκάλης, το Νταρ μπογάζ. Τα νέα για την άφιξη του ελληνικού στόλου βρήκαν τον Ελέζογλου στο Τσαγκλί, ενώ επιβίβαζε το στρατό που συγκέντρωσε σε 8 μπρίκια. Ο ίδιος επιβιβάστηκε στο πολυτελές κωπήλατο σκάφος του, τιμητικό δώρο του Σουλτάνου, για να φτάσει στις Κολώνες και να συναντήσει τον Καρα-Αλή
προκειμένου να συναποφασίσουν πώς θα δράσουν. Βλέποντας όμως τον ελληνικό στόλο
να καταφθάνει άλλαξε πορεία, αλλά ένα ελληνικό σκάφος βρίσκοντας άνεμο ευνοϊκό,
κινήθηκε επιθετικά. Το πλήρωμα και ο ίδιος ο Ελέζογλου έπεσαν στο νερό για να σωθούν.
Κολυμβώντας κακήν κακώς βγήκαν εντέλει στις απόκρημνες ακτές της Μυκάλης, ενός
τόπου άγνωστου, γεμάτου δάση, χαράδρες κι άγρια θηρία. Με σφοδρό κανονιοβολισμό
τα ελληνικά πλοία έτρεψαν σε φυγή τους συγκεντρωμένους στην μικρασιατική ακτή
40. Σταμάτης Γεωργιάδης, από τον Μαραθόκαμπο Σάμου, ο Λυκούργος τον όρισε χιλίαρχο. Ο θρυλικός οπλαρχηγός που έλεγαν γι αυτόν ότι έκοβε με μια σπαθιά τον Τούρκο στα δυο.
41. Ειρηνίδης 5.
42. Ειρηνίδης 56.
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Τούρκους, ενώ όσοι είχαν επιβιβαστεί πηδούσαν όπως όπως στο νερό43. Τα λάφυρα που
αποκόμισαν, καθώς και τους Τούρκους αιχμαλώτους παρέδωσαν στους Σάμιους. Ύστερα
στράφηκαν προς τις Κολώνες κατά του Καρα-Αλή, ο οποίος μη έχοντας τον άνεμο ευνοϊκό
προτίμησε να απομακρυνθεί προς την Κω. Προηγουμένως όμως απαγχόνισε κι έκαυσε
δεμένους στο κατάρτι τους δυο νεαρούς Σαμιώτες που κρατούσε ομήρους44.
- Αφού ακυρώθηκε η επιβίβαση των στρατευμάτων στο Τσαγκλί και μαθεύτηκε και
η υποχώρηση του Καρα-Αλή, όσοι απέμειναν στο στρατόπεδο του Τσαγκλί αποφάσισαν
να μη γυρίσουν πίσω... «με άδεια χέρια». Οι συμμορίες αυτές οργανώθηκαν σε δυο ομάδες
ατάκτων που στράφηκαν η μια προς τη Νέα Έφεσο και η άλλη προς τα Σώκια. Όμως,
στην είσοδο των Σωκίων, στα λεγόμενα ‘Κράντα’45, απειλητικούς και πάνοπλους βρήκαν
να τους περιμένουν ειδοποιημένοι οι Σωκιανοί, μουσουλμάνοι μαζί με χριστιανούς. Άπρακτοι οι άτακτοι αλλάζουν τώρα πορεία και κατευθύνονται προς τη Νέα Έφεσο46.
- Εν τω μεταξύ ο αναπληρωτής διοικητής Καλτακιράν, μαθαίνοντας ότι ο Ελέζογλους
δεν πνίγηκε όπως αρχικά πίστευαν, αλλά χάθηκε, απειλεί τους Δωματιανούς με γενική
σφαγή και τους διατάσσει να ψάξουν στο βουνό για να βρουν τον μουσελήμη. Μετά από
αγωνιώδεις προσπάθειες οι Δωματιανοί ανακάλυψαν τον Ελέζογλου ταλαιπωρημένο,
κρυμμένο σε μια σπηλιά στην πίσω πλευρά του βουνού.
- Από τα Σώκια τώρα ο μουσελήμης πληροφορείται τον κίνδυνο που διατρέχει η χριστιανική κοινότητα της Νέας Εφέσου και μολονότι κατάκοπος κατευθύνεται κι ο ίδιος
ολοταχώς προς τα εκεί. Αλλά ήδη στη Νέα Έφεσο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη σφαγή.
- Συγκεκριμένα, με αφετηρία δυο περιστατικά που οδήγησαν στον άδικο απαγχονισμό
από τον μουσουλμανικό όχλο δυο χριστιανών εμπόρων, του Αντώνη Ζαχαριά και του
Μιχάλη Ζαγοριανού, ξεκίνησαν τα τραγικά συμβάντα. Προληπτικά οι χριστιανοί προεστοί
της Νέας Εφέσου είχαν συγκετρώσει μυστικά όλα τα ιερά σκεύη και άλλα πολύτιμα
αντικείμενα στον ναό του Αγίου Γεωργίου, αλλά αίφνης ειδοποιούνται να παρουσιαστούν
στο Διοικητήριο, μαζί με τους ιερείς και φυλακίζονται. Στον δυσώδη σταύλο, όπως περιγράφεται η φυλακή τους47, θα σμίξουν σε λίγο με δυο Σάμιους, αλλά και δυο Κρήτες που
θεωρούνται ύποπτοι για υποκίνηση σε επανάσταση. Ο όχλος δεν αργεί να εισβάλει στο
Διοικητήριο και να αποσπάσει τους Σάμιους και τους Κρήτες οι οποίοι θανατώνονται
στην παράλια αγορά της πόλης. Τους «κατακόπτουν μεληδόν»(ως κιημάν)48. Ήδη όμως
από το δρόμο των Σωκίων εισβάλλουν στη Νέα Έφεσο και τα αποσπάσματα των ατάκτων
που αναχώρησαν από το στρατόπεδο του Τσαγκλί.
43. Ειρηνίδης 5 και 7.
44. Θεωρήθηκαν τα πρώτα θύματα της Επανάστασης του ’21 ο Θεόδ Βαρδίκας, υιός Αλεξάνδρου και ο γαμβρός του, τους οποίους απαγχόνισε και κατέκαυσε ο Καρα-Αλής (Δουλτσινιώτης) στο κατάρτι της ναυαρχίδας του, σε θέαση του πατρός τους και των συμπατριωτών τους (Κρητικίδης 84).
45. «Κράντα» οδός που έφερνε στην είσοδο των Σωκίων. Εκεί αντιστάθηκαν οι Σωκιανοί, μουσουλμάνοι και
χριστιανοί κατά των ατάκτων.
46. Ειρηνίδης 13: Όσοι είχαν συναχθεί στο Τσαγκλί από Ηλιούπολη (Αϊδίνι), Μύλασα, Σουπτζέ και άλλα μέρη
της Καρίας είχαν στραφεί προς Σώκια. Όσοι από ήσαν από βόρεια, Σμύρνη, Μαγνησία, Βαϊνδήρι, Θείρα
(Θυάτειρα, Τείρε) κλπ , κατευθύνονταν προς Νέα Έφεσο.
47. Ειρηνίδης 13 και 14. Χαρακτηριστική η περιγραφή του Ειρηνίδη για τη φρουρά και τους Οθωμανούς της
Νέας Εφέσου που παρακολουθούν από το λόφο του ΆηΛιά με τηλεσκόπιο τα κατορθώματα του Ελληνικού
στόλου και τον πανικό των Τούρκων στο Νταρ-μπογάζ. Ο ατυχής χριστιανός σωματοφύλακας του επίτροπου του μουσελίμη, που άκουγε στο όνομα Ζαμπαλέτας, δεν συγκρατήθηκε από το να γελάσει!...
48. Ειρην 15.
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- Στις 9 Ιουλίου του 1821, ημέρα Σάββατο, «το μανιώδες αυτό πλήθος χύνεται στην
χριστιανική συνοικία, απολύοντας...». ΄Εξι ημέρες διήρκεσε η σφαγή, η υποδούλωση, η
κακοποίηση, η λεηλασία και καταστροφή στη χριστιανική συνοικία της Νέας Εφέσου.
Μέχρις ότου φθάσει ο Ελέζογλου από τα Σώκια, για να αποκαταστήσει την διασευλεμένη τάξη. Μέλη της οικογένειάς του που διέμεναν στη Νέα Έφεσο προσπάθησαν να προσφέρουν άσυλο και προστασία σε καταδιωκόμενους συμπολίτες τους χριστιανούς, οργανώνοντας από το στενό τους περιβάλλον μικρές ομάδες διάσωσης, ενώ έκρυψαν στο
σπίτι τους γυναίκες και μικρά παιδιά. Τα ‘Εργαστηράκια’ και τους ‘Δυο Πλάτανους’ της
Νέας Εφέσου είχαν οι άτακτοι για κέντρο απ’ όπου κατηύθυναν τη δράση τους, με συνεργούς και αρκετούς εντόπιους. Οθωμανοί και Οθωμανίδες που γνώριζαν το εσωτερικό
από τα χριστιανικά σπίτια υποδείκνυαν στους δράστες πιθανές κρυψώνες. Στον γιαλό
οι σωροί κατασφαγιασμένων ανθρώπων θα παρέμεναν άταφοι για ημέρες.
- Από την 15η Ιουλίου ο Ελέζογλου προσπάθησε να αποκαταστήσει την τάξη. Σπεύδει
πρώτα να απελευθερώσει αιχμαλωτισμένους ανθρώπους (γυναίκες και παιδιά) που
έκρυβαν οι δράστες σε σπίτια, αντίσκηνα, περιβόλια, καταγώγια, καφενεία, και να ανακτήσει και συγκεντρώσει στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κάποια από τα κλοπιμαία.
- Μετά τη λεηλασία και τη σφαγή της Νέας Εφέσου, η τυραννική συμπεριφορά του
Καλτακιράν στα Δωμάτια και το Τσαγκλί ανάγκασαν τους κατοίκους τους να μετοικήσουν
στη Σάμο49. Ο Λυκούργος δεν θ’ αρνηθεί να εγκρίνει τη φιλοξενία τους και ο καπετάν
Σταμάτης με πλοία και μαχητές θα διαπλεύσει νύχτα το Στενό της Μυκάλης. Με διπλή
επίθεση εναντίον του Καλτακιράν και των δορυφόρων του, οι Σαμιώτες και οι Δωματιανοί καταδιώκουν τους Τούρκους μέχρι τα όρια του Κελεμπεσιού, αφού προηγουμένως
λεηλατούν και πυρπολούν τα τουρκοχώρια Άκμπουργκάζ και Ντομούζμπουργκάζ50. Οι
Κελεμπεσιώτες όμως αιφνιδιάζονται από οπλισμένους ιππείς του Ελέζογλου ενώ ετοιμάζονται και αυτοί να διαφύγουν.
-Οι Δωματιανοί έφθασαν τελικά στην Σπηλιά, δυσπρόσιτο φυσικό καταφύγιο της
μικρασιατικής ακτής που βλέπει στη Σάμο, και από εκεί διαπεραιώνονται στο νησί. Τα
έρημα Δωμάτια πάντως λεηλατούνται και γίνονται στάχτη.
- Από την επομένη αρχίζουν οι περιπέτειες των χριστιανών του Κελεμπεσιού51 που
εκτοπίζονται στα Σώκια ενώ οι άδειες κατοικίες και τα εργαστήριά τους λαφυραγωγούνται συστηματικά. Στα Σώκια οι Κελεμπεσιώτες, με την υποστήριξη και του Ελέζογλου,
κατορθώνουν να αναιρέσουν τις υποψίες που τους βαρύνουν για συνεργασία με τους
Σαμίους και αποτρέπουν την απειλούμενη εξορία τους στο εσωτερικό της Ανατολής.
***

ΤΕΛΟΣ.
- Παρατίθεται Χάρτης της περιοχής του Μαιανδρίου πεδίου και των Στενών της
Μυκάλης, που εκπόνησε την ιδία εποχή, ο Sir William Gell (1777-1836), επιφανής
αρχαιολόγος και τοπογράφος, μέλος της Εταιρείας των Dilettanti.

49. Ειρην 10(ιε), σ 85-88. Ασέλγεια σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, αυθαιρεσίες και συνεχείς βιαιπραγίες
του Καλτακιράν, δεν αναχαιτίστηκαν εντέλει από τον Ελέζογλου ο οποίος είχε πλέον εκτεθεί για την ευαισθησία τους απέναντι στους χριστιανούς, αλλά και την αποτυχία του στις στρατιωτικές υποθέσεις.
50. Τα δυο τουρκοχώρα παρεμβάλονται μεταξύ Δωματίων και Κελεμπέσι.
51. Ειρηνίδης, 87.
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Χάρτης της περιοχής του Μαιανδρίου.
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Οι Κυδωνίες στην Ελληνική Επανάσταση του 1821
Ειρήνης Π. Βεκρή
«Η πυρκαϊά, άμα τεθείσα, ηυξήθη κολοσσιαία, ένεκα των πολλών ελαιουργείων και
ελαιοπωλείων· οι ναοί, η σχολή, η βιβλιοθήκη και πάντα τα καταστήματα κατέπεσαν
ολόκαυστα. Πατέρες, σύζυγοι, τέκνα, περιέτρεχον από του ενός εις το άλλο μέρος τρομώδη και αμηχανούντα, όπως διεκφύγωσι την σφαγήν... Ούτω κατεστράφη η πόλις των
Κυδωνιών, σφαγείσα και αιχμαλωτισθείσα κατά το εν τρίτον, λεηλατηθείσα κατά το
όλον και αποτεφρωθείσα κατά κράτος».

Ιωάννης Φιλήμων
Ιστορικός
Εκδότης Εφημερίδος «Αιών»

Στις 27 Μαΐου του 1821, στα νερά της Σκάλας Ερεσού της Λέσβου, οι Έλληνες πυρπόλησαν το τουρκικό δίκροτο της γραμμής. Πυρπολητής ήταν ο Ψαριανός Δημήτριος Παπανικολής που κατά τη ναυμαχία, κυβερνώντας για λογαριασμό της Τρινησίας το «Βρίκιο»1,
κατέκαψε το τουρκικό πλοίο, που χάθηκε σχεδόν σύψυχο, με ελάχιστους διασωθέντες.
Πήραν τότε θάρρος οι Έλληνες. Για τους Τούρκους βέβαια, το γεγονός αυτό έδρασε αντίστροφα. Έτσι στις 3 Ιουνίου, κατέστρεψαν με φωτιά τις Κυδωνίες και κατέσφαξαν τους
κατοίκους. Κυδωνιάτες δεν είχαν συμμετάσχει στη ναυμαχία. Αλλά ο λόγος που οι Τούρκοι διάλεξαν τις Κυδωνίες για τα αντίποινα, δεν ήταν μόνο το ότι από την πλούσια πολιτεία, με τους τετρακόσιους περίπου Φιλικούς, φορτώνονταν καραβιές με όπλα και πολεμοφόδια, που έφταναν στην Πελοπόννησο. Ήταν κυρίως ο φθόνος και ο φόβος των
Οθωμανών, που έτρεφε η λάμψη της πασίγνωστης Ακαδημίας, του Ελληνομουσείου,
φορέα των ιδεών του Διαφωτισμού, του αέρα της αυτογνωσίας και της πνευματικής
ακτινοβολίας της Μικρασιατικής Πολιτείας.
Από τις Κυδωνίες, που είναι το πιο επίσημο όνομα της απέναντι από τη Λέσβο πόλης
του Αϊβαλιού, οι Ψαριανοί παρέλαβαν εκείνους που γλίτωσαν από τη φωτιά και το μαχαίρι, τους μετέφεραν στα Ψαρά. Στη συνέχεια, σιγά σιγά οι πρόσφυγες μοιράστηκαν σε
άλλα νησιά και στην Πελοπόννησο. Γενικά, στη Τζια πήγαν οι αγρότες και οι εργάτες,
στην Ύδρα οι πιο εύποροι, που στη συνέχεια οι περισσότεροι πέρασαν στη Σύρο, στο
ανερχόμενο εμπορικό λιμάνι της. Μετά την εγκατάστασή τους στους τόπους της διασποράς που βρέθηκαν, πρόσφερε ο καθένας ανάλογα με τις γνώσεις και τις δυνατότητές του.
Οι καθηγητές, οι απόφοιτοι και οι σπουδαστές της Ακαδημίας των Κυδωνιών, ίδρυσαν
σχολεία και δίδαξαν. Επίσης, επάνδρωσαν τον τακτικό στρατό, πολέμησαν με τόλμη και
γενναιότητα στο πλευρό οπλαρχηγών και καπεταναίων, σε στεριά και θάλασσα, εκπρο1. Το λίμνιο βρίκιο είχε μετατρέψει σε πυρπολικό ο Πάργιος, Ιωάννης Δημολίτσας
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σώπησαν το Έθνος, δίδαξαν γράμματα και τέχνες, μετέφεραν την πανάρχαια κληρονομιά
τους και μέσα από τη δυστυχία και τα προβλήματα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς,
ξεδίπλωσαν την αλληλεγγύη, την πίστη τους στο κοινό συμφέρον, την ανθρωπιά, το
μεγαλείο της ψυχής τους…
Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια καταγραφή και αφήγηση συμβάντων και καταστάσεων, στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και έχει θέμα τη συμβολή των Κυδωνιών σ’ αυτήν. Ιδεατή αφηγήτρια είναι η
λογία του Αγώνα, πρώτη Ελληνίδα της νεότερης Ελλάδας που διέδωσε τη μόρφωση,
Ευανθία Καΐρη. Απευθύνεται γραπτώς, με μορφή επιστολής, στην Πολυξένη, Ξενούλα
χαϊδευτικά, μαθήτριά της στη Σύρο, όπου βρέθηκε και η ίδια από το 1824. Απευθύνεται
ακόμα και σε όσους αγνοούν ή θέλουν να ξαναθυμηθούν αυτό που υπήρξε το Αϊβαλί
και οι άνθρωποί του, τότε.
Η Ευανθία Καΐρη ήταν αδελφή του Ανδριώτη Διδασκάλου του Γένους Θεόφιλου Καΐρη, που δίδαξε στην Ακαδημία των Κυδωνιών και σπούδασε στο Αϊβαλί, στη Γαλλία και
την Ιταλία με υποτροφία των Κυδωνιατών.
Η Ευανθία ήταν μια από τις ελάχιστες μορφωμένες γυναίκες της εποχής της, μεγαλωμένη και σπουδασμένη στις Κυδωνίες, υπό την προστασία του Θεόφιλου και τις παραινέσεις
του Αδαμάντιου Κοραή. Δεν αγωνίστηκε μέσα στα πεδία των μαχών ή πάνω στα πυρπολικά
ή προσφέροντας την περιουσία της για την Επανάσταση, αλλά με το πνεύμα και την πέννα
της, έδωσε τον δικό της αξιολογότατο αγώνα για την πατρίδα. Διέδωσε τη μόρφωση, με τη
διδασκαλία της, τη συγγραφή βιβλίων, του θεατρικού έργου «Νικήρατος», που έχει θέμα
την Έξοδο του Μεσολογγίου και τις μεταφράσεις κειμένων από τα Γαλλικά και τα Ιταλικά.
Μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης, το 1825, η Ευανθία Καΐρη έγραψε και συνυπέγραψε με 31 άλλες Ελληνίδες την «Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας φιλελληνίδας, συντεθείσα παρά τινός των σπουδαιοτέρων Ελληνίδων». Με αυτήν την δραματική έκκληση προς
τις φιλελληνίδες όλου του κόσμου, ζητούσε από τις Ευρωπαίες και Αμερικανίδες την ηθική
και υλική υποστήριξή τους υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Στο κείμενο της επιστολής,
με τραγικότητα απεικονίζεται η φρίκη του πολέμου, η πείνα, η φτώχεια, οι σφαγές, οι φλόγες, οι τάφοι και τα δάκρυα και καυτηριάζεται η απάθεια των Ευρωπαίων.
Η ίδια η Καΐρη θεωρούσε τον εαυτό της Κυδωνιάτισσα.

Επιστολή Ευανθίας Καΐρη
Προς την Πολυξένη
Πολυξένη, αγαπημένη μου Ξενούλα,
Με άκουγες συχνά να μιλώ στα μαθήματά μας, για τις Κυδωνίες, το Αϊβαλί δηλαδή, που
είναι το άλλο το λιγότερο λόγιο όνομα της Μικρασιάτικης Πολιτείας. Πάντα με την έμφυτη φιλομάθειά σου, με ρωτούσες για τον τόπο, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τα
έργα τους. Με ρώτησες και ποια είναι η συμβολή των Κυδωνιατών στην Ελληνική Επανάσταση. Και σε αυτό θα προσπαθήσω τώρα να σου απαντήσω, αφού τα γεγονότα που
συνθέτουν τον καμβά του ξεσηκωμού, αυτά που οδήγησαν τους Έλληνες ως εδώ είναι
πολύ πρόσφατα, μερικά σε εξέλιξη και πολλά ακόμα δεν έχουν ερμηνευτεί και μαθευτεί.
Αν κάποια ονόματα και αξιέπαινες πράξεις παραλειφθούν από τούτη την καταγραφή
μου, μην με παρεξηγήσεις. Θα είναι είτε γιατί δεν μου έχουν γίνει ακόμα γνωστά, είτε
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γιατί με απάτησε η μνήμη μου, λόγω της μεγάλης συγκίνησης που με κατέχει. Και συγκινούμαι από υπερηφάνεια, θαυμασμό, αγωνία και από μια τεράστια ευγνωμοσύνη για
εκείνους που με το σίδερο και τη φωτιά πήραν στην πλάτη τους το βάρος του ονόματος
Έλληνας, ύστερα από αιώνες σκλαβιάς. Αλλά και για εκείνους που κατάφεραν να ανασύρουν τον ίδιο τον Έλληνα από το τέλμα, να διώξουν την κακομοιριά, τη μοιρολατρία
και τον ραγιαδισμό του, να καλλιεργήσουν την εθνική συνείδηση και διδάσκοντας την
αυτογνωσία, να τον αναστήσουν.
Πιστεύω Πολυξένη πολυαγαπημένη, να προσέξεις τη σημασία, την ποιότητα και να
εκτιμήσεις την αξία, σε όσα έχω να σου πω για τις Κυδωνίες. Μάλιστα για αυτόν τον
σκοπό, δοκιμάζω να γράψω και στην γλώσσα την καθομιλουμένη, που πάντα προτιμούσες, γιατί βέβαια ξέρεις πως η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα της δικής μου γραφής, που
έχει άλλωστε πολύ επηρεαστεί από τις οδηγίες του δεύτερου, μετά τον Θεόφιλο, «εξ
αποστάσεως» διδασκάλου μου, του σοφού κυρ Αδαμάντιου Κοραή.
Ο πατέρας σου, είναι ένας σπάνιος άνθρωπος, Ξενούλα μου, και τον ευχαριστώ. Θέλοντας να σου χαρίσει αΐδια εφόδια για την πραγματική ζωή, έδωσε την ευκαιρία και σε
εμένα να διδάξω ξανά και να έχω μια άμεση επαφή με μια νέα της Σύρου, φιλομαθέστατη,
όπως εσύ. Παίρνω θάρρος και δύναμη από την έφεσή σου στα γράμματα. Γιατί αυτό που
έχω βάλει στοίχημα, στον προσωπικό μου αγώνα, που μέσα από την ψυχή μου επιθυμώ,
σε τούτη την αιματοβαμμένη, ταλαίπωρη, μόλις πια ελεύθερη, με όλα τα προβλήματά της
πατρίδα μας, είναι η μόρφωση για το λαό. Και για τις γυναίκες μόρφωση αυτή τη φορά,
που είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αφού η μακραίωνη δουλεία μάς είχε καταδικάσει να ζούμε
στην άβυσσο της αμάθειας. Δεν παραπονιέμαι για τη δική μου τύχη, γιατί από νωρίς
φάνηκε καλή. Έχοντας αδελφό τον κυρ Θεόφιλο, μού ανοίχτηκε ο δρόμος. Είχα την ευκαιρία να διδάξω και στο Παρθεναγωγείο των Κυδωνιών. Εκεί που όλα σχεδόν τα κορίτσια
του Αϊβαλιού παρακολουθούσαν τα μαθήματα και ήταν μεγάλη παρηγοριά και ενθάρρυνση για μένα, ο ζήλος τους για μάθηση. Αλλά ας ξεκινήσω καλύτερα από την αρχή το
ταξίδι μου στις Κυδωνίες, στον κόσμο της γνώσης και της αυτογνωσίας.
Μόλις είχα μπει στα δεκατρία, τελείως αμάθητη από θαλασσινά ταξίδια, αν και νησιώτισσα ή καλύτερα να πω φοβόμουν «καθ’ υπερβολήν την θάλασσαν», αλλά είχα
ακούσει τόσα πολλά… Ήταν τόσο μεγάλη η φήμη της Ακαδημίας, που είχε γίνει αυτεπάγγελτος ντελάλης κι έφερνε κόσμο, σπουδαστές από παντού. Ήθελα πολύ να κάνω
το ταξίδι αυτό. Από την Άνδρο στο Αϊβαλί. Ήταν τότε που ο αγαπημένος αδελφός μου,
ο Θεόφιλος μου ζήτησε να τον ακολουθήσω στις Κυδωνίες, όπου κι ο ίδιος είχε κληθεί
για να διδάξει, μετά από τις άδικες κατηγορίες προς τον κυρ Βενιαμίν, τον μεγάλο δάσκαλο από το Πλωμάρι, που πρώτος δίδαξε το μάθημα της Φυσικής. Τον ανάγκασαν να
παραιτηθεί από την Σχολή, με δικαιολογία το πρόβλημά του στην όραση. Είχε κατηγορηθεί ως εξαιρετικά «νεωτεριστής». Συκοφαντίες από ζήλεια και φόβο από λίγους κακοπροαίρετους και από άρχοντες χωρίς πυγμή, για να μην ταραχτούν τα νερά. Από την
στενοκεφαλιά και την απαιδευσιά των ανθρώπων. Ο κυρ Βενιαμίν είχε αποχωρήσει πριν
φτάσουμε στις Κυδωνίες.
Νύχτωσε και ξημέρωσε και είχε αρχίσει να σουρουπώνει ξανά σαν φτάσαμε έξω από
το Ταλιάνι. Η πολιτεία, άφαντη κρυμμένη πίσω από τα είκοσι δυο Μοσχονήσια ή τα σαράντα Εκατόνησα, όπως έχει πει ο Στράβων, τα νησιά του Απόλλωνα. Το καράβι μας
φουντάρισε αρόδο, αφού το λιμάνι δεν είχε ακόμα βαθύνει κι εμείς, με το πέραμα, τη
ρηχή τη βάρκα, βγήκαμε στη στεριά.
Σαν ακούσεις τα ονόματα του τόπου, Αϊβαλί και Κυδωνίες, από το τούρκικο «αϊβά»
που θα πει κυδώνι, ο νους σου πάει μονομιάς στις κυδωνιές και τα κυδώνια, μα ελιές
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αντικρύσαμε στους σταχτοπράσινους ελαιώνες και μεμιάς μας φανερώθηκε το πνεύμα
της κυριαρχίας και της παντοδυναμίας της ελιάς στον τόπο αυτό. Ελαιώνες, λιοτρίβια,
σαπωνοποιία, ελαιοπωλεία, συσκευαστήρια και αποθήκες για τα λάδια, τις ελιές, την
ξυλεία, τα κάρβουνα. Αυτός ήταν ο κύριος πλούτος της πολιτείας, αλλά πλούτος ήταν και
τα γράμματα. Γιατί πίστευαν στα γράμματα οι άνθρωποί του Αϊβαλιού. Ήταν αυτοί που
είχαν περάσει κρυφά, πριν τρεις αιώνες περίπου οι πρώτοι, από το απεναντινό νησί της
Λέσβου. Φτωχοί ψαράδες και κατατρεγμένοι και ύστερα ήρθαν και οι άλλοι από τις
Κυκλάδες, τα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο και στο τέλος αυτοί που έρχονταν από
παντού. Απ’ όπου υπήρχε καταπίεση και βαρυγκώμια. Έχτιζαν πάντα σπίτια απλά στο
εξωτερικό τους. Από φόβο κι από χούι, σαν τις πρώτες καλύβες τους, τις απλές και κακοφτιαγμένες επίτηδες, για να μην τραβούν το μάτι και να μην ανοίγουν την όρεξη κανενός. Γιατί οι Κυδωνίες είχαν γίνει πολιτεία ελεύθερη μέσα στη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη,
αυτόνομη και καθαρά ελληνική. Ήταν η πόλη των 30.000 Ελλήνων, γνωστή για την αυτονομία και την ευνομία, για τα φιλανθρωπικά καταστήματα, για το φιλοσοφικό σχολείο,
για την φιλοκαλία, για την ευζωία των κατοίκων και τέλος για την φιλοπρόοδη νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία ήταν η πνευματική κληρονομιά, το τρανό συμπλήρωμα της υλικής,
που άφησε ένας ιερωμένος, ο παπα-Ιωάννης Δημητρακέλλης - Οικονόμος, ο άνθρωπος
που έκανε τις Κυδωνίες ν’ ανθίζουν ελεύθερες.
Η μεγάλη ευκαιρία έτυχε να περάσει από τις Κυδωνίες με το τέλος των Ορλωφικών.
Ο παπά Ιωάννης Δημητρακέλλης την αναγνώρισε έγκαιρα και την εκμεταλλεύτηκε σοφά.
Έτσι περιέθαλψε και φυγάδεψε στην Κωνσταντινούπολη τον κατοπινό σημαντικό βεζίρη Χασάν Καραμαντάλογλου, που είχε οριστεί αρχηγός του στόλου και είχε λαβωθεί στη
ναυμαχία του Τσεσμέ. Ο παπάς, που ήταν και δημογέροντας, εξασφάλισε τότε ως ανταμοιβή για τη βοήθειά του, μιαν υπόσχεση, που ο Χασάν την κράτησε. Με τη συμπαράσταση και δυο τριών σημαντικών Ελλήνων, που είχαν δύναμη στην Πύλη, φύσηξε ο αέρας
της ελευθερίας στο Αϊβαλί και έφερε το φιρμάνι του Σουλτάνου, που από το 1773 κρατούσαν οι Αϊβαλιώτες και όριζε την πόλη τους αυτόνομη και αμιγώς ελληνική.
Αμέσως μόλις εδραιώθηκε σε ισχύ το φιρμάνι, φάνηκε πως ο παπα-Ιωάννης είχε τη
δεύτερη φώτιση, που λέγεται «ιδέα». Από αυτές που σαν άυλα πουλιά φτεροκοπούν στον
αέρα, πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και που κάποιοι καταφέρνουν να παγιδέψουν.
Ύστερα συμβαίνει αυτή η ιδέα, να γίνει σκοπός ζωής. Έτσι ο παπα-Ιωάννης Δημητρακέλλης σκέφτηκε να χτίζει σχολεία, για να κάνει το Αϊβαλί πολιτεία απόρθητη. Ύστερα, αφού
επέβλεπε κι ενημερωνόταν για την πρόοδό τους, διάλεγε κι έστελνε τους αριστούχους
μαθητές να σπουδάσουν στην Εσπερία και να γυρίσουν δάσκαλοι με γνώσεις σύγχρονες
και επιστημονικές και καινούργιες ιδέες, για να ξυπνήσουν τον ραγιά και να αναστήσουν
τον Έλληνα. Έφυγαν με υποτροφίες κάποιοι μαθητές. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους
στον κόσμο της προόδου, τον κόσμο των διαφωτιστών. Να ειδικευτούν σε τέχνες, όπως
στην τυπογραφία. Να ανοίξουν οι δρόμοι της επικοινωνίας και της διάδοσης των ιδεών.
Ως καθηγητές επέστρεψαν ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, ο Γρηγόριος Σαράφης, ο Θεόφιλος Καΐρης και ως τυπογράφος ο Κωνσταντίνος Τόμπρας. Και η Σχολή έγινε λαμπρή και ξακουστή.
Ο «Ερμής ο Λόγιος»2, που τότε διάβαζα τακτικά Ξενούλα μου, την 1η Μαρτίου 1820
έγραφε: «Το σχολείο των Κυδωνιών κατέστη το καλύτερον της Ελλάδος όλης και επρό2. Ερμής ο Λόγιος ή Λόγιος Ερμής: Δεκαπενθήμερο φιλολογικό περιοδικό στην ελληνική γλώσσα, που εκδιδόταν από το 1811 έως το 1821 στην ελληνική παροικία της Βιέννης, φέρνοντας κοντά τους Έλληνες λόγιους
της διασποράς. Εμπνευστής του ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής και πρώτος διευθυντής ο Άνθιμος Γαζής.
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λαβεν εις την τελειότητα και το της Χίου και το της Κωνσταντινουπόλεως και ήδη ακόμη
επιμελούνται να το φέρουν εις πλειοτέραν τελειότητα».
Με τον καιρό, καθώς η αγάπη για τα γράμματα και την πρόοδο, ξέφευγε από τα στενά σύνορα του τόπου, γινόταν ντελάλης που έφερνε περισσότερο κόσμο στη Σχολή από
παντού. Πολλοί ξένοι, φιλομαθείς, φιλέλληνες, περιηγητές και περίεργοι, επέλεγαν να
παρακολουθήσουν μαθήματα στην Ακαδημία των Κυδωνιών. Ένας από αυτούς ήταν ο
Αμβρόσιος Διδότος (Ambrose Firmin Didot), γιός του Φιρμίνου Διδότου, της οικογένειας
του μεγάλου οίκου τυπογράφων και εκδοτών στο Παρίσι. Ήταν μαθητής και φίλος του
κυρ Αδαμάντιου Κοραή. Τον Μάρτιο του 1816, κατά πως ο δάσκαλός του τον παρότρυνε,
ο Αμβρόσιος πραγματοποίησε ταξίδι στην Ελλάδα, που περιλάμβανε και το Αϊβαλί. Είχα
την ευκαιρία να τον γνωρίσω καθώς επισκέφθηκε στο σπίτι μας τον αδελφό μου, για να
του φέρει επιστολή από τον κυρ Αδαμάντιο. Είχα σχηματίσει πολύ καλή γνώμη για το
πρόσωπό του. Νομίζω πως κι εκείνος είχε εκτιμήσει τις γνώσεις μου στη μητρική του
γλώσσα κι έδειξε ενδιαφέρον για τις μεταφράσεις των γαλλικών βιβλίων, που είχα ετοιμάσει. Παρακολουθούσα τότε μαθήματα στην Ακαδημία. Με προχωρούσε λιγάκι παραπάνω ο αδελφός μου τα βράδια. Σου το ξαναείπα Ξενούλα μου, ήμουν πολύ τυχερή.
Η παρουσία του Αμβρόσιου Διδότου στον τόπο μας, ενός τόσου διακεκριμένου και
χρήσιμου προσώπου, ήταν άλλη μια ευκαιρία για την πόλη μας. Ακόμα, λόγω και των
εξαιρετικών πνευματικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στο Αϊβαλί,
δημιουργήθηκε στις διοικούσες κεφαλές της Σχολής και της Πολιτείας, η ιδέα της ίδρυσης
Τυπογραφείου, που ευοδώθηκε. Έτσι, με δαπάνες της οικογένειας Σαλτέλη, το 1817,
στάλθηκε στο Παρίσι, ο αριστούχος σπουδαστής της Ακαδημίας, Κωνσταντίνος Τόμπρας,
για να μάθει την τυπογραφική τέχνη, κοντά στον Φιρμίνο Διδότο, με σκοπό να γυρίσει
πίσω στην πατρίδα τυπογράφος και να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του και σε άλλους
Ελληνόπαιδες. Πράγματι, ο Τόμπρας έμαθε την τυπογραφική τέχνη και την κατασκευή
τυπογραφικών στοιχείων. Έτσι το 1819 γύρισε έχοντας μαζί του, εκτός από γνώσεις,
τυπογραφικά μηχανήματα και ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία. Έτσι έστησε στις Κυδωνίες το πρώτο Ελληνικό τυπογραφείο, που λειτούργησε για τις ανάγκες της Σχολής, σε
κτήριο της αυλής στην «Παναγία των Ορφανών», την ξακουστή «Κάτω Παναγιά».
Δύο χρόνια όλα κι όλα πρόλαβε να λειτουργήσει ο Τόμπρας το τυπογραφείο, μέχρι
την καταστροφή της πόλης, έχοντας σαν βασικό συνεργάτη του τον συμπατριώτη του
Κώστα Δημίδη. Όμως μέσα σ’ αυτά έγινε έργο. Ήταν τα δύο χρόνια, που κι εγώ είχα αναλάβει τη διεύθυνση στο Παρθεναγωγείο. Τυπώθηκαν βιβλία ποικίλου περιεχομένου, με
τεχνική αρτιότητα και τυπογραφικά στοιχεία εφάμιλλα των ευρωπαϊκών, όπως η δίτομη γραμματική του κυρ Γρηγορίου Σαράφη, μια δική μου μετάφραση από τα Γαλλικά, με
τίτλο «Αι συμβουλαί προς την θυγατέρα μου» του Bouilly, ένα ποίημα του Δ. Μπαρμπάγου
του Κυδωνιέως, αφιερωμένο στο δάσκαλο Φιρμίνο Διδότο και τέσσερα άλλα. Όμως ο
Τυπογράφος των Κυδωνιών είχε όχι μόνο τυπογραφικές ικανότητες, αλλά και μόρφωση,
υπευθυνότητα και πατριωτισμό που φάνηκαν και στη μετέπειτα δράση του.
Βλέποντας τον όλεθρο που ερχόταν στην πόλη των Κυδωνιών, αφού Τούρκοι άτακτοι
αλλά και τακτικός στρατός από εφτακόσιους ιππείς είχαν από μέρες στρατοπεδέψει στον
κάμπο του Αγιασματιού3, στις 3 Ιουνίου, συσκεύασε κατάλληλα τα εργαλεία και τα μηχανήματα του τυπογραφείου και προσπάθησε να τα διασώσει, καλώντας σε βοήθεια τον
Υδραίο καπετάνιο Γιακουμάκη Τομπάζη. Μέχρι να βρεθεί ο Τομπάζης όμως, που με τα
3. Αγιασμάτι, χωριό 12 περίπου χιλιόμετρα από το Αϊβαλί
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πλεούμενά του, μετέφερε τους κατοίκους στα Ψαρά για να σωθούν, το Αϊβαλί ήταν ήδη
στις φλόγες. Ο ίδιος την τελευταία στιγμή γλίτωσε από την μανία των Τούρκων και βρέθηκε στα Ψαρά μαζί με τους ανιψιούς του τον Ιωάννη Τόμπρα και τον Αναστάσιο Νικολαΐδη, που τους είχε βοηθούς και μαθητές στην τέχνη του. Το τυπογραφείο δεν σώθηκε
από τη φωτιά. Είχε την ίδια τύχη με την Ακαδημία, τη βιβλιοθήκη με τα ελληνικά και
ξένα συγγράμματα, τα εργαστήρια με τα όργανα φυσικής, χημείας, αστρονομίας και
γεωγραφίας, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις εκκλησιές όλες, τον Ταξιάρχη στον Πάνω
Μαχαλά και την Κάτω Παναγιά στον Κάτω Μαχαλά, τα σπίτια όλα και το περίφημο φιρμάνι του Σουλτάνου…

Αϊβαλί – Φιλοπρόοδη Πολιτεία.
https://www.catisart.gr/

Στη συνέχεια Ξενούλα μου, παρουσιάστηκε ανάγκη, όταν στις 8 Ιουνίου του 1821, ο
Δημήτριος Υψηλάντης αποβιβάστηκε στην Ύδρα, ως υπεύθυνος για την προετοιμασία
της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Είχε φέρει μαζί του όπλα και πολεμικό υλικό κι
ένα πλήρες μικρό τυπογραφικό πιεστήριο, σε κιβώτια, που φορτωμένο σε μουλάρια
έφτασε από την Τεργέστη. Όμως κανένας δεν υπήρχε ώστε να λειτουργήσει το τόσο
απαραίτητο για την προετοιμασία του αγώνα τυπογραφείο. Όταν ο Υψηλάντης πληροφορήθηκε ότι στα Ψαρά βρίσκεται Έλληνας τυπογράφος, έδωσε αμέσως διαταγή στον
Τομπάζη να τον φέρει στην Πελοπόννησο. Όπως και έγινε. Ο Κωνσταντίνος Τόμπρας, με
τον Αναστάσιο Νικολαΐδη, έστησαν αμέσως στην Καλαμάτα το τυπογραφείο. Το πρώτο
σε Ελληνικό έδαφος. Εκεί τυπώθηκε η πρώτη ελληνική εφημερίδα «Ελληνική Σάλπιγξ»,
την 1η Αυγούστου 1821.
Όταν οι Έλληνες, το Σεπτέμβρη του 21, πήραν την Τριπολιτσά, ο Τόμπρας έλαβε διαταγή να μεταφέρει εκεί το τυπογραφείο. Η κατάσταση όμως στην Τρίπολη ήταν εξαιρετικά ρευστή και επικίνδυνη, έτσι αποφάσισαν να εγκατασταθεί το τυπογραφείο στο
Άργος. Εκεί μάταια προσπάθησε ο Τόμπρας να το λειτουργήσει. Ένοπλα σώματα ατάκτων
δημιουργούσαν προβλήματα στην πόλη και εμπόδιζαν το στήσιμο και την ομαλή λειτουρ34

γία του τυπογραφείου. Γι’ αυτό, μετά την παράδοση της Κορίνθου στον Κολοκοτρώνη
και τον Υψηλάντη, τον Γενάρη του 1822, με απόφασή της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης της
Επιδαύρου μεταφέρθηκε η έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στην Κόρινθο και μαζί με αυτήν
και το τυπογραφείο. Εκεί τυπώθηκαν σημαντικές για το Έθνος μας εκδόσεις, όπως το
πρώτο «Σύνταγμα» ή «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», τα πρώτα δημόσια έγγραφα, όπως προκηρύξεις και διαταγές της Κυβέρνησης, ο Οργανισμός των Ελληνικών
Επαρχείων, των Ελληνικών Δικαστηρίων, η Διακήρυξη που όριζε τα εθνικά χρώματα και
τις σημαίες των «κατά γην και κατά θάλασσαν δυνάμεων». Εκεί ακόμα τυπώθηκε κι ένας
χάρτης χαλκογραφημένος πάνω σε λεπτό μεταξωτό πανί.
Θα το έχεις ακούσει Ξενούλα μου, πως το πρώτο Εθνικό μας τυπογραφείο σε ελληνικό έδαφος, που γνώρισε τόσες περιπέτειες και μετακινήσεις δεν άντεξε πολύ. Τον Ιούλιο
του 1822, το κατέστρεψε ο Δράμαλης, καθώς κατέβαινε για το Άργος. Έλειπε ο Τόμπρας,
που σώθηκε, μαζί με τα τυπογραφικά στοιχεία. Έτσι εξακολούθησε να είναι ο τυπογράφος
της Κεντρικής Διοίκησης σε διάφορα σημεία της ελεύθερης Ελλάδας. Τον Σεπτέμβριο του
1825, με διάταγμα ορίστηκε η έκδοση επίσημης εφημερίδας με τίτλο «Γενική Εφημερίς
της Ελλάδος», με έδρα το Ναύπλιο. Συντάκτης ανέλαβε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, που
ήταν σκληρός με τους εργαζόμενους, που δυσανασχετούσαν πολύ, γιατί έμεναν και
απλήρωτοι. Πώς να ζήσουν; Τον Μάρτιο του 1826 μαθεύτηκε πως έγινε απεργία. Τέτοιο
ζήτημα δεν είχε ξανακουστεί. Ήταν η απεργία των εργαζόμενων στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Διεκδικούσαν δεδουλευμένες αποδοχές και διαμαρτύρονταν για την κακή συμπεριφορά του Θεόκλητου
Φαρμακίδη απέναντί τους. Φαίνεται δεν είχαν το δικαίωμα. Ο Τόμπρας ως πρωταίτιος της απεργίας φυλακίστηκε, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι απολύθηκαν. Θαρρώ πως αποφυλακίστηκε γρήγορα κι εκείνος. Ύστερα από αυτό συνεργάστηκε με τον Κυδωνιάτη Κώστα Δημίδη στο Ναύπλιο, σε δικό τους ιδιωτικό
τυπογραφείο. Έχει δημιουργήσει στο μεταξύ μαθητές
τυπογράφους, πολλούς, διαδόχους στην τέχνη και στο
έργο του, που ξεκίνησε από το προοδευτικό Αϊβαλί και
εξυπηρέτησε βασικές ανάγκες για την Επανάσταση.
Αγαπημένη μου Πολυξένη, πήρα φόρα να σου λέω
την ιστορία του Κυδωνιάτη τυπογράφου και του τυπογραφείου του Αϊβαλιού, αφού άθελά μου τους έδωσα προτεραιότητα, ενώ άφησα άλλα γεγονότα παραπίσω. Αυτό έγινε μόνο και μόνο επειδή εγώ η ίδια, έχω
μεγάλη αγάπη για το βιβλίο. Έτσι έχω μάθει, πως με
σχολεία και βιβλία προοδεύει η κοινωνία. Έτσι μεταδίδονται οι γνώσεις και οι ιδέες. Βλέπεις στον Μεσαίωνα, τότε που κάθε καινούργια ιδέα απαγορευόταν
και τα μέσα επικοινωνίας των ανθρώπων ήταν περιορισμένα, η ανθρωπότητα άργησε πολύ να σημειώσει
πρόοδο. Αντίθετα, όταν διαδόθηκε η τυπογραφία τότε
προόδευσε και η κοινωνία και οι επιστήμες.
Αϊβαλιώτης Καπετάνιος – Κεραμικό
Όμως θα μπορούσα, να σε είχα ήδη βάλει νωρίτερα
Πάνου Βαλσαμάκη.
στην «περιρρέουσα» ατμόσφαιρα του Αϊβαλιού και να
Πηγή: http://www.mparaschos.com/aivali/
είχα ξεκινήσει να εξιστορώ τον ζήλο, τους φόβους, τους
The_Seeds_of_Success.html
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ηρωισμούς και τις θυσίες των κατοίκων, λίγα χρόνια πριν να φτάσουμε με τον Θεόφιλο,
τον αδελφό μου, εκεί. Το 1806 ιδιαίτερα, όπως μου τα εξιστόρησαν τα γεγονότα κι εμένα,
ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Η φήμη του Ελληνομουσείου, είχε εξαπλωθεί, καθώς
και η πρόοδος του τόπου και των κατοίκων, τόσο που οι τριγύρω από τις Κυδωνίες ντερεμπέηδες4 άρχισαν να ορέγονται πιο έντονα και φανερά πια, τούτη την πολιτεία. Και
μια μέρα ήρθε, ο Σεβδαλή Πασάς, ο ναύαρχος του Αιγαίου, με τους γενίτσαρούς του,
θρονιάστηκε στο κονάκι5 και ήθελε να κλείσει τη Σχολή. Έτυχε τότε να λείπει και η κεφαλή της πόλης, ο πλούσιος έμπορος Χατζηπαρασκευάς Σαλτέλης. Αλλά μόλις έμαθε τα
καθέκαστα, με μια κασέλα φλουριά επισκέφτηκε τον άλλον γείτονα, ντερέμπεη στην
Πέργαμο, τον Καραοσμάνογλου, που ήταν παλιός γνώριμος του παπά-Ιωάννη Δημητρακέλλη. Ο Καραοσμάνογλου εκτιμούσε αφάνταστα τον παπά Ιωάννη και είχε κατά κάποιον
τρόπο υποσχεθεί να φροντίζει, μετά το θάνατό του, την οικογένεια του παπά και το Αϊβαλί. Έτσι το θέμα διευθετήθηκε ανάμεσα στους δυο Τούρκους. Ο Σεβδαλή Πασάς, μάζεψε τους Γενίτσαρούς του και άδειασε τη γωνιά.
Λίγους μήνες μετά το ταρακούνημα αυτό, συνέβη κι ένα άλλο περιστατικό που τρύπωσε και λειτούργησε εμβληματικά στις συνειδήσεις των Ελλήνων, σαν ένα πρώτο ξύπνημα. Ο Αγάς και ο Καδής6, που ήταν οι μόνοι Τούρκοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
το φιρμάνι του Σουλτάνου του 1773, που μπορούσαν να βρίσκονται στο Αϊβαλί, τάχατες
για ασφάλεια, έφεραν και εγκατέστησαν ζεϊμπέκηδες7 στην πόλη. Αυτοί, κάθε λίγο έβγαιναν από τον στρατώνα τους για επιδείξεις, παρελάσεις και νταβαντούρια. Τότε ακούστηκε και η ιστορία για ένα καλό παιδί, τον Γιώργη από τη Χίο, που είχε τουρκέψει μικρός,
από αμυαλιά του κι ύστερα μετανιωμένος είχε έρθει στο Αϊβαλί και ζούσε πια χριστιανικά. Ετοιμαζόταν μάλιστα να παντρευτεί μιαν Αϊβαλιώτισσα. Όμως αντιζηλίες και απερισκεψίες μαζί, έστρωσαν ένα κακό σκηνικό. Έμαθαν οι Τούρκοι πως ο Γιώργης, ενώ είχε
γίνει μουσουλμάνος, απαρνήθηκε ύστερα τη θρησκεία τους, προσβλήθηκαν απ’ αυτό,
συνέλαβαν τον Γιώργη, τον βασάνισαν και τον έσφαξαν, μπροστά στο τρομαγμένο πλήθος των Ελλήνων. Αλλά ο τάφος του Γιώργη μοσχομύρισε. Ο νεομάρτυρας του χριστιανισμού, είχε αγιάσει κι έγινε ο Πολιούχος του Αϊβαλιού, ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης.
Το Αϊβαλί είχε από τότε τον δικό του πρώιμο ήρωα. Η ιερή αντίσταση του Γιώργη, με
διαστάσεις εθνικού ήρωα των Ελλήνων, επιτέθηκε απρόσμενα, αφύπνισε και άφησε
έντονα τα ίχνη του πατριωτισμού και της αυτοθυσίας στις καρδιές και στο νου των ανθρώπων. Ίχνη εθνικής συνείδησης, σε κατάσταση λανθάνουσα, εν αναμονή, για να δεχτούν
την επόμενη επίθεση, αυτή που θα άνοιγε το δρόμο για όνειρα και αγώνες, θυσίες και
προσφορά. Η επόμενη επίθεση αφύπνισης ήρθε από τους Φιλικούς.
Οι Κυδωνιάτες δεν αδιαφόρησαν ποτέ για τους υπόλοιπους Έλληνες. Παρόλο που
είχαν το «φιρμάνι» και περνούσαν καλά. Και οι πιο φτωχοί ακόμα, είχαν τον άρτο τον
επιούσιο και το μεροκάματο, δεν έλειπε από κανέναν. Για όσους ήθελαν τα γράμματα,
σχολεία είχε για όλους. Οι πλούσιοι βέβαια λογάριαζαν τον πλούτο ως μέσο για την καλή
ζωή που αποζητούσαν. Αυτοί ολοένα πλούτιζαν. Και τα λούσα δεν τους έλειπαν και τα
χρυσαφικά και τα σπίτια τους στολισμένα, κρυφά και φανερά. Κυρίως κρυφά, για να μην
4. ντερέμπεης: τούρκος τοπάρχης ή μπέης, διορισμένος από την πύλη σε κάποια επαρχία, ο οποίος με την
πάροδο τού χρόνου έγινε ημιανεξάρτητος
5. κονάκι: κατοικία διοικητικού αξιωματούχου και σπίτι για διανυκτέρευση
6 Αγάς και καδής: Τούρκοι, στρατιωτικός διοικητής και δικαστής του δικαστηρίου της σαρία
7. ζεϊμπέκηδες: εξισλαμισμένοι Έλληνες οι οποίοι ζούσαν σε ένοπλες παράνομες ομάδες στα βουνά
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προκαλούν το φθόνο στους εχθρούς ή και στους φίλους. Όσο για το καθημερινό τους,
μπόλικο, μπερεκετλίδικο8 σαν τη θάλασσα και σαν τη γη τους. Η οικογένεια ακουγόταν
στην αϊβαλιώτικη κοινωνία, με δωρεές και αγαθοεργίες που έπιαναν τόπο, κέρδιζαν τον
έπαινο και την διαιώνιση του ονόματός της. Ωφέλιμο για όλους. Έτσι βάδιζε και προόδευε
η πολιτεία. Μα κάτι άλλαξε το 1818.
Το 1818, πολυαγαπημένο μου παιδί, ο Θεσσαλός φιλόλογος κυρ Αριστείδης Παππάς,
ο αντίστοιχος για τους Φιλικούς Απόστολος Παύλος των χριστιανών, ήρθε στο Αϊβαλί.
Εκείνος διέδωσε πως ήθελε να προωθήσει τις εξαγωγές λαδιού στην Αγγλετέρα και έκανε διάφορες προσωπικές συζητήσεις με εμπόρους και παραγωγούς. Στην πραγματικότητα, πολύ προσεκτικά, έπιανε έναν έναν τους Κυδωνιάτες και πρώτον την κεφαλή, τον
Χατζηπαρασκευά Σαλτέλη, για να βολιδοσκοπήσει αν ήταν διατεθειμένοι, να αγνοήσουν
το φιρμάνι της αυτονομίαςς της πόλης τους και να αγωνιστούν με τους υπόλοιπους Έλληνες στην Επανάσταση. Αποδείχτηκε πως ήταν.
Οι Φιλικοί γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν. Οι Κυδωνίες, μέχρι το 1821, ήταν η πόλη
που έφτασε τους τετρακόσιους Φιλικούς. Πολύ μεγάλος αριθμός για μια μόνο πόλη, αν
αναλογιστούμε πως όταν ξέσπασε η Επανάσταση μαθεύτηκε πως ήταν συνολικά δέκα
χιλιάδες νοματαίοι. Κρατούσαν οι περισσότεροι από τις σημαντικότερες οικογένειες της
πόλης. Ο Χατζηπαρασκευάς Σαλτέλης, που ήταν και αρχηγός των Φιλικών του Αϊβαλιού,
έδινε λογαριασμό στον ίδιο τον Υψηλάντη. Εκτός απ’ αυτόν θα σου αναφέρω μερικούς
μυημένους ακόμα, όπως τον Δημήτριο Οικονόμου, που ήταν γιος του παπά-Ιωάννη Δημητρακέλλη, τον Δημήτριο Καπανδάρο, τον Ευστράτιο Εμμανουήλ, τον Πέτρο Κοτζά, τον
Χατζή Αθανασίου, τους Πινερλίδες, τους Πατεραίους, τους Αποστολάκηδες, τους Γονατάδες, τους Αμμανίτες, τους Σαλταίους, τους Πισσαίους, τον Άγγελο Ζωντανό, τον Γρηγόριο Σαράφη, τον Θεόφιλο Καΐρη και πρόσθεσε περίπου τριακόσιοι ογδόντα ακόμα
ονόματα, επωνύμων, σημαινόντων, αλλά και απλών Αϊβαλιωτών.
Ο Θεόφιλος, μυήθηκε από τον κυρ Αριστείδη, στη μεγάλη αίθουσα των επιστημών
της Σχολής. Έκλαιγαν κι οι δυο καθώς ο αδερφός μου διάβαζε τον όρκο. Εγώ, είχα προσέξει αλλαγή στην συμπεριφορά του, αλλά το απέδωσα στην συγκίνηση που πολλές
φορές ένιωθε με τα διαβάσματα, τις σκέψεις και τα οράματά του. Πολύ αργότερα έμαθα
για την Εταιρεία, όταν ο Θεόφιλος έφευγε για να συμμετάσχει στην εκστρατεία του
Ολύμπου. Κάποτε, αργότερα, έπεσε στα χέρια μου και η αλληλογραφία του Υψηλάντη, εκ
μέρους της Ανωτάτης Αρχής προς τον Χατζή Αθανάσιον, για οικονομική βοήθεια προς
την Φιλική Εταιρεία, με ημερομηνία 4η Ιουλίου 1819. Σε μια άλλη επιστολή του, ο Υψηλάντης προς τον έφορο της Σμύρνης Μιχαήλ Ναύτη, έγραφε: «Διορίσαμε τους εν Χίω,
Σάμω, Πάτμω και Κυδωνίαις εγκριτωτέρους των μελών, να συναθροίσωσι των αδελφών
τας εισφοράς και να τας εμβάσουν εις τους εν Σμύρνη εφόρους». Υπάρχουν πολλές ακόμα μαρτυρίες για τις σχέσεις των Κυδωνιατών με εξέχοντα μέλη της Φιλικής Εταιρείας,
όπως τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Κωνσταντίνο Μουρούζη.
Καθώς έφτασε το 1821 και ξεσηκώθηκε ο Μοριάς και μετά η Ρούμελη, άναψαν τα
φιτίλια τους και οι μπουρλοτιέρηδες. Οι Τούρκοι ξεκίνησαν να μεταφέρουν στρατιώτες
στην Πελοπόννησο, από την Πέργαμο, λίγο νοτιότερα από το Αϊβαλί, με δυο εξοπλισμένα
μεταγωγικά. Οι Έλληνες που από τις πρώτες ημέρες του Μαΐου είχαν εμφανιστεί με περίπου πενήντα ευέλικτα πλοία μπροστά στο λιμάνι των Κυδωνιών, πυρπόλησαν τα δύο
τούρκικα μεταγωγικά και εξόντωσαν το πλήρωμα. Τότε η οθωμανική κυβέρνηση έδωσε
8. μπερεκέτι: αφθονία αγαθών, ευλογία, πλούτος
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διαταγή στους πασάδες της Προύσας και του Αϊδινίου να λάβουν μέτρα. Ήταν τότε που
κατασκήνωσαν έξω από το Αϊβαλί, στην περιοχή του Αγιασματιού, οι Τούρκοι ιππείς και
πολλοί φανατικοί μουσουλμάνοι από κοντινές κωμοπόλεις. Ο πασάς, ο αρχηγός τους,
ζητούσε από τους Αϊβαλιώτες να του παραδώσουν ένα μεγάλο αριθμό όπλων, που ήταν
αδύνατον να βρεθεί. Ήδη όμως οι άτακτοι που είχαν συγκεντρωθεί, φόνευαν και λήστευαν τους Αϊβαλιώτες της υπαίθρου.

Η πυρπόληση του τουρκικού δικρότου στην Ερεσσό, Πίνακας του Κωνσταντίνου Βολανάκη.
Πηγή: https://www. sansimera.gr/articles/625

Όταν στις 27 Μαΐου, ο Παπανικολής στη Σκάλα Ερεσού, πυρπόλησε το τουρκικό δίκροτο, οι Τούρκοι άρχισαν να αντιδρούν έντρομοι. Στη θάλασσα με το στόλο τους έσπευσαν στον Ελλήσποντο, ενώ στη στεριά συγκέντρωσαν περισσότερες ενισχύσεις, έξω από
τις Κυδωνίες. Γέμισε ο κάμπος του Αγιασματιού με ζεϊμπέκους9 και ταγκαλάκια10 που
περίμεναν να πέσουν σαν θηρία στο Αϊβαλί για φόνο και πλιάτσικο. Οι πλούσιοι, που
είχαν τη δυνατότητα, έφυγαν για τη Λέσβο, τα Μοσχονήσια ή όπου αλλού μπορούσαν.
Ενώ οι άνδρες για την προστασία του Αϊβαλιού, που δεν ήταν παραπάνω από διακόσια
πενήντα παλικάρια της πολιτοφυλακής, με αρχηγό τους τον Γεώργιο Σάλτα, προσπαθούσαν να στήσουν ταμπούρια για να κρατήσουν την πόλη. Παράλληλα, όπως έκαναν σε
κάθε δύσκολη κατάσταση οι Κυδωνιάτες, για να καθησυχάσουν τις υποψίες των Τούρκων,
9. Ζεϊμπέκοι ή Ζεϊμπέκηδες ήταν εξισλαμισμένοι Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν σε ένοπλες παράνομες ομάδες
στα βουνά της δυτικής Ανατολίας από τα τέλη του 17ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
10. Ταγκαλάκια ονομάζονταν οι άτακτοι στρατιώτες που προερχόταν από περιοχές της Μικράς Ασίας και έδειχναν ιδιαίτερη σκληρότητα προς τους Έλληνες.

38

έστειλαν τον προεστό Χατζή Θανάση στην Πέργαμο για να τους πείσει να ανακαλέσουν
τα άτακτα τουρκικά σώματα. Αλλά οι Τούρκοι δεν πείσθηκαν και επιπλέον ζήτησαν
παράδες, κατά τις συνήθειές τους. Σαράντα χιλιάδες γρόσια, ως στρατιωτική εισφορά
της πόλης για τον πόλεμο του Σουλτάνου. Όμως αφού οι πλούσιοι είχαν φύγει, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί το ποσό. Έτσι, βγήκε ο Χατζηπαρασκευάς Σαλτέλης για να εξηγήσει την κατάσταση στον Τούρκο. Και το «μολών λαβέ» ακούστηκε στην σύγχρονή του
έκφραση: «Πέστε στον πασά, πως δεν υπάρχουν γρόσια. Αν κτυπήσει την πολιτεία θα
τον πολεμήσουμε!». Εν τω μεταξύ όσοι άμαχοι είχαν μείνει, έτρεξαν να σωθούν στη θάλασσα με ό,τι πλεούμενα υπήρχαν.
Εδώ σκέφτομαι Ξενούλα μου, μπορεί και να λαθεύω όμως, πως ίσως ο Χατζηπαρασκευάς Σαλτέλης, πραγματικά δεν μπορούσε να συγκεντρώσει το ποσό που του ζήτησε
ο Τούρκος, παρόλο που πλούσιος άρχοντας ήταν, με εμπορικούς συνεργάτες και γνωριμίες σωρό. Αλλά ήταν και αρχηγός των Φιλικών στις Κυδωνίες, στα τετρακόσια περίπου
μέλη. Τον ίδιο, όπως και πολλά παλικάρια της λαμπρής πολιτείας, θα τον είχε ήδη μεθύσει
η ιδέα της Επανάστασης. Άλλωστε, πολύ καλά γνώριζε ότι σκοπός της Εταιρείας ήταν η
προετοιμασία για γενικό ξεσηκωμό των Ελλήνων για την «ανέγερσιν και απελευθέρωσιν
του Ελληνικού Έθνους και της Πατρίδoς μας». Ήταν τέτοια η ελπίδα του και η ορμή για
αυτόν τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα που αργά ή γρήγορα θα δινόταν, ώστε να γίνεται μάταια και ίσως άχρηστη η όποια συμφωνία και συναλλαγή με τους Τούρκους.
Η προετοιμασία πολέμου είχε ήδη ξεκινήσει Πολυξένη μου. Ο Γιώργης Σάλτας, ο Δημήτριος Οικονόμου, ο Δημήτριος Καπανδάρος, οι Πισσαίοι, με τα παλικάρια του ο καθένας, ταμπουρώθηκαν σε καίρια σημεία, από ψηλά στον Ταξιάρχη, μέχρι κάτω τον κατάγιαλο, όπου
ο Άγγελος Ζωντανός με καμιά πενηνταριά νοματαίους φυλούσε τον κόσμο που έφευγε.
Εκείνη συνέπεσε να είναι η ώρα
που ήρθαν οι σκαμπαβίες για να πάρουν τα πιεστήρια και τα μολύβια,
που ο Τόμπρας είχε ζητήσει από τον
Τομπάζη. Μόλις τις είδαν οι Τούρκοι,
άρχισαν να πυροβολούν. Ήταν 2 Ιουνίου 1821. Οι Αϊβαλιώτες πολέμησαν
γενναία τους Τούρκους τακτικούς και
τα ταγκαλάκια που έκαναν γιουρούσι. Βοήθησαν γερά και οι Ψαριανοί
και οι Σπετσιώτες ναύτες. Άρχισαν να
υποχωρούν οι Τούρκοι, αφού έσφαξαν, λεηλάτησαν και έφυγαν, ξαναγύρισαν, έβαλαν τη φωτιά και ξαναέφυγαν. Πάνω στη δεύτερη υποχώρηση, ένα βόλι βρήκε το Γιώργη
Σάλτα, που έπεσε νεκρός. Είχα την
τύχη να τον γνωρίσω. Ήταν γενναίο,
εξαιρετικό παλικάρι.
Ύστερα, παντού φωτιά και ερήμωση. Το Αϊβαλί δεν υπήρχε πιά.
Οι Τούρκοι είχαν πάνω από 1500
νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυΟ «Θεμιστοκλής» του Τομπάζη.
Πηγή: https://www.istorikathemata.com
ματιών. Οι Έλληνες 150 νεκρούς και
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τραυματίες. Στη συνέχεια, οι Τούρκοι υποχωρώντας, έπεσαν με λύσσα στους δυστυχισμένους Έλληνες στα γύρω χωριά…
Την άλλη μέρα, τα πλοία με τον κόσμο και τους μαχητές πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Τους ακολουθούσαν η πείνα και οι στερήσεις, αλλά τους οδηγούσαν το αίσθημα της
αυτοθυσίας και της προσφοράς. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στα παλικάρια που στελέχωσαν
τα άτακτα και τα τακτικά επαναστατικά σώματα της Ελλάδας, εκείνους που έδρασαν σε
πολιτικές θέσεις, αλλά και στους γραμματιζούμενους της Ακαδημίας των Κυδωνιών, που
ίδρυσαν τα πρώτα ελληνικά σχολεία και δίδαξαν σ’ αυτά.
Να ξεκινήσω από τον μακρύ κατάλογο των δασκάλων που βγήκαν από την Ακαδημία
και σκόρπισαν σε μέρη που στάθηκαν πρόσφορα για την ίδρυση σχολείων ή στους τόπους
της καταγωγής τους, για να φωτίσουν τα σκοτάδια που για χρόνια επέβαλε ο βάρβαρος
δυνάστης. Στον κατάλογο υπάρχουν και ιερωμένοι και λαϊκοί. Αρκετούς τους είχα γνωρίσει στα μαθήματα που παρακολουθούσα κι εγώ. Ήταν κοφτερά μυαλά, με θέληση και
υπομονή. Σίγουρα θα ωφελήσουν τον τόπο που τους δέχτηκε, σίγουρα θα εμπνευστούν
μέσα σε κλίμα δημιουργίας και θα ανταποκριθούν στο αίτημα της μόρφωσης του γένους.
Για τους παρακάτω δεκαεννιά έχω μάθει την ιδιότητα και την τοποθέτησή τους και σου
τους γράφω ονομαστικά:
Ιωνίλ ο Κυνουρεύς έγινε Αρχιδιδάσκαλος στην Ψωμαθιά.
Στέργιος ο Σιατιστεύς, Αρχιδιδάσκαλος στη Θεσσαλονίκη.
Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός, Αρχιδιδάσκαλος στην Ίμβρο.
Θεμιστοκλής Δημίτσας, Αρχιδιδάσκαλος στην Κύπρο.
Καλλίνικος Καστόρχης, Σχολάρχης στη Δημιτσάνα.
Κοσμάς Δημητριάδης, Ιεροδιάκονος Ελληνοδιδάσκαλος στη Χώρα Αμοργού.
Δανιήλ Γουγόπουλος, Δάσκαλος στη Ζυγοβίτσα.
Δημήτριος Παπάγος, Δάσκαλος στα Λαγκάδια.
Δημήτριος Ιερομόναχος, Δάσκαλος στο Άστρος.
Ζαχαρίας Ιερομόναχος, Ιεροκήρυκας και δάσκαλος στη Βρυούλα.
Δωρόθεος, Καθηγητή στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης.
Γρηγόριος Ροΐδης, στην Αγχίαλο.
Ακάκιος, στην Μαριανούπολη.
Θεόδωρος Περγαμηνός, στο Ναύπλιο.
Ιγνάτιος Σαρδέλλης, στη Μυτιλήνη.
Νικήτας Συμαίος, στη Μήθυμνα.
Φιλόθεος Σκύριος, στο Πλωμάρι.
Δημήτριος Θεμιστοκλέους, στη Λεμεσσό.
Ευστράτιος Πετρίδης στα Ψαρά, στην Άνδρο και έπειτα στην Τήνο.

Προχτές με μεγάλη μου χαρά, έμαθα και για έναν άλλο παλιό συμφοιτητή μου. Έλαβα
γράμμα από την Αμοργό. Το νησί συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση του 1821 με τη
ναυτική του δύναμη και με τον οβολό του, από το υστέρημα των κατοίκων. Μετά την
ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Καποδίστρια, στο πλαίσιο του προγράμματος οργάνωσης και αναβάθμισης της Παιδείας, στο νησί ιδρύθηκε αλληλοδιδακτικό σχολείο.
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Ο φάκελος που έχω ακόμα στο τραπέζι για να τον καμαρώνω, μου έδωσε μεγάλη
χαρά. Ο Ιεροδιάκονος Κοσμάς Δημητριάδης, ο πρώτος Ελληνοδιδάσκαλος του Ελληνικού
Σχολείου στη Χώρα Αμοργού, μου έγραψε ξανά. Από το 1829, που λειτούργησε το Ελληνικό Σχολείο στην Αμοργό ένιωσα περήφανη για κείνο το μικρό καλογερόπουλο το
Αμοργιανό, που μαζί παρακολουθούσαμε τα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών στην Ακαδημία, που δίδασκε ο Θεόφιλος. Ήταν έξυπνος κι επιμελής ο Κοσμάς. Το
1821, με τις πρώτες σπίθες της Επανάστασης, τότε που ήρθε το μεγάλο κακό στο Αϊβαλί
και βούτηξε η Πολιτεία στο πένθος, εκείνος κατάφερε να ξαναγυρίσει στο νησί του. Με
τη βοήθεια της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας, και με σύντροφο σ’ όλο του το ταξίδι την
Κυρία των Ουρανών, όπως μου έγραψε, έφτιαξε το μεγάλο σχολείο, στη δεύτερη σκάλα
της εκπαίδευσης. Στον βράχο που φυλάει η Παναγιά, ιστορημένη απ’ τον ίδιο τον Απόστολο Λουκά, έφερε και μιαν άλλη εικόνα, μικρή αλλά θαυματουργή. Την Παναγιά την
Αϊβαλιώτισσα, όπως την είπε και την ξέρουν πια όλοι στο νησί.
Μα ο τόπος ήταν φτωχός και τα χρόνια δίσεκτα. Για κάμποσο καιρό σπούδαζαν τα
φυντάνια του νησιού. Ύστερα όμως αρχίσαν τα προβλήματα, οικονομικά και της διοίκησης, που σφάλισαν το σχολείο. Η είδηση στο γράμμα το καινούργιο ήταν τούτη: Το σχολείο λειτούργησε πάλι. Αυτά γράφει ο γερο-Κοσμάς, που μου έστειλε την επιστολή με
κάθε επισημότητα και συστολή και χάρη. Όλη τη χάρη που κρύβει κι αυτή η γαλάζια
κεφαλή του Ερμή πάνω στο φάκελο, το έργο χαρακτικής του πρώτου επιτέλους γραμματόσημου και στην Ελλάδα.
Μου αρέσει κι αυτή η επιλογή στο ελληνικό γραμματόσημο. Ο Ερμής είναι ο πιο συμπαθητικός, ο πιο ασταθής, ο πιο συγκεχυμένος, ο πιο πολυσύνθετος και επομένως ο πιο Έλληνας από όλους τους ολύμπιους θεούς. Τρέχει να φέρει και να πάρει μηνύματα. Αγαπά τα
γράμματα, τα προστατεύει. Αγαπά και το εμπόριο. Τον αγαπούν κι οι πρόσφυγες, γι’ αυτό
εδώ στη Σύρο στο λιμάνι που μαζεύτηκαν οι οικογένειες των εμπόρων, είπαν τον οικισμό
Ερμούπολη. Κι ο Ερμής ευχαριστημένος τους προστατεύει και πάνε οι δουλειές καλά.
Μη θαρρείς Ξενούλα μου, επειδή όλο μιλώ για την ανδρεία και τη μόρφωση των
παλικαριών, πως οι Κυδωνιάτισσες υστέρησαν. Τις έβγαλαν ξαφνικά μέσα από τα σπίτια
τους, τα καλά τους και τη νοικοκυροσύνη τους και ήρθαν οι πιο πολλές χήρες, ορφανές
και αμάθητες, με τις οικογένειες που έπρεπε να θρέψουν και να αναστήσουν. Είχαν βγει
μέσα από τον παράδεισο, που σε λίγες ώρες είχε γίνει η ίδια, η κατάμαυρη κόλαση. Αξίζει
να σου μιλήσω για εκείνη την αρχόντισσα την Πανωραία Χατζηκώστα Αϊβαλιώτη, που
κι εγώ την είχα γνωρίσει, αφού μια κόρη της ήταν μαθήτριά μου στο Παρθεναγωγείο. Η
Πανωραία είχε το όνομα και τη χάρη. Πιο πάνω από τις ωραίες ήταν. Στο σώμα και στην
ψυχή. Άντρας της ήταν ο Κώστας Αϊβαλιώτης, έμπορος, συσταζούμενος και κιμπάρης11.
Μέσα σε λίγη ώρα, την αποφράδα μέρα, η Μοίρα τής τα είχε πάρει όλα. Τής είχε αφήσει την ανασαιμιά της μονάχα. Τίποτα άλλο. Είχε δει μπροστά στα μάτια της τα τρία κεφαλάκια των παιδιών της και κείνο του άντρα της να κυλούν στο καλντερίμι και του
μωρού της, του βυζανιάρικου το μικροσκοπικό κορμάκι να σκίζεται στα δύο, από τις
χατζάρες και τα τσεκούρια των Τούρκων των δαιμονισμένων. Έπεσε καταγής. Ύστερα
την πήρε η θάλασσα. Μα μουδιασμένο, νεκρωμένο το κορμί της, δε βούλιαζε, μόνο ξεβράστηκε στην ακρογιαλιά. Και θα έμενε εκεί για πάντα, αν μια βάρκα δεν πλησίαζε πολύ
11. Γαλαντόμος, ευγενής
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κοντά της και κατά τύχη κάποιος γερός, και προ πάντων ζωντανός, που τη γνώρισε, δεν
την σήκωνε να την σπρώξει μέσα. Η βάρκα γεμάτη από απελπισμένους, όσο δεν έπαιρνε,
άφηνε πίσω της το Αϊβαλί στις φλόγες και έπλεε για τα Ψαρά. Ένας μπόγος σφιχτοδεμένος, βρέθηκε κοντά στο σχεδόν άψυχο σώμα της Πανωραίας. Ένα αδύναμο κλάμα βγήκε
τότε από τον σφιχτοδεμένο μπόγο κι ένα κεφαλάκι με μαλλιά σαν χνούδι ξεπρόβαλαν.
Κάποιος που είδε το μωρό, το ακούμπησε στην αγκαλιά της Πανωραίας, που λεχώνα ήταν
ακόμα κι αυτή. Το μωρό βρήκε το στήθος της κι άρχισε να ρουφά αχόρταγα, ζεστό γάλα
που έτρεξε από το παγωμένο στήθος. Είχαν πάρει ζωή και οι δυο. Και δεν ξαναχώρισαν
μέχρι το θάνατο της Πανωραίας.
Ύστερα η Μοίρα στην παρέα των δυο, της παντέρημης και του πεντάρφανου ήρθε
να φέρει καινούργιο πρόσωπο, τον κυρ Βενιαμίν, που γνώριζε την Πανωραία απ’ τις
καλές τις μέρες του Αϊβαλιού. Ήταν μερικά χρόνια πριν, όταν ο άντρας της Πανωραίας
χρηματοδοτούσε τακτικά τα σχολεία της πολιτείας και ο κυρ Βενιαμίν ο Λέσβιος δίδασκε
στην Ακαδημία.
Τον κυρ Βενιαμίν τον καλούσε τώρα μια πατρίδα στα σπάργανα, που ήθελε εκτός από
αντρειοσύνη, παράδες και μόρφωση, νόμους, καθοδήγηση, διοίκηση και δυνατή εκπροσώπηση. Εκείνος μπορούσε να της τα δώσει αυτά και με το παραπάνω. Εκείνος ήταν ήδη
μυημένος, από δυο χρόνια, στη Φιλική Εταιρεία. Είχε τις γνωριμίες του, τους υποστηρικτές
του, έγραφε τις μελέτες του, αλλά είχε και την ανάγκη της επιβίωσης. Εκείνος ήταν περιζήτητος ως οικοδιδάσκαλος, αλλά και σχολεία καινούργια θα χτιζόταν για να διδάξει.
Ήταν και καλόγερος με λόγο φλογερό και αυστηρό και δίδασκε και από τον άμβωνα κι
από παντού, όπου βρισκόταν Χριστιανός που έστεργε να τον ακούσει. Όλη η αυστηράδα
που έδειχνε, αφορούσε στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν στρατός και παράδες που
χρειαζόταν η Ελλάδα. Δίδασκε. Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Μεταφυσική, Ηθική και
το χρέος προς τον πλησίον. Ο πλησιέστερος πλησίον με όλη τη σημασία της λέξης, την
μεταφορική και την κυριολεκτική και αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη, μετά την
Ελλάδα τότε, ήταν η Πανωραία και το βρέφος. Είχε και ο κυρ Βενιαμίν πρόβλημα με τα
μάτια του, με ένα προχωρημένο καταρράκτη κι ήθελε συχνά βοήθεια. Έτσι πήρε τους δυο
κοντά του. Και η μάνα Πανωραία έγινε βοηθός του, για να τον υπηρετεί και να τον φροντίζει με ένα ρούχο καθαρό κι ένα πιάτο φαγί.
Λίγο καιρό έμειναν στα Ψαρά, ύστερα στην Ύδρα και κατέληξαν οι τρεις στο Ναύπλιο.
Αλλά δεν έμειναν τρεις. Η Πανωραία στη δεύτερη ζωή της, μετά το Αϊβαλί, αγκάλιαζε τα
ορφανά, που έβρισκε ολομόναχα στους δρόμους και τα έφερνε στην κάμαρή τους. Μοιράζονταν το ψωμί, καμιά ελιά, μια καλή κουβέντα και στοργή.
Όταν αρρώστησε και πέθανε ο προστάτης τους ο κυρ Βενιαμίν, το 1824, για να ζήσει
τα δώδεκα παιδιά της, ξενόπλενε και πολλές φορές ζητιάνευε. Με ένα κουρέλι τριγυρνούσε πια. Αυτή όμως η κουρελιασμένη γυναίκα έκρυβε μέσα της την αρχόντισσα και
προπαντός την πατριώτισσα.
Στα 1826 έγινε έρανος στο Ναύπλιο για να βοηθήσουν το μαχόμενο Μεσολόγγι, στη
δεύτερη πολιορκία του. Το Μεσολόγγι, Ξενούλα μου, και ποιον δεν συγκίνησε! Και οι ξένοι
άρχισαν να ξανάρχονται, ύστερα από την παγωμένη στάση τους που δικαιολογημένα
δημιούργησε η φαγωμάρα μας το 1823 και το 24. Τότε έγραψα κι εγώ το «Νικήρατο»,
που ήταν θαρρώ το χρέος μου, με τις δυνάμεις που είχα. Τότε είχε στηθεί μια μέρα, στην
κεντρική πλατεία ένα τραπέζι και οι υπεύθυνοι του εράνου ζητούσαν από τους πεινασμένους και χαροκαμένους Έλληνες να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη, για να βοηθήσουν
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τους μαχητές και τους αποκλεισμένους του Μεσολογγίου. Κανείς δεν πλησίαζε το τραπέζι, αφού όλων τα σπίτια τα έφερναν δύσκολα πέρα. Τότε η φτωχότερη όλων η Πανωραία,
χήρα Χατζηκώσταινα, έβγαλε ένα ασημένιο δαχτυλίδι που είχε ξεμείνει στο χέρι της και
ένα γρόσι που είχε στην τσέπη της και τα ακούμπησε στο τραπέζι της ερανικής επιτροπής.
Ήταν «το δίλεπτο της χήρας» που ξύπνησε την συνείδηση των πεινασμένων και κάποιος
φώναξε «Δέστε, η πλύστρα Ψωροκώσταινα πρώτη πρόσφερε τον οβολό της». Αμέσως
το φιλότιμο ηλέκτρισε τους φτωχούς και το τραπέζι γέμισε γρόσια και χρυσαφικά.
Η πλύστρα Πανωραία όμως δεν έδινε μόνο μαθήματα πατριωτισμού αλλά και ανθρωπιάς. Όταν ο Καποδίστριας ίδρυσε το ορφανοτροφείο προσφέρθηκε γριά πια και με
σαλεμένο τον νου, από τον πόνο και τις στερήσεις να πλένει τα ρούχα των ορφανών,
χωρίς καμιά αμοιβή.
Τέτοιοι ήταν οι Αϊβαλιώτες, άντρες και γυναίκες. Πάνω από οτιδήποτε, ήταν η αγάπη
για την πατρίδα και τον άνθρωπο.
Σου το έχω αναφέρει ήδη, αγαπητό μου παιδί, πως την καταστροφή των Κυδωνιών
δεν την ζήσαμε από κοντά, ο Θεόφιλος κι εγώ. Οι εντολές της Φιλικής Εταιρείας μας είχαν
φέρει στα Ψαρά και μετά πίσω στην Άνδρο, από νωρίς την άνοιξη. Στις 10 Μαΐου ο Θεόφιλος, μπροστά από πυκνό πλήθος, μετά από ένα ενθουσιώδη λόγο που εκφώνησε,
ανύψωσε στο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου την ελληνική σημαία και κήρυξε επίσημα
την έναρξη του αγώνα. Είχε και η Άνδρος επαναστατήσει.
Μέσω του Θεόφιλου και την τακτική μας αλληλογραφία αφότου έφυγε, καθώς και
από φίλους και μαθήτριές μου κι εδώ στη Σύρο που ήρθα το καλοκαίρι του 1824, ακολουθώντας τον άλλο αδελφό μου Δημήτριο, μαθαίνω τα νέα των Κυδωνιατών.
Οι Κυδωνιάτες, Ξενούλα μου, δεν αποτέλεσαν ενιαίο σώμα στην Επανάσταση, όπως
τους συμβούλευε και ο Θεόφιλος. Πολέμησαν διασπαρμένοι στον στρατό της ξηράς, στο
στόλο, στα πυρπολικά, και σε πολιτικές έδρες ή σε ομάδες συμπατριωτών τους. Ο αριθμός
των αγωνιστών έχει υπολογιστεί σε πολλές εκατοντάδες. Οι περισσότεροι στρατηγοί,
οπλαρχηγοί και καπεταναίοι σε στεριά και θάλασσα, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς,
ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης, ο Γκούρας, ο Λόντος, ο Πανουργιάς, ο Κριεζώτης, ο
Φλέσσας, ο Πλαπούτας, ο Καρατάσος, ο Θάνος, ο Σταϊκόπουλος, ο Νοταράς και ο Μαυροβουνιώτης, είχαν υπό τις διαταγές τους παλικάρια από το Αϊβαλί. Οι ανδραγαθίες αυτών
των μαχητών είναι τρανά παραδείγματα φιλοπατρίας, τόλμης και παλικαριάς. Έχω ήδη
δημιουργήσει έναν, ας τον πούμε, κατάλογο με ονόματα και λίγα παραπάνω στοιχεία, για
τα ηρωικά παλικάρια, όσα μπόρεσα να βρω. Τα έχω καταγράψει ονομαστικά και αλφαβητικά γιατί άλλο κριτήριο δεν υπάρχει, αφού όλοι είχαν τα χαρακτηριστικά του ήρωα,
που είναι η αγάπη για την πατρίδα, το θάρρος, η γενναιότητα και η ανάληψη του κινδύνου και μάλιστα, σε υπέρτατο βαθμό. Έτσι λοιπόν δες παρακάτω το μικρό μου κατάλογο,
που ακόμα συμπληρώνεται:
Γαβριήλ Αμμανίτης: Διέπρεψε στους στρατιωτικούς και πολιτικούς αγώνες και υπέκυψε από τις ταλαιπωρίες.

Εμμανουήλ Αμμανίτης: Αδελφός του Γαβριήλ. Έπεσε στη μάχη
του Πέτα κρατώντας τη σημαία, με το σώμα του Γιατράκου, υπό
τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.
Γεώργιος Χ. Αθανασίου
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Χατζή Αποστόλης: Υπό τον Γιατράκο πολέμησε ως οπλαρχηγός.
Οδηγούσε δικό του σώμα από 80 Αϊβαλιώτες.
Ιωάννης Εκλεκτός

Άγγελος Ζωντανός: Σκοτώθηκε μαζί με πολλούς άλλους Κυδωνιάτες, αγωνιζόμενος στο τάγμα των φιλελλήνων υπό τον Νόρμαν, στη Μάχη του Πέτα. Στην εν λόγω μάχη υπηρέτησε ως αρχηγός του επιτελείου του Μαυροκορδάτου.
Δημήτριος Καπανδάρος: Διακρίθηκε σε πολλές μάχες. Επικεφαλής 300 συμπατριωτών του πολέμησε στο Άργος τον Δράμαλη.
Δημήτριος Μοσχονησιώτης: Μαζί με 300 άνδρες πάτησε πρώτος
το Παλαμήδι.

Υποστράτηγος Ευστράτιος Πίσσας: Συμμετείχε στην εκστρατεία
της Κρήτης υπό τον Μπαλέστρα, υπό τον Φαβιέρο διακρινόταν
σε όλες τις επιχειρήσεις σαν Ταγματάρχης. Κατά την είσοδο προς
βοήθεια των πολιορκουμένων από τον Κιουταχή στην Ακρόπολη συμμετείχαν και οι δύο αδελφοί του Αθανάσιος και Δημήτριος. Ο Αθανάσιος διακρίθηκε κατά την εκστρατεία του Φαβιέρου
στην Χίο το 1828 και ιδιαίτερα στην μάχη της Τουρλωτής.
Νικόλαος Πίσσας: Έπεσε στο Άργος.

Πρεσβύτερος Παναγιώτης Πίσσας: Αγωνίσθηκε στην Πελοπόννησο υπό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και στην Κρήτη υπό τον
Μπαλέστρα με τον τακτικό του Φαβιέρου και έπεσε μαχόμενος
στην Κάρυστο.

Δημήτριος Σαλτέλης: Διακρίθηκε στους πολιτικούς αγώνες,
ακολούθησε τον Μιαούλη σε όλες τις εκστρατείες σαν γραμματέας και σε όλη την διάρκεια του αγώνα μαζί με τον αδελφό του
Εμμανουήλ.
Ιωάννης Σαλτέλης: Περικυκλωμένος στο φρούριο των Ψαρών
βρήκε ένδοξο τέλος, βάζοντας φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και
παρασύροντας στο θάνατο μαζί με τους συμπολεμιστές του και
πολλούς Τούρκους, σαν άλλος Σαμουήλ.
Νικόλαος Σκορδομπέκης

Δημήτριος Τζίτζιρας: Έπεσε ένδοξα στην επίθεση κατά της Ακροπόλεως των Αθηνών, εφορμώντας πρώτος.

100 Ανώνυμοι Αϊβαλιώτες: Ανήκαν στο σώμα του Κριεζώτη και
υπεράσπισαν την Ακρόπολη των Αθηνών από τον Κιουταχή.

Ανάμεσα στους αγωνιστές, θα πρόσεξες και το όνομα του Δημητρού Μοσχονησιώτη.
Θέλω να μείνω λιγάκι περισσότερο στην περίπτωση εκείνου, αφού έχω άμεσες πληροφορίες για τον ήρωα αυτόν. Είχε επισκεφθεί έναν απόφοιτο της Ακαδημίας, που γνώριζα από παλιά και που έτυχε να συναντήσω. Τώρα είναι δάσκαλος και αναφορογράφος.
Ο Μοσχονησιώτης ήθελε να του συντάξει επιστολή «Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν». Ήταν
παραπονούμενος και δίκαια νομίζω.
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Ο Μοσχονησιώτης, όπως οι περισσότεροι Αϊβαλιώτες που κατατάχτηκαν αμέσως
είτε στα επαναστατικά στρατιωτικά σώματα, είτε στον τακτικό στρατό, ανδραγάθησε.
Εκείνος είχε μπει πρώτος στο Κάστρο του Παλαμηδιού με την ομάδα του καπετάν Στάικου
Σταϊκόπουλου. Και σε τρεις ντάπιες σκαρφάλωσε πρώτος κι άνοιξε τις πόρτες να μπουν
κι οι άλλοι τριακόσιοι στρατιώτες. Είχαν περάσει τρία χρόνια από την ηρωική του πράξη
κι ακόμα ζητούσε μια τιμή και μιαν ανταμοιβή, για να μπορεί να πορεύεται στη ζωή του.
Ο καπετάνιος τού είχε τάξει, όταν βρισκόταν κοντά στα τείχη του Παλαμηδίου, παρουσία
όλων των συντρόφων, πως εάν έμπαινε πρώτος θα του έδινε την αμοιβή του κινδύνου,
τα ίδια του τα όπλα και τις πιστόλες του, πέντε μερίδια από τα λάφυρα του Παλαμηδιού
και χίλια γρόσια για δώρο.
Ο Μικρασιάτης ήρωας δεν είχε λάβει τίποτα από τα υπεσχημένα, παρόλο το θάρρος
που έδειξε και το εξαιρετικά αίσιο αποτέλεσμα της ανδρείας του. Πολύ άδικο μα λογικό,
αφού ως πρόσφυγας, δεν είχε στο Ναύπλιο ούτε πολιτικά ούτε στρατιωτικά στηρίγματα.
Φυσικό ήταν να τον αγνοούν και να μην τον περιλαμβάνουν ποτέ στις αλλεπάλληλες και
γενναιόδωρες προαγωγές του Υπουργείου. Τις ανταμοιβές τις υποσχέθηκε ο καπετάνιος
την κρίσιμη εκείνη στιγμή, που ο Μοσχονησιώτης τολμούσε και αποφάσιζε να σκαρφαλώσει στα τείχη, πρώτος και μόνος αυτός. Ιερά ήταν για τους αγωνιστές τα άρματά τους.
Ποτέ δεν ήθελαν να τα αποχωριστούν. Αυτά ήταν το καμάρι και η απόδειξη της λεβεντιάς
τους. Ασημοκέντητα και χρυσοστολισμένα πολλές φορές, είχαν συχνά κερδηθεί στο
πεδίο της μάχης. Τεράστια για τον αγωνιστή η αξία τους. Ο Σταϊκόπουλος υποσχέθηκε
να προσφέρει ως βραβείο τιμής ακόμα και τα πολυτιμότερα προσωπικά αγαθά του στον
παράτολμο Μικρασιάτη. Αφού μπήκε ο Μοσχονησιώτης στο Παλαμήδι, τίποτα δεν έλαβε.
Ζητά εκείνος κάποιον πόρο για να μπορεί να θρέψει τον εαυτό του και την οικογένειά
του. Αλλά ζητά και μια τιμή, ένα ανάλογο βαθμό αξιώματος για όλα όσα πρόσφερε, τους
κινδύνους που πέρασε. Ζητά μια στοιχειώδη αναγνώριση.
Ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης δεν πολεμά πια, αγωνίζεται τώρα για τη δική του επιβίωση και των μελών της οικογένειάς του. Δεν είναι ο μόνος. Εκατοντάδες πρόσφυγες
και πολεμιστές περιφέρονται στη μητέρα πατρίδα άστεγοι, ρακένδυτοι, ξυπόλυτοι και
πεινασμένοι και έφτασαν στο σημείο ακόμα και να ζητιανεύουν. Ζητιάνοι στις στράτες
της Ελλάδας. Αλλά δεν είναι οι μόνοι. Πριν από τους Κυδωνιάτες είχαν έρθει για να βρουν
καταφύγιο Θεσσαλοί, Ηπειρώτες, Μακεδόνες και Κρήτες. Λίγους μήνες μετά την άφιξη
των Κυδωνιατών, ήρθαν και οι Χιώτες.
Όταν οι φήμες, το 1826, έγιναν πολλές, ότι η Ελλάδα θα ανακηρυχθεί ανεξάρτητο
κράτος, οι Κυδωνιάτες έτρεξαν να πείσουν την κυβέρνηση να συμπεριλάβει και τη δική
τους πατρίδα στο νέο αυτό κράτος. Στην Γ’ Εθνοσυνέλευση συζητήθηκε το προσφυγικό.
Δεν υπήρξε όμως ούτε η οικονομική ούτε η τεχνική υποδομή για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις. Πρόσφατα ο Κυβερνήτης Καποδίστριας είπε ότι οι πρόσφυγες θα έπρεπε να
επιστρέψουν στις Κυδωνίες, γιατί η Πόρτα θα παραπονιόταν στους συμμάχους, ότι η
Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίζεται υπηκόους που λόγω των συνθηκών, ανήκουν στην
οθωμανική δικαιοδοσία.
Στην Ελλάδα έμειναν περίπου τέσσερις χιλιάδες Κυδωνιάτες, κυρίως οι μορφωμένοι
που βρήκαν θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι υπόλοιποι επέστρεψαν, με τη σιωπηρή
συγκατάθεση του Σουλτάνου, στην ερειπωμένη τους πατρίδα. Υπήρξαν κάποιοι λίγοι
Κυδωνιάτες, που κρυμμένοι στα καμένα και τα χαλάσματα, δεν είχαν φύγει ποτέ. Κι άλλοι
είχαν αρχίσει να επιστρέφουν παράνομα, από το 1825.
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Μετά από δέκα χρόνια προσφυγιάς επέστρεψαν υπερήφανοι ότι είχαν προσφέρει τα
πάντα για την Ελλάδα!
Αγαπημένη μου Πολυξένη, καλή μου Ξενούλα. Ελπίζω σε αυτήν τη μακροσκελή επιστολή μου, να βρήκες την απάντηση στο ερώτημα «Πώς συνέβαλαν οι Κυδωνιάτες στην
Επανάσταση του 1821». Εύχομαι όσοι επέστρεψαν πίσω στην πατρίδα τους, να βρουν
το κουράγιο και να ξαναχτίσουν την όμορφη πολιτεία τους με το μεγάλο και λαμπρό της
κόσμημα, την Ακαδημία.
Υγίαινε και πρόκοπτε εις την «τέχνην του βίου».
1831, Σεπτεμβρίου 5, εν Σύρα
Η Διδασκάλισσα
Ευανθία Καΐρη
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Χάρτης των Κυδωνιών.
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Η Συμμετοχή της Καππαδοκίας στην Επανάσταση του 1821
Αρχάγγελου Γ. Γαβριήλ

Έως την εμφάνιση των Σελτζούκων Τούρκων κατά τον 11ο αιώνα, η Καππαδοκία ήταν
το σταθερό και αμετακίνητο σύνορο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τα διάφορα Ασιατικά κράτη και λαούς. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς ανατράπηκε μετά από δυο καταστροφικές ήττες: Η πρώτη έλαβε χώρα το 1071 στο Ματζικέρτ, όπου ο σουλτάνος Αλπ
Αρσλάν νίκησε το Ρωμανό Δ΄το Διογένη και η δεύτερη το 1176 στο Μυριοκέφαλο ολοκλήρωσε την κατάρρευση της βυζαντινής κυριαρχίας στη Μικρασία. Από την εποχή
εκείνη και μετά οι Ελληνορθόδοξοι Καππαδόκες άρχισαν να αντιμετωπίζουν έως τα τέλη
του 15ου αιώνα το φάσμα της εθνικής τους εξαφάνισης λόγω των διωγμών, των βιαίων
μετακινήσεων πληθυσμών και των αλλεπάλληλων εξισλαμισμών. Ευτυχώς από τον 16ο
αι. η κατάσταση σιγά-σιγά άρχισε κάπως να ηρεμεί και να σταθεροποιείται, 1 οπότε από
τα μέσα του 17ου αιώνα ο ρωμαίικος πληθυσμός της Καππαδοκίας σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει κάποια μικρή αύξηση,2 παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα διογκώνεται
η μετανάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Αντίθετα, ο αριθμός των Μουσουλμάνων Καππαδοκών εξ αρχής μεγάλωνε ραγδαία,
με αποτέλεσμα η τουρκική γλώσσα να επικρατήσει τελικά στις 49 από τις 81 ελληνορθόδοξες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά τούτης της αρχαίας κοιτίδας του Μικρασιατικού
Ελληνισμού.3 Στη δυσμενή αυτή εξέλιξη συντέλεσε και η γεωγραφική απομόνωση της
Καππαδοκίας στο εσωτερικό της Μικρασίας, καθώς βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από
τη θάλασσα και προπάντων μακριά από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης που
ήταν για τους Ελληνορθοδόξους το θρησκευτικό, πολιτιστικό και διοικητικό εθνικό τους
κέντρο. Χωρίς λοιπόν επικοινωνία με τους υπόλοιπους Έλληνες και χωρίς καθοδήγηση,
οι Καππαδόκες φτάσανε στο σημείο να καθιερώσουν σε πολλές περιοχές την τουρκική
γλώσσα ακόμα και στην τέλεση της θείας λειτουργίας και όλων των θρησκευτικών τελετών, ώστε τουλάχιστον να μπορούν οι πιστοί να κατανοούν τη θρησκεία τους και να
συμμετέχουν ενεργά στα εκκλησιαστικά δρώμενα. Το Πατριαρχείο, αν και στην αρχή
αντέδρασε σε τούτη την εξέλιξη, τελικά επικύρωσε αυτή την τολμηρή πρωτοβουλία της
Μητρόπολης Καισαρείας, γιατί κατάλαβε πως η κατανόηση των θρησκευτικών κειμένων
συντελούσε στην εμπέδωση και τη διατήρηση της πίστης, η οποία ήταν το κυριότερο
στοιχείο εθνικής ταυτότητας που είχε απομείνει στους Ελληνορθόδοξους Καππαδόκες.
Με τη θρησκεία λοιπόν, καθώς και με ορισμένα ήθη-έθιμα και με κάποια ψήγματα διαλεκτικών στοιχείων, υπολειμμάτων της αλλοτριωμένης πια προγονικής γλώσσας, οι
1. Αναγνωστοπούλου, Σία (1998). Μικρά Ασία,19ος αι. –1919. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, β΄ έκδοση, σ. 227.
2. Μπαλλιάν Άννα (1991). Η Καππαδοκία μετά την κατάκτηση των Σελτζούκων και οι Χριστιανικές Κοινότητες από το 16ο έως το 18ο αιώνα, στο: Καππαδοκία, Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, Aθήνα, Εκδόσεις
ADAM, σ. 36.
3. Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010). Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821. Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού , σ. 125.
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Ρωμιοί εξακολούθησαν να συνδέονται με το ιστορικό τους παρελθόν και να αντιστέκονται
στον πλήρη εκτουρκισμό τους.
Οι Τούρκοι όμως επέμεναν στις προσπάθειες εκμουσουλμανισμού των ραγιάδων με
τη συνεχή τρομοκράτησή τους.4 Ειδικά στην ύπαιθρο της Καππαδοκίας, όπου η αυθαιρεσία των τοπικών αρχόντων, των Ντερεμπέηδων, των γενιτσάρων, των μπασιμπουζούκων και των ληστών εκτρεφόταν από την παντελή έλλειψη έννομης τάξης, κατάντησε οι Ρωμιοί να τρέχουν αμέσως να κρυφτούν στη θέα ενός τυχαίου σαρικοφόρου ταξιδιώτη, κάποιου οπλισμένου περαστικού καβαλάρη ή ενός Αφρικανού καμηλιέρη. Οι
κοπέλες πήγαιναν για νερό στις βρύσες ντυμένες σα γριές και έχοντας τα πρόσωπά τους
μουτζουρωμένα με καπνιές. Στον Πόρο, την πατρίδα του Πρόδρομου Μποντοσάκη,
κάθε Παρασκευή που οι Μουσουλμάνοι κάνανε την επίσημη προσευχή τους, όταν τέλειωνε το σελαμλίκ τους, οι Τούρκοι «βγαίναν όλοι μαζί από το τζαμί τους και παραταγμένοι, με το ταμπούρλο μπροστά, τραβούσαν κατά τον ελληνικό μαχαλά. Καθώς τον διασχίζανε , τίποτε δεν έπρεπε να σταματήσει την πορεία τους. Καταστρέφανε ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Χαμένο ήταν ό,τι συναντούσανε: ζώα, άνθρωποι, κοπέλες και παιδιά».5
Αυτό ήταν το διαβόητο γιγνάκ, το οποίο είχε πάρει τη μορφή εθίμου και επαναλαμβανόταν κάθε βδομάδα.
Η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο στη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού
πολέμου των ετών 1768 έως 1774. Η τσαρίνα Αικατερίνη η Β΄ θέλοντας να προκαλέσει
αντιπερισπασμό στους Τούρκους, με τους οποίους συγκρουόταν, ξεσήκωσε την Πελοπόννησο με τους Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλώφ και η εξέγερση επεκτάθηκε και στη Στερεά
Ελλάδα. Δυστυχώς, όταν οι Οθωμανοί αντιληφθήκανε πως οι Ρώσοι δεν σκόπευαν να
στείλουν καμιά αξιόλογη στρατιωτική βοήθεια στους Έλληνες, καταφέρανε να καταπνίξουν πολύ γρήγορα όλες τις επαναστατικές κινήσεις με τη βοήθεια ορδών Τουρκαλβανών.
Ταυτόχρονα προχώρησαν και σε αντίποινα, φυλακίζοντας τον τότε Πατριάρχη Μελέτιο
το Β΄ και εκτελώντας μεταξύ άλλων τον ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Γρηγόριο Καλλιμάχη
και το μεγάλο Διερμηνέα Νικόλαο Σούτσο.
Στο εσωτερικό της Μικρασίας, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια των Ορλωφικών
δεν παρατηρήθηκε καμιά αναστάτωση, οι Τούρκοι σκόπευαν να προχωρήσουν σε σφαγές Ελλήνων και χωρίς να έχει υπάρξει εντολή από την Υψηλή Πύλη. Με την πρόφαση
των αντιποίνων, ο μουσουλμανικός όχλος ετοιμαζόταν να επωφεληθεί και να αρχίσει
τις βιαιότητες και το πλιάτσικο. Έτσι στη Σινασό οι Αγάδες της κωμόπολης αποφάσισαν
από μόνοι τους να σφάξουν τους χριστιανούς συγχωριανούς τους και θα είχαν προχωρήσει στην αποτρόπαια αυτή ενέργεια, αν δεν τους είχανε δωροδοκήσει αδρά οι Έλληνες
προύχοντες.6
Μετά το δεύτερο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1792, οι Τούρκοι επιβάλανε στα μεν
παράλια αναγκαστική στρατολογία χριστιανών ναυτών και σε όλη τη Μικρασία άγρια και
δυσβάσταχτη φορολογία,7 της οποίας η είσπραξη κατά ένα μεγάλο μέρος ανατέθηκε στον
ίδιο τον Πατριάρχη. Κάποια στιγμή μάλιστα το Πατριαρχείο υποχρεώθηκε να συγκεντρώσει και να αποδώσει στο Σουλτάνο 5.000 οκάδες αργύρου. Και πάλι η Καππαδοκία δεν
4. Αναστασιάδη-Μανουσάκη, Σοφία (2002). Μνήμες Καππαδοκίας, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,
σ.σ. 188 κε., 253.
5. Αναστασιάδη-Μανουσάκη, Σοφία (2002), ό.π. σ. 254.
6. Ρίζος, Σεραφείμ (2007). Η Σινασός , Αθήνα , Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τ. Α΄, σ.442.
7. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (1975), Αθήνα , Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΑ, σ. 88.
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τόλμησε να σηκώσει κεφάλι, στη Σμύρνη όμως
έγινε το περίφημο ρεμπελιό του 1788,8 κάτι
αδιανόητο έως εκείνη την εποχή. Το κακό όμως
είναι πως εκτός από τους ληστρικούς φόρους
που επέβαλε η Υψηλή Πύλη, στα Βιλαέτια της
Ανατολής οι Βαλήδες, εκβιαζόμενοι και από
τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, υποχρεώνονταν να εξουθενώσουν οικονομικά τις χριστιανικές κοινότητες. Ταυτόχρονα η κακοδιοίκηση,
η αρπακτικότητα και οι κακοδικίες9 άρχισαν
σιγά-σιγά να αφυπνίζουν τους ραγιάδες.
Σαν αντίδραση σε αυτή την ανυπόφορη
κατάσταση, στα τέλη του 18ου αιώνα κάποια
φωτισμένα μυαλά, ορισμένοι Έλληνες λόγιοι,
επηρεασμένοι και από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση, άρχισαν
επιτέλους να σχεδιάζουν την ίδρυση σχολείων
στη Μικρασία και να επιδιώκουν μέσω της
Αντώνης Κυριαζής - Ρήγας Φεραίος.
Παιδείας τη συστηματική διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και μάλιστα ειδικά στη μετέωρη
εθνικά Καππαδοκία.
Την ίδια εποχή και στην Ελλάδα επικρατούσαν παρόμοιες ιδέες και εκεί τα λίγα αξιόλογα εκπαιδευτήρια που υπήρχαν δεν αρκούνταν μόνο στην παροχή γνώσεων στους
σπουδαστές τους, αλλά κατάρτιζαν και δασκάλους που προσλαμβάνονταν σε σχολεία
των γειτονικών περιοχών10, όπου δίδασκαν κυρίως την Ελληνική γλώσσα. Τέτοια ήταν
η περίπτωση και του Αντώνη Κυριαζή από το Βελεστίνο, δηλαδή του κατοπινού Ρήγα
Φεραίου, ο οποίος φοίτησε στο φημισμένο σχολείο της Ζαγοράς και στη συνέχεια έγινε
δάσκαλος στον Κισσό του Πηλίου.11 Για τον Ρήγα η διδασκαλία ήταν μια καθαρά επαναστατική πράξη, γιατί πίστευε, κατά το πρότυπο των Γάλλων Διαφωτιστών, ότι η Παιδεία
ήταν εκείνη που θα προετοίμαζε τις εξεγέρσεις των λαών και των Εθνών κατά των εθνικών ή κοινωνικών τυράννων.
Έχοντας υψηλή συναίσθηση της αποστολής του, ο Ρήγας δεν αρκέστηκε στα όσα
έμαθε στο σχολείο της Ζαγοράς, αλλά θέλησε να συμπληρώσει τη μόρφωσή του πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί κατάφερε να προσληφθεί ως υπάλληλος στη
γραμματεία του εμπνευσμένου τέως ηγεμόνα της Βλαχίας Αλεξάνδρου Υψηλάντη γύρω
στο έτος 1785.12 Ο Υψηλάντης φαίνεται πως τον συμπάθησε και φρόντισε για τις σπουδές του. Για να συμπληρώσει τα εισοδήματά του, ο Ρήγας ασχολήθηκε επίσης με το
εμπόριο13 και ίσως με αυτή την ιδιότητα να σχετίστηκε με το σινάφι των Σινασιτών χα8.
9.
10.
11.
12.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους , ό.π., τ. ΙΑ΄ , σ. 88.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (1975), ό.π., σ. 106, β΄στήλη.
Δασκαλάκης, Απόστολος (1964). Μελέται περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα, σ.272.
Σύμφωνα με μαρτυρία του Χριστόφορου Περραιβού.
Φιλήμων, Ιωάννης (1859). Δοκίμιον Ιστορίας Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα, Τύποις Π. Σούτσα και Α.
Κτενά, τ. Β΄, σ. 10.
13. Δασκαλάκης , Απόστολος (1964), ό.π. , σ.σ. 276, 277.
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βιαράδων14 στην Πόλη, οι οποίοι μέσω αυτού επιδίωξαν να αποκτήσουν την εύνοια του
Υψηλάντη. Και εδώ ξεκινά μια πολύ περίεργη ιστορία που την αναφέρει σε χειρόγραφό
του ο σημαντικός Σινασίτης συγγραφέας Σεραφείμ Ρίζος, ο οποίος κατέγραψε στο χαρτί
ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών για τη γενέτειρά του «στηριγμένος στο απύθμενο μνημονικό του».15 Αναφέρει λοιπόν ο Ρίζος ότι κάπου εκεί στα 1790 οι συμπατριώτες του
προσκαλέσανε τον Αντώνη Κυριαζή, ο οποίος δεν είχε ακόμη πάρει το επαναστατικό του
όνομα Ρήγας, να έλθει στην ελληνόφωνη Σινασό, για να γνωρίσει την πατρίδα τους και
να τους καθοδηγήσει.16
Πράγματι ο Κυριαζής-Ρήγας έφτασε μετά από ένα κοπιαστικό ταξίδι στην Καππαδοκία και επισκέφτηκε το χωριό των χαβιαράδων φίλων του. Οι δημογέροντες τον φιλοξένησαν και τον περιποιήθηκαν πολύ. Τον ξενάγησαν, τον κάλεσαν στα σπίτια τους, έφαγε,
ήπιε μαζί τους, μιλήσανε για τα οικονομικά και το εμπόριο του ταραμά και των παστών
ψαριών, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους Τούρκους και τους υπόλοιπους Καππαδόκες. Μετά από κάμποσες μέρες έφτασε επιτέλους η ώρα που όλοι περίμεναν, κατά την
οποία ο νεαρός «σοφός» Έλληνας καλεσμένος θα τους αποκάλυπτε τις σκέψεις, τις
εντυπώσεις του και θα τους συμβούλευε. Ο Σεραφείμ Ρίζος αναφέρει ότι τάχα ο Φεραίος
αποφάνθηκε πως έμεινε ικανοποιημένος από τα όσα διαπίστωσε στην κωμόπολή τους
και τους είπε ότι δε θα έπρεπε να αλλάξουν τίποτε. Σε ένα άλλο όμως χειρόγραφο του
Ρίζου διαπιστώνουμε ότι αμέσως μετά την αναχώρηση του Ρήγα οι Δημογέροντες της
Σινασού απρόοπτα άρχισαν να δηλώνουν με αξιοσημείωτη ορθοφροσύνη το πώς αντιλαμβάνονταν τους στόχους και το ρόλο τους. Αντιγράφω λοιπόν ακριβώς από αυτό το
χειρόγραφο τα πιο κάτω:
«Οι Δημογέροντες οφείλουν να συγκρατήσουν τις Κοινότητες, να τις αναδείξουν, να
δημιουργήσουν σχολεία με γερούς δασκάλους, να προωθήσουν μέσα στον μουσουλμανισμό την “Πίστη την Αγία”, τον χριστιανισμό, χτίζοντας μεγαλοπρεπείς ναούς με εγγράμματους κι έξυπνους παπάδες και να κρατήσουν αψηλά την Ορθοδοξία. Να κρατήσουν τη
γλώσσα των πατέρων μας και να μην αφήσουν να χαλάσουν τα ήθη και τα έθιμα των
πατέρων μας».17
Όλες τούτες οι σπουδαίες οδηγίες και εντολές ειλικρινά μου φαίνεται δύσκολο να τις
σκέφτηκαν ξαφνικά από μόνοι τους οι μουχτάρηδες της Σινασού. Αυτά τα λόγια για γερούς δασκάλους, για έξυπνους και εγγράμματους παπάδες, καθώς και για τη γλώσσα,
τα ήθη και τα έθιμα των πατέρων, κάποιος άλλος θα πρέπει μάλλον να τους τα είπε και
αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να ήταν ο Αντώνης Κυριαζής-Ρήγας. Αν λοιπόν
πράγματι τούτες οι παρακαταθήκες προέρχονταν από το νεαρό τότε Θεσσαλό οραματιστή, είναι βέβαιο πως αυτός δεν τις άφησε μόνο στους Σινασίτες αλλά σίγουρα τις προόριζε για όλους τους Καππαδόκες που αποκομμένοι από τον υπόλοιπο Ελληνισμό,
αγωνίζονταν απεγνωσμένα να περισώσουν τη ρευστή εθνική τους συνείδηση.
Τελικά εκείνες οι παρακαταθήκες-συμβουλές δεν άργησαν να καρποφορήσουν. Το
1792 ο ιερομόναχος Γερμανός ίδρυσε στην Καισάρεια το πρώτο σχολείο της Καππαδο14. Ρίζος, Σεραφείμ (2007) ,ό.π. , τ. Β΄, σ.σ. 89-105. Οι χαβιαράδες παστώνανε ψάρια και εμπορεύονταν το
χαβιάρι. Αρκετοί από αυτούς ήτανε και εφοπλιστές.
15. Πετροπούλου Ιωάννα (2007) , Ένας εγκυκλοπαιδιστής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ( εισαγωγή στη
Σινασό του Σ. Ρίζου, τ. Α΄, σ. κ΄).
16. Βεϊνόγλου Μαρία , Το Φάντασμα της Προύσσας, Αθήνα, Εκδόσεις Μπαλτά , σ. 314, κε.
17. Ρίζος, Σεραφείμ (2007), ό.π. , τ. Α΄, σ. 127.
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κίας που λειτούργησε συστηματικά και με επιτυχία18 και σιγά-σιγά μετεξελίχθηκε στην
περίφημη Κατά Καισάρειαν Ιερατικήν Σχολήν που αρχικά στεγάστηκε εντός της
Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε. Γύρω από την Ιερατική Σχολή που ήταν
Γυμνάσιο-Λύκειο, του οποίου το απολυτήριο ήταν αναγνωρισμένο διεθνώς, δημιουργήθηκε ένα Εκπαιδευτικό Συγκρότημα που περιλάμβανε το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών και τα Ορφανοτροφεία Αρρένων και Θηλέων. Σιγά-σιγά σε
όλα στα χωριά της Καππαδοκίας άρχισαν να ιδρύονται σχολεία στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και στις πόλεις και κωμοπόλεις ημιγυμνάσια19. Ο επαναστατικός σπόρος του Ρήγα
λοιπόν έπιασε τόπο, η νεολαία σιγά-σιγά άρχισε να μιλά ελληνικά και η εθνική συνείδηση
ανέκαμψε σημαντικά.
Οι Καππαδόκες τώρα πια επανασυνδέονται με το ιστορικό τους παρελθόν και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα αδέλφια τους, τους υπόλοιπους Ελληνορθόδοξους
Μικρασιάτες. Σε αυτό βοήθησε πολύ και η μετανάστευση μεγάλου αριθμού Καππαδοκών
στα παραθαλάσσια εμπορικά κέντρα της Αυτοκρατορίας, όπου εκεί οι καινούργιες και
οι επαναστατικές ιδέες μεταδίδονταν γρήγορα από την Ευρώπη. Καθώς οι μετανάστες
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο γύριζαν πίσω στην πατρίδα τους, από κάποιο σημείο και
μετά τα μηνύματα του Διαφωτισμού και της Γαλλικής επανάστασης του 1789 με τους
ναπολεόντειους πολέμους εξαπλώνονταν παντού κι έφταναν έως και την Καππαδοκία.
Οι ειδήσεις για μυστικές επαναστατικές οργανώσεις, όπως οι Καρμπονάροι στην Ιταλία,20
εμπνέανε πολλούς μιμητές. Στα Βόρεια Βαλκάνια ο Καραγεώργης ανάμεσα στα έτη 1804
και 1812 ξεσήκωσε τους Σέρβους και έβαλε τις βάσεις της αυτονομίας της Σερβίας από
τους Τούρκους. Τρία χρόνια μετά ο Μίλος Οβρένοβιτς κατοχύρωσε τη σερβική αυτονομία.
Και να που το Φθινόπωρο του 1814 ιδρύθηκε στην Οδησσό η Φιλική Εταιρεία,21 η έδρα
της οποίας το 1818 μεταφέρθηκε στη Βασιλεύουσα,22 για να βρίσκεται πιο κοντά στην
Ελλάδα και να διευκολυνθεί η μύηση των Ελλήνων.
Παρά το γεγονός ότι από την Κωνσταντινούπολη οι Κατηχητές-Απόστολοι της Φιλικής δεν ήταν πια και πολύ δύσκολο να μεταβούν στην Καππαδοκία και να μυήσουν έστω
και λίγους Καππαδόκες, αυτό δε συνέβηκε, γιατί ήταν κάτι το εξαιρετικά επισφαλές και
δεν είχε νόημα. Η Μικρασία ήταν αδύνατον να επαναστατήσει, γιατί η πυκνότητα του
Τουρκικού πληθυσμού καθιστούσε αδύνατη την οποιαδήποτε εξέγερση, ακόμα και στα
παράλια στο Αιγαίο.
Εντούτοις στον κατάλογο των Φιλικών που δημοσίευσε ο Ιωάννης Φιλήμων 23 περιλαμβάνεται με αύξοντα αριθμό 169 ο Καππαδόκης ιερομόναχος Ιωαννίκιος από την
Καισάρεια. Ο αναφερόμενος στον ίδιο κατάλογο με αριθμό 302 Λέων Λεοντίδης, εμφανίζεται καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, αλλά έχουμε κάποιες ενδείξεις πως η
οικογένειά του καταγόταν από την Καππαδοκία.24 Ο με αριθμό καταλόγου 251 Κωνστα18. Σολδάτος, Χρίστος (1989), Η Εκπαιδευτική και Πνευματική Κίνηση του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Αθήνα, τ. Α΄, σ. 53 κε.
19. Τσαλίκογλου, Εμμανουήλ (1976). Ελληνικά Εκπαιδευτήρια και Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Περιφερείας
Καισαρείας, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σ. 18.
20. Η μυστική οργάνωσή τους ιδρύθηκε γύρω στο 1796.
21. Πρωτοψάλτης, Ε. (1964). Η Φιλική Εταιρεία. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, σ. 26, 27.
22. Πρωτοψάλτης, Ε. (1964). ό.π., σ. 44, 45.
23. Φιλήμων , Ιωάννης (1859), ό.π., σ. 387-416.
24. Ιστορία του Ελλ. Έθνους (1975), ό.π., τ. ΙΑ΄, σ.426. Ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως χρεοκοπημένο
μικρέμπορο. Ισχυριζόταν ότι είχε υπηρετήσει στο στρατό του Ναπολέοντα.
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ντίνος Κουγιουμτσόγλου, του οποίου δεν αναφέρεται η πατρίδα, θα πρέπει να είχε και
αυτός Καππαδοκική καταγωγή. Ο αιδεσιμότατος Θεόδωρος Θεοδωρίδης από τα Φάρασα25
αναφέρει σε κείμενό του πως ο ηγούμενος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε Παΐσιος και αργότερα Μητροπολίτης Καισαρείας, ήταν και αυτός Φιλικός. Υπάρχει
και η μαρτυρία του Σεραφείμ Ρίζου26 για τον προπάππο του Ρίζο και τον επίσης Σινασίτη
Ανδρέα Τεπέρογλου, τους οποίους εκτέλεσαν οι Τούρκοι ως μυημένους στη Φιλική Εταιρία. Τέλος έχουμε και τρεις Ιερολοχίτες που περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο του
Νικολάι Τοντόροφ,27 οι οποίοι κατάγονταν από την Καππαδοκία και θα πρέπει να ήταν
μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Αυτοί ήταν ο Βασίλειος Τουρκολέτσης, ο Αναστάσιος Ισαάκ
και ο Γεώργιος Ολάν Καϊσερλής.28
Έστω και αυτή η περιορισμένη συμμετοχή στη Φιλική Εταιρεία που παρουσιάσαμε
πιο πάνω, νομίζουμε πως αρκεί για να καταφανεί πως, όσο απομονωμένη κι αν ήταν η
Καππαδοκία, παρ’ όλα ταύτα είχε τη δύναμη και το θάρρος να συμμετέχει και να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον Ελληνισμό και να εκτρέφει με το δικό της ήρεμο τρόπο
το πνεύμα της αντίστασης, κάτι που διέγνωσε το 1819 ακόμα και ο Πρώσσος Πρεσβευτής
στην Κωνσταντινούπολη.29 Έτσι, οι Καππαδόκες έδωσαν το παρών ακόμα και στην
έναρξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία. Γι’ αυτό και αμέσως μετά την κήρυξη του
Αγώνα για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας το Μάρτιο του 1821, οι Ρωμιοί Δημογέροντες
της Καισάρειας άρχισαν να φοβούνται τη βίαιη αντίδραση του μουσουλμανικού όχλου.
Ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να σπεύσουν να διαβεβαιώσουν την Τουρκική Διοίκηση της περιφερείας ότι οι Ρωμιοί Καππαδόκες είναι φιλήσυχοι και πιστοί υπήκοοι του
Σουλτάνου. Για το σκοπό αυτό αποστείλανε τρεις εκπροσώπους τους με επικεφαλής τον
Αβραάμ Κεσίσογλου, γνωστό για τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούσε η οικογένειά
του με τους Οθωμανούς.30
Δυστυχώς από μέρα σε μέρα η κατάσταση χειροτέρευε και οι μουσουλμάνοι καθοδηγούμενοι από ένα τυχοδιώκτη ντερέμπεη, τον Ακμπιγίκογλου Χασάν Αγά,31 διαδήλωναν
καθημερινά ζητώντας από το Μουσελίμη32 της Καισάρειας να επιτραπεί η σφαγή όλων
των χριστιανών. Οι διοικητικές αρχές όμως της πόλης δε φαίνονταν διατεθειμένες να
ανεχθούν βιαιότητες και αυτό προκάλεσε την οργή του φανατισμένου πλήθους. Ο Ακμπιγίκογλου βλέποντας πως δεν ευοδώνονται οι επιδιώξεις του για σφαγές και λεηλασίες, προχώρησε τελικά σε πραξικόπημα. Πολιόρκησε για δέκα μέρες τους Τούρκους τοπικούς άρχοντες που είχαν καταφύγει και οχυρωθεί στο σπίτι ενός προκρίτου και όταν το
κατέλαβε, σκότωσε μερικούς από αυτούς και λεηλάτησε τα σπίτια τους. Ο τυχοδιώκτης
ντερέμπεης αυτοανακηρύχθηκε Μουσελίμης της πόλης αλλά απέφυγε να αρχίσει αμέσως
σφαγές, γιατί εκείνο που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν η είσπραξη ενός μεγάλου
ποσού λύτρων για την εξαγορά της σωτηρίας των Ρωμιών.
25. Για τον Θ.Θ. δες: Παπαδόπουλος , Ιορδάνης (2008). Μνήμη αιδ. Θεοδ. Θεοδωρίδη, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, αρ.15, σ. 456-460.
26. Ρίζος, Σ. (2007), ό.π. , τ. Α΄, σ. 105, σημ. 1 και τ. Β΄, σ. 128, σημ. 1.
27. Τοντόρωφ , Νικολάι (1982). Η Βαλκανική Διάσταση της Επανάστασης του 1821. Αθήνα, Gutenberg, σ. 190 κ.ε.
28. Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010), ό.π., σ. 129, 288, 289.
29. Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010), ό.π., σ. 130, υποσημ. 16.
30 Φιλήμων, Ιωάννης (1859), ό.π., τ. 3ος , σ. 252. Οι άλλοι δύο ήταν ο Απόστολος Χατζηιωάννογλου και ο Μιχαήλ Γεωργαντζόγλου.
31. Τσαλίκογλου ,Εμ. (1976), ό.π. , σ. 46, 47.
32. Μουσελίμης: Έπαρχος, διορισμένος Δήμαρχος.
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Οι τρομοκρατημένοι χριστιανοί Δημογέροντες ανέθεσαν και πάλι στον ικανό διαπραγματευτή Αβραάμ Κεσίσογλου να επισκεφθεί τον Ακμπιγίκογλου και να επιδιώξει να τον
δωροδοκήσει. Τελικά το τίμημα της εξαγοράς αυτού του παλιανθρώπου υπήρξε πολύ
υψηλό και ανήλθε σε δεκάδες χιλιάδες γρόσια.33 Ευτυχώς ο Κεσίσογλου πέτυχε ο σφετεριστής της εξουσίας Ακμπιγίκογλου Χασάν αγάς να διαθέσει στους Ρωμιούς της Καισάρειας 22 μπασιμπουζούκους, οι οποίοι ανέλαβαν να προστατέψουν τις χριστιανικές
συνοικίες από τους εξαπατημένους και εξαγριωμένους οπαδούς του αργυρώνητου νέου
Μουσελίμη της ταλαίπωρης πρωτεύουσας της Καππαδοκίας.
Η επιθετικότητα και αρπακτικότητα του Τουρκικού όχλου τελικά στράφηκε εναντίον της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε, η οποία φημιζόταν για το μεγάλο
αριθμό πολύτιμων εκκλησιαστικών σκευών και αφιερωμάτων. Τα κτίρια της Μονής
περικλείονταν από υψηλό πέτρινο περίβολο, ο οποίος την καθιστούσε δυσπόρθητο
οχυρό. Οι φιλήσυχοι όμως και απειροπόλεμοι μοναχοί, δάσκαλοι και μαθητές της Κατά

Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε.

33. Τσαλίκογλου, Εμ. (1976), ό.π. , σ. 46, 47.
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Καισάρειαν Ιερατικής Σχολής που στεγαζόταν μέσα στο χώρο του μοναστηριού, δεν
επιχείρησαν να αντισταθούν στους Τούρκους επιδρομείς, οι οποίοι ξεκίνησαν αλαλάζοντας
από το γειτονικό τουρκοχώρι Κηράγκαρδη34 ή Κιράναρδι.35 Όταν οι καλόγεροι, οι καθηγητές και οι σπουδαστές είδαν τους πλιατσικολόγους να πλησιάζουν με ιαχές στη Μονή,
έσπευσαν έντρομοι να απομακρυνθούν, αφήνοντας ανενόχλητο τον όχλο να λεηλατήσει
και να καταστρέψει τα πάντα.
Ο ηγούμενος της Μονής Παΐσιος κατέφυγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Φάρασα
και εκεί ξεσήκωσε τους μουχτάρηδες του Βαρασού, της πρωτεύουσας της δυσπρόσιτης
αυτής περιοχής.36 Κατάφερε να τους πείσει να εκστρατεύσουν εναντίον των Τούρκων
που είχαν καταλάβει τη Μονή, για να τους εκδιώξουν και να προσπαθήσουν να πάρουν
πίσω τα πολύτιμα λάφυρα που εκείνοι αποκόμισαν από τη λεηλασία του μοναστηριού.
Επειδή μια τέτοια αποστολή ήταν πολύ δύσκολο να τη φέρουν σε πέρας μόνο τα
παλικάρια των Φαράσων, οι Μουχτάρηδες ζήτησαν τη βοήθεια της γειτονικής πόλης
Κοζάν. Οι δυο αυτές πόλεις ήταν ορεινές, οχυρωμένες και εδώ επικρατούσε από παλιά
ένα καθεστώς ιδιότυπης αυτονομίας (ντερεμπεϊλίκι), την οποία εκόντες-άκοντες ανέχονταν οι Τούρκοι. Οι Φαρασιώτες και οι Κοζανλήδες, επωφελούμενοι από αυτή την εξ
ανάγκης ανεκτικότητα της Οθωμανικής εξουσίας, έστηναν συχνά ενέδρες σε διερχόμενα
καραβάνια, τα οποία τα λεηλατούσαν και δε δίσταζαν να ληστεύουν τους κρατικούς
φοροεισπράκτορες που επισκέπτονταν τις περιοχές.37 Με αυτό τον τρόπο είχαν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση καταδρομικών επιχειρήσεων. Συγκροτήθηκε λοιπόν
μια μεικτή ένοπλη ομάδα εβδομήντα ανδρών, η οποία έφτασε με μυστικότητα στη Μονή
του Τιμίου Προδρόμου και με αιφνιδιασμό την ανακατάλαβε, γεγονός πρωτοφανές τουλάχιστον για τη νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας.
Η Υψηλή Πύλη που παρακολουθούσε με ανησυχία όλες τις εστίες αναταραχής, έσπευσε να επιβάλει την τάξη και στην αναστατωμένη περιοχή της Καισάρειας. Έστειλε εσπευσμένα ισχυρές τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες αρχικά με ευκολία συνέλαβαν
το στασιαστή ντερέμπεη Ακμπιγίκογλου και τον αποκεφάλισαν. Στη συνέχεια πολιόρκησαν τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, όπου αντιμετώπισαν ισχυρή αντίσταση από τους
εβδομήντα Φαρασιώτες και Κοζανλήδες, καθώς και μερικούς εθελοντές από κοντινές
πόλεις και χωριά. Όμως η μεγάλη αριθμητική υπεροχή των Τούρκων γρήγορα ανάγκασε
τους πολιορκούμενους να πραγματοποιήσουν έξοδο και να καταφύγουν αρχικά στον
Αργαίο και στη συνέχεια στα Φάρασα.
Ο τουρκικός στρατός τους ακολούθησε κατά πόδας και μετά από κάποιες αψιμαχίες,
μπήκε πρώτα στη Βαρασό, όπου πραγματοποίησε λεηλασίες και καταστροφές στις οχυρώσεις της. Στη συνέχεια υπέταξε και τα άλλα έξι πολίσματα της περιοχής, δηλαδή το
Ξουρτζάιδι, το Καρσαντί, το Αφσάρι, το Σατί, την Κίσκα και το Τσουχούρι, καταστρέφοντας τα οχυρωμένα σπίτια και τα κάστρα τους.38 Οι Κοζανλήδες αναγκάστηκαν να γυρίσουν στην Κοζάν και μαζί τους έφυγαν αρκετοί Φαρασιώτες συναγωνιστές τους. Οι
Τούρκοι δεν τόλμησαν να τους ακολουθήσουν, γιατί η εκεί περιοχή είναι πολύ δυσπρό34. Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010), ό.π., σ. 135, σημ. 23. Λεβίδης, Α. (1909). Δοκίμιον Ιστορικόν ΙΙ, Πολιτική Ιστορία, Ζιντζίντερε, Β΄, σημ. 18, ΚΜΣ, Αρχείο Χειρογράφων, Φάκ. Καππαδοκία 2.
35. Το χωριό αυτό βρισκόταν στα νοτιοδυτικά του Ζιντζίντερε.
36. Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010), ό.π., σ. 136.
37. Μπαλλιάν, Άννα (1991), ό.π., σ. 35.
38. Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010), ό.π., 136.
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σιτη και το περίφημο κάστρο του Σις ήταν κυριολεκτικά απόρθητο.39 Κρεμασμένο πάνω
στα βράχια διέθετε ισχυρά τείχη, δεξαμενές νερού και χώρους, όπου θα μπορούσαν να
βρουν καταφύγιο όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, πολλοί από τους οποίους ήταν
Αρμένιοι.40
Ο στρατός έμεινε ανενόχλητος στα Φάρασα και τότε,41 άρχισε το μεγάλο δράμα. Κάποιοι Φαρασιώτες κατάφεραν εγκαίρως να απομακρυνθούν, αλλά αρκετές ελληνικές
οικογένειες εκτουρκίσθηκαν δια της βίας. Πολλές γυναίκες με τα παιδιά τους προσπάθησαν να διαφύγουν και αυτές προς την Κοζάν ακολουθώντας τον ρου του ποταμού
Σάρου. Οι Τούρκοι τις καταδίωξαν και όταν τις πρόφτασαν, εκείνες για να μη πέσουν στα
χέρια των διωκτών τους, ρίχτηκαν με τα παιδιά τους στα νερά του Σάρου και πνίγηκαν.
Για κάποιο διάστημα τα Φάρασα είχαν σχεδόν ερημώσει και έπρεπε να περάσουν
μερικοί μήνες, για να αρχίσουν να επιστρέφουν στα χωριά τους και να τα ξαναφτιάχνουν
οι Φαρασιώτες, που οι περισσότεροι από αυτούς είχαν βρει καταφύγιο στην Κοζάν. Την

Ο Απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄.

39. Guide Bleu. Τουρκία. Hachette (Paris) – Γιαλλελής (Αθήνα), σ. 464.
40. Οι Αρμένιοι υπερτερούσαν αριθμητικά των Ελλήνων στην περιοχή της Κοζάν, η οποία μάλιστα μετά τη Νεοτουρκική Επανάσταση του 1908 εξέλεξε και βουλευτή τον Αρμένη Χαμπουρσούν Πογιατζιάν. Στην αποστολή των 70 μαχητών για την ανακατάληψη της Μονής του Ζιντζίντερε ίσως συμμετείχαν και Αρμένιοι,
γιατί οι Τούρκοι, όταν κατέλαβαν την πρώτη φορά το μοναστήρι, σκότωσαν και έναν Αρμένη, τον Κιορ-Χατζήογλουν (Λεβίδης, Αν. 1909. Δοκίμιον Ιστορικόν ΙΙ, Πολιτική Ιστορία, Β΄, σημ. 18. Αρχείο Χειρογράφων
ΚΜΣ, Φάκ. Καππαδοκία 2).
41. Απρίλιος 1821.

57

ίδια περίπου εποχή επέστρεψαν στη Μονή του Ζιντζίντερε και οι μοναχοί της, αλλά η
Κατά Καισάρειαν Ιερατική σχολή λειτούργησε και πάλι μετά από οκτώ χρόνια, το 1829.
Οι ταραχές αυτές στο Ζιντζίντερε και τα Φάρασα αναστάτωσαν πολύ όλους τους
Καππαδόκες αλλά εκείνο που τους προκάλεσε πραγματική απελπισία ήταν η είδηση του
απαγχονισμού του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄. Όλη η Καππαδοκία πένθησε τον τραγικό θάνατο του αρχηγού της Ορθοδοξίας και γράφτηκαν λαϊκοί θρήνοι, από τους οποίους
έναν γραμμένο στα τουρκικά διέσωσε ο Richard Dawkins, έχοντάς τον αντιγράψει, καθώς
φαίνεται, από κάποιο κείμενο του Καππαδόκη λογίου Αναστασίου Λεβίδη. Το μοιρολόι
αυτό εκφράζει φρίκη για την εκτέλεση του Πατριάρχη και διαμαρτύρεται για τις καταστροφές και βανδαλισμούς σε σχολεία και ιερά μνημεία. Αξιοσημείωτη είναι η επωδός
αρκετών στροφών από τις συνολικά 32 του θρήνου:
Όποιος για την πίστη του πεθαίνει
στους άγιους άγγελους γυρίζει , Κύριέ μου.42
Το αντιστασιακό μήνυμα αυτών των δύο στίχων είναι ξεκάθαρο.
Ένα άλλο ισχυρό μήνυμα εθνικής αλληλεγγύης εξέπεμψαν επανειλημμένα οι Ρωμιοί
Δημογέροντες της Καισαρείας, οι οποίοι, εκτός από τα χρηματικά ποσά που ξόδεψαν, για
να σώσουν τους κατοίκους της πόλης τους από την αυθαιρεσία και αρπακτικότητα του
ντερέμπεη Ακμπιγίκογλου Χασάν Αγά, πλήρωσαν επανειλημμένα λύτρα για τη σωτηρία
και άλλων Ελλήνων που ζούσαν σε διάφορες περιοχές της Μικρασίας. Το συνολικό ποσό
που διαθέσανε για τον πατριωτικό αυτό σκοπό, έφτασε, σύμφωνα με μια κατάσταση
λογαριασμών που παρουσίασε ο Εμμανουήλ Τσαλίκογλου,43 στις 1.115 χρυσές λίρες και
στις 111.500 γρόσια. Το ποσό τούτο ήταν για την εποχή εκείνη πολύ μεγάλο και συγκεντρώθηκε με μεγάλες θυσίες του Ελληνορθόδοξου Καππαδοκικού λαού.
Καθώς η Επανάσταση επεκτεινόταν βαθμιαία σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, ο
Σουλτάνος έδινε συνεχώς εντολές για θανατικές εκτελέσεις. Στην Καισάρεια στάλθηκε
διαταγή να αποκεφαλιστούν τρεις Ρωμιοί αξιωματούχοι που βρίσκονταν εκεί εξόριστοι:
ο πρώην μέγας διερμηνέας Γιάγκος Καλλιμάχης και οι Ευστάθιος Άγας και Γεώργιος
Βογορίδης.44 Όταν λοιπόν έφτασε από την Κωνσταντινούπολη ο απεσταλμένος Δήμιος,
έπιασε και καρατόμησε τον Καλλιμάχη, αλλά δε βρήκε τους άλλους δύο συνεξορίστους
του, οι οποίοι είχαν προλάβει να εξαφανιστούν, με τη βοήθεια και τη συγκάλυψη Καππαδοκών φίλων τους. Επειδή η αυτοκρατορική διαταγή έλεγε πως o Δήμιος όφειλε να
φέρει γυρίζοντας στην Κωνσταντινούπολη τρία κεφάλια, καθώς αυτός φοβήθηκε πως
τελικά θα χάσει και το δικό του, αποκεφάλισε δύο υπηρέτες του Καλλιμάχη. Έτσι επιστρέφοντας στη Βασιλεύουσα εμφανίστηκε στο Σουλτάνο με το σωστό αριθμό κεφαλιών
που του ζητήθηκε. Το κωμικοτραγικό είναι πως ο μεν Βογορίδης πέθανε αργότερα, εκεί
όπου είχε κρυφτεί αλλά ο Ευστάθιος Άγας, όταν μετά από καιρό δόθηκε από το Σουλτάνο χάρη στους εξόριστους, εκείνος τόλμησε να εμφανιστεί και να κυκλοφορεί στην Πόλη
πιστεύοντας ότι δε θα τον ανακαλύψουν. Επειδή όμως τούτο μαθεύτηκε, έγιναν ανακρίσεις και αποκαλύφθηκε η φρικτή απάτη, της οποίας οι δύο πρωταγωνιστές, δηλ. ο δήμιος και ο Ευστάθιος Άγας, έχασαν και αυτοί τα κεφάλια τους.
Τέλος θα πρέπει θα πρέπει να αναφερθούμε και στη μεγάλη ομάδα των Καππαδοκών
42. Μετάφραση από τον Φαρασιώτη Ιορδάνη Παπαδόπουλο. Η μετρική προσαρμογή από τον Α.Γ.
43. Τσαλίκογλου, Εμ. (1976), ό.π., σ. 47.
44. Τρικούπης, Σπυρίδων (ΑِΩΝΓ΄ ). Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Λονδίνο, Εκ της τυπογραφίας Ταυιλόρου
και Φραγκίσκου, τ. Α΄, σ. 373 , σημείωση ε. του κεφ. ΣΤ΄.
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εθελοντών που ήλθαν στην Ελλάδα και αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση ως αξιωματικοί και
στρατιώτες σε όλη τη διάρκεια του πολέμου για την ανεξαρτησία. Τα ονόματά τους τα
γνωρίζουμε από καταλόγους της Επιτροπής Αριστείων του απελευθερωτικού αγώνα ή από
μισθοδοτικές και συνταξιοδοτικές καταστάσεις, όπου σημειωνόταν και η καταγωγή τους.45
Έχουμε λοιπόν κατ’ αρχάς μια ομάδα 34 αγωνιστών που κατάγονταν διαπιστωμένα
από την Καππαδοκία.46 Υπάρχει όμως και μια άλλη ομάδα 255 αγωνιστών που αναφέρονται αόριστα ως Ανατολίτες ή Καραμανλήδες,47 από τους οποίους είναι βέβαιο ότι
πολλοί θα πρέπει και αυτοί να ήταν Καππαπαδόκες. Επίσης, επειδή οι κατάλογοι που
έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι πλήρεις, είμαστε βέβαιοι πως υπάρχουν και αρκετοί
άλλοι αγωνιστές, των οποίων το όνομα δε σώθηκε, είτε επειδή σκοτώθηκαν στις μάχες
πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας, είτε επειδή κάποια στιγμή γύρισαν πίσω στη
μακρινή πατρίδα τους χωρίς να διεκδικήσουν ποτέ μισθούς, συντάξεις ή τιμητικά διπλώματα. Για ένα τέτοιο ανιδιοτελή αγωνιστή από τη Σινασό έχει γράψει ο Σεραφείμ
Ρίζος.48 Πρόκειται για το Λαζαρή Παπάζογλου που πολέμησε υπό τις διαταγές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Σινασίτης αυτός ήρωας μετά την Επανάσταση, γύρισε στο
χωριό του, «όπου όλοι τον τιμούσαν και τον σέβονταν, μικροί δε και μεγάλοι του φιλούσαν με σεβασμό το χέρι».
Θα αναφερθούμε επίσης συνοπτικά και σε μιαν άλλη πολύ χαρακτηριστική περίπτωση Καππαδόκη αγωνιστή, του οποίου η βιογραφία θυμίζει αληθινό μυθιστόρημα. Πρόκειται για τον Καισαρέα Χατζηχρήστο του Σάββα.49 Το οικογενειακό του όνομα ήταν
μάλλον Κανάρογλου και όταν ήταν μικρός, οι Τούρκοι τον στρατολόγησαν και τον έκαναν
γενίτσαρο. Τον ανάγκασαν να γίνει μουσουλμάνος, αλλά αυτός στην ψυχή του παρέμεινε χριστιανός και Έλληνας. Υπηρέτησε στον 39ο Ορτά (τάγμα ) των Γενιτσάρων, οι
οποίοι στις αρχές του 19ου αιώνα συνεχώς συνωμοτούσαν, στασίαζαν και είχαν γίνει ο
τρόμος και ο φόβος των Σουλτάνων.
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, ο Χατζηχρήστος που φαίνεται πως κατάλαβε
εγκαίρως ότι ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β΄ ετοιμαζόταν να διαλύσει τους Γενιτσάρους λόγω
των συνεχών ανταρσιών τους,50 κάποια στιγμή πήρε τη μεγάλη απόφαση. Λιποτάκτησε
και το 1822 ήλθε στην Ελλάδα, για να αγωνιστεί ως Έλληνας πια Καππαδόκης. Πολέμησε στα Δερβενάκια και σε άλλες μάχες στην Ανατολική Στερεά υπό τις διαταγές του Δημήτριου Πλαπούτα και του Νάκου Πανουργιά51 και έφτασε να γίνει εκατόνταρχος στο
στρατιωτικό σώμα του συνονόματου στρατηγού Χατζηχρήστου, ο οποίος ήταν σερβικής
καταγωγής και προηγουμένως είχε υπηρετήσει και αυτός στον Τουρκικό στρατό.52 Ο
Καππαδόκης Χατζηχρήστος βοήθησε πολλές φορές το συνονόματό του στρατηγό να
κερδίσει σημαντικές μάχες, γιατί καθώς μιλούσε τέλεια τα τουρκικά, κατάφερνε να εισχωρεί στις τάξεις των Τούρκων και να τους παρασέρνει σε ενέδρες των Ελλήνων. Το
45
46
47
48.
49.
50.

Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010) , ό.π., σ. 223.
Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010) , ό.π., σ. 288 κε.
Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010) , ό.π., σ. 293 κε.
Ρίζος , Σεραφείμ (2007) , ό.π. , τ. Β΄, σ.128 , σημ.2.
Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010) , ό.π., σ.σ. 288,289 , σημ.29.
Zürcher, Erik (2004). Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας. Αθήνα , Εκδόσεις Αλεξάνδρεια , σ. 86. Finkel, Caroline
(2007), Οθωμανική Αυτοκρατορία 1300-1923, Αθήνα , εκδόσεις Διόπτρα,σ. 529-554.
51. Νάκος είναι υποκοριστικό του Ιωάννης. Με τον Πανουργιά ο Χατζηχρήστος πήρε μέρος στις μάχες στην
Άμπλιανη, στο Χαϊδάρι, στο Δίστομο και στην Πέτρα.
52. Ο στρατηγός Χατζηχρήστος έγινε αργότερα υπασπιστής του Όθωνα.
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1836 μετά από απόφαση της Επιτροπής Αριστείων βραβεύτηκε για τη δράση του και
είναι ίσως ο πιο ξακουστός Καππαδόκης αγωνιστής της Επανάστασης του 1821.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί ίσως να θεωρήσουν ότι η
συμβολή της Καππαδοκίας στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Τουρκικό ζυγό δεν
υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πράγματι γεγονός πως η συμμετοχή αρκετών άλλων
Ελλαδικών και ορισμένων Μικρασιατικών περιοχών ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη στην
Επανάσταση του 1821. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι για μια μακρινή περιοχή που
στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν τόσο απομονωμένη από τον υπόλοιπο Ελληνισμό και
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα γλωσσικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, ακόμα και
εθνικής ταυτότητας, τα όσα πρόσφεραν οι Ελληνορθόδοξοι Καππαδόκες στον αγώνα
της Εθνεγερσίας ήταν πολύ εντυπωσιακά και το μερίδιό τους στις θυσίες μεγάλο.
Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην για πολλά χρόνια άγνωστη και ξεχασμένη από όλους Καππαδοκία, η εθνική αντίσταση ενάντια στην Τουρκική κυριαρχία διήρκεσε έξη ολόκληρους αιώνες, στηριγμένη κυρίως στην τιτάνια προσπάθεια για τη διατήρηση της θρησκευτικής πίστης. Επίσης στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, οι Καππαδόκες προχώρησαν αρχικά σε μια ειρηνική πνευματική επανάσταση με την
εκπαιδευτική έκρηξη που προκάλεσε ο Μικρασιατικός Διαφωτισμός. Αυτό το δυναμικό
κίνημα αποσκοπούσε στην ενίσχυση της Εθνικής συνείδησης με τη μέσω των σχολείων
διάδοση της γλώσσας, την εκμάθηση της ιστορίας του Ελληνισμού και τη στροφή του
ενδιαφέροντος των Ρωμιών της Ανατολής στην Ελλάδα και τη δυτική Ευρώπη. Το έναυσμα αυτής της τάσης το έδωσε ίσως ο ίδιος ο Ρήγας Φεραίος κατά την πιθανολογούμενη επίσκεψή του στη Σινασό.
Έτσι δεν είναι περίεργο που, όταν κηρύχτηκε η Ελληνική Επανάσταση , οι Καππαδόκες «σαν έτοιμοι από καιρό53» έσπευσαν από την πρώτη τη στιγμή να συμμετάσχουν και
αυτοί στην Εθνεγερσία, πρώτα στις Ηγεμονίες και μετά στην Ελλάδα. Αντιστάθηκαν
επίσης κατά τρόπο πρωτοφανή για ολόκληρη τη Μικρασία στις προσπάθειες των Τούρκων να τους τρομοκρατήσουν, ώστε να καμφθεί το ηθικό τους.
Η Απελευθέρωση της Ελλάδας γέμισε με αισιοδοξία τον Ελληνισμό της Καππαδοκίας,
ο οποίος συνέχισε αταλάντευτα την πορεία του προς την εξέλιξη και την πρόοδο. Η Κατά
Καισάρειαν Ιερατική Σχολή του Ζιντζίντερε λειτούργησε ξανά το 1829 και γύρω της
δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό συγκρότημα που περιλάμβανε το Κεντρικό
Παρθεναγωγείο, το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών και τα Ορφανοτροφεία Αρρένων και
Θηλέων. Έτσι τα Φλαβιανά, το μικρό Ζιντζίντερε εξελίχθηκε σε πνευματικό κέντρο που
σαν φάρος φώτιζε ολόκληρη την Ανατολή. Σιγά-σιγά όλες οι πόλεις και τα χωριά της γης
του Αργαίου αποκτήσανε σχολεία, στα οποία φοιτούσαν όχι μόνο τα αγόρια αλλά και τα
κορίτσια. Οι νεότερες γενιές άρχισαν να μιλούν ξανά ελληνικά και η Καππαδοκία ανέδειξε σπουδαίους επιστήμονες, υψηλόβαθμους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρηματίες,
βιομηχάνους. Γενικά το μέλλον του Μικρασιατικού Ελληνισμού στις αρχές του 20ου αιώνα φαινόταν λαμπρό.
Δυστυχώς, όπως έλεγε ο μεγάλος Καππαδόκης Νέο-Πυθαγόρειος φιλόσοφος Απολλώνιος ο Τυανέας,54 Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων, σοφοί δε
προσιόντων αισθάνονται. Πράγματι, οι Έλληνες Καππαδόκες, όπως και οι υπόλοιποι
Μικρασιάτες, μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και την παραχώρηση του Συντάγ53. Καβάφης: «σαν έτοιμος από καιρό» (Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον).
54. Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον, Θ΄, VII , 340.
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ματος από τον Αβδούλ Χαμίτ, αντιλαμβάνονταν τα γιγνόμενα, δηλαδή τη μεγάλη πρόοδο που σημείωνε το ελληνορθόδοξο μιλλέτι. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν πως
οι Ρωμιοί κάποια στιγμή θα συγκυριαρχoύσαν με τους Τούρκους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν μάλιστα εκθρονίστηκε ο Αβδούλ Χαμίτ και οι Νεότουρκοι που τον ανέτρεψαν υπόσχονταν ενότητα-ισότητα και πρόοδο55 σε όλους, πολλοί ήταν εκείνοι που
νόμισαν ότι ίσως πλησίαζε η ώρα για μια Ελληνοτουρκική Αυτοκρατορία.56
Τότε όμως ορισμένοι σοφοί και μερικοί λίγοι ορθόφρονες, άρχισαν να διαισθάνονταν
τα μεγάλα δεινά που θα επρόκειτο να επιφέρει στους Έλληνες η άνοδος στην εξουσία
των Νεοτούρκων. Ένας από αυτούς τους σοφούς, ο μεγάλος Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄,
έλεγε σε όλους εκείνους που του ζητούσαν τη γνώμη του, ότι το καθεστώς των Νεοτούρκων θα ήταν δυσμενές για τους Ελληνορθοδόξους και τους υπόλοιπους χριστιανούς της
Μικρασίας. Όμως, ακόμα κι αυτός δεν ήταν σε θέση να προβλέψει την τρομερή καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού, την οποία ουσιαστικά προκάλεσαν κατά τρόπο
εξωφρενικό, όχι οι Τούρκοι αλλά άφρονες Ελλαδίτες μοναρχικοί. Αυτό το τραγικό τέλος
μόνον οι θεοί μπορούσαν να το γνωρίζουν εκ των προτέρων.57
Έτσι το 1923, εκατό χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, έφτασε πια η ώρα που οι
Έλληνες Καππαδόκες, επιλέγοντας να μείνουν αμετακίνητοι στην Ελληνορθόδοξη ταυτότητά τους, απέρριψαν τα Τουρκοορθόδοξα βδελύγματα του Παπα-Ευθύμ και πήραν το
δρόμο για τη Μερσίνα, όπου τους περίμεναν τα καράβια του οριστικού εκπατρισμού τους.
Συνεχώς λοιπόν Αγώνας και Αντίσταση ως το τραγικό τέλος !

55. Η Νεοτουρκική Οργάνωση ονομαζόταν Ιττιχάτ βε Τερακκί Τζεμιγετί: Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος.
56. Ο Ίων Δραγούμης και άλλοι ρομαντικοί οραματιστές.
57. Το 1915 ο Καβάφης με υπέροχο τρόπο, σαν άλλος σοφός-προφήτης, απέδωσε ποιητικά τη ρήση του Απολλωνίου:
Σοφοί δε Προσιόντων
Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή
αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.
Υπάρχει αχρονολόγητη χειρόγραφη σχετική σημείωση του Καβάφη για τους μοναχούς που «βλέπουν πράγματα,
τα οποία δεν βλέπομεν ημείς… Λεπτύνουν την ψυχήν δια της μονάσεως και της σκέψεως και της εγκρατείας. Ημείς
την αμβλύνομεν δια της συναναστροφής, της απουσίας της σκέψεως και της απολαύσεως…» (Γ.Π. Σαββίδης: Γραπτή συνέντευξη στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 24ης Απριλίου 1984, με άγνωστα ποιήματα και ημερολογιακές
σημειώσεις του ποιητή).
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Ονόματα Γυναικών της Ιωνίας
Βασιλεία Γιασιράνη - Κυρίτση
- Δασκαλογιάννη Μαρία, καταγωγή Κων/πολη
- Ζαραφοπούλα Μαριγώ, καταγωγή Ταταύλα Κων/πόλης
- Μαυρογένους - Νέγρη Ευφροσύνη, καταγωγή Μουδανιά Κων/πολης
- Μαυροκορδάτου - Μουρούζη Ραλλού, Φανάρι Κων/πολης
- Μουρούζη - Σούτσου Ζωή, καταγωγή, Φανάρι Κων/πολης
- Μουρούζη - Υψηλάντη Μαρία καταγωγή Φανάρι Κων/πολης
- Ξάνθου Σεβαστή, καταγωγή Αρναούτκιοϊ Κων/πολης
- Σκαναβή - Μαυρογένους Μαργιώρα, καταγωγή Μουδανιά
- Σκαρλάτου - Καλλιμάχη Σμαράγδα, καταγωγή Φανάρι Κων/πολης
- Στούρτζα Ρωξάνδρα, καταγωγή Φανάρι Κων/πολης
- Χατζηκώστα Πανωραία καταγωγή Αϊβαλί (Κυδωνίες)
- Χρύσα, η κεντήστρα, καταγωγή Σμύρνη

«Λεοντόκαρδες γυναίκες όμορφες, δυναμικές, καπετάνισσες γενναίες πάντοτε ηρωικές. Πολεμήσατε σαν άντρες δε σκιαχτήκατε εχθρό λευτεριά για την Ελλάδα είχατε πάντα σκοπό».
Ο πόθος για μύηση είχε καταλάβει ιδιαίτερα κληρικούς και αρχιερείς όλων των περιοχών της Ελληνικής γης και των παροικιών.
Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος σημείωνε: «Εντός ολίγων ενιαυτών η εταιρεία εξέτεινε τους
πλοκάμους αυτής καθ’ άπασαν την Ανατολήν, από των Παρισίων ηγεμονιών μέχρι της
Μάνης και από των Ιονίων νήσων μέχρι των παραλίων της Μικράς Ασίας...».
Η συμμετοχή τους σ’ αυτή ήταν απόλυτα ενσυνείδητη και προϊόν της προσωπικής τους
επιθυμίας και της ελεύθερης βούλησής τους, εξέφραζε δε τους μύχιους πόθους και τους
οραματισμούς τους για ανάσταση του γένους χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας ή καιροσκοπισμού.
Οι Έλληνες της Σμύρνης είχαν πάντα υψηλό εθνικό φρόνημα. Ονειρεύονταν και λαχταρούσαν να πραγματοποιήσουν αποφασιστικό χτύπημα κατά των Τούρκων, έβλεπαν
ότι το χτύπημα, αν δινόταν στην Ασία, δεν μπορούσε να φέρει αποτελέσματα και περίμεναν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την Πατρίδα τους στην επανάσταση.1
Στις μεγάλες και αναλλοίωτες αρχές του ιερού τους αγώνα για τις οποίες οι ήρωες
«βάλλοντο φαεινήν κρηπίδ’ ελευθερίας» συμμετείχαν όχι μόνον άνδρες, που συγκρότησαν
τη σιδερένια γροθιά της Επανάστασης αλλά και γυναίκες. Οι γυναίκες έδωσαν ψυχή και
1. Σούλας Ροδοπούλου «ΟΙ ΑΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 21», ΑΘΗΝΑ 2012, σ.σ. 184-186.
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σώμα στην επανάσταση του 1821! Ξεχώρισαν και επέβαλαν άτυπα την ισοτιμία των φύλων
στα πεδία των μαχών, γυναίκες με πάθος για ελευθερία και ισότητα, απαράμιλλο θάρρος,
με αξεπέραστη γενναιότητα, γυναίκες που κοίταξαν κατάματα τον θάνατο και δεν φοβήθηκαν, που πέρασαν σε άλλο επίπεδο εκτίμησης και θαυμασμού και έγιναν αξεπέραστα
σύμβολα δυναμισμού και πατριωτισμού. Έδωσαν τον εαυτό τους για την απελευθέρωση,
είτε ήταν γνωστές και ευκατάστατες, είτε ανώνυμες και φτωχές, ακολούθησαν τη συνείδησή τους και έβαλαν την αξιοπρέπεια και την τιμή τους πάνω από τη ζωή τους.
Αυτές όμως τις γυναίκες οι ιστορικοί και οι απομνημονευματογράφοι της εποχής δεν
κατέγραψαν στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης, θεωρώντας ότι δεν είχαν το δικαίωμα στην τιμή και την ευγνωμοσύνη της πατρίδας και έτσι χάθηκαν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμβολή τους στον αγώνα.
Χαρακτηριστικοί ήταν οι στίχοι του Διονύσιου Σολωμού:
«Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, μετά χαράς στο λέω
θαυμάζω τες γυναίκες μας και στο όνομά τους μνέω».2

Δασκαλογιάννη Μαρία.

Κόρη του εθνομάρτυρα της Κρήτης Δασκαλογιάννη της οποίας ο πατέρας της, προεστός
της Ανώπολης, Ιωάννης Βλάχος της οικογενείας Σκορδαλών γνωστή ως Βλάχοι ή Δασκαλογιάννης, ήταν αρχηγός των επαναστατημένων Σφακιανών στα Ορλωφικά το 1770.
Ο Δασκαλογιάννης, είπε τα σχέδια του στην κόρη του Μαρία πως ετοιμαζόταν να
ξεσηκώσει τους Χριστιανούς για “Ελευθερία ή Θάνατο”. Της είπε επίσης να στήσει αμέσως
τον αργαλειό, γιατί πίστευε πως ήταν ταγμένη από το Θεό να υφάνει, να ράψει και να
κεντήσει μυστικά, την πρώτη επαναστατική σημαία της Κρήτης. Έτσι, στις 25 Μαρτίου
του ίδιου χρόνου, που ο Δασκαλογιάννης κήρυξε
την επανάσταση της Κρήτης, το φλάμπουρο που
κέντησε η Μαρία με το σταυρό στη μέση, παραδόθηκε στα χέρια των Σφακιανών αγωνιστών.
Ο Δασκαλογιάννης πολέμησε τους Τούρκους,
αλλά η τελευταία του μάχη, ήταν καταστροφική
ανάμεσα στην Ανώπολη και Αράδενα. Με τη βοήθεια τρίτων, συνομίλησε με τον Τούρκο πασά
του Ηρακλείου, που του υποσχέθηκε πως αν και
ο ίδιος παραδινόταν, εξασφάλιζε την αμνηστία
και ανεξαρτησία των Σφακιών. Όμως, μόλις παραδόθηκε, χωρίς συζήτηση, ο πασάς έδωσε εντολή να τον γδάρουν ζωντανό και να τον κρεμάσουν,
αφού τον βασανίσουν, στο πεύκο που βρισκόταν
στην πλατεία στις Τρεις Καμάρες του Ηρακλείου,
στις 17 Ιουνίου του 1771.
Αιχμάλωτοι συνελήφθησαν και πολλοί στενοί
συγγενείς του, όπως ο αδερφός του Νικολάκης,
αλλά και οι θυγατέρες του Μαρία και Ανθούσα.
Στην περιοχή Λουτρού χάθηκε και η γυναίκα του
2. exaleiptron.eu › women-heroines.
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Δασκαλογιάννη, η Σγουρομάλλινη, η οποία προσπαθούσε να σώσει τα κορίτσια της από
τους Τούρκους. Πληγώθηκε κατά τη διαφυγή τους, έπεσε κάτω και πρόλαβαν οι Τούρκοι
να αρπάξουν τα δύο κορίτσια. Η Μαρία και η Ανθούσα, μεταφέρθηκαν κι αυτές στο Ηράκλειο αλλά ήταν σε πλήρη απομόνωση και δεν γνώριζαν τα μαρτύρια του πατέρα τους.3
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο Δασκαλογιάννης έστειλε τη γυναίκα του και τις κόρες του
στο Λουτρό για να μπουν στο καράβι του. Στο δρόμο όμως τραυματίστηκε η Σγουρομάλλινη, οι κόρες της νόμιζαν ότι σκοτώθηκε και απελπισμένες έτρεχαν χωρίς να ξέρουν που
πηγαίνουν και έπεσαν στα χέρια των Τούρκων οι οποίοι τις παρέδωσαν στον σερασκέρη.4
Την Μαρία, οι δεσμώτες την παρέδωσαν στον αρχιλογιστή της τουρκικής διοίκησης,
τον Αμπλού Αχμέτ. Κοπέλα 18 χρονών, ο Τούρκος εκτίμησε τις αρετές και τη χάρη της,
την παντρεύτηκε και την πήρε μαζί του επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν
πλούσιος, ήπιος χαρακτήρας, ανεκτικός και επιεικής. Δεν την υποχρέωσε να ασπασθεί
τον Ισλαμισμό.
Ο Αμπλού Αχμέτ αγάπησε την Μαρία η οποία του χάρισε δυο γιούς. Έζησε κοντά του
αρχοντικά, έχοντας μετατρέψει ένα δωμάτιο σε κρυφό εκκλησάκι. Ποτέ δεν ξέχασε, τα
λόγια του πατέρα της, που της είχε πει κάποτε: «Εγώ παιδί μου θα πεθάνω γρήγορα. Οι
Τούρκοι θα σε πιέσουν να τουρκέψεις. Να μην λησμονείς μόνο, ότι εγώ θα σου στείλω
μέσα από τον τάφο μου, ευχή ή κατάρα. Να προτιμήσεις το θάνατο με την ευχή μου,
παρά την τουρκική ζωή με την κατάρα μου».
Ο Τούρκος σύζυγός της πέθανε το 1816 και δύο χρόνια αργότερα έχασε και τους δύο
γιούς της, άλλοι λένε ότι σκοτώθηκαν σε πολέμους κι άλλοι από ασθένεια. Έτσι η Μαρία
Δασκαλογιάννη, βρέθηκε κάτοχος μιας τεράστιας περιούσιας, αλλά μόνη. Η ίδια πάντως
ζούσε με τρόπο εντελώς χριστιανικό.
Όταν ξέσπασε η Επανάσταση των Ελλήνων, έζησε στην Κωνσταντινούπολη τις φρικαλεότητες κατά των Ελλήνων (απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, απαγχονισμός
των συνοδικών μητροπολιτών, απειλές εξόντωσης όλων των Χριστιανών κ.λπ.) και
αποφάσισε να φύγει κρυφά. Ντύθηκε καλογριά και βρήκε ένα εμπορικό μπρίκι με καπετάνιο Κρητικό, ο οποίος όμως δεν είχε άδεια να αποπλεύσει. Το απόγευμα εμφανίστηκε
μπροστά στον καπετάνιο, με στρατιωτική συνοδεία κρατώντας στα χέρια της γραπτή
άδεια που τους επέτρεπε να αποπλεύσουν. Ο καπετάνιος ζήτησε να μάθει ποια ήταν και
είχε τόση δύναμη. Η Μαρία αφηγήθηκε τη ζωή της και εξήγησε ότι την προστάτευε ο
Μεγάλος Διερμηνέας της Υψηλής Πύλης ο Μουρούζης, ο οποίος της εξασφάλισε την άδεια
να φύγει από την Κωνσταντινούπολη. Του εξήγησε ότι ήταν και αυτή Κρητικιά, θυγατέρα του Δασκαλογιάννη, που οι άνομοι Αγαρηνοί τον έγδαραν ζωντανό.5
Είμαστε συγγενείς αναφώνησαν και οι δύο μαζί. Είσαι η χαμένη θεία μας! Είσαι η
αδελφή του πατέρας μας και δεν γνωρίζαμε ότι ζεις. Κατασυγκινημένοι, αγκαλιάστηκαν
και οι τρείς κλαίγοντας και τελικά η Μαρία λιποθύμησε, ενώ το κορίτσι που τη συνόδευε
έκλαιγε γοερά.6
Του είπε επίσης ότι την παρέδωσαν στον ντεφτερντάρη του πασά, ο οποίος την έκανε γυναίκα του και γι’ αυτό βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ότι ήθελε να πάει στην
Τήνο, να προσκυνήσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που μόλις είχε βρεθεί.
3.
4.
5.
6.

https://www.newshub.gr
Περ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, τ. 06, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, σ. 33
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Πράγματι η περίφημη εικόνα είχε ανακαλυφθεί μετά το οράματα της μοναχής Πελαγίας στις 30 Ιανουαρίου 1821. Ο πλοίαρχος και οι άλλοι ναυτικοί όταν άκουσαν την
αφήγηση της Μαρίας, έμειναν κατάπληκτοι.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η Μαρία κανόνισε να παντρέψει τον ανεψιό της τον
Γιώργη, με την νεαρή που είχε φέρει μαζί της. Τους εξήγησε ότι την είχε υπό την προστασία της γιατί ήταν ορφανή.
Είχε καταγωγή από οικογένεια Φαναριωτών. Η μνηστεία τους έγινε όταν έφτασαν
στην Τήνο. Όμως τα μηνύματα για τη γενίκευση της Επανάστασης έφταναν από παντού
και ο Γιώργης δεν μπορούσε να κρατηθεί. Έτσι άφησε την αρραβωνιαστικιά του και
έφυγε να πολεμήσει και αυτός. Πρώτος σταθμός του ήταν η Σάμος. Εκεί πληροφορήθηκε
ότι στο απέναντι Κουσάντασι μαζεύονταν Κρητικοί πρόσφυγες, που ήθελαν να πάρουν
μέρος στην Αγώνα. Τους βρήκε και τους ενθάρρυνε να κατευθυνθούν στην Κρήτη. Ο
Γιώργης αργότερα διακρίθηκε ως οπλαρχηγός της περιοχής Σφακίων, με το παρατσούκλι
Τσελεπής, λόγω της ωραιότητας και της κομψότητάς του.
Η Μαρία Δασκαλογιάννη, όταν είδε ότι ο Γιώργης είχε ενθουσιαστεί από την ιδέα να
αγωνισθεί για την ελευθερία της πατρίδας του, τον ενθάρρυνε να προχωρήσει. Ταυτόχρονα έγραψε στον πρώην υπηρέτη της που είχε εγκατασταθεί στα Κούντουρα Μεγάρων
να στρατολογήσει με δικά της έξοδα 20 άνδρες και να τους οδηγήσει στη Σάμο για να
ενωθούν με την ομάδα του ανεψιού της Γιώργη και όλοι μαζί να μεταβούν στην Κρήτη,
πράγμα που έκανε με προθυμία ο Ζερβός.7
Η Μαρία αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό και χήρα πια, το 1820, πήρε την απόφαση να
γίνει καλόγρια στην Τήνο. Παρέμεινε στην Τήνο και ήταν από τους πρώτους που συνετέλεσαν να ιδρυθεί το Πανελλήνιο Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας, συγκεντρώνοντας πολλά
χρήματα από τους γνωστούς που είχε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και διαθέτοντας
σημαντικά ποσά και από τη δική της περιουσία.8
Εκεί στο νησί της Παναγίας πληροφορήθηκε αργότερα τον ηρωικό θάνατο του ανεψιού
της του Γιώργη στην Κάνδανο Σελίνου.
Η μνηστή, Φαναριώτικης καταγωγής, παντρεύτηκε έναν άλλο αδελφό του Γιώργη, που
ήρθε στην Τήνο. Μετά τον γάμο τους εκεί, την οδήγησε στα Σφακιά, όπου γέννησε πολλά
παιδιά. Η Μαρία πέθανε στο νησί της Παναγίας το 1823, σε ηλικία 70-71 ετών περίπου.9

Ζαραφοπούλα Μαριγώ.

Η Μαριγώ ήταν από τα Ταταύλα της Κωνσταντινούπολης. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία
και όταν κατά τις αρχές του 1821, ο Ασημάκης Θεοδώρου πρόδωσε τα μυστικά της οργάνωσης στις οθωμανικές αρχές, ανέλαβε, χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες της με διάφορους αξιωματούχους, να πληροφορηθεί λεπτομέρειες για το συμβάν, αποστολή την οποία
έφερε εις πέρας.10
Τότε βρίσκονταν στην Πόλη οι Φιλικοί Παπαφλέσας, Χρυσοσπάθης, Περραιβός και
Λεμονής και συσκέπτονταν πώς να αντιμετωπίσουν την προδοσία του Ασημάκη, «η
κυρία Μαριγώ Ζαραφοπούλα χριστιανή ορθόδοξος, συνετέλεσε πολύ εις τους σκοπούς
της Εταιρίας περιφερομένη από οικίαν εις οικίαν δια να μαθαίνει και να μας ειδοποιεί
7.
8.
9.
10.
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παν ό,τι επαπειλούσε την καταστροφήν των ενεργουμένων, δια της προδοσίας του Ασημάκη. Αν επρολήφθησαν τα πάντα αποτελέσματα τα οποία έμελλον τότε να προκύψωσι
ως εκ του περιστατικού της προδοσίας, τούτο οφείλεται κατά μέγα μέρος εις την επαγρύπνισήν της και εις τον πατριωτικόν της ζήλο.
Μετά την αναχώρησιν ημών των εταιριστών
δια την Ελλάδαν η Μαριγώ έμεινε εις Κωνσταντινούπολιν, εργαζόμενη με απαραδειγμάτιστον
πατριωτισμόν και δια χρηματικών δαπανών
υπέρ της πατρίδος.
Επροδόθη παρά των εχθρών ως λαβούσα
μέρος εις την Εταιρίαν, εφυλακίσθη και εξορίσθη,
υπέφερε εις την εξορίαν άπειρα δεινά. Συνετέλεσε εις την δραπέτευσιν των αοιδίμων υιών του
Π. Μαυρομιχάλη, κρατουμένων παρά της Οθωμανικής εξουσίας, κατατρεχθείσα δια τούτο
παρά της εξουσίας. Διεσώθη εις Βλαχομπογδανίαν μετά πολλούς κινδύνους και έξοδα. Εκείθεν
μετέβη εις Ύδραν».11
Όταν αποκαλύφθηκε η συμμετοχή της ίδιας αλλά και του εμπόρου αδελφού της,
Χατζηβασίλη, στη Φιλική Εταιρεία, γνώρισε διώξεις ενώ ο αδελφός της καρατομήθηκε
στις 23 Απριλίου του 1821. Τελικά, μετά από μεγάλες ταλαιπωρίες, η Ζαραφοπούλα
κατάφερε να μεταβεί στην Ύδρα της επαναστατημένης Ελλάδας, κομίζοντας μαζί της
μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο διέθεσε για τις ανάγκες της επανάστασης.12
Όταν εισέβαλαν οι Αιγύπτιοι στην Πελοπόννησο, η Μαριγώ και πάλι εστάλη σε διάφορα μέρη όπου εκρατούντο αιχμάλωτοι, έδωσε και έλαβε γράμματα. Και ακόμα «όταν
τα ελληνικά όπλα και το υπό την οδηγίαν του συνταγματάρχου Φαβιέρου πεζικόν υπέφερε εν Καρύστω, η μνησθείσα κυρία δι’ ιδίων της χρημάτων εφόρτωσε από τις Σπέτζες
μίαν γολέταν με παξιμάδια και τα επήγε η ίδια εις Κάρυστον».
Στην Πελοπόννησο, χρησιμοποιήθηκε από τους Κολοκοτρώνη και Υψηλάντη ως κατάσκοπος εντός της Τριπολιτσάς και του Ναυπλίου.
Τα επόμενα χρόνια, χρηματοδότησε την εκστρατεία του Φαβιέρου στην Κάρυστο
καθώς και την αντίστοιχη του Χατζημιχάλη Νταλιάνη στην Κρήτη. Μεσούσης της επανάστασης, παντρεύτηκε τον αξιωματικό Γεώργιο ή Θεόδωρο Στεφάνου ο οποίος σκοτώθηκε μαχόμενος, αποκτώντας μαζί του δύο παιδιά. Πέθανε άπορη μετά το 1865, έτος
κατά το οποίο αιτήθηκε σύνταξη από την Επιτροπή Εκδουλεύσεων.13
Τέσσερα πιστοποιητικά που υπήρχαν στον φάκελό της στο «Αρχείον Αγωνιστών» της
Εθνικής Βιβλιοθήκης πιστοποιούσαν τη δράση της και τη συμβολή της στον αγώνα. Το
όνομά της προκαλούσε δέος.
Αυτά τα τέσσερα πιστοποιητικά η Μαριγώ Ζαραφοπούλα τα υπέβαλε με μία αίτηση
στην «Εξεταστική επί του Ιερού Αγώνος Επιτροπή» και ζητούσε σύνταξη. Η αίτηση είχε
ημερομηνία 19 Απριλίου 1865. Και για την «αγράμματη Μαριγώ» υπόγραφε ο Χ. Τζαβέλας. Στην αίτησή της παραπονούνταν ότι άλλοι που πρόσφεραν πολύ λιγότερα απ’ αυτήν
11. https://www.makeleio.gr/
12. https://history.arsakeio.gr
13. https://history.arsakeio.gr, http://www.arxeion-politismou.gr
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και τον άνδρα της πήραν σύνταξη. Και αυτή, στερούνταν ακόμα και αυτού του επιουσίου και δεν είχε λάβει τίποτα.14

Μαυρογένoυς - Νέγρη Ευφροσύνη.

Αν και η εκπαίδευση των γυναικών ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, υπήρχαν μορφωμένες γυναίκες που ασχολούνταν με εκδόσεις και μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων ή δώριζαν
χρήματα σε μορφωτικά ιδρύματα.
Η Ευφροσύνη ήταν πρώτη εξαδέλφη της Μαντώς, κόρη του ηγεμόνα της Βλαχίας
Νικολάου Μαυρογένη και της Μαρίας Σκαναβή.
Γυναίκα με παιδεία εξαιρετική παντρεύτηκε τον καϊμακάμη (τοποτηρητή) της Βλαχίας Κων/νο Νέγρη και απόκτησε δύο παιδιά: τον Νικόλαο και τη Μαριορίτσα. Ήταν
μέλος της Φιλικής Εταιρίας και φημιζόταν για τις συγκεντρώσεις φιλολογικές και καλλιτεχνικές στο μεγάλο σαλόνι του σπιτιού της.
Όταν προετοιμαζόταν ο ξεσηκωμός στον χώρο αυτό συγκεντρώνονταν μυστικά οι
μυημένοι Φιλικοί.
Στα πολυτελή και σπουδαία σε τέχνη βάζα που κοσμούσαν το σαλόνι της τοποθετούσαν όπλα που τα μετέφεραν σε διάφορα σημεία. Στις 4 Απριλίου 1821 με τον ξεσηκωμό ο
πατέρας και ο άντρας της αποκεφαλίστηκαν και μεγάλη δυστυχία έπεσε στο σπιτικό της.
Η Ευφροσύνη, η μητέρα και η αδελφή της με τα παιδιά τους εξορίστηκαν στην Μπόλου
της Μ. Ασίας και παρέμειναν εκεί τρία χρόνια.
Έπειτα η Υψηλή Πύλη επέτρεψε την μεταφορά τους στην Προύσα, εκεί όπου η Ευφροσύνη αφοσιώθηκε στην στήριξη της ελληνικής κοινότητας.15 Παρά τα αλλεπάλληλα
χτυπήματα της μοίρας βρήκε το κουράγιο να ενδιαφερθεί για τα κοινά.
«Επειδή η Προύσα, τα Μουδανιά, η Ρόδος και η Καισάρεια εχρησίμευον ως τόποι
εξορίας των ομογενών πολιτικών καταδίκων και δη των πρώην ηγεμόνων των δύο παραδουνάβιων ηγεμονιών και των διερμηνέων του στόλου και των μεγάλων τοιούτων,
παρετηρήθη ποιά τις πνευματική κίνησις διότι ούτοι καίπερ εξόριστοι έκριναν φρόνιμον
να αναρριπίζωσι την φλόγαν της παιδείας. Όθεν η Ευφροσύνη-Δομνίτσα Μαυρογένους
και ο αυτάδελφός της Μπεηζαδές Πετράκης, ίδρυσαν εν τη ενορία Καγιαμπασίου ελληνικήν Σχολήν». Μετά τη δωρεά αυτή το Πατριαρχείο έλαβε τη σχολή υπό την προστασία
του και την ονόμασε «Πατριαρχική Σχολή Καγιαμπασίου». Η Ευφροσύνη συνέβαλε ώστε
η σχολή να δεχθεί πολλές δωρεές εκ μέρους άλλων Φαναριωτών.16
Σύμφωνα με άλλη πηγή ίδρυσε την «Πατριαρχική Κοινότητα Καγιοβασίου» και συντηρούσε δυο σχολεία. Ένα για αγόρια και ένα για κορίτσια. Ακόμη με πρωτοβουλία της
ιδρύθηκε βιβλιοθήκη στην οποία πρόσφερε σπάνια χειρόγραφα και ένα λεξικό του Άνθιμου Γαζή. Στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων χάρισε πολύτιμα ιερά σκεύη, κεντήματα και ένα εξαιρετικό χαλί.17Σύμφωνα με άλλη πηγή εξαιρετικά ταπητουργήματα.18
Η συγγραφέας Καλλιρρόη Παρρέν έγραφε: «Η Ευφροσύνη Νέγρη ειργάσθη, προς
διάδοσιν των κυοφορουμένων τότε φιλελευθέρων ιδεών και η αίθουσα της απετέλει το
κέντρον των μυστικών συναθροίσεων των μεμυημένων ομογενών. Υπό τας μυροβόλους
14.
15.
16.
17.
18.

https://www.makeleio.gr/, https://www.prologos.gr
Κούλας Ξηραδάκη, «Γυναίκες στην Φιλική Εταιρία και Φαναριώτισσες», Αθήνα 1971, σ. 20.
Κούλας Ξηραδάκη, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ. σ. 85-86.
Σούλας Ροδοπούλου «ΟΙ ΑΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 21», ΑΘΗΝΑ 2012
Κούλας Ξηραδάκη, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ.85.
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ανθοδέσμας των πολυτελών δοχείων, εκρύβοντο τα εγχειρίδια και τα όπλα, τα οποία
κρυφά και μεταξύ δύο φιλοφρονήσεων μετεβιβάζοντο εις τους ήρωας, οίτινες υπό τοιούτων γυναικών ενεθαρρύνοντο εις την ευγενή και μεγάλην απόφασιν να πληρώσωσι
με το αίμα τους την ελευθερία της χώρας των».19

Μαυροκορδάτου-Μουρούζη Ραλλού.

Γεννήθηκε το 1778 και ήταν μοναχοκόρη του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του Δελήμπεη
(1842-1812) και της Μαρίας Καλλιμάχη.
Παντρεύτηκε στο Φανάρι στις 9 Φεβρουαρίου 1802 τον πρωτότοκο γιο του ηγεμόνα
της Μολδαβίας Αλέξανδρου Μουρούζη, τον Κωνσταντίνο Μουρούζη, που χρημάτισε
«Μέγας Διερμηνέας» της Πύλης.
Απόκτησε τη Ζωή(1803-1878) σύζυγο Αλεξάνδρου Γεωργίου Σούτσου, τον Δημήτριο
(1806-1838) ο οποίος παντρεύτηκε τη Μαρία Κ. Νέγρη, Ελίζα (1835-1923) σύζυγο Θρασύβουλου Ζαΐμη, τη Μαρία (1809-1862) σύζυγο πρίγκιπα Γεωργίου Κ. Υψηλάντη, την
Ευφροσύνη (1811-1869), σύζυγο δρ. Γεωργίου Κοσάκη-Τυπάλδου, τον Παναγιώτη (18161859) ο οποίος παντρεύτηκε την Αγλαΐα Πλαγινού και τον Κωνσταντίνο (1821-1876), ο
οποίος παντρεύτηκε την Ελένη Αναστασίου Μαυρομιχάλη.20
Ο πεθερός της εκτιμούσε πολύ τη φιλόμουση Ραλλού γι’ αυτό, όταν της ζήτησε τη συνδρομή της για την αποπεράτωση του κτιρίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής η «φιλόμουσος» Ραλλού έδωσε ένα χρηματικό ποσό και όταν αυτό δεν έφτασε, πρόσφερε τα «απαραμίλλου πλούτου και τέχνης κοσμήματά της». Μόλις κηρύχτηκε η ελληνική Επανάσταση, οι
Τούρκοι συνέλαβαν τον άντρα της και τον καρατόμησαν τη Μεγάλη Δευτέρα του 1821.21
Μετά, μαζί με τα επτά παιδιά της και έγκυος στον Κωνσταντίνο, κατάφερε να διαφύγει στην Οδησσό γιατί κινδύνευε τόσο και η δική της ζωή όσο και των παιδιών της,22 με
τη βοήθεια του Ρώσου πρεσβευτή Στρογγόνωφ.
Έζησε κατά διαστήματα στη Ρωσία, Βεσσαραβία και Μολδαβία.23 Στο πολιτικό νοσοκομείο επί της οδού Ακαδημίας 50 το οποίο θεμελιώθηκε το 1836 και ολοκληρώθηκε το
1842 με εράνους και δωρεές του Λουδοβίκου της Βαυαρίας, πατέρα του Όθωνα της
δούκισσας της Πλακεντίας και πολλών ελλήνων, δωρήτρια ήταν και η Ραλλού Μουρούζη.24
Το 1847 ήρθε στην Αθήνα και πέθανε τη Μ. Δευτέρα της 29 Μαρτίου του 1860. Στην
επιτάφια πλάκα του οικογενειακού τάφου στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών γράφτηκε η εξής
επιγραφή:
ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΑΘΕΥΔΕΙ
ΡΑΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΗ
ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΩΝ
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ΤΩ ΑΨΟΗ (1778) ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ ΚΘ ΜΑΡΤΙΟΥΑΩΞ 25
19.
20.
21.
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Μουρούζη - Σούτσου Ζωή.
Κόρη του Κων/νου Μουρούζη και της Ζωής Μαυροκορδάτου γεννήθηκε το 1803 στην
Κων/πολη. Το 1821 η οικογένειά της κατέφυγε στη Ρωσία όπου και παντρεύτηκε τον
Αλέξανδρο Σούτσο, έναν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου προς «Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» και πρώτο πρόεδρο. Από τον γάμο της απόκτησε τον Αλέξανδρο.26
Ήταν μυημένος στη Φιλική Εταιρεία και θεωρήθηκε ότι ο θάνατος
του οφειλόταν σε δηλητηρίαση από μέλη της Φιλικής Εταιρείας
λόγω υποψιών που υπήρχαν για συνεργασία με τους Τούρκους.
Απεβίωσε ξαφνικά στις 18 (ή 19) Ιανουαρίου του 1821
στο Βουκουρέστι.27
Οι αδελφές Ζωή και η Μαρία Σούτσου υπήρξαν από τα
ιδρυτικά μέλη του Αμαλίειου ορφανοτροφείου και η Ζωή
διετέλεσε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου από το
1862 μέχρι το 1878. Πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου του 1878.
Στην κηδεία της τον επικήδειο εκφώνησε ο Τιμολέων
Φιλήμων και την συνόδευσαν από τη μητρόπολη ως το
Α΄ Νεκροταφείο οι αρχιερείς Φωκίδος, Ιθάκης, Καλαβρύτων, εκπρόσωπος των βασιλέων και πλήθος κόσμου. Τιμητική ακολουθία αποτελούσαν τα 120 ορφανά, 5 δασκάλες και η διευθύντρια του ορφανοτροφείου Α. Ζωγράφου.
Από τα στεφάνια ξεχώριζαν τα στέφανα «των δακρυορροούντων
ορφανών και των τεθλιμμένων συναδέλφων».28

Μουρούζη-Υψηλάντου Μαρία.

Κόρη του Κων/νου Μουρούζη, του Μεγάλου Διερμηνέα της Πύλης γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη το 1810. Μορφώθηκε με δάσκαλο τον ονομαστό
Κων/νο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων.
Μετά τα επαναστατικά γεγονότα στο Δραγατσάνι και στο
Σκουλένι, οι Τούρκοι προέβησαν σε πρωτοφανείς αγριότητες. Στις σφαγές που ακολούθησαν αποκεφαλίστηκε ο
πατέρας της τη Μ. Δευτέρα του 1821.
Η οικογένεια του Κ. Μουρούζη κατέφυγε στην Οδησσό, μαζί με πολλούς άλλους. Τότε σχηματίστηκε μια
επιτροπή για την αποκατάσταση των προσφύγων στην
οποία συμμετείχαν η Μαρία Μουρούζη, ο Αλέξανδρος
Στούρτζας, η Ρωξάνα Στούρτζα και άλλοι.
Η Μαρία εκτός από την προσωπική της εργασία πρόσφερε και χρήματα για την ίδρυση ενός ασύλου. Στην
Οδησσό έμειναν ως το 1828 και μετά πήγαν στη Βεσσαραβία. Το 1830 παντρεύτηκε τον Γεώργιο Υψηλάντη, τον ιερολοχίτη, που πολέμησε στο Δραγατσάνι με τους αδελφούς
26. Κούλας Ξηραδάκη, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ. 107.
27. https://el.wikipedia.org/wiki
28. Κούλας Ξηραδάκη, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ. 107.
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Αλέξανδρο και Νικόλαο.29 Το 1846 ο Γεώργιος πέθανε στο Βουκουρέστι σε ηλικία 51
χρονών30 και σύμφωνα με την επιθυμία του τον μετέφερε στην Ελλάδα να ταφεί στο
Ναύπλιο, πλάι στον άλλο του αδελφό Δημήτριο που είχε πεθάνει το 1832,31 σε ηλικία 40
χρονών. Χαρακτηριστικό το κείμενο:
«Το 1843 αφίκετο εις το Ναύπλιο ο νεώτερος των Υψηλαντών, ο πρίγκιψ Γεώργιος
κομίζων μεθ’ εαυτού μεγαλοπρεπές ολομάρμαρον Μνημείον, εν Βιέννη ποιηθέν, όπως
αποθέση εν αυτώ τα λείψανα του ενδόξου αδελφού του Δ. Υψηλάντου, όστις προώρως
απέθανεν εν Ναυπλίω του 1832 και ετάφη εις τον Νάρθηκα του Ναού του Αγ. Γεωργίου.
Το νέον μνημείον του αοιδίμου ανδρός ιδρύθη εις τον περίβολον του παρά την πλατείαν
του Πλατάνου αρχαίου Τζαμίου, όπερ εχρησίμευε τότε ως δημοτικόν σχολείον αρρένων
και η μετακομιδή των λειψάνων απεφασίσθη τη 13 Μαΐου 1843.
Ο πρίγκιψ Γεώργιος Υψηλάντης συνοδευόμενος από την σύζυγό του, τα μέλη του Δ.
Σ., τους επαρχιακούς Συμβούλους και επισήμους παραλαβών τα εξαχθέντα λείψανα τεθειμένα εντός πολυτελούς αργυράς κάλπης εν συγκινήσει κατέθηκεν ευλαβώς εις την
πενθίμως διασκευασμένην καλλιμάρμαρον λάρνακα του νέου μνημείου.»
Το 1951 επί δημαρχίας Σαγιά μεταφέρθηκε στην πλατεία Τριών Ναυάρχων με την
εξής επιγραφή:
ΟΥΚ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΛΛ’ ΑΓΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΕΙΣ
Δηλαδή οι γονείς δεν εύχονται τα παιδιά τους να γίνουν αθάνατα, αλλά γενναία και δοξασμένα.32
Από τότε η Μαρία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και δεν έκανε παρά ευγενικές χειρονομίες. Ίδρυσε στην Αθήνα το νοσοκομείο «Ελπίς» αφού αγόρασε το οικόπεδο και έκτισε το νοσοκομείο με δικά της χρήματα.33
Σύμφωνα με άλλη πηγή δωρητές ήταν ο βαρώνος Κωσταντίνος Μπέλιος κι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.... Η δημοτική αρχή ανέθεσε σε επιτροπή, με πρόεδρο τον δήμαρχο
Σπύρο Μερκούρη, την μελέτη. Η επιτροπή, με τη σειρά της, την ανέθεσε στον διευθυντή
της μηχανικής υπηρεσίας του δήμου και καθηγητή Πολυτεχνείου αρχιτέκτονα Κολλινιάτη. Το οικόπεδο, έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων, βρισκόταν στους Αμπελόκηπους. Ο
θεμέλιος λίθο τέθηκε το 1904 και άρχισε η ανέγερση του συγκροτήματος. Η μελέτη
προέβλεπε την ανάπτυξη ενός κεντρικού διώροφου κτίσματος, τεσσάρων ανεξάρτητων
διώροφων περιπτέρων καθώς και άλλων βοηθητικών κτισμάτων.34
Σύμφωνα με άλλη πηγή ιδρύθηκε το 1842 ως Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών στην οδό
Ακαδημίας όπου και λειτούργησε ως το 1971 οπότε μεταστεγάστηκε στις σημερινές του
εγκαταστάσεις. Περιέθαλψε ισότιμα επώνυμους και ανώνυμους πολίτες, τους τραυματίες
του άτυχου πολέμου του 1897, τους Θεσσαλούς και Κρήτες πρόσφυγες, τους τραυματίες
των Βαλκανικών πολέμων, τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, τους φαντάρους του ’40 και τους
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Αθηναίους στο λιμό της κατοχή35 και έγινε θεατής των πολεμικών συγκρούσεων στα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο. Μέσα από τα αρχεία και τη σπάνια βιβλιοθήκη του καταγράφηκε η ιστορία της ιατρικής και της καθημερινής ιστορίας της πόλης των Αθηνών....36
Βοήθησε τον Ιωάννη Φιλήμονα στη συγγραφή και την έκδοση της «Ιστορίας της Ελληνικής
Επαναστάσεως» δίνοντάς του το αρχείο της οικογενείας Υψηλάντη, πολύτιμες πληροφορίες
και χρήματα για την έκδοση. Το 1837 είχε ζητήσει 3.000 δανεικές για την έκδοση της ιστορίας και δεν του τις έδωσαν και ήρθε η «σεβαστή Ελληνίδα» μόνη της και τον ευεργέτησε.37
Το 1854 ενέσκηψε στην Αθήνα χολέρα που την μετέφεραν στον Πειραιά τα γαλλικά
στρατεύματα κατοχής. Κράτησε 5 μήνες και αποδεκάτισε την πόλη. Οι χρονικογράφοι
την παρομοιάζουν με τον λοιμό που περιέγραφε ο Θουκυδίδης στην εποχή του Περικλή.38
Είχαν παρθεί διάφορα μέτρα: να μην κυκλοφορούν άνθρωποι στον δρόμο μετά τις 8
το βράδυ. Απαγορευόταν η πώληση χορταρικών, κάνοντας μόνον χάρη στις ντομάτες.
Τη νύχτα άναβαν κόκκινα και μαβιά φαναράκια στις πόρτες των γιατρών προκαλώντας
τρομάρα στις αλαφιασμένες ψυχές, γιατί έμοιαζαν με τις μαβιές φλόγες που τρεμούλιαζαν τη νύχτα πάνω στα μνήματα.
Αυτό δεν ήταν επιδημία, ήταν εξολοθρεμός. «Ολόκληρες γειτονιές στο ψυχομάχωμα.»
Μιλούσαν για 1.000 θανάτους αλλά τα θύματα ήταν τριπλάσια. Στους δρόμους γίνονταν
λιτανείες με την εικόνα της Παναγίας μπροστά. Λίγοι είχαν το θάρρος του κινδύνου που
μπορούσαν να οδηγήσουν, να στυλώσουν, να παρηγορήσουν. Και πρώτη η ηρωική γυναίκα Μαρία Υψηλάντη. Δεν έφυγε, δεν κλείστηκε, έτρεχε από σπίτι σε σπίτι, όπου πιο
πολλή η φτώχεια, όπου πιο μεγάλη η καταστροφή. Και παρηγορούσε και ελεούσε και
μάζεψε στο σπίτι της τα κλωσόπουλα που κρύωναν, όταν τους έλειψαν οι φτερούγες της
πεθαμένης μάνας. Τότε η Μαρία, η οποία είχε διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της σε αγαθοεργίες τα περιμάζεψε και με τη βοήθεια της βασίλισσας Αμαλίας που
ήταν αρωγός σε κάθε της προσπάθεια δημιουργήθηκε το Αμαλίειο ορφανοτροφείο. 39
Με πρωτοβουλία της συστήθηκε μια επιτροπή κυριών στην οποία συμμετείχε η
αδελφή της Ζωή Σούτσου, η Κυριακούλα Κριεζή, η Ανδρομάχη Ρενιέρη και η Ευφροσύνη
Ν. Δραγούμη.
Η σύσταση του ορφανοτροφείου εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1855 και πρώτη η ίδια
κατέβαλε το σημαντικό ποσόν των 60 χιλιάδων δραχμών. Έγινε πρόταση να ονομαστεί
το ορφανοτροφείο «Υψηλάντειον» αλλά εκείνη από μετριοφροσύνη δεν δέχθηκε και
ονομάστηκε Αμαλίειον προς τιμήν της βασίλισσας Αμαλίας.40
Τον Ιούνιο του 1855, η πρώτη διοικητική απόφαση που ελήφθη, ήταν η εύρεση καταλλήλου κτιρίου για τα ορφανά που φιλοξενούσε στο σπίτι της η Μαρία Υψηλάντη. Σαν
κατάλληλο γι’ αυτή την δουλειά οίκημα κρίθηκε το σπίτι της κυρίας Αργυροπούλου, στην
σημερινή πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), όπου και εγκαταστάθηκε με ενοίκιο το
Αμαλίειο Ορφανοτροφείο.
Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και το ορφανοτροφείο, με την βοήθεια εράνων και δωρεών,
κατόρθωσε να σχηματίσει περιουσία και τον Ιούλιο του 1856, απέκτησε δικό του οικό35.
36.
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40.

https://www.infokids.gr/
https://www.mixanitouxronou.gr
ΚΟΥΛΑΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗ, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999, σ. 104.
ΚΟΥΛΑΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗ, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ. σ. 104-107.
Γ. Καιροφυλάς«Η Αθήνα στου Όθωνα τα χρόνια», Αμαλίειο ορφανοτροφείο https://ellinoistorin.gr/
ΚΟΥΛΑΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗ, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ. σ. 104-107.

72

πεδο, στη θέση Καλλιρρόη (σημερινή οδό Ηρώδου του Αττικού), που ονομαζόταν και
Μπουμπουνίστρα ή Χουσεΐμπεη. Η πρώτη οικοδομή άρχισε να κτίζεται τον ίδιο χρόνο.
Το ορφανοτροφείο ολοκληρώθηκε το 1859 και κοντά του σύμφωνα με την επιθυμία
της κτίστηκε η μικρή εκκλησία των Ταξιαρχών, στην οδό Στησιχόρου, πίσω από το προεδρικό μέγαρο.41Κοντά στο κτίριο κτίσθηκε και μια μικρή εκκλησία που τιμήθηκε με το
όνομα των Ταξιαρχών, σύμφωνα με την επιθυμία της Μαρίας Υψηλάντη, διότι την ημέρα
εκείνη, 8 Νοεμβρίου, έγινε ο γάμος της με τον Γεώργιο Υψηλάντη και ο γάμος του αδερφού
του ανδρός της, Γρηγορίου, με την Χαρίκλεια Σκαναβή.42
Η ίδια παρέδωσε τις θήκες με τις καρδιές των ηρώων αδελφών στον ιερέα του ναού
Νικόλαο Μούρτζινο να τις φυλάξει με σεβασμό και απόλυτη μυστικότητα. Ο ιερέας τις
τοποθέτησε σε ένα κλειδωμένο συρτάρι κοντά στην πρόθεση του ναού, αριστερά της
Αγίας Τράπεζας, όπου παρασκευαζόταν η θεία μετάληψη.
Το 1894 ασθένησε ο ιερέας και αντικαταστάθηκε από τον αρχιμανδρίτη Κριεζή, ο οποίος παραβιάζοντας το κλειδωμένο συρτάρι, αποκάλυψε το μυστικό της Μαρίας Υψηλάντη.43
Βρήκε μέσα σ’ αυτό ένα δέμα τυλιγμένο μέσα σε άσπρο πανί και δύο θήκες. Η μία ήταν
ολόχρυση, με τα αρχικά ψηφία «Δ. Υ.» και η άλλη από λευκό μέταλλο «κρυσταλλοσκεπές»
με την υπογραφή: «Αλέξανδρος Υψηλάντης 1821». Τις τοποθέτησε στην Αγία Τράπεζα
και ζήτησε πληροφορίες από την τότε διευθύνουσα του ορφανοτροφείου, Μαριέττα
Βαγιανέλλη και την τότε πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Ιφιγένεια Συγγρού οι
οποίες όμως γυναίκες αγνοούσαν κάθε τι σχετικό με τις κρυμμένες σ’ εκείνο το συρτάρι
θήκες, η Βαγιανέλλη μάλιστα έσπευσε τότε στο σπίτι του αρρώστου ιερέως Μούρτζινου
για να τον ρωτήσει.
Ο Μούρτζινος στεναχωρήθηκε πολύ, γιατί ανοίχτηκε το συρτάρι χωρίς αυτός να το
ξέρει και μαθεύτηκε το μυστικό της Μαρίας Υψηλάντη.44
Η πληροφορία έφθασε στην κυβέρνηση η οποία έστειλε έναν υπουργό στο Αμαλίειο
να ζητήσει τη μεταφορά των θηκών με επίσημη τελετή στο εθνολογικό μουσείο.
Όμως το Δ. Σ. του ιδρύματος σε σύσκεψη με τους συγγενείς των Υψηλάντηδων αποφάσισε απαρέγκλιτα να σεβαστεί η επιθυμία της Μαρίας και οι καρδιές των ηρώων να
παραμείνουν στην εκκλησία του Αμαλίειου ορφανοτροφείου.45
Η Μαρία διετέλεσε πρώτη πρόεδρος του Δ. Σ. από το 1855-1862. Πέθανε στο Παρίσι
αλλά η τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στην Αθήνα. Στην επιτύμβια στήλη του Α΄
νεκροταφείου όπου ετάφη είναι γραμμένα:
ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΕΙΤΑΙ ΜΑΡΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗ
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΟ 1810
ΑΝΕΠΑΥΘΗ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1862
ΚΑΙ ΑΝΕΚΟΜΙΣΘΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝΘΑ ΕΠΕΘΥΜΗΣΕΝ ΜΕΝΕΙΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΗΣ»46
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Ξάνθου Κρουστάλα Σεβαστή
Η Σεβαστή Ξάνθου(1798-;) μαζί με την μητέρα της Μαριώρα και τις δύο αδελφές της
Ευφροσύνη και Ελένη, ζούσαν στο Αρναούτκιοϊ (Αρβανιτοχώρι) της Κωνσταντινούπολης
που ήταν χωριό και σημερινό προάστιο της Κωνσταντινούπολης, στο Βόσπορο.
Σε ηλικία 17 ετών το 1815 και μόλις ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, η Σεβαστή παντρεύτηκε τον Εμμανουήλ Ξάνθο.
Ο Εμμανουήλ Ξάνθος (Πάτμος 1772-Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1852) ήταν Έλληνας γραμματικός και έμπορος. Από τον γάμο απόκτησαν τρία παιδιά τον Νικόλαο, τον Περικλή και
την Ασπασία. Όταν το 1821 ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, η οικογένεια μεταφέρθηκε
από την Κωνσταντινούπολη στο Ισμαήλ για μεγαλύτερη ασφάλεια, μαζί πάντα με την μητέρα και τις αδελφές της Σεβαστής, ενώ το 1822 με πρωτοβουλία της αισθανόμενη το
εχθρικό περιβάλλον γύρω της εγκατέλειψαν το Ισμαήλ και εγκαταστάθηκαν στο Κισνόβι.
Κατά την διάρκεια της απουσίας του Εμμανουήλ Ξάνθου, αρχικά λόγω της ανάληψης
της ευθύνης για την οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης και αργότερα λόγω του εγκλεισμού του σε μοναστήρι στο Μαρτζινένι, την οικογένειά του ανέλαβαν να φροντίζουν έμπιστα σε αυτό άτομα όπως ο σύγγαμβρός του Μιχαήλ Μιχάλογλου (σύζυγος της Ευφροσύνης)
και ο Μιχαήλ Φωκιανός ο οποίος ανέλαβε την διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας.47
Το 1837, επέστρεψε στην Ελλάδα. Το 1839 διορίστηκε σε διοικητική θέση στην Ύδρα
κι αργότερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολύθηκε όμως ύστερα από λίγο καιρό. Έζησε τα
υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σε πλήρη ανέχεια, μάταια αποζητώντας από το Δημόσιο
σύνταξη, ή έστω ένα ελάχιστο βοήθημα. Απεβίωσε στην Αθήνα, στις 28 Νοεμβρίου 1852.48
Η Σεβαστή Ξάνθου βίωσε για αρκετά χρόνια την απουσία του συζύγου της παρ’ όλα
αυτά αντεπεξήλθε μεγαλώνοντας την οικογένειά της, ήρθε σε επαφή με αρκετούς αγωνιστές, μέλη της Φιλικής Εταιρείας και εξέχουσες προσωπικότητες εκείνης της εποχής
ζητώντας βοήθεια και πληροφορίες για τον σύζυγό της.49

Σκαναβή - Μαυρογένους Μαργιώρα.

Η Μαργιώρα καταγόταν από τα Μουδανιά της Μ. Ασίας, κόρη του Δημητρίου Σκαναβή,
αδελφή του Πέτρου, πιστού φίλου του Ρήγα. Το 1760 παντρεύτηκε τον Νικόλαο Μαυρογένη, ο οποίος το 1770 διορίστηκε δραγουμάνος του τουρκικού στόλου.
Τότε είχαν ξεσπάσει τα Ορλωφικά και κινδύνευσαν τα νησιά του Αιγαίου από την
εκδικητική μανία του Τούρκου στολάρχου Χασάν πασά.
Δυο απεσταλμένοι των Ψαρών ο Ι. Κλασογιάννης και ο Εμμ. Κουτεπάς, πήγαν στην
Πόλη να συναντήσουν τη Μαργιώρα και την ικέτευσαν να μεσολαβήσει στον άντρα της
για τη σωτηρία των νησιών και τα κατάφεραν. Το 1786 ο Νικόλαος Μαυρογένης έγινε
ηγεμόνας της Βλαχίας και εγκαταστάθηκαν στο Βουκουρέστι, γεγονός που τον οδήγησε
στον θάνατο. Τον Σεπτέμβριο του 1790 καρατομήθηκε δια προσταγής του σουλτάνου
ως υπεύθυνος για την συντριβή του τουρκικού στρατού από τα ρωσικά στρατεύματα
στη Φωξάνη και στο Ριμνίκιο.
Η Μαργιώρα από τον γάμο της απόκτησε 9 παιδιά: τη Σμαράγδα, σύζυγο του ηγεμόνα Σκαρλάτου Καλλιμάχη, τη Ρωξάνη σύζυγο Αλεξάνδρου Μάνου, την Ευφροσύνη σύζυ47. https://el.wikipedia.org/, https://www.prologos.gr
48. https://el.wikipedia.org
49. https://el.wikipedia.org/, https://www.prologos.gr
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γο Κων/νου Νέγρη, τη Σουλτάνα σύζυγο Εμμανουήλ Μάνου,
τη Ραλλού σύζυγο Δημητρίου Σούτσου, την Ελένη άγαμη,
τον Πέτρο, τον Κων/νο και τον Ιωσήφ.
Η επανάσταση βρήκε τη Μαργιώρα και την οικογένειά
της στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι συνέλαβαν ανάμεσα στις φαναριώτικες οικογένειες και τη Μαργιώρα με
τα παιδιά της και τους εξόρισαν όλους στη Μπόλου της Μ.
Ασίας. Εκεί παρέμειναν τρία χρόνια και μετά τους επέτρεψαν
να πάνε στην Προύσα, η οποία απείχε 40 χιλιόμετρα από
τα Μουδανιά. Εκεί η Μαργιώρα συνοδευόταν από τα παιδιά
της Ευφροσύνη Νέγρη, τον Πετράκη, τον Κων/νο, τον Ιωσήφ
και τη Σμαράγδα Καλλιμάχη. Φεύγοντας από το Βουκουρέστι είχε καταφέρει να πάρει μεγάλο μέρος της περιουσίας της που είχε προηγουμένως δημευθεί.
Με τα χρήματα αυτά η οικογένεια της Μαργιώρας πολλαπλώς ευεργέτησε την ελληνική κοινότητα και έδωσε
ώθηση στα ελληνικά σχολεία. Η Μαργιώρα πέθανε στην
Προύσα στις 14 Μαρτίου 1829. 50

Σκαρλάτου - Καλλιμάχη Σμαράγδα.

Κόρη του Νικολάου Μαυρογένη και της Μαργιώρας Σκαναβή, αδελφή της Ευφροσύνης
Νέγρη. Το 1806 παντρεύτηκε τον γιατρό και φιλόσοφο Σκαρλάτο Καλλιμάχη (1773-1821)
ηγεμόνα της Μολδαβίας το 1806-1810 και 1812-1819. Απόκτησε τρία παιδιά τον Αλέξανδρο, τη Ραλλού και την Ευφροσύνη. Το 1821 η οικογένεια βρέθηκε στην Πόλη και ο
Σκαρλάτος συνελήφθη, εξορίστηκε στην Παφλαγονία και θανατώθηκε.
Η Σμαράγδα με τα παιδιά της, τη μητέρα και τα αδέλφια της εξορίστηκε για τρία
χρόνια στην Μπόλου και μετά στην Προύσα. Στη σχολή που ίδρυσε η μητέρα, η αδελφή
της Ευφροσύνη και ο αδελφός της Πετράκης συνέβαλε και η ίδια. Μάλιστα χάρισε στη
βιβλιοθήκη της σχολής έναν χάρτη του Ρήγα: «Χάρτης της
Ελλάδος εν ω περιέχονται και αι νήσοι μετά πολυαρίθμων
αποικιών Ρήγα Βελενστινλή του Θετταλού, χάριν των Ελλήνων και φιλελλήνων 1797».
Το γεγονός και μόνον ότι κατείχε αυτόν τον πολύτιμο
θησαυρό, τον χάρτη του Ρήγα, τον κουβαλούσε μαζί της
στην εξορία και τον δώρισε στο ελληνικό σχολείο, έδειχνε
τα πατριωτικά της αισθήματα. Έναν τέτοιο χάρτη κουβαλούσε ο Ρήγας, όταν τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον
μαρτυρικό θάνατο.
Ωστόσο η Σμαράγδα πρόσφερε στη σχολή και άλλα
κειμήλια, χειρόγραφα, βιβλία, όπως το λεξικό του Άνθιμου
Γαζή και ταπητουργήματα.
Στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της αποδόθηκε με επιφύλαξη μετάφραση του έργου «Δον Κιχώτης» στα ελληνικά
50. Κούλα Ξηραδάκη «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ. σ. 104-107.
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με το όνομά της. Άγνωστο αν η Σμαράγδα ήταν η κάτοχος ή η μεταφράστρια. Η Δόμνα
Σμαράγδα ξαναγύρισε στο Ιάσιο και πέθανε στις 27 Μαρτίου 1837. Χαρακτηριστικό
το επίγραμμα της επιτύμβιας πλάκας.
«Τάφος καλύπτει Σμαράγδα Μαυρογένους
σύζυγον Δόμναν Σκαρλάτου Καλλιμάχου
του ηγεμονεύσαντος έτη επτά εν πάση ευσεβία
εύξασθε πάντες συγγενείς τε και φίλοι
ευρείν έλεος εν τη μελλούση κρίσει
την κοιμηθείσαν εν ταύτη πατρίδι
τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ έτει επτά
συν τριάκοντα μηνί Μαρτίω εν Κυριακή
τη εικοστή εβδόμη.»51

Στούρτζα Έντλινγκ Ρωξάνδρα.

Η Ρωξάνδρα Στούρτζα γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1786 στην Κωνσταντινούπολη.
Ο πατέρας της ήταν ο Σκαρλάτος Στούρτζας καταγόμενος από ευγενή και πλούσια οικογένεια οι ρίζες της οποίας ανάγονταν από τον 13ο αιώνα στην Μολδαβία. Η μητέρα της
Σουλτάνα ήταν κόρη του Έλληνα ηγεμόνα της Μολδαβίας (1777–1782), πρίγκιπα Κωνσταντίνου Μουρούζη. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη κι απέκτησαν
συνολικά πέντε παιδιά: τον Κωνσταντίνο, τη Σμαράγδα, την Ελένη, τη Ρωξάνδρα-Αλεξάνδρα και τον Αλέξανδρο.
Στη Ρωσία Ο Σκαρλάτος Στούρτζας εγκατέλειψε το Ιάσιο και εγκαταστάθηκε στη
Λευκορωσία, αφήνοντας πίσω την τεράστια οικογενειακή κτηματική περιουσία του και
εγκαταστάθηκε σε ένα μεγάλο πύργο στην ύπαιθρο μακριά από την Αγία Πετρούπολη
λόγω της ακριβής ζωής της πρωτεύουσας. Ο πύργος βρισκόταν συγκεκριμένα στο Μοχίλε, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Η φυγή αυτή ήταν αποτέλεσμα της μεταβολής των συνθηκών μετά τον τερματισμό του Ρωσοτουρκικού πόλεμου και την υπογραφή
της Συνθήκης του Ιασίου, του θανάτου του πεθερού του, αλλά και των
συνεχών προσκλήσεων που δέχονταν από το περιβάλλον της
Αικατερίνης Β΄ της Ρωσίας.
Κατ’ οίκον δάσκαλοι φρόντισαν να δώσουν επιμελημένη παιδεία με ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ενώ ο πατέρας «μας ενέπνευσε [...]
τον σεβασμό προς την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Η
μελέτη όμως πολλών φιλοσοφικών συγγραμμάτων
είχε κλονίσει την πίστη μας». Μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με ποικίλα ερεθίσματα και σημαντικούς
επισκέπτες, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Νικηφόρος Θεοτόκης, έφτασε και ο απόηχος της Γαλλικής Επανάστασης με τα προβλήματα που γεννούσε.
Στις αρχές του 1806 ο πατέρας της την εισήγαγε στην
αυλή του τσάρου Αλέξανδρου A’ και κέρδισε τις εντυπώσεις
51. Κούλας Ξηραδάκη, «ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ», ΑΘΗΝΑ 1999,σ. σ.86-89.
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και την εκτίμηση λόγω της ευγένειάς της και της ευφυΐας της τόσο που διορίστηκε Κυρία
επί των τιμών, αρχικά της αυτοκράτειρας μητέρας Μαρίας Θεοδώρεβνας και μετά της
Γερμανίδας αυτοκράτειρας Ελισάβετ, συζύγου του τσάρου.
Οι πρώτες επαφές της Ρωξάνδρας με τον Ιωάννη Καποδίστρια, στα 1809, συνδέθηκαν
με την παρουσία και των δύο, του Καποδίστρια με την ιδιότητα του διπλωμάτη του
υπουργείου των εξωτερικών και της Ρωξάνδρας ως Κυρίας επί των τιμών, σε διάφορες
αυτοκρατορικές δεξιώσεις αλλά και γεύματα που ο πατέρας της παρέθετε. Για ένα χρονικό διάστημα τριών ετών οι δύο τους σχετίζονταν σε ένα επίπεδο βαθιάς φιλίας και
αμοιβαίας εκτίμησης που δεν εξελίχθηκε σε κάποιον ερωτικό δεσμό.
Οι λόγοι της μη εκδήλωσης των βαθύτερων συναισθημάτων του Καποδίστρια προς
την Ρωξάνδρα ανιχνεύτηκαν στην αλληλογραφία που διατηρούσε με τον πατέρα του,
αλλά και στα απομνημονεύματα της Ρωξάνδρας Στούρτζα: επεδίωκε την εξασφάλιση της
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και ανεξαρτησίας κι όχι μια ασύμμετρη σχέση -προϊόν συνοικεσίου- οικονομικά και κοινωνικά με μία σύζυγο πιο εύπορη από τον ίδιο.
Ακόμα, η δημιουργία μιας οικογένειας ως αυτοσκοπού στη Ρωσία, μακριά από την πατρική του οικογένεια δεν τον ικανοποιούσε. Τέλος η προσήλωσή του στην ελληνική
υπόθεση ήταν ένας ακόμα λόγος που τον έκανε να απορρίπτει την προοπτική του γάμου.
Από το 1811 έως το 1814 χωρίστηκαν οι δρόμοι τους. Το 1813 ο πατέρας της αρρώστησε από ημιπληγία.
Τέλη του 1813 αναχώρησε ως συνοδός της αυτοκράτειρας για ένα μεγάλο ταξίδι στην
Ευρώπη: Βερολίνο, Λειψία, Βαϊμάρη. Στο Βερολίνο της δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθεί
τον τάφο του αδελφού της, στη Λειψία να γνωρίσει τον Γκαίτε και στη Βαϊμάρη τον κόμητα Έντλινγκ, πρόσωπο καθοριστικό στην μετέπειτα ζωή της. Στην πόλη Μπρούσαλ
έλαβε την πρώτη επιστολή από τον Καποδίστρια μετά τον μακροχρόνιο χωρισμό τους.
Αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια εκτενής αλληλογραφία.
Η Ρωξάνδρα συνέχισε το ταξίδι της στη Βιέννη. Εκεί συνάντησε ξανά τον Καποδίστρια
και εκείνος της εξέφρασε την επιθυμία του να προσηλωθεί στην ελληνική υπόθεση κι
εκείνη του ζήτησε να μείνουν τουλάχιστον φίλοι. Μαζί θα μοιράζονταν μια κοινή προσπάθεια: της απελευθέρωσης των Ελλήνων και της μόρφωσης των Ελληνοπαίδων.
Στα τέλη του 1816 παντρεύτηκε τον κόμη Άλμπερτ Γκάεταν Έντλινγκ, υπουργό των
εξωτερικών της Βαϊμάρης και εξάδελφο της τσαρίνας, ύστερα από πιέσεις που δέχθηκε από
την ίδια την τσαρίνα. Ο γάμος της ήταν συμβατικός και χωρίς συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ του ζεύγους, ενώ η ίδια επιθυμούσε να επιστρέψει στην Πετρούπολη όπου βρισκόταν
η οικογένειά της. Για να το πετύχει αυτό επεδίωξε να διοριστεί ο σύζυγός της στην τσαρική
αυλή κι όταν δεν το κατόρθωσε επέστρεψαν ιδιωτικά και εγκαταστάθηκαν στα πατρικά
της κτήματα στη Λευκορωσία, πιθανώς μετά τα μέσα του 1821. Ο τσάρος της παραχώρησε
μια μεγάλη έκταση γης στη Βεσσαραβία για να την αξιοποιήσει ο σύζυγός της.
Η Ρωξάνδρα Στούρτζα υπήρξε από τα πιο δραστήρια μέλη της Φιλομούσου Εταιρείας
της Βιέννης. Ενίσχυσε και χρηματοδότησε τις σπουδές των Ελληνοπαίδων οι οποίοι
σπούδαζαν εκεί, καθώς και τη διαμονή τους. Το μέγαρό της στη Βαϊμάρη υπήρξε τόπος
συνάθροισης των Ελλήνων σπουδαστών. Χρηματοδότησε την έκδοση της μετάφρασης
στην ελληνική γλώσσα του έργου του Γκαίτε «Ιφιγένεια εν Ταύροις», το 1818 από τον
σπουδαστή του Πανεπιστημίου της Ιένας Ιωάννη Παπαδόπουλο.
Πληροφορούμενη την άφιξη μεγάλου αριθμού των Ελλήνων προσφύγων οι οποίοι
είχαν φτάσει στην Οδησσό έσπευσε να εγκατασταθεί εκεί με σκοπό την οργάνωση βοήθειας προς αυτούς. Μετέφερε τρόφιμα από το κτήμα της στη Βεσσαραβία, διένειμε
χρήματα και μερίμνησε για την άμεση στέγασή τους. Παράλληλα με πολλές επιστολές
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της προς διπλωμάτες, δούκες και ευγενείς της Ευρώπης και της Ρωσίας επιχείρησε να
τους κινητοποιήσει για την ελληνική υπόθεση. Οι πρωτοβουλίες της δεν έμεναν χωρίς
αποτέλεσμα, όπως εκείνη προς τον Ρώσο πρίγκιπα Αλέξανδρο Γκαλιτζίν, υπουργό της
Παιδείας, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής επιτροπής η οποία πραγματοποίησε έρανο με
σκοπό την περίθαλψη προσφύγων. Για τον καλύτερο συντονισμό της παρεχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας σύστησε «Ευεργετικήν Εταιρείαν» στην Οδησσό, ορφανοτροφείο
για την περίθαλψη των ορφανών από την Επανάσταση Ελληνόπουλων. Μέσα σε αυτό
ιδρύθηκε σχολείο για την στοιχειώδη εκπαίδευσή τους. Επίσης φρόντισε και για τη δωρεάν εκπαίδευση των κοριτσιών με τη σύσταση παρθεναγωγείου εντός μιας γυναικείας
μονής. Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1844.52
Ο κρυφός έρωτας του Καποδίστρια, η (ανεκπλήρωτη) ερωτική σχέση του πρώτου
κυβερνήτη της Ελλάδος με τη Ρωξάνδρα Στούρτζα ήρθε στο φως μετά τον εντοπισμό του
αρχείου της οικογενείας Στούρτζα στην Αγία Πετρούπολη.
Η Ρωξάνδρα έγραφε: «Έβλεπα τον Καποδίστρια όλες τις ημέρες στο σπίτι μας, στη
Βιέννη, στα δείπνα που οργάνωνε η μητέρα μου, ανάμεσα στους άλλους προσκαλεσμένους
μας. Έπειτα από τα τόσα γράμματα που μου είχε στείλει από την Ελβετία, όπου μου
φανέρωνε το ενδιαφέρον του για μένα, με τόσες τρυφερές εκφράσεις, ότι θα του ήμουν
απαραίτητη για την ευτυχία της ζωής του, ότι δεν έβλεπε την ώρα να με συναντήσει για
να μου ειπεί προφορικά, «διά ζώσης», όσα δεν μπορούσε να μου γράψει, περίμενα με
αγωνία αυτή την ώρα. Εκείνος, όμως, πάντοτε αφάνταστα μελαγχολικός, μου μιλούσε
με ανεξήγητη ψυχρότητα όσο ποτέ. Και όταν εγώ του απαντούσα με γλυκύτητα ή με τη
σιωπή της λύπης, εκείνος γινόταν πιο απόμακρος… Η αγωνία μου είχε γίνει αβάσταχτη…».53
Η Ρωξάνδρα ερωτεύθηκε αμέσως το νεαρό Έλληνα διπλωμάτη με τη μελαγχολική
έκφραση και την απόμακρη συμπεριφορά. Τον θεωρούσε όμως τόσο ανώτερό της, ώστε
δεν τόλμησε ποτέ να του εκφράσει τα συναισθήματά της.54
Από τα γράμματα της Στούρτζα προς τον Καποδίστρια, «γίνονταν ακόμη πιο αντιληπτοί οι λόγοι για τους οποίους αγάπησε ο Καποδίστριας αυτή τη μοναδική γυναίκα. Τα
κείμενα των επιστολών της κείμενα φιλικά προς ένα αγαπημένο πρόσωπο, στο μεγαλύτερο μέρος τους φανέρωναν τη μόρφωσή της, την κριτική διεισδυτική ικανότητά της στα
πολιτικά και διπλωματικά θέματα, τη σωστή και βαθιά ανάλυση των χαρακτήρων που
την περιέβαλλαν».55
Η συγκροτημένη προσωπικότητά της και η ευγένεια του χαρακτήρα της κέρδισαν
αμέσως την εκτίμηση όλων των αυλικών. «Στους υψηλούς κύκλους της Αυτοκρατορικής
Αυλής… Πρίγκιπες και Δούκες και αξιωματούχοι και σοφοί ζητούσαν τη γνώμη της και
τη φιλία της… Έλεγαν ότι κατείχε ένα μυστηριώδες κλειδί, που άνοιγε όλων τις καρδιές
και ότι η εμπιστοσύνη που ενέπνεε επάξια τη δικαίωνε στην εκτίμηση όλων…».56
Η οξύνοια και η ευαισθησία της Στούρτζα έκαναν την ανασύνθεση της σχέσης
της με τον Καποδίστρια να αποκτά πολύπλευρο ενδιαφέρον, παρουσιάστηκαν με θαυμαστή ευκρίνεια τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της εποχής· και ο χαρακτήρας του Καποδίστρια. Η επικοινωνία Καποδίστρια – Στούρτζα διακόπηκε με τη δολοφονία του πρώτου
52.
53.
54.
55.
56.
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το 1831. Τα μετέπειτα προσωπικά κείμενα της Ρωξάνδρας Στούρτζα συνιστούσαν έναν
τραγικό μονόλογο. Σημείωνε ο αδερφός της Αλέξανδρος Στούρτζα: «Μόλις η αγαπητή
μου αδελφή έμαθε την τραγική είδηση, έπεσε κάτω αναίσθητη! Ουσιαστικά, από εκείνη
την ώρα ήταν και εκείνη νεκρή!..»
Κάποια ημέρα του χειμώνα του 1831, ο ταχυδρόμος χτύπησε την πόρτα του ταπεινού
Κυβερνείου, γνώριζε πως θα έδινε και αυτό το γράμμα σε κάποιον μαυροφορεμένο θαλαμηπόλο του νεκρού κυβερνήτη. Εκείνος δεν θα το διάβαζε ποτέ». 57
«Ιωάννη, δεν ξέχασα ποτέ τον όρκο που κάναμε μαζί εκείνη την οδυνηρή ώρα της
ζωής μας… Τον τήρησα, στην ουσία. Η αθέτησή μου ήταν αναγκαστική. Το ξέρεις. Ήταν
ακόμη μια θυσία για σένα. Αν δεν δεχόμουν να παντρευτώ τον εξάδελφο της αυτοκράτειρας, θα σου προκαλούσα προβλήματα στο ύψιστο και υπεύθυνο αξίωμα που σου
προσέφερε ο τσάρος. Ήταν μια αναγνώριση της αξίας σου. Η τιμή ήταν για εκείνον, που
την αξιοποίησε για το καλό της χώρας του… Για μένα όμως ήταν μεγάλη θυσία!..», έγραφε η Ρωξάνδρα σε ένα από τα «σκόρπια φύλλα» του ημερολογίου της. Ο όρκος που είχαν
πάρει, τη στιγμή που αποφάσιζαν να μη δικαιώσουν την αγάπη και την απέραντη εκτίμηση που τους συνέδεε με ένα γάμο, γιατί εκείνος είχε αποφασίσει να αφιερώσει όλες
του τις ενέργειες για την απελευθέρωση και την ανοικοδόμηση της Ελλάδας, ήταν να
αφιερώσουν τη ζωή τους «στη μόρφωση των Ελληνοπαίδων και στην απελευθέρωση
της Πατρίδας».58
Χατζηκώστα Πανωραία (Πανώρια).
Στο Αϊβαλί, αρχόντισσα,
και σύζυγος και μάνα,
στ’ Ανάπλι, χήρα, πρόσφυγας,
δίχως παιδιά, ζητιάνα!

Ο άνδρας, μπρος στα μάτια της,
πήγ’ από Τούρκου χέρι,
και τα παιδιά, τι έγιναν,
ούτε κι αυτή δεν ξέρει.
Μικρά παιδιά, π’ ο Ιμπραήμ,
είχ’ ορφανά αφήσει,
μάζεψε, και.. ζητιάνευε,
για να τα συντηρήσει!

- Ζητιάνα, για ξένα παιδιά;
- Χωρίς αυτά, θ’ αρρώσταινα.
Κι αυτή, αντί για Παναγιά,
την είπαν «ψωροκώσταινα»!!
57. https://www.tovima.gr
58. https://argolikivivliothiki.gr
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Ν’ ανάψω, για τη μνήμη της,
ένα κεράκι, φρόντισα.
Συγχώρα τους αμαρτωλούς,
Πανώρια μου, Αρχόντισσα. 59

Η γυναίκα-σύμβολο, η ηρωική μορφή του Ναυπλίου τα χρόνια της Επανάστασης ήταν η Πανώρια, σύζυγος του Κώστα Αϊβαλιώτη, η οποία καταγόταν από τις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας.
Ήταν αρχόντισσα των Κυδωνιών, του Αϊβαλιού, η Πανωραία Χατζηκώστα, σύζυγος
πάμπλουτου Αϊβαλιώτη εμπόρου, που φημιζόταν όχι μόνο για τα πλούτη του άνδρα της,
μα και για τα πολλά δικά της κι ακόμα για την ομορφιά της.
Όταν αργότερα οι Τούρκοι πυρπόλησαν το Αϊβαλί, στις 2 Ιουνίου
1821, και έσφαξαν άνδρες και γυναικόπαιδα, ανάμεσα σε αυτούς
που σώθηκαν ήταν και η αρχόντισσα, που είδε να σφάζουν οι
Τούρκοι τον άνδρα και τα παιδιά της. Μετά την καταστροφή
των Κυδωνιών από τους Τούρκους η Πανώρια αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής της. Κατά καλή της τύχη
ένας ναύτης την βοήθησε και μαζί με άλλους την ανέβασε σε
ένα καράβι που ξεμπάρκαρε στα Ψαρά 60 αναζητώντας καταφύγιο από την καταδιωκτική μανία των Τούρκων.
Ο μήνας που έζησε εκεί ήταν ανεπίγνωστος. Χωρίς φαγητό και νερό, καθηλωμένη στις τρομερές στιγμές του αφανισμού της οικογένειάς της συναντήθηκε με το δάσκαλο του
γένους Βενιαμίν Λέσβιο, παλιό γνώριμο του άντρα της, ο
οποίος την πήρε υπό την προστασία του και την οδήγησε στην
Ύδρα την εποχή του επαναστατικού πυρετού, λίγο πριν η Ύδρα,
το νησί των μεγαλονοικοκυραίων, μπει στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Εκεί βγήκε για πρώτη φορά από την πεισιθανάτια κατάσταση
στην οποία είχε περιπέσει από τη μέρα της συμφοράς, αφού ο Βενιαμίν της έδωσε να
φροντίζει ένα ορφανό από τις Κυδωνίες.
Το μωρό αυτό έγινε η σανίδα από την οποία αρπάχτηκε η ηρωίδα, έγινε ο σκοπός και
το νόημα της ζωής της. Του έδωσε το όνομα Μάρκος, όνομα του πρώτου γιού της, και
ξενοδούλευε ως πλύστρα για να το ζήσει.
Ο Βενιαμίν περιόδευε στην Ελλάδα για να ξεσηκώσει και να οργανώσει τους Έλληνε.61
Τότε έσπρωξαν την Πανώρια στην αναζήτηση εργασίας, έγινε υπηρέτρια στο σπίτι του
καπετάν Σταμάτη και η ζωή της απόκτησε έναν ρυθμό.
Όταν, μετά από ένα χρόνο περίπου, επέστρεψε ο Βενιαμίν, το 1823, την πήρε από την
Ύδρα για να εγκατασταθούν στο Ναύπλιο. Η επιστροφή του, επέφερε τη μετακίνησή
τους στην πρωτεύουσα του απελευθερωμένου τμήματος της Ελλάδας, το Ναύπλιο, το
οποίο έγινε ο τόπος που η Πανώρια Χατζηκώστα εκδήλωσε την κοινωνική και εθνική της
προσφορά και ιστορικό σύμβολο. Η πόλη ήταν τότε μια Βαβυλωνία. Οι γλώσσες και οι
διάλεκτοι που μιλιούνταν ήταν αναρίθμητες δίνοντας την εντύπωση ότι κανένας δεν κατα59. http://www.stixoi.info
60. http://hamomilaki.blogspot.com - https://www.verianet.gr
61. http://hamomilaki.blogspot.com - https://www.verianet.gr
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λάβαινε κανέναν. Το γεγονός ότι ήταν η πιο οχυρή πόλη της Ελλάδος, καθώς ήταν προφυλαγμένη με ισχυρά τείχη και τρία κάστρα (Παλαμήδι, Ακροναυπλία, Μπούρτζι) ήταν ο λόγος
που είχε επιλεγεί για έδρα της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση και η σχετική ασφάλεια που
πρόσφερε η πόλη, τράβηξαν σαν μαγνήτης ένα ετερογενές πλήθος Ελλήνων από επαναστατημένες και υποδουλωμένες περιοχές, και κυρίως χήρες και ορφανά πολέμου αλλά και
ανάπηρους, επαίτες, κομπογιαννίτες, φιλόδοξους, τυχοδιώκτες και άλλους που αναζητούσαν στο Ναύπλιο μια καλύτερη μοίρα.
Φυσικά και Έλληνες από τις ακμαίες παροικίες του εξωτερικού, φιλέλληνες, έμποροι,
περίεργοι αλλά και αρκετοί ξένοι στρατιωτικοί και διπλωμάτες, με κάθε είδους κίνητρα,
έβρισκαν τότε καταφύγιο στο Ναύπλιο, το οποίο περιοριζόταν στην οριογραμμή από την
ανατολική Ακροναυπλία, περνούσε από την αναστυλωμένη πύλη της Ξηράς και συνέχιζε δυτικά του δικαστικού μεγάρου μέχρι τον ανδριάντα του Καποδίστρια και από εκεί
ακολουθώντας την κατεύθυνση της σημερινής οδού Αμαλίας ( μπροστά από τα σχολεία
και το πολεμικό μουσείο) έφτανε μέχρι την βιβλιοθήκη του «Παλαμήδη» καταλήγοντας
στην ντάπια «πέντε αδέρφια».
Αυτή την περιορισμένη έκταση περιέκλειαν τα τείχη του Ναυπλίου. Εκτός τειχών δεν
υπήρχε φυσικά πόλη. Εντός των τειχών στοιβαζόταν ένα πλήθος 30.000 περίπου. Σε μια τέτοια
πόλη με τέτοια ανθρωπογεωγραφία ήρθε η Πανώρια και ο Βενιαμίν την άνοιξη του 1823.
Στην πόλη κείτονταν ακόμη άταφα πτώματα Τούρκων από το λιμό που προκάλεσε
στον τουρκικό πληθυσμό του Ναυπλίου η μακρά πολιορκία της πόλης από τους Έλληνες.
Η παράδοση από τους Τούρκους στον Κολοκοτρώνη είχε γίνει λίγους μήνες νωρίτερα,
τον Δεκέμβριο του 1822. Οι περιγραφές του Φωτάκου για την εξαθλίωση των πολιορκημένων Τούρκων και τα άταφα πτώματα που βρίσκονταν παντού στην πόλη, αρκετά μισοφαγωμένα από τους κανιβαλισμούς, έδειχναν πως δεν είχαν όλα μαζευτεί και ταφεί
έως την άνοιξη του 1823, με δεδομένη την απουσία δημοτικών αρχών ή στοιχειωδών
δημοσίων υπηρεσιών.
Πάντως τον τόνο στην πόλη τον έδιναν τα αναρίθμητα ορφανά που περιδιάβαιναν
ζητιανεύοντας, αλητεύοντας και φτιάχνοντας αλληλοσυγκρουόμενες συμμορίες.
Απ’ αυτά τα ορφανά η Πανώρια Χατζηκώστα μάζεψε 12 στο σπιτάκι του Ψαρομαχαλά που κατέλυσε με τον Βενιαμίν και ανέλαβε την καθημερινή τους φροντίδα. Φυσικά με
αμέτρητες δυσκολίες αφού πόροι δεν υπήρχαν.62
Στην αρχή όλα πήγαν καλά, αφού ζούσε από τις υπηρεσίες τις οποίες πρόσφερε στον
δάσκαλο και φιλόσοφο Βενιαμίν ο οποίος πέθανε από τύφο τον Αύγουστο του 1824. Από
τότε για την Πανώρια άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Μόνη και άγνωστη, έβγαζε το ψωμί της πότε κάνοντας τον αχθοφόρο και πότε τη ζητιάνα.63
Έγινε όμως, η μάνα τους και τους έδινε αυτό που είχε σε περίσσευμα: Αγάπη. Κι έπαιρνε αγάπη από τα παιδιά αστείρευτη. Αυτή η αγάπη ήταν το στήριγμά της και το κίνητρο
να ζει μετά την απίστευτη οικογενειακή της τραγωδία. Έγινε η αγία των ορφανών.64
Το 1826, μετά την πτώση του Μεσολογγίου, η Πανώρια ή Ψωροκώσταινα όπως τη
χλεύαζαν οι μάγκες του Αναπλιού, έδωσε πρώτη το δαχτυλίδι που είχε αναμνηστικό από
τον άντρα της.65
62.
63.
64.
65.
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«Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό το ασημένιο δαχτυλίδι κι αυτό το γρόσι. Αυτά τα τιποτένια προσφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι», είπε περήφανα η γριά πλύστρα Χατζηκώσταινα και τα άφησε πάνω στο τραπέζι που είχε στήσει στην πλατεία του Ναυπλίου
η ερανική επιτροπή, εκείνη την Κυριακή του 1826. Ύστερα από αυτή την απρόσμενη
χειρονομία, κάποιος από το πλήθος φώναξε: «Για δείτε, η πλύστρα η Ψωροκώσταινα
πρώτη πρόσφερε τον οβολό της». Κι αμέσως το φιλότιμο πήρε και έδωσε. Βροχή έπεφταν
πάνω στο τραπέζι λίρες, γρόσια και ασημικά.66
Το 1832 η Ελλάδα περίμενε τον Όθωνα και τους Βαυαρούς αντιβασιλείς.
Πριν από την άφιξη η κατάσταση για το νέο κράτος ήταν τραγική. Τα ταμεία άδεια.
Οι πληγές πολλές. Πείνα και δυστυχία παντού. Η δολοφονία του Καποδίστρια είχε βυθίσει τη χώρα στο χάος. Πολλοί αγωνιστές Ρουμελιώτες είχαν εγκλωβιστεί στο Ναύπλιο
περιμένοντας τους μισθούς τους.
Μη έχοντας τι άλλο να κάνουν για να πληρωθούν, όρμησαν στην παράγκα που είχε
στηθεί για βουλευτήριο, για τις εργασίες της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης η οποία θα επικύρωνε
την εκλογή (επιλογή) του Όθωνα για βασιλιά. Με φωνές και απειλές συνέλαβαν τους
προύχοντες και τους οδήγησαν στην Άρια ως ομήρους ζητώντας «για λύτρα» τους μισθούς
τους. Η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να τους εξοφλήσει και τότε οι προύχοντες
(έπειτα από 20 ημέρες ομηρείας) αποφάσισαν να πληρώσουν από την τσέπη τους 100.000
γρόσια και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι. Τότε αγωνιστές και προύχοντες ονόμασαν την
κυβέρνηση Ψωροκώσταινα.
Οι δε αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 όταν ήθελαν να μειώσουν τη μισητή
αντιβασιλεία την αποκαλούσαν με τη σειρά τους Ψωροκώσταινα.
Την περίοδο εκείνη η Επανάσταση δοκιμαζόταν από την επέλαση του Ιμπραήμ, ο
οποίος εκτός από τις άλλες καταστροφές άφηνε στο πέρασμά του και εκατοντάδες ορφανά που συγκεντρώνονταν στο Ναύπλιο. Παρά τα προβλήματά της, η Πανώρια ζήτησε
και πήρε υπό την προστασία της παιδιά ορφανά. Για να τα θρέψει περνούσε από σπίτι
σε σπίτι και ζητιάνευε. Είχε παραμελήσει σε τέτοιο βαθμό τον εαυτό της, που τα αλητάκια της παραλίας την πείραζαν και την φώναζαν Ψωροκώσταινα.
Όταν ο Καποδίστριας ίδρυσε στο Ναύπλιο το πρώτο ορφανοτροφείο, η Πανώρια
ζήτησε και προσελήφθη στο ίδρυμα για να πλένει τα ρούχα των παιδιών, χωρίς καμία
αμοιβή. Και εκεί που άρχισε να χαίρεται για τα «παιδιά της» που είχαν βρει ρούχα και
φαγητό,67 συνεχίζοντας τη φροντίδα των 12 παιδιών που είχε αναλάβει, λίγους μήνες
μετά τη λειτουργία του ιδρύματος, η Πανώρια πέθανε.
Τα παιδιά έγιναν οι άγγελοι και οι εξάγγελοι της ζωής της αλλά και οι συμπαραστάτες
του θανάτου της που προήλθε από τύφο που ενδημούσε τότε στην πόλη του Ναυπλίου
(1831). Τα παιδιά έθαψαν τη μάνα τους δίπλα στον Βενιαμίν.68
Οι επίσημοι δεν την τίμησαν. Την τίμησαν όμως με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά του
ορφανοτροφείου, τα οποία μέσα σε λυγμούς την συνόδευσαν ως την τελευταία της κατοικία.
Από τότε δεν σταμάτησαν ποτέ οι αναφορές στην Πανώρια, την Ψωροκώσταινα.
Μάλιστα το 1942, κατά τη συνεδρίαση της πρώτης Βουλής κάποιος βουλευτής χαρακτήρισε την Ελλάδα Ψωροκώσταινα. Όλοι είχαν αποδεχθεί τον χαρακτηρισμό. Έναν χαρακτηρισμό τον οποίο έχουν αποδεχθεί και οι σημερινοί πολιτικοί, υιοθετώντας μια φράση
66. https://argolikivivliothiki.gr
67. http://hamomilaki.blogspot.com
68. https://argolikivivliothiki.gr
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την οποία χρησιμοποιούσαν περιφρονητικά για την Ελλάδα οι Βαυαροί και περιφρονητικά για τον Όθωνα και την αντιβασιλεία οι βετεράνοι αγωνιστές του 1821.
Για το πώς η Ψωροκώσταινα έγινε «σύμβολο» υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, η οποία
μάλλον οφειλόταν στην αγάπη που έτρεφε ο απλός κόσμος για την Πανώρια. Σύμφωνα
με αυτήν, η Ψωροκώσταινα, δεν είχε καμία βοήθεια από πουθενά και ζητιάνευε στους
δρόμους του Ναυπλίου. Κάποια στιγμή την είδε ο Καποδίστριας και της έδωσε κάτι. Τότε
εκείνη, κατανοώντας το οικονομικό αδιέξοδο της χώρας, έδωσε στον κυβερνήτη όσα
χρήματα είχε συγκεντρώσει.
Ο Καποδίστριας συγκινήθηκε από τη χειρονομία και έδωσε εντολή να συνταξιοδοτηθεί.69
Σήμερα, το παρατσούκλι της χρησιμοποιείται απαξιωτικά, για να αποδώσει την κακομοιριά και την άθλια οικονομική κατάσταση της χώρας. Η ίδια όμως, υπήρξε μια ηρωική και αξιέπαινη Ελληνίδα.70 Ψωροκώσταινα υπήρξε μια αξιομίμητη πατριώτισσα με
λεβεντιά και φιλότιμο71 που πέρασε στο θρύλο ως Ψωροκώσταινα, με όλες τια αναπόφευκτες συμβολικές στρεβλώσεις αλλά και θαυμασμό για το ψυχικό σθένος, την αυταπάρνηση και τη γενναιοφροσύνη που επέδειξε, με κορυφαία στιγμή τον έρανο υπέρ των
Μεσολογγιτών, τον Απρίλη του 1826.72

Χρύσα: Αρχικεντήστρα της Σμύρνης.

Στενές ήταν οι σχέσεις των Ελλήνων των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας με τους
ομοεθνείς πέραν του Αιγαίου, ιδίως μέχρι τις αρχές του 19 αιώνα. Δείγμα των σχέσεων
αυτών που δεν ήταν μόνον εμπορικές, ήταν και η αποστολή του λαβάρου της Αγίας Λαύρας από τη Σμύρνη στο μοναστήρι αυτό της Πελοποννήσου. Το λάβαρο αυτό φιλοτεχνήθηκε κατά τα τέλη του 16 αιώνα και μεταφέρθηκε εκεί μαζί με άλλα αναθήματα ως
προσφορά ομογενών της Σμύρνης.
Κατά την παράδοση, η πολυετής φιλοτέχνησή του έγινε από κοπέλα της Σμύρνης, την
αρχικεντήστρα Χρύσα, η οποία τελειώνοντάς το άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδιορθώθηκε το 1736. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το κομμάτι προσφορά των Σμυρναίων. Ήταν και
ο Επιτάφιος της ίδιας μονής που είχε κεντηθεί το 1754 από μια ελληνίδα, την Κασσιανή.73
Το λάβαρο ήταν επίμηκες ορθογώνιο (1,20 μήκος και 0,95 πλάτος) με μεταξωτά
κρόσσια και διανθισμένο από πολύτιμα υλικά και παρουσίαζε την Κοίμηση της Θεοτόκου,
μνήμη της οποίας τιμά η Μονή.74
Η Χρύσα, φιλοτέχνησε και πρόσφερε το λάβαρο, όπου πάνω του ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός όρκισε τους αγωνιστές του ‘21.75
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή πολλές Σμυρνιοπούλες των μυημένων οικογενειών με τα
άξια χέρια τους χρυσοκέντησαν, κάτω από την εποπτεία της αρχικεντήστρας Χρύσας,
δουλεύοντας κρυφά τις νύχτες, την εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου και την έστειλαν
αφιέρωμα στην ιστορική εκκλησία της Αγίας Λαύρας.76
69.
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71.
72.
73.

http://hamomilaki.blogspot.com/2010/03/psorokostaina.html - https://www.verianet.gr/
https://argolikivivliothiki.gr - https://www.tanea.gr/
https://iliaxtida.wordpress.com/
https://argolikivivliothiki.gr
Χ. Ευαγγελάτου «Η Αγία Λαύρα, ιστορία της ιεράς μονής 961-1961»,ΣΤ έκδοση, Αθήνα 1972, σ.32, σ. σ. 92-96.
Τ. Σαλκιτζόγλου «Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821», ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Αθήνα, σ.21.
74. https://www.kalavrytanews.com
75. https://www.epilekta.com
76. Τζων Βεϊνόγλου……
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Ορισμένοι νεότεροι ιστορικοί, στηριζόμενοι σε απομνημονεύματα, ανέφεραν ότι πριν
ξεκινήσουν οι αγωνιστές για την επιχείρηση αυτή, παρακολούθησαν δοξολογία στην Αγία
Λαύρα και πήραν μαζί τους για σημαία, το λάβαρο της μονής με τη χρυσοκέντητη παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου.77
Το ιερό λάβαρο πολλές φορές έγινε βορά λεηλασιών. Το 1772 καταγράφηκε η πρώτη
υφαρπαγή του στην Μολδοβλαχία. Οι μοναχοί της μονής με την αρωγή του Πατριαρχείου και μοναχών της Μολδοβλαχίας το εξαγόρασαν με την ανταλλαγή άλλων κειμηλίων
της μονής. Το 1780 αντίστοιχο περιστατικό με την μεταφορά του αυτήν τη φορά στην
Ήπειρο. Το 1826 και κατά την πυρπόληση του μοναστηριού από τον Ιμπραήμ το λάβαρο
διεσώθη τελευταία στιγμή χάριν των μοναχών Αθανασίου και Δανιήλ οι οποίοι το μετέφεραν στο νησί Κάμηλο της Ιθάκης. Το 1844 με δημοσίευμα!!! της εφημερίδας «ΚΑΙΡΟΙ»,
αμφισβητήθηκε το λάβαρο και ανέφερε πως το λάβαρο της ορκωμοσίας ήταν η σημαία
των Κερπενιτών (αγωνιστές της Κερπινής Καλαβρύτων) -αμφισβητήθηκε προς αποφυγή παρεξηγήσεων το λάβαρο που χρησιμοποιήθηκε και όχι το γεγονός της επανάστασης-.
Με αφορμή του συγκεκριμένου δημοσιεύματος και προς αποκατάσταση της αλήθειας
ξεκίνησε έρευνα και αναζητήθηκαν πρώτα απ’ όλα οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων
που βρίσκονταν ακόμα εν ζωή.
Οι μάρτυρες που κατεγράφησαν και πιστοποίησαν το γεγονός της χρησιμοποίησης
του λαβάρου της Αγίας Λαύρας ως επαναστατικής σημαίας, αλλά και του γεγονότος της
επανάστασης της 21ης Μαρτίου 1821 ήταν σύμφωνα με τα αρχεία της μονής οι: αντιστράτηγος Β. Πετιμεζάς, Σπύρος Καρασπύρος, Μπολιαρίτης, Σταμάτης Μποτιώνης,
Καλλιμάνης εκ Σαββανών, Θεοδ. Ανδρικόπουλος, Π. Κασκανδραμης, Π. Θεοδωρόπουλος
από του Φίλια, Πρόκριτος Κ. Παπαδαίος από Μαζέικα, Γιαννάκης Λαμπρόπουλος εκ
Παγκρατίου, Αν Παπανικολάου, Απ. Παναγόπουλου εκ Βυσωκάς, ο τότε (1821) διάκονος
του Π.Π. Γερμανού και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος,
ο Αλεξ. Δεσποτόπουλος από το Αίγιο ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας 25η
Μαρτίου 1881 και συγκινημένος θυμήθηκε την ιστορική εκείνη ώρα αφού και ο ίδιος
είχε ορκισθεί. Μαρτυρούσε όμως και το ίδιο το λάβαρο που έφερε τούρκικο βόλι κατά
την επίθεση στα Καλάβρυτα (21/3/1821) και ήταν εμφανέστατο ακριβώς στο κεφάλι
του αριστερού αγγέλου της εικόνας του.78
Σε μια εικόνα του Ιταλού ζωγράφου L. Lipparini υπάρχει το εξής σχόλιο: «Ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός στηρίζων την Σημαίαν του Σταυρού επί τα ερείπια των Καλαβρύτων
την 25 Μαρτίου 1821».
Η επαναστατική σημαία που υψώθηκε από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό ήταν ένα
εκκλησιαστικό λάβαρο που είχε χρυσοκεντημένη την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
και χρησίμευε ως παραπέτασμα της Ωραίας Πύλης, στη μονή της Αγίας Λαύρας. Σ’ αυτό
το 1821, όρκισε τα παλικάρια και τα οδήγησε στην επίθεση εναντίον Τούρκων των Καλαβρύτων. Όταν εδραιώθηκε η επανάσταση, κατασκευάστηκε με πρόταση του Παλαιών
Πατρών Γερμανού και μοιράστηκε στους οπλαρχηγούς λευκή σημαία που έφερε τα
σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας τον Σταυρό, κλαδί ελιάς και δυο λογχοφόρους σημαίας
με τα αρχικά ΗΕΑ-ΗΘΣ.79
77. https://www.protothema.gr
78. https://www.kalavrytanews.com/
79. Εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, 25 Μαρτίου 2001.
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Συμπέρασμα.
Γνωστές και άγνωστες γυναικείες μορφές της ελληνικής επανάστασης, που τις χαρακτήριζε η περηφάνια, το σθένος και η ευψυχία, έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία της
πατρίδας, διέθεσαν την περιουσία τους στον αγώνα και πέθαναν σε συνθήκες απόλυτης
ένδειας.
Ο αγώνας τους συγκίνησε τον παλαιό και νέο κόσμο, ενθουσίασε βασιλείς και αυτοκράτορες, λαούς και κυβερνήσεις και προκάλεσε τη συνδρομή των τριών Μεγάλων δυνάμεων και την απελευθέρωση της.
Έμειναν αθάνατες με τα ανεξίτηλα σημάδια των πράξεών τους που άφησαν στις
επόμενες γενιές. Και σε όλες τις ιστορικές περιόδους έμεινε ένας κύκλος από τα δικά τους
πράγματα, μνήμες, αξίες, που μόνο μια λέξη τους ταιριάζει “ΑΘΑΝΑΤΕΣ”.
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«Η Λυκία στην επανάσταση του 1821»
(Μάκρη, Λιβίσι, Καστελλόριζο)

Μιχάλη Παν. Δελησάββα

Η Λυκία στην επανάσταση του 1821.
Το 1821 η Μάκρη της Λυκίας της Μ. Ασίας, πόλη παραλιακή στο βάθος του Κόλπου
του Γλαύκου, με μεγάλο φυσικό λιμάνι, χτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Τελμησσού,
και το Λιβίσι, η αρχαία Καρμυλησσός, χωριό ορεινό, χτισμένο στις υπώρειες του Αντίκραγου, 8-9 χιλιόμετρα από τη Μάκρη, με 6-7 χιλιάδες πληθυσμό, που ήταν όλοι Έλληνες
χριστιανοί, ήταν σχεδόν οι μόνες πόλεις, από τις 70 και πλέον κάποτε, της Λυκίας, με
Έλληνες χριστιανούς. Όλες οι άλλες πόλεις της Λυκίας είχαν ερημώσει και οι κάτοικοί
τους μετά από συνεχείς διώξεις και βίαιους εξισλαμισμούς, (βλέπε Σπύρου Βρυώνη «Η
παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και διαδικασία εξισλαμισμού 11ος
-15ος αι.» Αθήνα Έκδοση Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008), είτε είχαν υποδουλωθεί και εξωμόσει, είτε παρέμεναν κρυπτοχριστιανοί με την ελπίδα μιας περιπόθητης απελευθέρωσης. Από την άλλη μεριά το Καστελόριζο που παραδοσιακά λογαριαζόταν
ότι ανήκε στη Λυκία επίσης, με την ουσιαστική του συμμετοχή και τη μεγάλη του ναυτική δράση κατά την επανάσταση του 1821, θα αποτελέσει και αυτό το αντικείμενο της
παρούσας έρευνας. Φαίνεται ότι για τη Μάκρη και το Λιβίσι ό,τι γινόταν προεπαναστατικά, στην Κωνσταντινούπολη, Οδησσό, Παραδουνάβειες ηγεμονίες, Ηπειρωτική Ελλάδα,
Νησιά, οι πληροφορίες και οι κινήσεις της προετοιμασίας, έφταναν και σ΄ αυτές και τις
ενδιέφεραν άμεσα. Γινόταν δηλαδή, ό,τι ακριβώς συνέβαινε και στη λοιπή Ελλάδα. Μια
γενική προετοιμασία για τον ξεσηκωμό, που θα σήμαινε την απελευθέρωση και των ίδιων
από τα δεσμά της σκλαβιάς.
Ο Σάββας Πασχαλίδης στο βιβλίο του «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» Έκδοση «Λυκία»
2018 αναφέρει για τους προ-επαναστατικούς χρόνους στη Λυκία σχετικά:
Ο Λάμπρος (Κατσώνης) μετά τήν παράδοσιν τῆς Μεγίστης καί πρό αὐτῆς ἐπεσκέφθη
τούς ὁρμίσκους καί λιμένας τῶν νησιδίων καί παραλίων τῆς Λυκίας, ἵνα ἐξασφαλίσῃ τά
νῶτα ἀπό τά τυχόν ἐλλοχεύοντα πειρατικά πλοῖα. Κατά τήν παράδοσιν παρέλαβεν ἀπομεινάρια τῶν κατοίκων τῶν νησιδίων τοῦ Λυκιακοῦ πελάγους καί μετῴκησεν αὐτά πρός περισσοτέραν ἀσφάλειαν εἰς τάς Νοτίας Σποράδας. ᾿Αντεκδικούμενοι οἱ Τοῦρκοι διά τήν βοήθειαν πρός τόν Λάμπρον Κατσώνην συνέλαβαν πολλούς Χριστιανούς Λυκίους καί τούς
ἐκρέμασαν εἰς διάφορα μέρη ἐπί πλατάνων, ἀλείψαντες τά σώματά των μέ μέλι, πρός ἐκφοβισμόν τῶν Λυκίων.
Επίσης συγκεκριμένα για τους κατοίκους του Νησιού του Αγίου Νικολάου το οποίο
βρίσκεται νότια και πολύ κοντά στο Λιβίσι και το συνδέει μακρά ιστορία με τους Λιβισιανούς:
Τά τελευταία ἀνθρώπινα λείψανα ὀλίγων ἁλιέων καί βοσκῶν ἐγκατέλειψαν τό πάτριον
ἔδαφος κατά το 1788, διότι ἐτροφοδότησαν τόν στόλον τοῦ Λάμπρου Κατσώνη, ὅταν ἐξε87

πόρθησε τά κάστρα τοῦ Καστελλορίζου καί τῆς ἀπέναντι Λυκιακῆς ἀκτῆς. Τότε ἐκ φόβου
ἐκδικήσεως τῶν Τούρκων ἐγκατέλειψαν τό νησί των καί κατέφυγαν εἰς τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἤ κατά παράδοσιν εἰς τήν Κάρπαθον ὑπό τοῦ Λάμπρου Κατσώνη.
Χαρακτηριστική είναι η πληροφορία,που καταγράφει στο βιβλίο του «Αρχαία και
Σύγχρονος Λυκία» Έκδοση «Λυκία» 2018, σελ. 248, ο πατριώτης ΜακρηνοΛιβισιανός
δάσκαλος Σάββας Πασχαλίδης. Γράφει ο Σ. Πασχαλίδης, ότι ο πατέρας του ο Πασχάλης
Πασχαλίδης, ήταν γαμπρός επ΄ αδελφή του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, ενός από τα
ηγετικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας. Ο Π. Αναγνωστόπουλος το 1818, στη Σμύρνη,
μύησε στα μυστικά της Εταιρείας μαζί με τον πατέρα του και τον μητροπολίτη Πισιδίας
Ευγένιο, καταγόμενο από την Κύπρο, όπως και άλλους πατριώτες του Λιβισιανούς. Ο
μητροπολίτης Ευγένιος, όπου στη μητρόπολή του περιλαμβανόταν, εκτός άλλων Λυκιακών πόλεων και το Λιβίσι και η Μάκρη, μετά την εκθρόνιση και τον τραγικό θάνατο του
πατριάρχη Γρηγόριου του Ε΄, έγινε αυτός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως για ένα
χρόνο. Όμως μετά από μεγάλες πιέσεις, στενοχώριες και βιαιοπραγίες εναντίον του,
παραδόθηκε τελικά στη μανία του τούρκικου όχλου και μαζί με άλλους κληρικούς, θανατώθηκε τον Ιούλιο του 1822. Επομένως έχουμε έναν επαναστατικό πυρήνα και στο Λιβίσι, τους μυημένους από τον Π. Αναγνωστόπουλο. Αλλά όλα αυτά γίνονται υπόκωφα,
κρυφά και σιωπηλά, όπως γίνεται σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα στους ΜακρηνοΛιβισιανούς, που σαν κάτοικοι των παραλίων, έχουν έτσι κι αλλιώς επαφή με τους νησιώτες, τα Δωδεκάνησα, τη Σύμη, και ιδιαίτερα με το Καστελόριζο και οι Καστελορίζιοι
έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά την οποιαδήποτε δια θαλάσσης διακίνησή τους.
Αντίστοιχα και οι υποψίες των Τούρκων σε αυτή την περιοχή κι αυτή την εποχή,
είναι ιδιαίτερα μεγάλες, όπως και τα μέτρα που παίρνει η σουλτανική εξουσία για την
πρόληψη και καταστολή οποιασδήποτε επαναστατικής κίνησης, ακόμα και υποψίας
για βοήθεια των κατοίκων προς τους επαναστάτες και περιλαμβάνουν: διώξεις, εκτοπίσεις, φυλακίσεις, σκοτωμούς, αιματοχυσία. Έτσι έχουμε και πάλι την εξής μαρτυρία
από το «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» σελ. 205, όπου διαβάζουμε: «Τότε [τους χρόνους
της επανάστασης του 1821] οι μεν Λιβισιανοί εξετοπίσθησαν υπό των Τούρκων εις τα
Τουρκοχώρια της ενδοχώρας, όπου παρέμειναν πέραν του 1830, και εδοκίμασαν τας

Λυκία-Μάκρη-Λιβίσι. Απόσπασμα από Χάρτη του Lizar 1828.
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συνήθεις ατιμώσεις, ταπεινώσεις και εξωμόσεις…. Οι δε Καστελορίζιοι εγκατέλειψαν
το νησί των και κατέφυγαν εις Νοτίους Σποράδας, βοηθήσαντες τον ναυτικόν αγώνα
της επαναστατημένης Ελλάδος».
Και φαίνεται επίσης ότι το εθνικό φρόνημα κρατήθηκε άσβηστο και στους κατοίκους
των δυο αυτών πόλεων της Λυκίας, του Λιβισιού και της Μάκρης, που αγωνίστηκαν να
κρατήσουν φρόνημα, πίστη και γλώσσα σε ένα συνεχή και επίμονο αγώνα αιώνων.

Ένα «Κρυφό Σκολειό» άλλης μορφής.

Το είδος του κρυφού αυτού σχολειού που είδε το φως και εφαρμόστηκε στο Λιβίσι και
στη Μάκρη, δεν διαφέρει ουσιαστικά εκείνου της παράδοσης και ενίοτε του θρύλου.
Γιατί κατά την άποψή μας «κρυφό σκολειό» υπήρχε και εκεί, όπως και σε όλες τις σκλαβωμένες ελληνικές κοινότητες. Και ήταν επόμενο, γιατί οι μόνοι που ήξεραν «τα γράμματα», το Ψαλτήρι και το Οχτωήχι δηλαδή, ήταν οι ιερείς, και από αυτούς διατηρήθηκε, ό,τι
μπόρεσε να διατηρηθεί από τη γραφή, μαζί με τη γλώσσα, την πίστη και την εθνική συνείδηση. Στο «κρυφό σκολειό» του Λιβισιού και της Μάκρης και πάλι πρωταγωνιστές
είναι οι αγράμματοι ιερείς, και τόποι «διδασκαλίας» οι ναοί, αν και δεν αποκλείεται καθόλου η εκδοχή να γίνονταν μαθήματα γλώσσας και γραφής από τους ιερωμένους, κατ΄
ιδίαν, στα σπίτια των ενδιαφερομένων. Όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονταν στις
εκάστοτε τοπικές συνθήκες, και σύμφωνα με τον φανατισμό και τις απαγορεύσεις του
Τούρκου αγά, διοικητή της Κοινότητας.
Ως προς το Λιβίσι και τη Μάκρη της Λυκίας, ως προς το «κρυφό σκολειό» και τις
ιδιαιτερότητές του εκεί, την πληροφορία μας δίνει και πάλι ο πατριώτης μας ΜακρηνοΛιβισιανός δάσκαλος Σάββας Πασχαλίδης στο «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία»: «Εις τα
αρχάς του ΙΘ΄ αιώνος προ της ελληνικής επαναστάσεως,
εδίδαξαν εις το κρυφό σχολειό οι ιερείς: παπα-Θεοφάνης,
και παπα-Λους (Ηλίας) εκ Σύμης. Μετά την επανάστασιν
και μέχρι του 1842, ο παπα-Θεοδόσης Παπαπολίτης και
παπα-Κωσταντής». Απόγονοι του παπα-Θεοδόση Παπαπολίτη είναι οι ονομαστοί πατριώτες μας ΜακρηνοΛιβισιανοί Σάββας Παπαπολίτης (της ΕΠΕΚ) και Νίκος Παπαπολίτης (Καθηγητής της Νομικής του Παν|μίου Αθηνών).
Προπάππος τους ήταν ο αγωνιστής στον Αγώνα του 1821,
από τη Δωρίδα της Ρούμελης, Χαράλαμπος Παπαπολίτης,
που πήρε μέρος εκτός των άλλων μαχών και στη μάχη της
Αράχωβας υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, στη συνέχεια
πληρεξούσιος της περιοχής του στην Β΄ και μετέπειτα στην
Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου 1828. (Σημ. Σημερινός
απόγονός τους είναι ο Γιάννης Παπαπολίτης, δικηγόρος,
Μέγας Χορηγός στα Ανταμώματα των Απανταχού ΜακρηΔάσκαλος Σάββας Πασχαλίδης
νών-Λιβισιανών, που διοργανώνει η Εταιρεία Ιστορικών
Ερευνών ΛΥΚΙΑ).
Η ιδιαιτερότητα που επισημαίνουμε σ΄ αυτή τη σχετική εκδοχή του «κρυφού σκολειού»
στο Λιβίσι και στη Μάκρη της Λυκίας, βρίσκεται στη συνέχεια της σημείωσης του Σ. Πασχαλίδη, όπου διαβάζουμε: … «Τούτων προηγήθησαν τυφλοί τινές δάσκαλοι, οι οποίοι
υπό τύπον ομηριδών ραψωδών, διέτρεχον τας πολίχνας και τας κώμας, και εδίδασκον
τα ελληνόφωνα ολίγα γράμματα»...
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ΜακρηνοΛιβισιανοί αγωνιστές στην επανάσταση του 1821.
Αν και είναι πολύ δύσκολο και μέσα στις τότε συνθήκες φόβου αλλά και έξαρσης από
την άλλη, να εντοπιστούν οι ΜακρηνοΛιβισιανοί που έφυγαν από την μικρή τους πατρίδα για να πάρουν μέρος στον Αγώνα του 1821, εν τούτοις διασώζονται κάποια
ονόματα πατριωτών μας από το Λιβίσι και τη Μάκρη, όπως και πολλών άλλων από όλες
τις ελληνικές Κοινότητες της Μ. Ασίας, που έλαβαν μέρος και έπεσαν για την ελευθερία.
Έτσι από τον Τάκη Δ. Σαλκιτζόγλου αναφέρονται τρία[3] ονόματα από Μάκρη και ένα
[1] από Λιβίσι:
- Μάκρη
Λάσκαρης Θεόδωρος, υπό τον Κ. Σέρβο
(ΓΑΚ Υπ.Πολ., Φ. 30/3)

Νικολάου Κωσταντής, υπό τον Κ. Σέρβο
(ΓΑΚ Υπ.Πολ., Φ. 30/3)
Παναγιώτου Δημήτριος
(ΓΑΚ Γεν.Φροντ., Φ. 6/190)

- Λιβίσι
Ιωάννου Παυλής, υπο το Μιχ.Μυτιληναίο
(ΓΑΚ Υπ.Πολ., Φ. 42/66)

- Aπό τον Σάββα Πασχαλίδη στο «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» σελ. 253,
αναφέρονται [8] οκτώ, οι:
Αντώνιος Κυπραίος, που υπηρέτησε υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη,
Βασίλειος Αλτιπαρμάκης, που σκοτώθηκε στη μάχη στο Μανιάκι στις
20 Μαΐου 1825, υπηρετώντας υπό τον Παπαφλέσα,
Νικόλαος Καμπούρης, που σκοτώθηκε στα Ψαρά,
Γεώργιος Κοϊμτζής
Σταμάτης Σταμούλης,
Κωνσταντίνος Κάβουρας,
Εμμανουήλ Χατζαγγελής,

Γεώργιος Μυριαλής, υπαξιωματικός του ελληνικού ναυτικού στόλου, που
επεχείρησε, να κάψει με αυτοσχέδιο μπουρλότο, στη Ναύπακτο, μαζί με
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τον εκ Παξών ναύτη του Γεώργιο Ανεμογιάννη ή Παξινό. Όμως η τύχη δεν
ευνόησε τους δυο τολμηρούς ναυτικούς. Και ο μεν Μυριαλής σώθηκε, ο
δε άτυχος Ανεμογιάννης ή Παξινός, πιάστηκε και τιμωρήθηκε με κρεμάλα
σε ένα από τα κανόνια της τούρκικης ναυαρχίδας…
Στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας αναφέρεται ο Χαράλαμπος Παπαπολίτης συγγενής της οικογένειας Παπαπολίτη του Λιβισιού που αναφέρθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο.

O Ιμπραήμ στο λιμάνι της Μάκρης (2 Αυγούστου 1824).

Από το «The Greek revolution pt.1,A.D. 1821-1827» του Τζώρτζ Φίνλεϋ.
Ο Ιμπραήμ πασάς, βαλής της Αιγύπτου και σερασκέρης, γράφει ο Τζώρτζ Φίνλεϋ, ξεκίνησε
από την Αίγυπτο για το Μοριά στις 19 Ιουλίου του 1824, και παραπλέοντας τις ακτές, και
πιάνοντας μικρά λιμάνια στη διαδρομή, λόγω των δυνατών βορίων ανέμων (των μελτεμιών), και των κινδύνων από πειρατικά πλοία στις ανοιχτές θάλασσες, που τον καιρό εκείνο
ήταν πολλά, μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και Κρήτης, έπιασε και το λιμάνι της Μάκρης της
Μ. Ασίας, στις 2 Αυγούστου του 1824. Εκεί βρήκε και άλλες 2 φρεγάτες του στόλου του,
που επισκεύαζαν τις βλάβες, που είχαν υποστεί από τους δυνατούς ανέμους. Ήταν μέρες
του ραμαζανιού και ο Ιμπραήμ έδωσε διαταγή να βγουν τα πληρώματα στη στεριά, για να
γιορτάσουν το μπαϊράμι, που είναι η μεγάλη θρησκευτική γιορτή των μωαμεθανών.
Το απόγευμα, όλο το στράτευμα είχε πλημμυρίσει την παραλία, και όταν έδυσε ο ήλιος,
τα αναμμένα φανάρια λαμπροφώτισαν τα κατάρτια των πλοίων και όλα τα κανόνια
χαιρέτησαν τον ερχομό του ραμαζανιού. Τα πληρώματα επίσης από τη στεριά ακολούθησαν το παράδειγμα των πλοίων με ομοβροντίες. Το θέαμα ήταν αξιοθαύμαστο αλλά
και άγριο, αν κοίταζες από ψηλά την έρημη παραλία της Μάκρης, κι από τους λαξευτούς
τύμβους της αρχαίας Τελμησσού…. Ξαφνικά, και ενώ τα μπουμπουνητά των πυροβόλων
και των μουσκέτων κορυφώνονταν, για μια στιγμή κάθε θόρυβος σίγησε και καθώς ο
καπνός από τις εκπυρσοκροτήσεις απομακρυνόταν, φάνηκε το λεπτό και αργυρό φως
από το νέο φεγγάρι. Τότε μια παρατεταμένη ζητωκραυγή ανέβηκε από το στράτευμα,
και ένα λεπτό μετά, μια εκατοντάδα φωτιές άναψαν στο στρατόπεδο.
Έπειτα η γραμμή έσπασε και οι στρατιώτες έτρεξαν να πάρουν το μερίδιό τους στο
πιλάφι, θυμίζοντας στον παρατηρητή ότι αυτή η στιγμή θα πρέπει να είναι ένα ευχάριστο
διάλειμμα, περαστικό, που περνάει μέσα από ένα αιματηρό δράμα…. Δεν γνωρίζουμε
πόσες ημέρες ο Ιμπραήμ έμεινε στον κόλπο της Μάκρης. Γνωρίζουμε όμως από τον ίδιο
ιστορικό ότι στη συνέχεια ο στόλος του ανέβηκε πιο πάνω, βορειότερα, στο Μπουδρούμι (Αλικαρνασσό) κι εκεί συναντήθηκε με την άλλη τούρκικη αρμάδα, που είχε ναύαρχο
τον Χοσρέφ πασά.
Έτσι η συνολική δύναμη του στόλου, ήταν: 74 πλοία υπό τον Χοσρέφ, 20 φρεγάτες,
25 κορβέτες και 40 μπρίκια και σκούνες, με περίπου 300 μεταγωγικά διαφόρων σχημάτων και μεγεθών. Δεν γνωρίζουμε πόσες μέρες ο στόλος του Ιμπραήμ έμεινε στο λιμάνι
της Μάκρης, αλλά, η επισκευή των βλαβών των πλοίων του και η τροφοδοσία του στρατεύματός του έγινε από Μακρηνούς επαγγελματίες με αρχηγό-προϊστάμενο της τροφοδοσίας, τον εκ Μάκρης Κόμητα, της Μακρηνής οικογένειας Κομήτη. Του Κόμητα αυτού ο
γιος, ο Τσελεμπής Παναγιώτης Κόμητας «μεγάλως ισχύσας παρά τη Υψηλή Πύλη κατά
την Επανάστασιν… δεν ελησμόνησε και την μικράν του πατρίδα, την Μάκρην, την οποίαν ποικιλοτρόπως εξυπηρέτησεν», κατά τον Σ. Πασχαλίδη (στο «Αρχαία και σύγχρονο
Λυκία» σελ. 323).
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Μάκρη 1803 - Luigi Magyer.

Μια αυθεντική μαρτυρία σχετική με την επανάσταση του 1821 στο Λιβίσι.
Η μαρτυρία αυτή καταγράφηκε από τον μεγάλο δάσκαλο και πατριώτη Μιχαήλ Μουσαίο
(1829-1896) «το φως του Λιβισιού και της Μάκρης» όπως τον αποκαλούσαν οι πατριώτες του. Τη διήγηση αυτή, ο Μ. Μουσαίος την άκουσε το 1855 από γέρους της εποχής
εκείνης, και την κατέγραψε για τους επερχόμενους. Το κείμενο, γραμμένο στο ΜακρηνοΛιβισιανό γλωσσικό ιδίωμα έχει τον τίτλο: «Πώς ισηκώστηκάσιν οι Τουρκαλλάδοι να
σβάξουν τους ι-Χριστιανός εις του Λιβίσιν, εις την πιρίστασιν, εις τα 1822», και αποδίδεται ως εξής: «Πώς ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι να σφάξουν τους χριστιανούς στο Λιβίσι,
κατά την επανάσταση, στα 1822». Η μαρτυρία αυτή είναι δημοσιευμένη στο βιβλίο του
Καθηγ. Νικολάου Ανδριώτη, «Το Ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας Μ. Ασίας» 1961, που
είναι μια εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέτη από γλωσσολογικής κλπ. πλευράς του
γλωσσικού ιδιώματος, που μιλιόταν κάποτε στη Μάκρη και στο Λιβίσι. Το κείμενο της
μαρτυρίας αυτής παρατίθεται από τον Νικ.Ανδριώτη στο τέλος της μελέτης, είναι ένα
πυκνογραμμένο κείμενο τριών μεγάλων σελίδων (σελ.104-106) και φέρει τον τίτλο:
«Διαλεκτικό Κείμενο», για να δείξει ασφαλώς την γλωσσολογική αυθεντικότητά του, και
τη γνησιότητά του σαν ένα χαρακτηριστικό δείγμα της διαλέκτου (του γλωσσικού ιδιώματος) που απασχόλησε τη μελέτη του.
Όμως για μας πέραν των ανωτέρω το κείμενο και η μαρτυρία αυτή που διασώζει ο Μ.
Μουσαίος, έχει και άλλες σημασίες και διαστάσεις. Δείχνει κατ’ αρχήν πολύ έντονα το
φόβο, την ανασφάλεια, και τη σύγχυση που επικράτησε μεταξύ των Λιβισιανών με τις
διώξεις και τις φοβέρες των Τούρκων εκείνο τον πρώτο καιρό της επανάστασης. Φοβέρες
και βιαιοπραγίες αναίτιες ασφαλώς, προπαντός παράλογες, προς παραδειγματισμό, και
εκφοβισμό των ραγιάδων, για να μην τολμήσουν να μιμηθούν ή να τρέξουν να βοηθήσουν
τους επαναστατημένους ομοεθνείς τους. Το κείμενο αυτό επίσης, φανερώνει και το αποτυπώνει πολύ καλά, με θαυμαστή λακωνικότητα και σοφία, όλη τη νοοτροπία του ραγιά
και τα τερτίπια που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του, όπως και σε
όλες τις δύσκολες περιστάσεις, για να επιβιώσει. Δυστυχώς είναι αδύνατον να παραθέσουμε αυτό το θαυμάσιο ντοκουμέντο, που είναι ένα κειμήλιο προφορικού λόγου. Γι΄
αυτό θα αρκεστούμε να ακολουθήσουμε το νήμα της διήγησής του, και να επισημάνουμε,
αναγκαστικά αποσπασματικά, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του.
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ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ, ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ

«Πώς ισηκώστηκάσιν οι Τουρκαλλάδοι να σβάξουν τους ι-Χριστιανός εις του Λιβίσιν, εις την πιρίστασιν, εις τα 1822»
(Πώς ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι να σφάξουν τους χριστιανούς κατά την επανάσταση, στα 1822). Η απόδοση του κειμένου,
αποσπασματικά, στην τρέχουσα γλώσσα μας:

…«Το 1821, λέει ο ανώνυμος αφηγητής, ξεσηκώθηκαν οι Μωραΐτες σε επανάσταση
ενάντια στο βασιλιά [τον σουλτάνο]. Τότε ο Σουλτάν Μαχμούτης, ο σουλτάνος, κρέμασε
τον πατριάρχη Γρηγόριο, και τους δεσποτάδες στην Πόλη, και οι Τουρκαλάδες αγρίεψαν
και πήραν φόρα να ξεκάνουν και να λεηλατήσουν όλους τους χριστιανούς. Όταν κρέμασαν τον πατριάρχη Γρηγόριο, έγινε πατριάρχης ο δικός μας, ο Ευγένιος, μητροπολίτης
Πισιδίας μέχρι τότε, ποιμένας άξιος και άφοβος. Στα 1822 που οι Έλληνες έκαψαν την
τούρκικη αρμάδα, ξεσηκώθηκαν και οι δικοί μας Τουρκαλάδες εδώ, κατά πάνω στους
χριστιανούς. Και πήγαν τότε στον Οσμάν αγά, που ήταν αγάς εδώ, και του λένε: «Εμείς
αφέντη μας φοβόμαστε του ρωμιούς, γιατί έρχονται καΐκια κουρσάρικα των γκιαούρηδων στο Βαϊ (Βα»ι= λιμανάκι του Λιβισιού) και τους δίνουν οι γκιαούρηδες τροφή, και
φοβόμαστε μη μας χαλάσουν».
Ο Οσμάν αγάς αντί να τους καταπραϋνει, σηκώθηκε και ήρθε στο Λιβίσι με μια ομάδα
αρματωμένους για να σκοτώσουν τους χριστιανούς και να κάνουν το χωριό γιάγμα.
Τότε είδαν και οι χριστιανοί τους Τουρκαλάδες με τις μαχαίρες, και μαζεύονταν και ακόνιζαν και αυτοί τις μαχαίρες τους. Και τότε πήγανε στον μητροπολίτη Σαμουήλ που
έτυχε να είναι εκεί στα μέρη εκείνες τις μέρες, ήταν Μάιος μήνας. Τότε έτρεξαν πολλές
γυναίκες στο Βαϊ κι άλλες έπιασαν τα βουνά για να κρυφτούν κι ο κόσμος ήρθε τα πάνω
κάτω. Ο δεσπότης ο Σαμουήλης- η ευχή του μαζί μας- (πού είναι τώρα τέτοιοι δεσποτάδες!) έχοντας κρεμασμένο το φερμάνι στο στήθος του, στάθηκε στη μέση του Στούμπου
(της κεντρικής πλατείας του Λιβισιού), και λέει στον Οσμάν- αγά: «Για όνομα του Θεού,
πού τους πας όλους αυτούς τους λεβέντες και έφερες τον κόσμο τα πάνω-κάτω; Έχεις
καμιά προσταγή από τον σουλτάνο να σφάξεις τους ραγιάδες; Αυτοί πληρώνουν τιμημένα το χαράτσι και το φόρου τους στον βασιλέα, όπλα δεν έχουν και είναι στις δουλειές
τους άνθρωποι ήσυχοι, προσκυνημένοι. Τι πράματα είναι αυτά; Κι έφερες αυτούς τους
αρματωμένους στο ρωμαίικο το χωριό και φοβέρισες τον κόσμο»… Στη συνέχεια ο
δεσπότης, έχει το σθένος να απειλήσει τον Οσμάν –αγά, άμεσα και με βαριά απειλή.
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«Πρόσεξε του λέει γιατί θα φροντίσω να αποβούν όλα αυτά εις βάρος σου»... «Άνοιξε τα
μάτια σου, κι αν θέλετε να διαφεντέψετε το δοβλέτι, να πάτε στο Μωριά, που έχει τους
αντάρτες, να τους πολεμήσετε»… Η απειλή του δεσπότη έπιασε τόπο. «Εγώ του λέει,
ήρθα εδώ γιατί έχω πληροφορίες πως έρχονται καΐκια των γκιαούρηδων στο Βαϊ και
κάνουν ανεφοδιασμό»… Του λέει τότε ο Σαμουήλ, βάλε ανθρώπους σου να δούνε και μην
τα βάζεις με τιμημένους ανθρώπους. Ο ραγιάς είναι το λουλούδι της βασιλείας…. Τότε
έφερε μια γαρουφαλλιά στη γλάστρα και ήταν φουντωτή, την έδειξε στον Οσμάν-αγά
και του είπε: «Τη βλέπεις αυτή τη γαρυφαλλιά, τι όμορφη που είναι; Κόψε τώρα τα λουλούδια της». Ο αγάς τα έκοψε και τότε του λέει ο Σαμουήλ: «Πώς σου φαίνεται τώρα;» κι
αυτός απάντησε «δεν είναι καλή». Είπε και ο Σαμουήλ: «Έτσι είναι και το βασίλειο δίχως
τον ραγιά». Το σκέφτηκε καλά ο Οσμάν-αγάς και λέει: «Τότε θα στείλω είδηση ναρθούνε
όλοι οι αγάδες γύρω να αποφασίσουμε και νάρθεις και του λόγου σου μαζί»…
Μαζεύτηκαν όλοι οι αγάδες στη Μάκρη κι έστειλαν ένα καβαλάρη να πάει να φέρει
τον Σαμουήλ. Ο πρωτοπρεσβύτερος είχε αντιρρήσεις. «Μην πας στη Μάκρη δέσποτά μου,
τον συμβούλευε, αυτοί θα βάλουν ανθρώπους να σε σκοτώσουν στο δρόμο». Ο Σαμουήλ
δεν έκανε πίσω. «Εσύ παπά μου έχεις την παπαδιά και τα παιδιά σου, εγώ δεν έχω, είμαι
καλόγερος, ούτε παιδιά έχω, ούτε σκυλιά. Κι αν με σκοτώσουν, ας φύγει ένας καλόγερος
ακόμα για το γένος»… Γίνηκε η συνάντηση στη Μάκρη και τότε οι άλλοι αγάδες το σκέφτηκαν καλύτερα, πως δεν είχαν συμφέρον να «χαλάσουν» τους χριστιανούς. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο ανώτερος, έστειλε διαταγή να τραβηχτούν ([να εξοριστούν δηλαδή)
οι χριστιανοί έξι ώρες μακριά από τη θάλασσα, να βάλουν φρουρούς να φυλάνε το χωριό
(το Λιβίσι), καθώς και να στέλνουν κάθε μήνα πέντε νοικοκυραίους, ομήρους, για ασφάλεια της συνθήκης, στα Μούγλα («ήταν πέντε κεφάλια Ρουμέϊκα στον τουρβάν») … Στο
τέλος της διήγησης ο αφηγητής εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Σαμουήλ για τη
σωτηρία του Λιβισιού.
Αναθυμάται τι χαλασμός έγινε στη Χίο και στο ΑΪβαλί και στη Μαγνησία, όπου οι
Τούρκοι είχαν αρπάξει τα κορίτσια και τα πουλούσαν στην Κων/πολη … Και καταλήγει
με ένα ξέσπασμα που τον λυτρώνει από το ζόφο αυτών που αφηγήθηκε παραπάνω.
«Αλλά κι εμείς οι Έλληνες, λέει» (και τα λέει αυτά στον μεγάλο δάσκαλο, το 1855, αυτός
ένας ανώνυμος ραγιάς ακόμα) «τι τους κάναμε τους Τουρκαλάδες, με τη χάρη του Θεού,
στη Χιό, στη Μυτιλήνη, στη Σάμο, στην Κω... Κι όπου αλλού πολέμησαν σαν λιοντάρια, ο
Διάκος και ο Κολοκοτρώνης ο Νικηταράς, ο Μπότσαρης, και έκαναν τους Τούρκους
γης-μαδιάμ, τους πήρε ο διάολος… Έπειτα έβαλαν το χέρι τους και ο Ρούσσος, ο Εγγλέζος
και ο Φραντσέζος και τους νίκησαν στο Ναυαρίνο, κι έγινε η Ελλάδα βασίλειο… Δόξα σοι
ο Θεός… Κι έχει ο Θεός και για τα μας. Αμήν»…

Το Καστελλόριζο στον Αγώνα του 1821.

Το Καστελλόριζο περιήλθε στην κυριότητα των Τούρκων το 1522 μ.Χ. και παρέμεινε υπό
τον τουρκικό ζυγό μέχρι το 1913. Διοικητικά υπήγετο στη δικαιοδοσία του μπέη της
Ρόδου. Αν και υπό τούρκικη κυριαρχία το Καστελλόριζο έγινε ορμητήριο Αλγερινών
πειρατών, μέχρι που ο Λάμπρος Κατσώνης (Λειβαδιά 1752- 1805) ως Έλληνας αξιωματικός του Ρωσικού ναυτικού, που οργάνωσε κατά τη διαδρομή της δράσης του στην
Ελλάδα πειρατικές εκστρατείες κατά των Οθωμανών, το 1788 νίκησε τους πειρατές που
λυμαίνονταν το Καστελλόριζο και τη γύρω περιοχή, και απομάκρυνε για ασφάλεια, τους
Έλληνες κατοίκους του νησιού στις Νότιες Σποράδες.
Προεπαναστατικά πολλοί Καστελλορίζιοι είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία και έτσι
ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν στον αγώνα:
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Εκ των μυηθέντων στους σκοπούς της Φιλικής Επανάστασης Καστελλοριζίων ήτο ο
πλοίαρχος Πιτσιώνης, αντιπρόσωπος της Φιλικής Εταιρείας εν Καστελλορίζω, ο ιεροκήρυξ
Κουτιάδης,ο ιερεύς Κύριλλος, ο δάσκαλος Κισθήνιος (είχε τη συνήθεια να φορά ως ένδυμα
τη φουστανέλλα) και ο Κωσταντίνος Κουρής, διαπρέψας στη ναυμαχία της Σάμου.... Πρό
της εξεγέρσεως, οι κάτοικοι της νήσου, θέλοντες να έχωσι ελευθέρας τας χείρας, απέστειλλαν δια των πλοίων των, τας οικογενείας των εις Κάρπαθον, Σύμην, Κάσσον και Αμουργόν...
.Πολλοί των ναυτών του κατετάχθησαν ως πηδαλιούχοι, πυροβοληταί και ναύται, εις τα
πλοία του Μιαούλη, Κανάρη, Μπουδούρη, Βώκου, Αποστόλου, τιμηθέντες μετά την λήξιν
του αγώνος... [Βαρδαμίδης 1948]
Οι Καστελλορίζιοι κατά την επανάσταση του 1821 αν και απολάμβαναν ειδικά προνόμια, και είχαν σύστημα αυτοδιοίκησης την Δημογεροντία, κατά τον Ιωάννη Μ. Χατζηφώτη: («Καστελλόριζο ο Ακρίτας του Αιγαίου» εκδ. Ίρις Αθήνα, 1996), ξεσηκώθηκαν από
τους πρώτους. Ας σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με επίσημη αναφορά του Ιωάννη Καποδίστρια «προς τους Αντιπροσώπους των τριών Συμμάχων Αυλών», ο πληθυσμός του νησιού
έφτανε τις 2.500 ψυχές. Από το «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» πληροφορούμαστε επίσης
ότι οι Καστελλορίζιοι προσέφεραν στον Αγώνα 39 μπρικογόλετα με 400 ναύτες, καθώς
και πολλά μικρότερα πλοία για να χρησιμοποιηθούν ως πυρπολικά. Αλλά και οι ίδιοι ως
νησιωτική Κοινότητα κατήρτισαν στολίσκο από ικανό αριθμό πλοίων και περιέπλεαν τη
νησί, καθώς και τις νότιες ακτές του Αιγαίου προς λαφυραγωγία, αλλά και παρεμπόδιση
του ανεφοδιασμού των τουρκικών στρατευμάτων που μάχονταν στην Πελοπόννησο.
Οι Τούρκοι, θέλοντας να παραλύσουν οποιοδήποτε κίνημα, συνέλαβαν 96 προκρίτους
Καστελλορίζιους και τους έστειλαν σιδηροδέσμιους στην Αττάλεια. Οι Καστελλορίζιοι
εξόπλισαν πλοία, πήγαν στην Αττάλεια, εξουδετέρωσαν τη φρουρά και τους απελευθέρωσαν δια της βίας. Ακολούθησε καταδίωξη και ναυμαχία στον κόλπο της Αττάλειας,
όπου τα πλοία του Καστελλορίζου κατέλαβαν δυο πολεμικά τουρκικά πλοία τα οποία
λεηλάτησαν.(Βαρδαμίδης 1948).
Κατά την ναυτική επιχείρηση του ελληνικού ναυτικού επίσης, με σκοπό την πυρπόληση του τούρκικου στόλου, που ναυλοχούσε στην Αλεξάνδρεια, το 1825, με πυρπολητές
τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Θεοφάνη Βώκο και τον Μανώλη Μπούτη, υπό την αρχηγία
του Μανώλη Τομπάζη, συμμετείχε μοίρα με πλοία από το Καστελόριζο, που έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα και ανδρεία. Την ίδια εποχή, έχουμε και μια επιτυχή απόβαση στο τουρκοκρατούμενο νησί, του Παπανικολή. Ενώ κατά την διακυβέρνηση του Καποδίστρια, το
Καστελλόριζο δέχτηκε μια μεγάλη επίθεση αγγλικής ναυτικής μοίρας με σκοπό την
εξάρθρωση των ορμητηρίων των πειρατών που λυμαίνονταν την περιοχή.
Για την προσφορά των Καστελλοριζίων στον κατά θάλασσαν Αγώνα, έχουμε τη μαρτυρία του Παλαιών Πατρών Γερμανού, που περιλαμβάνεται στο έργο του «Απομνημονεύματα τινά της κατά του τυράννου των Ελλήνων Οπλοφορίας και τινών Πολιτικών
συμβεβηκότων εν Πελοποννήσω κατά την Πρώτην της Διοικήσεως Περίοδον» (1837),
όπου διαβάζουμε:
«Κατά δε την θάλασσαν αφού εξήλθον τα ελληνικά πλοία εις το Αιγαίον Πέλαγος, ύψωσαν την σημαίαν της ελευθερίας αι Κυκλάδες και Σποράδες νήσοι, όσαι δεν είχον κατοίκους
Τούρκους, και προ πάντων η Σάμος, ήτις οδηγουμένη από τον Λυκούργον Λογοθέτην κατόρθωσε μιαν δύναμιν στρατιωτικήν αξιόλογον και με το να πλησιάζει την Ασίαν έκαμεν
εφόδους συνεχείς εις τα παράλια της Ασίας και ελεηλάτουν εκείσε τα Τουρκοχώρια και
εφόνευον πολλούς και ηχμαλώτιζον και ελάμβανον ικανά λάφυρα. Ομοίως και οι Κασιώται
και οι Καστελλορίζιοι με τα μικρά των πλοία επροξένησαν φρίκην και τρόμον εις τα παράλια της Συρίας, και πολλά εκ των τουρκικών εμπορικών πλοίων εκυρίευσαν».
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1895. Το Καστελλόριζο.

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
- Αρχείο Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών ΛΥΚΙΑ.
- Βρυώνης Σπύρος: «Η παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος-15ος αιώνας), Έκδοση Μ.Ι.Ε.Τ.
- Μιχαήλ Μουσαίος: Χειρόγραφα (Αρχείο Καλλιόπης Μουσαίου στο αρχείο Βασίλη Μουσαίου)
- Πασχαλίδης Σάββας: «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία», από το αρχείο του εγγονού του Κυριάκου Σαράφη,
Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών ΛΥΚΙΑ, Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ 2018).
- Σαλκιτζόγλου Α. Τάκης: «Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821. Η συμβολή των Μικρασιατών στον
εθνικό αγώνα» (έκδοση ΄Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού).
- Ανδριώτης Ν.Π: «Το ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας», Έκδοση Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1961.
- George Finley: «The Greek revolution pt.1, A.D. 1821-1827».
- Ιωάννης Μ. Χατζηφώτης: «Καστελόριζο ο Ακρίτας του Αιγαίου» Έκδοση Ίρις Αθήνα 1996.
- Ιωάννης Καποδίστριας: «Προς τους Αντιπροσώπους των Τριών Συμμάχων Αυλών» (H αναφορά στο βιβλίο
ανωτέρω βιβλίο του Ι. Μ. Χατζηφώτη).
- Παλαιών Πατρών Γερμανός: «Απομνημονεύματα τινά κατά της του τυράννου των Ελλήνων Οπλοφορίας
και τινών Πολιτικών συμβεβηκότων εν Πελοποννήσω κατά την Πρώτην της Διοικήσεως Περίοδον» 1837.
- Τάκης Ιωαννίδης «Το λάβαρο της Επανάστασης του 1821 και η Σμύρνη» (7-12-2007).
- Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
- Ευάγγελος Ν. Βαρδαμίδης «Ιστορία της νήσου Μεγίστης (Καστελλορίζου)» Έκδοση Ελληνικά Γράμματα,
Αλεξάνδρεια 1948
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Όψεις της συμμετοχής των Ελλήνων της Ιωνίας
στην Επανάσταση του 1821:
Από τις Κυδωνίες και τη Σμύρνη, στην «Ιώνιο-Ιωνική Φάλαγγα».
Θεοφάνη Μαλκίδη
1.Εισαγωγή
Ως αρχική παραδοχή θα πρέπει να αναφερθεί πως ενώ η συμβολή των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας και ειδικότερα αυτών της Ιωνίας (όπως και των υπόλοιπων Ελλήνων της
Ανατολής) στην Επανάσταση του 1821 είναι εξίσου σημαντική με αυτή των υπόλοιπων
Ελλήνων, εντούτοις είναι αποσιωπημένη και περιθωριοποιημένη.
Στην ουσία δεν έχει μέχρι σήμερα αναλυθεί, διερευνηθεί και αξιολογηθεί η συμμετοχή
και η προσφορά των Ελλήνων της Ιωνίας και γενικότερα των Μικρασιατών στον Αγώνα
του 1821. Η επίσημη, η σχολική ιστορία όταν δεν ασχολείται επιφανειακά και αντιστρόφως
ανάλογα με την ενεργό συμμετοχή του Μικρασιατικού Ελληνισμού στον αγώνα της Ανεξαρτησίας και Ελευθερίας, καταγράφει ελάχιστα μόνο σημεία για τους διωγμούς και τις
σφαγές (π.χ Κυδωνίες, Σμύρνη, κ.ά) και παραλείπεται η δυναμική, η ενεργητική συμμετοχή των Ελλήνων ολόκληρης της Μικράς Ασίας στην εθνικοαπελευθερωτική προσπάθεια.
Το κείμενο διερευνά τη συμβολή του Ελληνισμού της Ιωνίας στην Επανάσταση του
1821, επικεντρώνοντας την έρευνα και την ανάλυση στις ψηφίδες της συμμετοχής στον
απελευθερωτικό Αγώνα με επίκεντρο τις Κυδωνίες και τη Σμύρνη καθώς και τη δημιουργία και τη δράση της «Ιώνιου-Ιωνικής Φάλαγγας», του οργανωμένου στρατιωτικού
σώματος το οποίο συμμετείχε σε διάφορες μάχες στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Στην Αργολίδα και στο Μυστρά, στη Δόμβραινα (Δομβραίνα), στην Αράχοβα, στο
Δίστομο και την Ακρόπολη των Αθηνών, ενώ μετά την εκστρατεία της Χίου υπό τον
Κάρολο Φαβιέρο η Φάλαγγα διαλύθηκε και αργότερα πολλοί εκ των μελών της εντάχθηκαν στις στρατιωτικές μονάδες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον Κυβερνήτη Ιωάννη
Καποδίστρια. Η «Ιώνιος-Ιωνική Φάλαγγα» αποτελεί την οργανωμένη συμβολή των Ελλήνων της Ιωνίας στην Επανάσταση, συμβολή η οποία μαζί με τις γνωστές και τις περισσότερες φορές άγνωστες συμμετοχές, στον απελευθερωτικό Αγώνα, μεμονωμένων Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είναι ένα σημαντικό πεδίο έρευνας και ανάλυσης.
Το κείμενο αναδεικνύει, εκτός από τη συμβολή των Μικρασιατών και ειδικότερα των
Ελλήνων της Ιωνίας στην Εθνεγερσία μέσα και από την «Ιώνιο-Ιωνική Φάλαγγα», την
αναγκαιότητα να προβληθεί το σύνολο των καταγόμενων από την Ιωνία αγωνιστών
-ηρώων της Επανάστασης και βεβαίως να ενταχθεί η Μικρασιατική συμμετοχή στην
ελληνική επίσημη και σχολική ιστορία, την δημόσια αναφορά και συζήτηση. Μία σημαντική παράλειψη η οποία απαιτεί διόρθωση, ως ελάχιστη οφειλόμενη ενέργεια και πράξη έναντι των Μικρασιατών απελευθερωτών μας.
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2. Η Επανάσταση στη Μικρά Ασία και ειδικότερα στην Ιωνία
Σε επιστολή του με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 1827 προς τον Βρετανό υφυπουργό Άμυνας
και Αποικιών Robert Wilmot-Horton, ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας αναφέρει,
μεταξύ των άλλων, τα εξής για τη Μικρασιατική συμβολή στον απελευθερωτικό Αγώνα:
«Με ρωτάτε ποια θα έπρεπε να είναι τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδος. Σας απαντώ. Τα
σύνορα της Ελλάδος εδώ και τέσσερις αιώνες, από την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, έχουν οροθετηθεί από ακλόνητα δικαιώματα, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε οι ανυπολόγιστες συμφορές από τους Τούρκους, ούτε η πολεμική κατάκτηση κατόρθωσαν ποτέ να
παραγράψουν. Χαράχθηκαν δε αυτά τα σύνορα από το 1821 από το αίμα το ελληνικό, που
χύθηκε στις σφαγές των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του
Μεσολογγίου και στις πολυάριθμες ναυμαχίες και πεζομαχίες, στις οποίες δοξάστηκε τούτο
το Έθνος. Τα πραγματικά σύνορα της Ελλάδος ήταν εκείνα που περιέγραψε ο Έλληνας
γεωγράφος Στράβων: Από την Πελοπόννησο ως τη Μακεδονία και την Ήπειρο, ως τούς
Άγιους Σαράντα, από τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους ως και την Μικρά Ασία.
Αυτά ήταν τα ιστορικά και φυσικά σύνορα της Ελλάδος, τα όποια οι Έλληνες είχαν ιερό
χρέος να διεκδικήσουν. Αυτό το χρέος το ιερό και απαραβίαστο δεν επέτρεπε στην Ελλάδα
να περιορίσει η να σμικρύνει και στο ελάχιστο τα όρια της χώρας της. Αν τα ωμά συμφέροντα των ισχυρότερων χωρών την αναγκάσουν να σιγήσει αυτό το χρέος, τότε οι Έλληνες
θα έχουν δικαίωμα να αναρωτηθούν: Άραγε οι μεσίτριες Δυνάμεις φθάνουν στο σημείο να
αναγκάσουν τους Έλληνες να εγκαταλείψουν τούς ομογενείς αδελφούς τους στον βάρβαρο
οθωμανικό ζυγό; Οι προστάτριες Δυνάμεις, όσο και αν θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο,
σύντομα θα καταλάβουν ότι η ειρήνευση της Ανατολής δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει στερεά και διαρκής αν δεν στηρίζεται στη βάση της γεωγραφικής δικαιοσύνης, και ας μη νομίζουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μονάχα με τη δύναμη των διαπραγματεύσεων!
Η Τουρκία δεν γνώριζε και δεν θα γνωρίσει ποτέ τη γλώσσα των διαπραγματεύσεων. Μονάχα με τη δύναμη των όπλων θα μπορούσε να πεισθεί».1
Είναι γεγονός ότι όλες οι αναφορές στην Επανάσταση έχουν ως γεωγραφικό πλαίσιο
τον κορμό της Ελλάδας, κυρίως την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα και το νησιωτικό τμήμα αυτής, παραγνωρίζοντας, αποσιωπώντας την σημαντική συμβολή όλων των
Ελλήνων και των Ελληνίδων και όλων των συνιστωσών του Ελληνισμού στην εθνικοαπελευθερωτική προετοιμασία και προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό και η Μικρά Ασία
αποτέλεσε μέρος αυτής της παραδοχής, παρότι ο χώρος αυτός του Ελληνισμού είχε κεντρικό ρόλο τόσο στην ανάδειξη του πανελλήνιου αιτήματος για Ελευθερία, όσο και στην
πολυποίκιλη και ποικιλότροπη συμμετοχή στον Αγώνα.
Η Μικρά Ασία και ειδικότερα η Ιωνία από πολύ νωρίς δέχθηκε τα μηνύματα της οργάνωσης και υλοποίησης του ξεσηκωμού του Έθνους. Η Φιλική Εταιρεία εξαπλώθηκε ταχέως
και σε ευρέα στρώματα στη Σμύρνη, στις Κυδωνίες και σε όλο το Μικρασιατικό Ελληνισμό.2
Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος γράφει σχετικώς τα εξής: «Εντός ολίγων ενιαυτών η εταιρεία
εξέτεινε τους πλοκάμους αυτής καθ’ άπασαν την Ανατολήν, από των Παρισίων ηγεμονιών
μέχρι της Μάνης και από των Ιονίων νήσων μέχρι των παραλίων της Μικράς Ασίας».3

1. Καποδίστριας Ι, Επιστολαί διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί. Αθήνα 1841, σ. 190-197.
2. Τσίρκας Ε. «Οι Μικρασιάτες Έλληνες και η συμβολή τους στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας,
1821» Εισήγηση στο Συνέδριο Ρήγας Φεραίος Ι. Καποδίστριας Φ. ντε Μιράντα. Η Ελληνική Σκέψη στην
Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση Αθήνα.
3. Παπαρρηγόπουλος, Κ. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Αθήνα 1870, σ. 337.
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Το 1818 αναφέρεται έντονη δραστηριότητα των Φιλικών στη Σμύρνη με βοήθεια και
από τα 95 σινάφια της, τις συντεχνίες. Την περίοδο αυτή επισκέπτεται τη Σμύρνη, ο εκ
των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας Αθανάσιος Τσακάλωφ, Σμύρνη η οποία γίνεται κέντρο
εξόρμησης κατηχητών με αρχηγό το ιατρό Μηχαήλο Ναύτη, τον οποίο ο επικεφαλής της
Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης (επιστολή της 1ης Ιουνίου 1819), το διορίζει
αρχηγό της Εφορίας της πόλης: «την εξοχότητά του, κροτών χείρας και επαινών δια τον
λίαν ένθερμον ζήλον».4 Σύζυγος του Μ. Ναύτη είναι η Κυριακή Μιτάτη η οποία θεωρείται
η πρώτη γυναίκα που μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία.5

Η «Φιλόμουσος και Φιλάνθρωπος Γραικική Εμπορική Εταιρία» της Σμύρνης, συγκέντρωσε χρήματα για την αγορά και την προώθηση πολεμοφοδίων στην επαναστατημένη Ελλάδα, όπως στην Πάτρα και το Οίτυλο της Μάνης, όπου τα όπλα και πυρομαχικά τα
παρέλαβε ο Νικήτας Σταματελόπουλος («Νικηταράς ο Τουρκοφάγος»), ο οποίος αργότερα ήταν ο επικεφαλής της Ιωνικής Φάλαγγας. Βεβαίως οι Έλληνες της Ιωνίας όπως και
γενικότερα της Μικράς Ασίας έχουν συμβολή και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως στην
κίνηση «Μερικού περί Κωνσταντινουπόλεως Σχέδιου» του Αλέξανδρου Υψηλάντη, το οποίο
προέβλεπε, μεταξύ άλλων και τον εμπρησμό του τουρκικού στόλου στην Κωνσταντινούπολη.6 Σχέδιο το οποίο όμως αποκαλύφθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό
του επικεφαλής της κινήσεως Μικρασιάτη Κωνσταντίνου Γκιούστου, πλοιάρχου του
τουρκικού στόλου και άλλων ναυτικών.
Η Επανάσταση στην Ιωνία έχει ως κέντρο τις Κυδωνίες, όπου οι μυημένοι στη Φιλική Εταιρεία ήταν περισσότεροι από 600, όπως περιγράφει ο Μικρασιάτης Ευστρά4. Τσίρκας Ε. οπ. π. σ. 5.
5. Φιλήμων, Ι. Δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, Αθήνα 2003, σ.370.
6. Μαλκίδης Θ. Αλέξανδρος Υψηλάντης: Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Λευκωσία: Αιγαίον 2010.
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τιος Παππάς, ο οποίος ανήλθε λόγω της συμβολής του στον Αγώνα στο βαθμό του
Υποστρατήγου.7
Με την έναρξη της Επανάστασης οι Κυδωνίες αριθμούσαν 30.000 έως 45.000 Έλληνες.
Η ανάπτυξή της οφείλεται στην έντονη δράση του ιερομόναχου Ιωάννη ΔημητρακέλληΟικονόμου, ο οποίος είχε εξασφαλίσει το 1773 σχετική άδεια από τον Χασάν πασά, η
οποία απαγόρευε την παρουσία Τούρκων στην πόλη.
Ο Οικονόμου8, αναδιοργάνωσε τις κοινοτικές δομές, δημιούργησε ένοπλο σώμα 1.000
περίπου ανδρών και αστυνομία9, ίδρυσε Ακαδημία στην οποία δίδασκαν διαπρεπείς
επιστήμονες του κινήματος του διαφωτισμού, όπως ο Βενιαμίν Λέσβιος10, ενώ η πόλη
είχε δέκα ναούς και υπέροχα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και οικίες
Την Επανάσταση οι Κυδωνιείς την στήριξαν με κάθε τρόπο, τόσο στην περίοδο της
προετοιμασίας με τη συμμετοχή στη Φιλική Εταιρεία11, όσο και κατά τη διάρκεια της
εξέγερσης όταν πολλοί Έλληνες εντάχθηκαν στα ένοπλα σώματα.12
Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν τον σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ να λάβει μέτρα και διέταξε τον
πασά της Προύσας Ιμπραήμ να επέμβει. Εν τω μεταξύ στις αρχές του Μαΐου του 1821 ελληνικά πλοία καταλαμβάνουν τα Μοσχονήσια στην είσοδο του κόλπου των Κυδωνιών, παρακινώντας στην ουσία τους Μικρασιάτες σε εξέγερση.13 Την 3η Ιουνίου 1821 άρχισαν μάχες όπου
οχυρωμένους Κυδωνιείς, ενίσχυσε και η αποβίβαση 1000 Ελλήνων. Στη διήμερη σύγκρουση
οι απώλειες έφθασαν στους 1500 Τούρκους και 150 Έλληνες, νεκρούς και τραυματίες. Η
πόλη τελικά καταλήφθηκε από τους Τούρκους και στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε.14
Ο Δ. Φωτιάδης καταγράφει την καταστροφή των Κυδωνιών: «…η μισοαυτόνομη πες
εκείνη πολιτεία στα Μικρασιατικά παράλια συγκέντρωσε το φθόνο και τη βουλιμία της
αρπαγής του δυνάστη. Γενίτσαροι, ζεϊμπέκια, ταγκαλάκια, γιουρούκηδες άρχισαν να μαζεύονται για να τη διαγουμίσουν. Οι λάμψεις του ντελινιού της Ερεσσού στάθηκαν το σύνθημα
ν’ αρχίσουν οι σφαγές. Στέλνουνε μήνυμα στο στόλο μας, που καθώς είπαμε βρισκόταν σ’
εκείνα τα νερά, να τους γλυτώσει από σίγουρο χαμό. Φουντάρουν τα καράβια μας έξω από
το λμάνι του Αϊβαλιού, καθώς τα νερά του ρηχά και δεν μπορούσαν να αράξουν μέσα σ’
αυτό. Κατεβάζουν τις σκαμπαβίες και τις φελούκες τους, βάζουν σε μερικές απ’ αυτές μικρά
κανόνια και τρέχουν στην ξηρά. Τους δρόμους τους διαφεντεύει κιόλας ο θάνατος, όπως οι
Τούρκοι είχανε ξεχυθεί στην πολιτεία καίοντας και σφάζοντας. Τους χτυπάνε οι μαρινάροι
μας και τους πισωγυρίζουν. Κι ο λαός ξεχύνεται με την αγωνία της σωτηρίας στην χυχή και
τους μπόγους της προσφυγιάς στο χέρι, στις σκαμπαβίες και στις φελούκες. Φορτωμένες
ως τα μπούνια, κουβαλάνε αδιάκοπα στα καράβια μας τη Ρωμιοσύνη που αποζήταγε, για
μια ακόμα φορά, να βρει τη σωτηρία στη φυγή.

7. Σάκκαρης Γ. Ιστορία των Κυδωνιών. Αθήναι 1920, σ. 105.
8. Ο Claude- Denis Raffael γράφει για τον Οικονόμου στο Histoire des evenement de la Grece, Paris 1822, σ.
195, τα εξής: «σε αυτόν τον άνθρωπο του οποίου η φήμη δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια της μικρής του χώρας,
έλειπε ίσως το θέατρο μεγαλύτερο για να προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου».
9. Σολδάτος Χ. Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1800-1922). Αθήνα
1989.
10. Τρικούπης Σ.Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Αθήνα: Α. Λιβάνη 1993, τ. Α΄ σ. 190.
11. Φιλήμων, Ι. οπ. π.σ.373.
12. Σαλκιτζόγλου, Τ. Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα
2010.
13. Πύργαρης Γ. Απομνημονεύματα Στρατηγού Ευστράτιου Πισσά. Αθήνα: Historical Quest 2017.
14. Τρικούπης, Σ. οπ.π. τ. Α σ. 189-191.
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Μα που να χωρέσουν τόσες χιλιάδες ψυχές; Σε λίγο κινδύνευαν να βουλιάξουν τα καράβια
μας από το πλήθος της δυστυχίας που σωριάστηκε σ’ αυτά. Σ’ ένα μονάχα, στον “Αγαμέμνονα”
του Τσαμαδού, 870 ψυχές έιχαν πλημμυρίσει το πόντε του, τους κοραδούρους του, τ’ αμπάρια
του. Όσοι δεν ήταν πια τρόπος να βρούνε λίγο τόπο στα καράβια μας. Απόμειναν στην ξηρά.
Οι άντρες σφάχτηκαν, οι γυναίκες και τα παιδιά πουλήθηκαν και σύρθηκαν στη σκλαβιά και
στην ατίμωση. Οι άλλοι που γλύτωσαν σκόρπισαν στα νησιά -Ψαρά. Αίγινα, Σκύρο, Ύδρα,
Σπέτσες. Μαύρη κι άραχλη η ζωή τους στον αχάριστο αγώνα να οικονομήσουν το ψωμί της
προσφυγιάς. Ελευθερία, πόσο ακριβά σ’ αγοράζουν οι λαοί! Η μόνη ευτυχία τούτων των δυστυχισμένων στάθηκε, πως πολλοί απ’ αυτούς πολέμησαν το δυνάστη στεριά και θάλασσα».15
Από τους Έλληνες των Κυδωνιών 25.000 μετακινήθηκαν στα Ψαρά και από εκεί σε
άλλα νησιά καθώς και την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου μεγάλος αριθμός από αυτούς εντάχθηκε στα επαναστατικά τμήματα υπό τον Νικηταρά και τον Αναγνωστόπουλο, μετέχοντας μεταξύ των άλλων στην πολιορκία της Ακρόπολης, στην εκστρατεία της Χίου16
έχοντας απώλειες, τις οποίες στρατηγός Πίσσας (Πισσάς) υπολογίζει σε 5.000.17
Τόσο προεπαναστατικά, με τη συμμετοχή στη Φιλική Εταιρεία18 όσο και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, το αδιαμφισβήτητο κέντρο της Ιωνίας και ολόκληρης της Μικράς Ασίας, η Σμύρνη, βοήθησε την Επανάσταση με χρήματα, εφόδια και μαχητές. Δεν απέφυγε, όπως ήταν αναμενόμενο και συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις ελληνικών τόπων που εξεγέρθηκαν, τα μαζικά εγκλήματα εναντίον της. Όπως αυτό της 27ης
Ιουνίου 1770 μετά την ήττα του Οθωμανικού στόλου στη ναυμαχία της Κρήνης (Τσεσμέ)
όταν σφαγιάστηκαν 1000-1500 Έλληνες της Σμύρνης, ενώ την 3η Μαρτίου 1797 ακολούθησε η σφαγή άλλων 1000 περίπου Ελλήνων.19
Με την έναρξη της Επανάστασης, οι Τούρκοι σκεπτόμενοι την φυγή των Ελλήνων της
Σμύρνης και την ενίσχυση του Αγώνα στο κεντρικό πεδίο τω μαχών, εφάρμοσαν ναυτικό
αποκλεισμό και έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων πλοίων στο λιμάνι της Σμύρνης.
Σε μία τέτοια περίπτωση, απαγορεύθηκε η έξοδος ενός πλοίου στο οποίο επέβαιναν διακόσιοι Έλληνες. Οι Τούρκοι απαίτησαν την παράδοση του πληρώματος και των επιβατών
και εν τέλει το πλοίο τέθηκε υπό την προστασία Γαλλικού πολεμικού σκάφους, το οποίο
βρισκόταν στη Σμύρνη. Ο Γάλλος πρόξενος της πόλης διαπραγματεύθηκε με τους Τούρκους
λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι επιβάτες και πλήρωμα δεν θα υφίσταντο καμία ποινή.
Έτσι οι Έλληνες παραδόθηκαν στους Οθωμανούς οι οποίοι ωστόσο τους έσφαξαν όλους,
ενώ στη συνέχεια οι ένοπλοι και ο όχλος στράφηκαν κατά του Ελληνικού πληθυσμού της
Σμύρνης με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν περισσότεροι από 2000 άνθρωποι.20
Με την έναρξη της Επανάστασης ο απαγχονισμός του «από Σμύρνη» Οικουμενικού
Πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄ ήταν η πράξη που συμβολίζει το φόρο αίματος του Ελληνισμού
της πρωτεύουσας της Ιωνίας και της Μικράς Ασίας. Επιπλέον, «επί δύο περίπου έτη»,
15. Φωτιάδη, Δ. Η Επανάσταση του ‘21, Αθήνα: Μέλισσα, 1971, σ. 111.
16. Έγγραφα της Επιτροπής των ελεύθερων Χίων, Αθήνα υπό Ι. Βλαχογιάννη, δαπάνη φιλοτίμων Χίων 1910,
σ. 65.
17. Μετά την λήξη της Επανάστασης και την αναγνώριση του ελληνικού κράτους επέστεψαν 12.000 Έλληνες
στις Κυδωνίες, μετά την αμνηστία την οποία τους χορήγησε ο σουλτάνος το 1832. Σαλτέλλι Ν. Κυδωνιάτης
στην εισαγωγή. σ. κη στο Φιλήμων. Ι. οπ.π. σ. 299.
18. Φιλήμων Ι. οπ. π. σ.273 και Σάκκαρης Γ. οπ. π. σ. 108.
19. Τρικούπης Σ. οπ. π. σ. 234-238.
20. Παπαδοπούλου, Α. Η Συμβολή των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής στην Παλλιγγενεσία του 1821,Αθήνα:
Λεξίτυπον 2012.
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όπως γράφει ο Ι. Φιλήμων «οι Τούρκοι προέπεμπον εις τον Άδην καθ’ εκάστην δεκάδες
Ελλήνων». Στο ολοκαύτωμα των Ψαρών σφάχτηκαν και 800 Σμυρνιοί. Οι 80 ήτανε πολεμιστές. Στις 3 Ιουνίου του ‘21 επίθεση των στρατευμάτων του Χασάν Πασά κατά των Κυδωνιών και των ηρωικών παλικαριών που είχαν σηκώσει μπαϊράκι είχε σαν αποτέλεσμα να
πυρποληθεί και να αδειάσει εντελώς η πόλη των 35.000 Ελλήνων. Γύρω στις 6.000 παλικάρια με Ελληνικά καΐκια πέρασαν στο Δυτικό Αιγαίο και συνέχισαν τον Αγώνα….Στη Σμύρνη
εις τας 28 Μαρτίου 1821, γυναίκες και νεανίδες πάλουσαι και ασθμαίνουσαι, των βαρβάρων
βοηδρομούντων με γυμνάς μαχαίρας, ερρίπτοντο εις την θάλασσαν, ίνα σωθώσι της ατιμώσεως, της σφαγής ή του εξανδραποδισμού».21
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης οι περισσότεροι αγωνιστές Μικρασιατικής καταγωγής προέρχονταν από τις Κυδωνίες, τη Σμύρνη, τα Βουρλά, αποκρύπτοντας τα
πραγματικά τους ονόματα από φόβο μήπως ξεσπάσουν αντίποινα κατά των συγγενών
τους, δηλώνοντας ως επώνυμο τον τόπο προέλευσής τους, όπως Σμυρνιός, Σμυρνιώτης
ή Σμυρναίος, Αϊβαλιώτης ή Κυδωνιάτης, Μοσχονησιώτης, Βουρλιώτης.22
Οι αγωνιστές από τις Κυδωνίες θεωρούνται πως ήταν οι πρώτοι που κατευθύνθηκαν
από τη Μικρά Ασία προς τον Ελλαδικό χώρο, προκειμένου να λάβουν μέρος στην Επανάσταση. Προσχώρησαν στις στρατιωτικές ομάδες οπλαρχηγών της Ρούμελης και του
Μοριά ή συγκρότησαν αυτόνομες οι οποίες αποτελούνταν μόνο από καταγόμενους από
τις Κυδωνίες όπως του Χατζή Αποστόλη, του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, του Δημήτριου
Μοσχονησιώτη που εκπόρθησε το κάστρο του Ναυπλίου στις 30 Νοεμβρίου του 1822.
Επίσης του επικεφαλής του σώματος τριακοσίων Κυδωνιέων που αγωνίστηκε κατά του
Δράμαλη, Δημήτριου Καπανδάρου,23 των πέντε αδελφών Πίσσα, ένας εκ των οποίων, ο
Ευστράτιος, στα «Απομνημονεύματά» του, υπολογίζει τους πεσόντες στις διάφορες
μάχες Κυδωνιείς σε πέντε χιλιάδες.24
Η προσφορά της Σμύρνης, της πρωτεύουσας της Μικράς Ασίας είναι εξίσου σημαντική κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ενώ με τα επώνυμα Σμυρναίος, Σμυρνιός, Σμυρνιώτης, Σμυρνιωτάκης, καταγράφτηκαν 184 αγωνιστές της Επανάστασης, χωρίς να
υπολογιστούν όσοι άλλοι δήλωσαν το πραγματικό τους επώνυμο, δηλώνοντας ως τόπο
καταγωγής τους τη Σμύρνη. Και βεβαίως στους Σμυρνιούς θα πρέπει να προστεθούν οι
Μπουρνοβαλήδες, οι Κουκλουτζαλήδες, οι Νηφιώτες, οι Βουρλιώτες, οι Τσεσμελήδες και
άλλοι καταγόμενοι από τη Μικρά Ασία.25
Ακόμη, η παρουσία των Μικρασιατών στην Επανάσταση είναι και προσφυγική.26 Από
φόβο για την προσωπική τους ασφάλεια, όπως αναφέρεται σε προξενική αναφορά της
3ης Μαΐου 1821 από τη Σμύρνη, σημαντικό μέρος του πληθυσμού επέλεξε τη φυγή.27 Οι
Κυδωνίες εγκαταλείφθηκαν,28 ενώ από τη Σμύρνη έφυγε μεγάλο μέρος του Ελληνικού
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Φιλήμων Ι. οπ. π. σ. 287.
Σαλκιτζόγλου,Τ. οπ. π. σ. 67.
Χατζηαντωνίου Κ. Μικρά Ασία. Ιστορία των Νέων Χρόνων. Αθήνα: Γόρδιος 2011, σ. 62.
Πύργαρης, Γ. οπ. π. σ.35.
Σαλκιτζόγλου, Τ. οπ.π. σ. 56.
Πρασσά Α. «Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Επανάσταση του ΄21», στο Ιστορία της Μικράς Ασίας, Αθήνα
2011, σ. 7-39.
27. Clogg, R., «Smyrna in 1821: Documents from the Levant Company Archives in the Public Record Office»,
Μικρασιατικά Χρονικά 15 (1972), σ. 321.
28. Σχετικά με την εγκατάλειψη της πόλης και την επιστροφή μέρους των Ελλήνων μετά το 1827, βλ. Σακκάρης, Γ., οπ.π. σ. 112, Καραμπλιάς, Ι., Ιστορία των Κυδωνιών: Από της ιδρύσεώς των μέχρι της αποκαταστά-
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πληθυσμού.29 Σύμφωνα με αναφορά του 1825 βρίσκονταν στο Ναύπλιο (σε οικισμό που
αργότερα ονομάστηκε από τους Καποδίστρια και Βούλγαρη «Πρόνοια»)30 Έλληνες από
τις Κυδωνίες, τα Βουρλά, την Καισάρεια, τη Μαγνησία, το Μοσχονήσι, την Πέργαμο, τη
Σμύρνη, τις Παλαιές και Νέες Φώκαιες.
Έλληνες της Μικράς Ασίας κατευθύνθηκαν προς τις Κυκλάδες, κυρίως προς τη Σύρο31,
μετά τη σφαγή της Χίου και την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη
το 1822, ενώ κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν στις εστίες τους μετά το 1829.32 Στις συνθήκες που αντιμετώπισαν πρέπει να αποδοθεί και η κίνηση προσφύγων από τις Κυδωνίες που είχαν εγκατασταθεί στη Σύρο και στη Μύκονο, οι οποίοι το 1823 έστειλαν αναφορές στο Σουλτάνο ζητώντας να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στην οθωμανική επικράτεια.33 Στο ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών από το Κουσάντασι και χωριά της γύρω περιοχής, καθώς και από οικισμούς του εσωτερικού της Μικράς
Ασίας, όπως είναι η Άγκυρα, η Προύσα και από τα νότια παράλιά της, όπως η Αττάλεια.34
Η πιο γνωστή ίσως, αλλά και η πιο χαρακτηριστική, εικόνα των προσφύγων από την
Ιωνία στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και μετά από αυτήν,
ήταν η «Ψωροκώσταινα», η Πανωραία Χατζηκώστα, σύζυγος πάμπλουτου εμπόρου από
τις Κυδωνίες. Η Πανωραία Χατζηκώστα αφού είδε τους Οθωμανούς να σφάζουν τον
άνδρα της και τα παιδιά της, κατέφυγε στο Ναύπλιο για να ζήσει.
Η «Ψωροκώσταινα» καταγράφηκε στην ιστορική μνήμη όταν προσέφερε τα ελάχιστα
υπάρχοντά της στον έρανο που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο για την ενίσχυση των
πολιορκημένων του Μεσολογγίου το 1826. «Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό το ασημένιο

29.
30.
31.
32.
33.
34.

σεως των προσφύγων εις το ελεύθερον ελληνικόν κράτος, τόμος Α΄. Αθήναι 1949, σ. 226, Βακαλόπουλος, Α.,
Πρόσφυγες και Προσφυγικόν Ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821. Θεσσαλονίκη 1939, σ. 8.
Clogg, R., οπ. π. σ. 321, Φραγκάκη-Syrett, Ε., Οι Χιώτες Έμποροι στις Διεθνείς Συναλλαγές (1750-1850). Αθήνα 1995, σ. 37-39.
Χώρας Γ. «Η Πρόνοια προάστειο του Ναυπλίου». Πελοποννησιακά, τ. ΙΣΤ (1985-1986), σ. 535-560.
Τραυλός Ι.- Κόκκου Α. Ερμούπολη. Αθήνα 1980.
Βακαλόπουλος, Α., οπ. π. σ. 16.
Αναστασιάδης, Γ., «Ιστορίας επανάληψις», Μικρασιατικά Χρονικά 9 (1961), σ. 121.
Βακαλόπουλος, Α., οπ. π. σ. 94-96 και σ.127-129.
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δαχτυλίδι κι αυτό το γρόσι. Αυτά τα τιποτένια προσφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι», είπε
η Χατζηκώσταινα. Ύστερα από αυτή την απρόσμενη χειρονομία, κάποιος από το πλήθος
φώναξε: «Για δείτε, η πλύστρα η Ψωροκώσταινα πρώτη πρόσφερε τον οβολό της», γεγονός
που αποτέλεσε την απαρχή για να συνεισφέρουν όλοι μέρος με θέρμη στον έρανο.35
Όταν μετά την Επανάσταση απελευθερώθηκε ένα μικρό τμήμα της Επαναστατημένης
Ελλάδας, η Μικρά Ασία έμεινε εκτός των εθνικών συνόρων, όπως τα είχε περιγράψει ο
Καποδίστριας στην επιστολή που προαναφέραμε. Ωστόσο οι Εθνοσυνελεύσεις στις
οποίες δεν επιτράπηκε η συμμετοχή των Μικρασιατών προσφύγων είχαν αποφασίσει,
στο πλαίσιο της προσφοράς των Ελλήνων της Ιωνίας και γενικότερα της Μικράς Ασίας
στην Επανάσταση να δώσουν στους καταγόμενους από τη Σμύρνη Έλληνες μία περιοχή
στα Ίσθμια Κορινθίας την οποία μάλιστα την ονόμασαν Νέα Σμύρνη. Απόφαση όμως η
οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ36, μικρό δείγμα των συσχετισμών και εσωτερικών αντιπαλοτήτων περί αυτόχθονων και ετερόχθονων Ελλήνων.37
Τέλος, αρκετοί από τους Μικρασιάτες οι οποίοι αγωνίστηκαν για την Ελευθερία επέστρεψαν στις εστίες τους μετά το τέλος της Επανάστασης. Εκεί αγόρασαν τα περιουσιακά στοιχεία τους, τα οποία είχαν καρπωθεί οι Οθωμανοί.38
3. Η Ιωνική Φάλαγγα
Η Ιώνιος Φάλαγξ ή Ιωνική Φάλαγγα, το τακτικό στρατιωτικό σώμα συγκροτήθηκε από
Έλληνες της Ιωνίας και πολέμησε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 σε μάχες
στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.39
Η Ιωνική Φάλαγγα συγκροτήθηκε στο Ναύπλιο και αποτελούταν από 359 άνδρες,
εκ των οποίων περίπου οι 150 ήταν Μικρασιάτες, οι 19 Κύπριοι και οι υπόλοιποι καταγόταν από άλλες ελληνικές περιοχές. Σκοπός του στρατιωτικού αυτού σώματος του
οποίου ο οργανισμός δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου του 1826, ήταν «η εις έν σώμα ένωσις των εις την ελευθέραν Ελλάδα ευρισκομένων και υπο διαφόρους αρχηγούς διεσπαρμένων Ιώνων κ.λ.π. δια να κατασταθώσιν ούτω χρησιμώτεροι εις τον υπέρ της ελευθερίας
ιερόν ελληνικόν αγώνα».40
Η Ιωνική φάλαγγα από την αρχή της συγκρότησής της τέθηκε, όπως αναφέραμε, υπό
την αρχηγία του Νικήτα Σταματελόπουλου41. Η Φάλαγγα είχε πρωτεργάτη ίδρυσής της
35. Παπαδριανού. Κ. Ψωροκώσταινα. Αθήνα: Αργολική Βιβλιοθήκη, 2007.
36. Πρασσά Α. οπ. π. σ. 34.
37. Πανταζόπουλος Ν. Αυτόχθονες και ετερόχθονες. Η πολιτικοκοινωνική διαμάχη στην επαναστατημένη Ελλάδα (1827-1829). Η περίπτωση της Σμύρνης. Νέα Σμύρνη 1986.
38. Αναστασιάδης Γ. οπ. π. σ. 121.
39. Καραθανάσης Α. Τα Μικρασιατικά μου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 2017, το κεφάλαιο για την Ιωνική Φάλαγγα.
40. Γενική Εφημερίδος της Ελλάδος της 24ης Ιουλίου του 1826. Επίσης Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς
Μπριτάννικα, τ.26 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ.ΙΓ΄, σελ.402.
41. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος γεννήθηκε το 1787 στην Μεγάλη Αναστάσοβα (σημ. Νέδουσα Μεσσηνίας) και
πέθανε στον Πειραιά το 1849. Στα απομνημονεύματά του που κατέγραψε ο Γ. Τερτσέτης αναφέρει τα εξής:
«Εγεννήθηκα εις ένα χωριό Μεγάλη Αναστάσοβα αποδώθε από του Μυστρά προς την Καλαμάτα. Ο προπάππος
μου ήτον Προεστός και ο πατέρας μου έφυγε δεκαέξι χρόνων και επήγε με τα στρατεύματα τα Ρούσικα στην
Πάρο και ήτον πολεμικός. Τον εσκότωσαν εις την Μονεμβασιά μαζί με έναν αδελφό και μ' εναν κουνιάδο μου.
Από ένδεκα χρόνων, μαζί με τον πατέρα μου, έσερνα άρματα». Το 1816, κατά τον διωγμό των κλεφταρματολών της Πελοποννήσου, ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Τούρκους και ο Νικηταράς ακολούθησε τον
θείο του Κολοκοτρώνη στα Επτάνησα, όπου εντάχθηκε στα Ρωσικά τάγματα και μετέβη στην Ιταλία για
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τον καταγόμενο από τη Σμύρνη ή κατ’ άλλους από τα Βουρλά Ιωάννη ή Γιαννακό Καρόγλου (ή Καρά).42 Στη μερίδα του σημειώνεται ότι «ήταν ταξίαρχος από το 1824 και υπηρέτησε καθ’ όλον τον Αγώνα ως οπλαρχηγός των Σμυρναίων».43
Το 1836 ο Γ. Καρόγλου τιμήθηκε με το Αργυρό Αριστείο του Αγώνος, διάκριση που
είχαν λάβει και άλλοι αγωνιστές του 1821, όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Ν. Μπότσαρης, ο
Π. Μαυρομιχάλης, ο Κ. Κανάρης, ο Νικηταράς.
Η Ιωνική Φάλαγγα πήρε μέρος σε μάχες στην Πελοπόννησο, στις μάχες της Δόμβραινας (Δομβραίνα), της Αράχοβας, του Διστόμου και της Ακρόπολης των Αθηνών. Μετά την
αποτυχημένη εκστρατεία της Χίου υπό τον Κάρολο Φαβιέρο η Ιωνική φάλαγγα διαλύθηκε και οι περισσότεροι από τους άνδρες του επέστρεψαν στο Ναύπλιο και αργότερα
εντάχθηκαν σε στρατιωτικές μονάδες που ιδρύθηκαν από τον Καποδίστρια.44

4. Οι (γνωστές) μάχες της Ιωνικής Φάλαγγας
Α. Στην Πελοπόννησο
Την 1η Ιουλίου 1826, διατάσσεται ο Επιστάτης των Πολεμικών «να δώσει εις τον
αρχηγόν της Ιωνίου Φάλαγγος κον Ιωάννην Καρόγλου 4 κάσσες φυσέκια, 600 δεκάρια,
άτινα θα πάρουν μαζί των εκστρατεύοντες μετά του Σ(τρατηγού) Νικήτα».45
Η Φάλαγγα με 300 έως 400 μαχητές, υπό τον Νικηταρά και μαζί με τον Κολοκοτρώνη και
ενόπλους, θα έρθει σε σύγκρουση με τα στρατεύματα του Ιμπραήμ στις 20 Ιουλίου 1826
στα περίχωρα της Τρίπολης, κοντά στο χωριό Μεχμέτ αγά. «Η Ιώνιος Φάλαγξ παρευρέθη
και εις την κατά την 20 του μηνός τούτου γενομένην μάχην και ηρίστευσεν κατά την έγγραφον προς ημάς μαρτυρίαν αυτού του στρατηγού Νικήτα. Όθεν δικαίως πρέπει να καταταχθή
εις τον αριθμόν των κατ’ εκείνην την ημέραν πολεμησάντων σωμάτων. Εκ δε των κατ’ εξοχήν
αριστευσάντων κατ’ αυτήν την ημέραν είς ήτο και ο άξιος ιππεύς Κ. Παπάζογλους, όστις ενώ
κατέσφαξε ιδίαις χερσίν ικανούς των εχθρών, έπιασε και ένα αξιωματικόν ζώντα».46
Μετά τη μάχη του Μεχμέτ αγά η Φάλαγγα με τους άλλους οχυρώθηκε στο Άστρος της
Κυνουρίας, από όπου επιχειρούσε καθημερινή φθορά κατά του στρατεύματος του Ιμπραήμ,47 ενώ στη συνέχεια από τους Μύλους επιτέθηκαν στη θέση Καλύβια Αγίου Ιωάννου.
«Ο στρατηγός Νικήτας, ο πάντοτε προθύμως κατά του εχθρού κινούμενος, έτυχεν διατρίβων
εις Μύλους, ότε ο Ιμπραχίμης έκαιε και έθυεν. Όθεν παραλαβών τους ακολουθούντας αυτόν
εκ της φρουράς του Μεσολογγίου, την Ιώνιον Φάλαγγα, το Κεφαλληνοζακύνθιον σώμα και
άλλους έδραμεν κατά του εχθρού».48

να πολεμήσει κατά του στρατού του Ναπολέοντα. Με την έκρηξη της Επανάστασης, πήρε μέρος σε πάρα
πολλές μάχες στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Επί Όθωνα φυλακίστηκε και δικάστηκε, αλλά αθωώθηκε λόγω ελλείψεως στοιχείων. Όταν αποφυλακίστηκε ο Νικηταράς, η υγεία του ήταν εξασθενημένη
από τα βασανιστήρια που υπέστη κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Του χορηγήθηκε «άδεια επαιτείας»,
στον χώρο όπου υπάρχει σήμερα ο ναός της Ευαγγελίστριας. Το 1843, όταν ο Όθωνας αναγκάστηκε να δώσει Σύνταγμα στην Ελλάδα του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστράτηγου μαζί με μία πενιχρή σύνταξη. Βλ.
Απομνημονεύματα Νικηταρά του Τουρκοφάγου, υπό Τερτσέτη Γεώργιου Αθήνα: Μέρμηγκας 2009.
Γενικά Αρχεία του Κράτους Υπ. Πολ., Φ. 29/36 και Φ. 30/44.
«Μητρώο των κατά τον Ιερόν Αγώνα Αξιωματικών» αρ. 348, Εθνική Βιβλιοθήκη.
Σαλκιτζόγλου, Τ. οπ. π. σ. 67.
Γενική Εφημερίδος της Ελλάδος της 17ης Ιουλίου του 1826.
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος της 31ης Ιουλίου 1826, φ. 79.
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος της 11ης Αυγούστου 1826, φ. 82.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος της 7ης Αυγούστου 1826, φ.81.
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Η δραστηριότητα της Ι Φάλαγγας συνεχίζεται όταν μαζί με τα σώματα του Γενναίου
Κολοκοτρώνη, του Δ. Κολιόπουλου ή Πλαπούτα και άλλων οπλαρχηγών, όταν την 19η
Αυγούστου 1826 συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του Ιμπραήμ στο Μπασαρά (ή Βασαρά)
του Μυστρά. Οι Έλληνες εξόντωσαν 200 Τούρκους, αιχμαλώτισαν 17 και απελευθέρωσαν
70 αιχμαλώτους Έλληνες, ενώ την επομένη ημέρα της νίκης των επαναστατημένων
Ελλήνων στάλθηκε σχετική αναφορά προς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη την οποίαν υπέγραφαν οι Νικηταράς, Πλαπούτας, Γενναίος Κολοκοτρώνης, Δ. Τζόκρης, Ι.Γ.Πέλτας, Δαν.
Πανάς και ο αρχηγός της Φάλαγγας Γιαννακός Καρόγλου.49
Η πράξη ότι ο Γιαννακός Καρόγλου, συνυπογράφει την αναφορά ως ισότιμος με τους
Γενναίο Κολοκοτρώνη, Νικηταρά και Πλαπούτα, υποδηλώνει τον ρόλο που είχε η Φάλαγγα στη μάχη καθώς και τη θέση που είχε πλέον ο επικεφαλής της.
Οι συγκρούσεις έφεραν τη Φάλαγγα στην περιοχή του Μυστρά, ωστόσο οι αντιπαραθέσεις οδήγησαν στη διάλυση του στρατοπέδου των Ελλήνων και έτσι ορισμένοι επέστρεψαν στο Ναύπλιο για να συνδράμουν τις αντιμαχόμενες πλευρές, ενώ άλλοι έμειναν για
να αμυνθούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι Μικρασιάτες θα φύγουν ως τακτικό στρατιωτικό σώμα και φτάνουν προς το Ναύπλιο, αρνούμενοι ωστόσο να λάβουν μέρος υπέρ
ή κατά της μίας άλλης πλευράς, αρνούμενοι να συνταχθούν ως Έλληνες εναντίον Ελλήνων.
Στις 27 Αυγούστου 1826 η Φάλαγγα δηλώνει έτοιμη να αποχωρήσει από το Ναύπλιο
και να πολεμήσουν στη Στερεά Ελλάδα υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη: «Η Φάλαγξ των
Ιώνων μένει κατά το παρόν άπρακτος, Οι υποσημειούμενοι παρακαλούσι την Σεβ. Επιτροπήν να διατάξη εις το να εκστρατεύση δια τας Αθήνας, και αν εγκριθή υπό την άμεσον διαταγήν του Γεν. Αρχηγού και Στρατηγού Καραϊσκάκη».50
Το αίτημα έγινε δεκτό στις 2 Οκτωβρίου με τον Καρόγλου να διατάσσεται να αναχωρήσει για με τη σχετική προτροπή: «Φρόντισε να φανείς και ήδη ως και άλλοτε ωφέλιμος
εις την Πατρίδα και άξιος της υπολήψεως της Διοικήσεως, την οποίαν έχει προς το υποκείμενόν σου». 51 Την 10η Οκτωβρίου 1826 η αναχώρησε για τη Στερεά Ελλάδα και την 27
Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα ελληνικά στρατεύματα άρχισε την πολιορκία της Δόμβραινας
(Δομβραίνας), όπου είχαν καταφύγει οι Τούρκοι της περιοχής.
Β. Η Μάχη της Δόμβραινας (Δομβραίνας)
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης52 υπό τον οποίο η Ιωνική Φάλαγγα έλαβε μέρος στη συγκε-

49.
50.
51.
52.

Κόκκινος Δ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Αθήνα: Μέλισσα, τομ. 1, 1963, σ. 230.
Κόκκινος Δ. οπ.. σ239.
Κόκκινος Δ. οπ.. σ239.
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης (Καραΐσκος) γεννήθηκε το 1782 χωρίς γνωστό τόπο γέννησης. Σε μικρή ηλικία αιχμαλωτίσθηκε από τον Αλή Πασά, τον οποίο ακολούθησε στην εκστρατεία του κατά του πασά Πασβάνογλου στο Βιδίνιο της Βουλγαρίας. Αργότερα έφυγε από τον Αλή πασά και πήγε στον Κατσαντώνη,
όπως γράφει ο Γιάννης Βλαχογιάννης. Κατά τους πρώτους μήνες του 1821 ο Καραϊσκάκης, προσπάθησε
να εξεγείρει σε επανάσταση κατά των Τούρκων την περιοχή της Βόνιτσας. Στη συνέχεια πήγε στα Τζουμέρκα και από εκεί στο Μακρυνόρος. Μετά από τη συκοφαντία του Μαυροκορδάτου κατηγορήθηκε ότι
είχε στείλει επιστολή στον Ομέρ Βρυώνη με την υπόσχεση να του παραδώσει το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Έτσι ο Καραϊσκάκης στερήθηκε όλων των βαθμών και των αξιωμάτων του, ωστόσο στις 25 Ιουνίου
1824 κατέφυγε στο Ναύπλιο όπου στη συνέχεια η Κυβέρνηση, τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία και του
αναγνώρισε όλους τους βαθμούς και τα αξιώματά του. Έλαβε μέρος σε πάρα πολλές μάχες στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και πέθανε μετά από τραύμα στις 23 Απριλίου 1827. Βλ. Τζάκης, Δ. Γεώργιος
Καραϊσκάκης. Αθήνα: «Τα Νέα», Ιστορική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. Αινιάν, Δ. Η βιογραφία του στρατηγού
Γεωργίου Καραϊσκάκη, υπό του ιδιαιτέρου γραμματέως του Δ. Αινιάνος. Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Γ. Σ.
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κριμένη μάχη, αδυνατώντας να ελευθερώσει απ’ ευθείας την Αθήνα, έκανε ελιγμό για να
αποφύγει τον Κιουταχή ο οποίος πολιορκούσε την Αθήνα. Το σχέδιό του ήταν να καταλάβει ή να παρενοχλήσει τα οχυρωμένα κέντρα ανεφοδιασμού, πού είχε δημιουργήσει ο
Κιουταχής και έτσι να τον αναγκάσει να λύσει την πολιορκία της Ακρόπολης.
Ο Καραϊσκάκης με 2.500 άνδρες ξεκίνησε από την Ελευσίνα και έφτασε στην Δόμβραινα Βοιωτίας, η οποία ήταν κεντρικής σημασίας για τις συγκοινωνίες με την Πελοπόννησο και επιτέθηκε αμέσως. Με τη συνδρομή και του Νικηταρά κατόρθωσε να κυριεύσει τη Δόμβραινα, εκτός από τρεις πύργους και λίγα σπίτια στα οποία κατέφυγαν οι
Τούρκοι.53 Ένας «κλεφτοπόλεμος» ήταν η μάχη της Δόμβραινας, που μας περιγράφει ο
Δ. Αινιάν, ο γραμματέας του Καραϊσκάκη, με τον οποίον πολέμησαν εκτός της Ιωνικής
Φάλαγγας και του Νικηταρά, ο Νάκος Πανουργιάς, ο Δ.Καλλέργης και ο Γιαννάκης Σουλτάνης, ο οποίος έπεσε μαχόμενος εναντίον υπέρτερου αριθμού εχθρών: «…ὁ θάνατος ὅμως
τοῦ Σουλτάνη ἐλύπησεν ὅλους κατάκαρδα·ὁ γενναῖος οὗτος πολεμιστής,ἐνῷ ἦτον εἷς τῶν
ἀνδρειοτέρων καί φρονιμωτέρων πολεμικῶν τῆς Ἑλλάδος,εἶχε τόν στολισμόν τῆς μετριοφροσύνης,ὁ ὁποῖος τόν κατέστηνεν εἰς ὅλους ἀγαπητόν».54
Γ. Μάχη της Αράχοβας
Η μάχη της Αράχοβας έγινε μεταξύ 18 και 24 Νοεμβρίου του 1826. Για τους Οθωμανούς
ήταν η δεύτερη μεγάλη καταστροφή μετά τα Δερβενάκια και μάλιστα στην πιο κρίσιμη
ώρα του Αγώνα. Mετά την πτώση του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826, η Επανάσταση
κινδύνευε με συντριβή. Ο Σουλτάνος εκμεταλλεύτηκε την πτώση του ηθικού των Ελλήνων
και έστειλε εντολή για να προσκυνήσουν. Τους ζητούσε να παραδώσουν τα όπλα για να
πάρουν γενική αμνηστία. Η επιστολή του Α. Ζαίμη προς τον Καραϊσκάκη όπου αναφερόταν ότι «η Πατρίς εις αυτήν την περίστασιν εγνώρισεν, τί είναι ό Καραϊσκάκης και ότι χωρίς
Καραΐσκάκην δεν εκατορθούτο, ό,τι θαυμασίως κατωρθώθη έως την σήμερον» και η απάντηση του Καραϊσκάκη προς τον πρωθυπουργό Ανδρέα Ζαΐμη αποτυπώνει την κρίσιμη
κατάσταση: «Η Ελλάς προσκυνεί και πάσχισον διά την κοινήν σωτηρίαν».55
Τα σχέδια των Τούρκων ήταν να υποτάξουν τη Ρούμελη και να ολοκληρώσουν ύστερα την κατάληψη της Πελοποννήσου. Ματαιώθηκαν όμως τα σχέδια αυτά από τον Καραϊσκάκη, ο οποίος διορίστηκε αρχιστράτηγος της Ρούμελης και στην κρίσιμη ώρα συγκέντρωσε τους οπλαρχηγούς της Ρούμελης και κατέλαβε την Αράχοβα.
Ο Σπηλιάδης διέσωσε τα ονόματα περίπου 100 Ελλήνων οπλαρχηγών που έλαβαν
μέρος στη μάχη εκτός του Καραϊσκάκη, απ’ τα οποία ξεχωρίζουν αυτά των Β. Μπούσγου,
Σπυρομήλιου, Νικηταρά, Χατζή-Μιχάλη Νταλιάνη, Γ. Δυοβουνιώτη, Δημ. Μακρή, Λάμπρου
Βεΐκου, Κ. Τζαβέλα, Μήτρου Βάγια, Χρ. Περραιβού, Αν. Χορμόβα, Δημοτσέλιου κ.α.56
Σύμφωνα με επιθυμία του Kαραϊσκάκη, όλοι οι οπλαρχηγοί που έλαβαν μέρος στη
μάχη της Aράχωβας, υπέγραψαν το έγγραφο«εκ του στρατοπέδου της Ράχοβας» προς την
«Σεβαστήν Διοικητικήν Επιτροπήν» με το οποίο ανήγγελλαν τη νίκη τους στην κυβέρνη-

53.
54.
55.
56.

Βλαστού 1903. Βλαχογιάννης Γ. Καραϊσκάκης, Βιογραφία βγαλμένη από ανέκδοτες πηγές, βιβλιογραφία και
στοματικές παραδόσεις, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1943.
Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 3, Δ-Ι. Αθήνα: Έκδοσις Μεγάλης Στρατιωτικής
και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας. 1929. σελ. 136 και 137
Αινιάν Δ.οπ. π..σ.45.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΒ', σ. 427.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, οπ. π. σ. 427 και Κόκκινος, Δ. οπ. π. σ. 542-543.
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ση. Ο Καραϊσκάκης κατά την διανομή των λαφύρων διέταξε να δοθεί σημαντικό μερίδιο
και «στους Σμυρναίους», λάφυρα τα οποία αφού σύμφωνα με επιστολή του Καραϊσκάκη
«εθησαύρισαν όλοι εξ ίσου οι Έλληνες από λάφυρα, ασημένια όπλα, χρυσά φορέματα».57
Tην επομένη της μάχης, οι Eλληνες έστησαν σε έναν λόφο ορατό από το Mαντείο των
Δελφών, πυραμίδα με 300 κεφάλια σκοτωμένων Tούρκων, ως εκδίκηση για την αντίστοιχη πράξη του Kιουταχή μετά την έξοδο του Μεσολογγίου και στη βάση της έγραψαν
τα εξής: «Tρόπαιον των Eλλήνων κατά των βαρβάρων Oθωμανών, ανεγερθέν κατά το 1826
έτος, Nοεμβρίου 24 εν Aράχωβα». Tαυτόχρονα, έστειλαν στην κυβέρνηση στην Aίγινα τα
κεφάλια του Mουστάμπεη και του Kεχαγιάμπεη, καθώς και δώδεκα αιχμάλωτους Tούρκους αξιωματικούς. H κατά κράτος επικράτηση του Kαραϊσκάκη με τη συμμετοχή της
Ιωνικής Φάλαγγας επί των δυνάμεων του Mουστάμπεη στην Αράχοβα, σηματοδότησε
μία από τις πλέον κρίσιμες νίκες του Αγώνα με μεγάλη στρατηγική σημασία.58
Επιπλέον η συμβολή της Φάλαγγας στη μάχη αναγράφεται και στα πιστοποιητικά
που υπεγράφησαν από τους αρχηγούς προς τα μέλη της Φάλαγγας, ανάμεσα σ αυτά και
στον επικεφαλή της Φάλαγγας όπου βεβαιώνεται ότι «ο κ. Γιαννάκος Καρόγλου διετέλεσε υπό την οδηγίαν του αειμνήστου αρχηγού μου Καραϊσκάκη ως αρχηγός της Ιωνικής
Φάλαγγος, εξ αρχής της εκστρατείας του Γεν. Αρχηγού από το στρατόπεδον της Ελευσίνας
δια την Στερεάν Ελλάδα μέχρις ώρας θανάτου του…».59
Δ. Η Μάχη στο Δίστομο
Οι επιτυχίες του Καραϊσκάκη οδήγησαν τον Κιουταχή να αναθέσει στον Ομέρ πασά της
Καρύστου να καταλάβει το Δίστομο, όπου είχε αφήσει ο Καραϊσκάκης σώμα 300 Ελλήνων
με επικεφαλής τους Ν. Μπότσαρη, Χρ. Περραιβό, Γ. Ρούκη και άλλους. Οι επιθέσεις των
εχθρών, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 16 Ιανουαρίου 1827, ήταν σφοδρές αλλά οι Έλληνες
αντιστέκονταν σθεναρά. Λίγες μέρες αργότερα κατέφτασε στην περιοχή ο Καραϊσκάκης
και στις 5 Φεβρουαρίου οι Έλληνες ήρθαν σε σύγκρουση με τα οθωμανικά στρατεύματα
και μετά από πολύωρη μάχη κατάφεραν να τα τρέψουν σε φυγή. Η νίκη αυτή έφερε αισιοδοξία στον Καραϊσκάκη, ο οποίος ετοιμαζόταν να κινηθεί προς την Αθήνα.
Από τους Τούρκους σκοτώθηκαν ογδόντα, ενώ από τους Έλληνες σκοτώθηκαν δύο
και οκτώ τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο Μπότσαρης.
Λόγω του φόβου που προκαλούσε το όνομα του Καραϊσκάκη, αλλά και εξαιτίας του
χειμώνα, οι Τούρκοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στο φρούριο των Σαλώνων (Άμφισσα),
το οποίο στη συνέχεια κατέλαβε ο Πανουργιάς, στη Δαύλεια, στη Μονή της Ιερουσαλήμ,
ενώ έφυγαν και τμήματα των Τούρκων της Ναυπάκτου. Έτσι υπό τον οθωμανικό έλεγχο
παρέμεναν πλέον, μόνο οι πόλεις της Βόνιτσας, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου. Ο
Ομέρ πασάς, μαζί με τα υπολείμματα του στρατού του, επέστρεψε στην Εύβοια και σχεδόν όλη η κεντρική Ρούμελη περιήλθε στον έλεγχο των επαναστατημένων Ελλήνων. Το
στρατηγικό σχέδιο του Καραϊσκάκη, να αποκόψει όλους τους δρόμους επικοινωνίας του
Κιουταχή από τα βασικά κέντρα ανεφοδιασμού του στρατού του στο Ζητούνι και τη
Θεσσαλία είχε αποδώσει καρπούς.
57. Αναφορά του Γεωργίου Καραϊσκάκη προς την Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος για τη μάχη της Αράχοβας. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 8 Δεκ. 1826, αρ. 10 Περιλαμβάνει ονομαστικό κατάλογο με άλλους 90
οπλαρχηγούς που συνυπογράφουν την αναφορά.
58. Ντασκαγιάννης Μ. Η μάχη της Δόμβραινας. Ενωμένη Ρωμηοσύνη, Νοέμβριος 2020.
59 «Μητρώο των κατά τον Ιερόν Αγώνα Αξιωματικών» αρ. 348, Εθνική Βιβλιοθήκη.
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Ε. Η πολιορκία της Ακρόπολης (1826-27)
Η πολιορκία της Ακρόπολης αποτέλεσε μια κρίσιμη καμπή για την Επανάσταση. Τόσο
από στρατηγικής όσο και από διπλωματικής απόψεως η απελευθέρωση της Αθήνας (θα)
είχε πρωταγωνιστικό στην έκβαση του Αγώνα αλλά και στην προώθησή του στο διεθνές
πεδίο προσδοκώντας την εξασφάλιση στήριξης. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου
επήλθε και σημαντική μείωση της ένοπλης εξέγερσης στη Δυτική Ελλάδα. Ο Κιουταχής
κατευθύνθηκε στην ανατολική Ελλάδα και υπέταξε τη Λοκρίδα, τη Φωκίδα, τη Βοιωτία,
ενώ εγκατέστησε φρουρά για να διατηρεί τη συγκοινωνία Ηπείρου και δυτικής Ελλάδας
με τη Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοιας και Πελοποννήσου. Ο Καραϊσκάκης, αν και
ασθενής αντιστεκόταν όσο μπορούσε στέλνοντας ένοπλους σε επίκαιρες θέσεις εναντίον του Κιουταχή. Συγχρόνως ο Ομέρ Πασάς της Καρύστου εισήλθε στην Αττική με 5000
ενόπλους και στρατοπέδευσε στο Καπανδρίτι και από εκεί έκανε επιδρομές λεηλατώντας
τις περιοχές γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά.
Έτσι οι Τούρκοι περικύκλωσαν την Αθήνα και κατευθύνθηκαν προς την Ακρόπολη.
Οι δυνάμεις των πολιορκημένων ήταν γύρω στους 1400 άνδρες αποφασισμένοι να πεθάνουν, εμπνεόμενοι από το παράδειγμα του Μεσολογγίου.60 Η περίοδος αυτή πέρασε
με αιφνιδιαστικές εξόδους των πολιορκημένων, οι οποίες κατάφεραν πλήγματα στους
αντιπάλους τους. Από τις επιθέσεις των Τούρκων τραυματίστηκε μεταξύ άλλων και ο
Μακρυγιάννης που ήταν μεταξύ των υπερασπιστών της. 61
Μέσα στην Ακρόπολη, παρά τις επιτυχίες των πολιορκημένων, το ηθικό των ανδρών
του φρούραρχου της Ακρόπολης Γιάννη Γκούρα είχε διαβρωθεί και ορισμένοι ήθελαν να
λιποτακτήσουν. Για αυτόν τον λόγο ο Γκούρας και οι δημογέροντες της Αθήνας ήθελαν
να εισέλθει ένα ακόμη σώμα στην Ακρόπολη. Γύρω από την Ακρόπολη στρατεύματα υπό
τον Καραϊσκάκη, τον Φαβιέρο, τον Μαυροβουνιώτη και τον Κριεζώτη, διεξάγουν μάχες
με τα στρατεύματα του Κιουταχή.
60. Βακαλόπουλος, Α. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση (1821-1829), Τόμος Ζ’
(1821-1829). Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος. 1986, σ.725.
61. Μακρυγιάννης, Ι. Απομνημονεύματα. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Χ. Κοσμαδάκη.
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Στα μέσα του Ιανουαρίου του 1827 πάρα πολλοί ζητούσαν την παρουσία του Καραϊσκάκη στην Ακρόπολη. Η παρουσία του στην περιοχή ήταν απαραίτητη, επειδή εκεί είχαν
προστρέξει οθωμανικά στρατεύματα και δημιουργήθηκε έξω από την Ακρόπολη το ελληνικό στρατόπεδο, αποτελούμενο από 11.000 άνδρες από τους οποίους οι 1.500 ήταν
από την Νότια Ελλάδα και οι υπόλοιποι ήταν από τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία, τη
Θράκη, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.62
Το σχέδιο του Καραϊσκάκη στην Αττική προέβλεπε αποκλεισμό του Κιουταχή, ώστε
να υποχρεωθεί να λύσει την πολιορκία της Ακρόπολης, λόγω έλλειψης τροφίμων και
πολεμοφοδίων. Οι επιτυχίες των ελληνικών στρατευμάτων στο Κερατσίνι και την Καστέλλα εντάσσονταν στην επίτευξη αυτού του στόχου.63
Όμως την 22η Απριλίου 1827, σε μία συμπλοκή μεταξύ Καστέλλας και των εκβολών
του Κηφισού, τραυματίστηκε ο Καραϊσκάκης ο οποίος πέθανε την επόμενη ημέρα.
Τα γεγονότα επέδρασαν στην τύχη των πολιορκημένων, γιατί τους απέλπισαν από
κάθε ιδέα εξόδου και σωτηρίας και ο Φαβιέρος ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαπραγματευθεί για την παράδοση της Ακρόπολης με την εγγύηση της Αγγλίας, της Γαλλίας και
της Αυστρίας.64 Ο Κόχραν ζήτησε τη διαμεσολάβηση του αρχηγού της γαλλικής μοίρας
Δεριγνύ στη συνθήκη παράδοσης των πολιορκημένων Ελλήνων, ενώ εγγυήτριες δυνάμεις
ορίστηκαν η Αγγλία και η Γαλλία. Η Ακρόπολη παραδόθηκε και οι πολιορκημένοι επιβιβάστηκαν σε γαλλικά και αυστριακά πλοία με προορισμό τη Σαλαμίνα.65
ΣΤ. Η εκστρατεία στη Χίο
Από τον Απρίλιο του 1827, μετά την μάχη του Ανααλάτου (Νέος Κόσμος)66 τα ίχνη της
Ιωνικής Φάλαγγας χάνονται και εμφανίζονται με την εκστρατεία της Χίου τον Οκτώβριο
του ίδιου έτους.
Η εκστρατεία στη Χίο ήταν η προσπάθεια του τακτικού ελληνικού στρατού καθώς
και άλλων στρατιωτικών τμημάτων για την απελευθέρωση της Χίου, εκστρατεία η οποία
διήρκησε από τον Οκτώβριο του 1827 έως το Μάρτιο του 1828. Τον εφοδιασμό και τη
χρηματοδότηση της εκστρατείας ανέλαβε η Επιτροπή των Χίων, η οποία αφενός πίστευε
ότι τα μέρη στα οποία θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολεμικές κινήσεις θα εντάσ62.
63.
64.
65.

Βακαλόπουλος, Α. οπ. π. σ. 726.
Πετσάλης, Ν. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, Α.Ε. τ. ΙΒ., σ. 439, 1975.
Παπαρηγόπουλος, Κ. οπ. π., σ. 210.
Η συνθήκη παράδοσης της Ακρόπολης αποτελείτο από 11 άρθρα: Όλα τα στρατεύματα της φρουράς θα
εξέλθουν με τα όπλα και τα υπάρχοντά τους. Οι οικογένειες των Αθηναίων θα βγουν χωρίς όπλα, με τα
υπάρχοντά τους όμως. Οι Μουσουλμάνοι πάσης τάξεως, ηλικίας και γένους θα παραδοθούν στα χέρια του
Βεζύρη τους. Ο τόπος όλος εκτός από το Χαβαλέ (Φιλοπάππου) θα είναι κενός από στρατεύματα μέχρι την
θάλασσα. Τρεις αξιωματικοί Γεντεκλήδες Καφτάν Αγάς, Τζιαντάραγας και Σελιάμαγας να δοθούν όμηροι.
Θα δοθούν 60 ζώα προς μετακόμιση των ασθενών και πληγωμένων. Η Ακρόπολη θα παραδοθεί όπως
ήταν με τα πολεμοφόδια και πυροβόλα. Τρεις Τούρκοι επόπτες θα σταλθούν στην Ακρόπολη για να περιεργαστούν το μέρος και να διαπιστώσουν την κατάστασή της. Να δοθεί ενέχυρο ανταλλαγής για να
εξασφαλιστεί η επιστροφή των τριών Τούρκων εποπτών. Η συνθήκη θα ακυρωθεί αν οι τρεις επόπτες
διαπιστώσουν βλάβες στις πηγές, στο Πύργο ή αλλού μετά την παράδοση της Ακρόπολης. Θα οριστεί μια
συγκεκριμένη ώρα για την έναρξη της εξόδου. Τα υπόλοιπα άρθρα αναφέρονταν στον τρόπο και την ώρα
παράδοσης καθώς και στους ομήρους εκατέρωθεν ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της συνθήκης. Δημητρακόπουλος, Ο, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 452.
66. Χριστόπουλος, Γεώργιος Α.; Μπαστιάς, Ιωάννης Κ., επιμ.. (1975), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΒ΄:
Η Ελληνική Επανάσταση (1821 - 1832), Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, σ. 432.
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σονταν στο νέο ελληνικό κράτος και αφετέρου τόποι, όπως η Χίος με βαρύ φόρο αίματος,
δεν μπορούσαν να μείνουν εκτός ελληνικού κράτους. Η εκστρατεία της Χίου άρχισε
ύστερα από προσπάθειες του Χιώτη Γεώργιου Γλαράκη και των προσφύγων συμπατριωτών του που βρισκόταν στη Σύρο. Έτσι, κατόπιν αιτήσεως των Χίων, ο Αρχιστράτηγος
των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων Ρίτσαρντ Τσωρτς, έδωσε έντολη προς τον συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο67, ώστε να ελευθερώσει την Χίο. Ο Φαβιέρος οργάνωσε
εκστρατευτικό σώμα από 600-700 τακτικούς68 στο οποίο προστέθηκαν και 1000 περίπου
Έλληνες της Στερεάς Ελλάδας, ενώ συμμετείχαν επίσης στην εκστρατεία και αρκετοί
ένοπλοι Χιώτες. Το γαλλικό φιλελληνικό κομιτάτο προμήθευσε 3000 κιλά μπαρούτι,
καθώς και 350 βόμβες.69
Οι Χιώτες ξεκίνησαν από την Σύρο, οι Στερεοελλαδίτες από το Ναύπλιο και ο Φαβιέρος
με τον τακτικό στρατό, όπου συμμετείχε η Ιωνική Φάλαγγα από τα Μέθανα στις 9 Οκτωβρίου του 1827.70
Στις 17 Οκτωβρίου αποβιβάστηκαν στον Μαυρολιμένα της Χίου, όπου βρίσκονταν
2000 Τούρκοι, με επικεφαλής τον Γιουσούφ πασά που είχε στην διάθεσή του και πολεμικά πλοία. Ο Φαβιέρος κατευθύνθηκε προς την πόλη της Χίου με και έτρεψε σε φυγή
τους Τούρκους που κλείστηκαν στο κάστρο του νησιού. Στην έφοδο που πραγματοποίησε ο Φαβιέρος στο κανονοστάσιο της Τουρλωτής ( 11 Ιανουαρίου 1828 ) σημαντική
ήταν η συμβολή του «σώματος των Σμυρναίων», οι οποίοι «προσέβαλλαν τους εχθρούς
γενναίως, φονεύοντες και αιχμαλωτίζοντες πολλούς…Οι φονευθέντες εις την περίστασιν
αυτήν εχθροί ήσαν υπέρ τους διακοσίους, εικοσιτέσσερις δε έπεσαν αιχμάλωτοι, εξ ών ήτο
και ο Τουρκαλβανός Αλή-μπέης, ώστε μόλις το ήμισυ μέρος εξ αυτών διεσώθη».71
Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ο Φαβιέρος ήταν η διαταγή από τον Γάλλο ναύαρχο Ερρίκο Δεριγνύ να παραιτηθεί από κάθε
πολεμική δράση στο νησί και να αποχωρήσει. Ο Φαβιέρος του απάντησε ότι δέχεται διαταγές μόνο από την κυβέρνηση την οποία υπηρετεί.72 Οι Τούρκοι είχαν αποκλειστεί από
παντού από τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν ανακαταλάβει τα χαρακώματα μαζί με εθελοντές
από τη Σμύρνη. Μόνο ένα μέρος των Τούρκων διασώθηκε, αφού πέρασαν από το χαράκωμα που δεν είχε καταληφθεί. Οι Τούρκοι που σκοτώθηκαν ήταν 240 και οι Έλληνες 48.
Ωστόσο γρήγορα ήρθε η απάντηση από το Σουλτάνο με την αποβίβαση 3000 περίπου
Τούρκων, ενώ οι κάτοικοι του νησιού καθώς και η Επιτροπή των Χίων τρομοκρατήθηκαν
λόγω της αποβίβασης και της εμφάνισης του τουρκικού στόλου, με αποτέλεσμα τη φυγή
τους. Ο Φαβιέρος προσπάθησε να ανυψώσει το ηθικό χωρίς όμως αποτέλεσμα και έτσι
το νησί εκκενώθηκε από τους Έλληνες ένοπλους.73
67. Ο Κάρολος Φαβιέρος γεννήθηκε στο Ποντ α Μουσόν της Γαλλίας το 1783 και πήρε μέρος στην Επανάσταση ως διοικητής του τακτικού στρατού της Ελλάδας. Έλαβε μέρος σε πάρα πολλές μάχες και πέθανε στο
Μπωσέν το 1855. Κόκκινος, Δ. οπ. π. σ. 39.
68. Σπηλιάδης, Ν, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1851, σ.193
69. Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1821-1832) - (τόμος ΙΒ). Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, οπ. π. σ. 470.
70. Τρικούπης Σ. οπ. π. (τόμος Δ΄). σ. 210.
71. Βυζάντιος Χ. Ιστορία του τακτικού στρατού της Ελλάδος από της πρώτης συστάσεως του κατά το 1821 μέχρι
των 1832. Αθήνα 1837 και Βυζάντιος Χ. Ιστορία των κατά την Ελλην. Επανάστασιν εκστρατειών και μαχών
καιτων μετά ταύτα συμβάντων, ων συμμετέσχε ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833. Αθήνα 1874.
72. Τρικούπης Σ. οπ. π. (τόμος Δ΄). σ. 212-213.
73. Ζούβας, Π. Η εκστρατεία της Χίου υπό τον Φαβιέρον κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν. Αθήναι 1971.
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Γράφει σχετικώς ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας προς τον Ελβετό φιλέλληνα Εϋνάρδο:
«Την νήσον Χίον απέλειψαν οι ημέτεροι στρατιώται τακτικοί τε και άτακτοι, και ο λαός όλος,
εκτός εκατόν περίπου κατοίκων Χίων, ευτάκτως αποχωρήσαντες. Επράχθη δε τούτο, καθότι η κυβέρνησις αδυνάτως είχε να βαστάση την μακρινήν και πολυδάπανον εκείνην εκστρατείαν, και δια πολλούς ακόμη αξίους λόγους, τους οποίους δεν ειμπορώ να σε δώσω εδώ.
Αλλ΄ εκ τούτου έχω τον Φαβιέρον και χιλίους τακτικούς στρατιώτας, δι΄ων θέλω βάλη ίσως
κάποιαν τάξι εις την διοίκησιν της Πελοποννήσου όθεν και χώραν έχει ενταύθα το λεγόμενον, η δυστυχία εις κάτι χτήσιμος γίνεται».74
Τέλος, ο Αδαμάντιος Κοραής σε επιστολή του προς τους Ρώτα και Βλαστό, συνοψίζοντας την τύχη της εκστρατείας, έγραψε τα εξής: «Η τελευταία απροσδόκητος αποτυχία
της Χίου αύξησε τας ασθένειας και του σώματος και της ψυχής μου»75.
Στις 29 Ιανουαρίου του 1828, τότε που υπάρχει και η τελευταία ένδειξη δράσης της
Φάλαγγας, ο επικεφαλής ο Γιαννακός Καρόγλου υπέγραψε κατάσταση των μελών της
από 359 αγωνιστές, από τη Μικρά Ασία, ενώ γίνεται μνεία και άλλων 130 αγωνιστών της
Φάλαγγας, που είχαν στο μεταξύ αποχωρήσει, χωρίς να αναφέρονται όμως τα ονόματά
και αυτών, με καταγωγή επιπλέον και από τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο.76
5. Συμπεράσματα
Είναι γεγονός ότι η έρευνα, η καταγραφή, η αναφορά για την Επανάσταση του 1821
αγνοεί, στη συντριπτική πλειοψηφία, τη συμμετοχή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και
ειδικότερα της Ιωνίας στον απελευθερωτικό Αγώνα. Τόσο κατά το χρονικό διάστημα της
προετοιμασίας του, όσο και την εξέλιξή του, τόσο στην ουσία, τόσο και στο συμβολισμό.
(Η Επανάσταση ξεκίνησε με την ύψωση του λαβάρου στη Μονή της Αγίας Λαύρας, το
χρυσοκέντητο ύφασμα που χρησιμοποιήθηκε ως λάβαρο βρισκόταν αρχικά στην ωραία
πύλη του τέμπλου της Μονής και απεικονίζει την Κοίμηση της Θεοτόκου κεντήθηκε στη
Σμύρνη, γνωστή για τα υφάσματα και την υψηλής αισθητικής χρυσοκεντητική).77
Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας υπέστη τις σφαγές, τα ολοκαυτώματα που τελέστηκαν εναντίον και των υπολοίπων Ελλήνων και παράλληλα συνεισέφερε με κάθε μέσο και
βεβαίως με τη φυσική του παρουσία στην άνδρωση, στην γιγάντωση, στην εδραίωση της
Επανάστασης. Είχε ενεργή συμμετοχή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, συμμετοχή
η οποία εκδηλώθηκε με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού στα στρατιωτικά σώματα των
οπλαρχηγών της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η συγκρότηση του τακτικού στρατιωτικού
σχηματισμού της Ιωνικής Φάλαγγας, σηματοδότησε την ουσιαστική και συμβολική Μικρασιατική παρουσία στα επαναστατικά δρώμενα.
74.
75.
76.
77.

Καποδίστριας Ι. οπ. π. σ. 67.
Κοραή, Α. Επιστολαί. Αθήνα: Εκδόσεις Ν. Δαμαλά, τόμος ΙΙΙ, σ. 370.
Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας ( Χιακά, αρ. 1275 )
Σύμφωνα με το αρχείο της Μονής της Αγίας Λαύρας (κώδιξ 1703) το Λάβαρο αποτελούσε προσφορά των
Ελλήνων της Σμύρνης κατά τα τέλη του 16ου αιώνα. Η παράσταση του λαβάρου αποδίδει την Κοίμηση της
Θεοτόκου –μνήμη της οποίας τιμά η Μονή- και είναι επίμηκες ορθογώνιο (1,20 μήκος και 0,95 πλάτος).
Οι μάρτυρες που κατεγράφησαν και πιστοποίησαν το γεγονός της χρησιμοποίησης του Λαβάρου της Αγίας
Λαύρας ως επαναστατικής σημαίας είναι σύμφωνα με τα αρχεία της Μονής οι Αντιστράτηγος Β.Πετιμεζάς,
Σπύρος Καρασπύρος, Μπολιαρίτης, Σταμάτης Μποτιώνης, Καλλιμάνης εκ Σαββανών, Θεοδ. Ανδρικόπουλος, Π. Κασκανδραμης, Π. Θεοδωρόπουλος από του Φίλια, Πρόκριτος Κ. Παπαδαίος από Μαζέικα, Γιαννάκης Λαμπρόπουλος εκ Παγκρατίου, Αν Παπανικολάου, Απ.Παναγόπουλου εκ Βυσωκάς, ο τότε (1821)
διάκονος του Παλαιών Πατρών Γερμανού και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος, ο Αλεξ. Δεσποτόπουλος από το Αίγιο.
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Όπως έγραψε για τη Φάλαγγα ο Νικόλαος Κασομούλης «δεν τους αγόραζε κανείς με
όλα τα καλά του κόσμου, όχι με μισθόν αρπαζόμενον από τους πολίτας»,78 δηλαδή ότι οι
άνδρες της Φάλαγγας πέραν της συμβολής τους στην Επανάσταση δεν έπαιρναν από
τους αμάχους τρόφιμα ή και χρήματα για τη συντήρησή τους, ενώ συνέλεγαν χρήματα
για τις μάχες και για την οικονομική ενίσχυση της εκστρατείας της Χίου.
Μένει λοιπόν στις επόμενες γενιές να αναδείξουν την Ιωνική, τη Μικρασιατική συμβολή και συμμετοχή στην Επανάσταση και να καταγράψουν και άλλες, άγνωστες, εν
πολλοίς, σελίδες της συμβολής αυτής. Είναι το ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, είναι η
ύψιστη τιμή έναντι της μνήμης των δολοφονηθέντων και θυσιασθέντων για την Ελευθερία όλου του Ελληνισμού.

78. Κασομούλη Ν. Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833”, Αθήνα 1940-1942, σ. 45.
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Η Συμβολή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821 μέσα
από τα Απομνημονεύματα του στρατηγού Ευστράτιου Πίσσα
Φωτεινής Μανιά
Εισαγωγή.
Στο κατώφλι του 19ου αιώνα οι ιδεολογικές ζυμώσεις που είχαν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη παρεισφρέουν στον ελλαδικό χώρο. Έχοντας ως βάση τις
ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, οι Έλληνες θεώρησαν
ότι είχε φτάσει πλέον η κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθούν από τα οθωμανικά δεσμά
και να εγκαινιάσουν μία νέα περίοδο ελευθερίας και εθνικής αυτοδιάθεσης, η οποία θα
διέπεται από το τρίπτυχο «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη».1
Με αφετηρία τον διακαή πόθο των Ελλήνων διανοουμένων ν’ αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, καθώς είχαν έρθει σ’ επαφή με τις έννοιες του Διαφωτισμού στα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα,2 το όραμα για την Ελληνική ανεξαρτησία άρχισε να λαμβάνει σάρκα
και οστά, όταν η μεσαία τάξη των Ελλήνων εμπόρων εντατικοποίησε τη χρηματοδότηση
σχολείων και βιβλιοθηκών και τη δημοσίευση βιβλίων, που εκδίδονταν στα ελληνικά, με
στόχο την κυκλοφορία των φιλελεύθερων ιδεών και της ιδέας της εθνικής συνείδησης
εντός και εκτός των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.3
Συνολικά, ο πόλεμος για την Ανεξαρτησία δικαίως θεωρείται προσπάθεια όλων των
κοινωνικών στρωμάτων του Ελληνισμού, διότι οι διανοούμενοι έσπειραν τον καρπό της
εθνικής αυτοδιάθεσης μέσα από τον πνευματικό και ιδεολογικό τους αγώνα, οι έμποροι
χρηματοδοτούσαν το ιδεολογικό όραμα των διανοουμένων ενώ τα κατώτερα κοινωνικά
στρώματα συνεισέφεραν πρακτικά στο πεδίο πολεμώντας για το ιδανικό της ελευθερίας.4
Πέρα, όμως, από την οπτική της ευρείας συμμετοχής των ελληνικών κοινωνικών στρωμάτων, ο άλλος πυλώνας για την εξέταση της συμμετοχής στον αγώνα για την Ανεξαρτησία
είναι γεωγραφικός. Το γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση απετέλεσε ένα σαρωτικό
φαινόμενο, που συμπεριέλαβε στους κόλπους του όλες τις κοινωνικές τάξεις του Ελληνισμού, συνεπάγεται την καθολική επιρροή που είχε σε όλο το εύρος του Ελληνισμού.
Εστιάζοντας στη Μικρά Ασία, η μακραίωνη ελληνική παρουσία στην περιοχή οδήγησε στη δημιουργία ενός σημαντικού πολιτισμού ήδη από την περίοδο μεταξύ 9ου και 6ου
αιώνα π.Χ. Με επίκεντρο την πόλη της Σμύρνης, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εξακολου1.
2.

3.
4.

J. Koliopoulos and Th. Veremis, Modern Greece: A History Since 1821, John Wiley & Sons, 2009, σ. 16.
Ο. Κατσιαρδή- Hering, «Από την οθωμανική κατάκτηση ως την εδραίωση του νεοελληνικού κράτους», Οι
Έλληνες στη Διασπορά, 15ος-20ος αι., Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2006, 35 – 52, σ. 49, 51.
R. Clogg, A Concise History of Greece, Cambridge concise histories, 1992, σ. 23, 27.
D. Dakin, “Historical Revision no. CXIX the Origins of the Greek Revolution of 1821”, History, vol. 37, no. 131,
1952, pp. 228-235, σ. 230.
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θούσαν και κατά τη διάρκεια των νεότερων χρόνων να προοδεύουν πολιτισμικά. Ως εκ
τούτου, η οθωμανική κατάκτηση των Μικρασιατικών εδαφών5 δεν αναχαίτισε την
προσπάθεια των Ελλήνων Μικρασιατών να διατηρήσουν την ελληνική τους παιδεία, τη
χριστιανική τους ταυτότητα και την οικονομική/εμπορική τους δραστηριότητα.6
Θεωρητική και Μεθοδολογική Προσέγγιση.
Παρά τη γεωγραφική διάσταση της Μικράς Ασίας από τον ηπειρωτικό ελλαδικό
κορμό, η άνοδος του εθνικιστικού πνεύματος ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα επηρέασε στον ίδιο βαθμό τον ελλαδικό και τον μικρασιατικό κορμό. Συγκεκριμένα, προτού
αρχίσει να λαμβάνει χώρα η Ελληνική Επανάσταση, στην πόλη των Κυδωνιών της Μικράς
Ασίας γνωστοποιήθηκε ότι η Ακαδημία της πόλης ιδρύθηκε με στόχο να διαπαιδαγωγήσει ανθρώπους που ανήκουν στο ελληνικό Γένος συνολικά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε
ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι σε Έλληνες Μικρασιάτες∙ όπως είχε δηλώσει άλλωστε ο
διευθυντής της Ακαδημίας Γρηγόριος Σαράφης στον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο
Ε’ το 1820: «εἶναι ὀλιγώτερον ἡμέτερον ἤ κοινόν τοῦ Γένους παιδευτήριον».7 Περνώντας,
λοιπόν, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η ιδεολογική ζύμωση περί εθνικισμού είχε επιτυχώς εισχωρήσει στη μικρασιατική νεοελληνική συνείδηση λόγω της προσπάθειας που
καταβλήθηκε εκ μέρους της ελληνικής πνευματικής ελίτ της περιοχής.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, συνυφαίνοντας την εθνικιστική θεωρία του Kedourie, η οποία
εστιάζει στην πολιτική φύση του εθνικισμού και στην ανάγκη μιας ομάδας ανθρώπων
για πολιτική ανεξαρτησία, με τη θεωρία του Hroch περί μαζικής κινητοποίησης και τη
θεωρία του Anderson περί φαντασιακών κοινοτήτων, η παρουσίαση των απομνημονευμάτων του στρατηγού Ευστράτιου Πίσσα στοχεύει στην ανάλυση μιας υποκειμενικής
πηγής, της οποίας ο συγγραφέας είχε παρασυρθεί από το εθνιστικό ιδεώδες του 19ου
αιώνα και είχε μυηθεί στις νεωτερικές και σύγχρονες γι’ αυτόν αρχές της επανάστασης
και της πολιτικής ανεξαρτησίας.
Με γνώμονα τη θεωρία του Kedourie, η ομάδα ανθρώπων που απαιτεί την πολιτική
της χειραφέτηση μπορεί να καταστεί προάγγελος των επερχόμενων πολιτών ενός
έθνους-κράτους. Η ομάδα αυτών των ανθρώπων, που αποκτά πολιτική συνείδηση, αναπτύσσει και το δικαίωμα περί απομάκρυνσης των πολιτικών αρχών που δεν ικανοποιούν
τους εθνικούς της στόχους.8 Γι’ αυτόν τον λόγο ο Kedourie επισημαίνει τη ζωτικής σημασίας ευνοϊκή δοσοληψία μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων, για τη συνοχή ενός εν
δυνάμει κράτους.
Δίνοντας έμφαση στην έννοια της πολιτικής ανεξαρτησίας των εθνών, ο Hroch ασχολήθηκε και με την εξέταση της Ελληνικής Επανάστασης, εντάσσοντάς την στην κατηγορία των εθνικών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα πριν από την εδραίωση συνταγματικής αρχής.9 Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Hroch, το κίνημα της Ελληνικής Επανάστασης θεωρείται επιτυχημένο, διότι α) διατήρησε την κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας
σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου, β) προετοίμασε το έδαφος για τη συγκρότηση
5.

6.
7.
8.
9.

Εννοείται η οριστική πτώση της Μικράς Ασίας στα χέρια των Οθωμανών με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και της Τραπεζούντας το 1461.
Θ. Μαλκίδης, Η Γενοκτονία των Ελλήνων: Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντος, Γόρδιος, 2015, σ. 119, 124, 128.
Ι. Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυδωνιών: Από της ιδρύσεώς των μέχρι της αποκαταστάσεως των προσφύγων
εις το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος, Αθήνα, Τυπογραφείον Γερ. Σ. Χρήστου και Υιός, 1949, σ. 34.
E. Kedourie, Nationalism. Oxford: Blackwell, 1961, σσ. 12 – 18.
M. Hroch, “From National Movement to the Fully-formed Nation: The nation-building process in Europe.”
New Left Review: 3-20, 1993, σ. 8.
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μιας συλλογικής εθνικής ταυτότητας, στοχεύοντας τελικά στην ανεξαρτησία και γ) παρουσίασε μία ξεχωριστή, ενωμένη εθνική-κοινωνική διαστρωμάτωση με τους εμπόρους,
τους διανοουμένους και τους αστούς να συμπαρασύρουν και τα κατώτερα στρώματα
στον αγώνα για την εθνική Παλιγγενεσία.10
Από την πολιτική φύση των εθνικιστικών θεωριών του Kedourie και του Hroch μεταβαίνουμε στη νεωτερική-λειτουργική θεωρία του Benedict Anderson, ο οποίος ορίζει
το έθνος ως μία περιορισμένη και κυρίαρχη πολιτική κοινότητα∙ το έθνος αποτελεί μία
φαντασιακή κοινότητα με την έννοια ότι, όσο ευρύ ή περιορισμένο είναι ένα έθνος, είναι
πρακτικά αδύνατο για όλα τα μέλη του να γνωριστούν μεταξύ τους.11 Σ’ αυτό το πλαίσιο,
ο Anderson υποστηρίζει ότι οι νεωτερικές αρχές του Διαφωτισμού οδηγούν την κοινότητα να αντιληφθεί ότι είναι ένα έθνος, όταν τα μέλη της καταλαβαίνουν ότι είναι έτοιμα
να θυσιαστούν στο βωμό μιας πολιτικά κυρίαρχης και περιορισμένης οντότητας.
Συνολικά, η ανάλυση των απομνημονευμάτων του Ευστράτιου Πίσσα αναμένεται να
αποκαλύψει την ανάγκη των απανταχού Ελλήνων για ανεξαρτησία μέσω της διαδικασίας της μαζικής κινητοποίησης – από την ελίτ προς όλα τα κοινωνικά στρώματα- για την
επίτευξη του αγαθού της πολιτικής ελευθερίας ενός έθνους του οποίου τα μέλη δεν
γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά μάχονται για έναν κοινό σκοπό. Συμπληρωματικά, ο Ευστράτιος Πίσσας έχει συμβάλει με τη δική του ατομική μνήμη στη διαμόρφωση της
συλλογικής, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα
αλληλεπιδρώντα κοινωνικά περιβάλλοντα.12
Διαιρώντας τη δομή του κυρίως μέρους του άρθρου σε γεωγραφικές ενότητες, η
ανάλυση των Απομνημονευμάτων αποσκοπεί στη διατήρηση της χρονολογικής πορείας
των γεγονότων ακολουθώντας την αφήγηση του συγγραφέα. Το γεγονός ότι η αφήγηση
του συγγραφέα διέπεται από την ανάγκη ανάδειξης των πολεμικών γεγονότων, διαφοροποιεί το πνεύμα της παρούσας πηγής από άλλες σύγχρονές της (π.χ. Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη).
Μικρά Ασία: στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Ο πρωταγωνιστής και συγγραφέας του έργου, Ευστράτιος Πίσσας, γεννήθηκε και
μεγάλωσε στις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. Ο ίδιος ήταν γόνος μίας εκ των
πλουσιότερων αστικών οικογενειών της πόλης.13 Έχοντας λάβει την απαιτούμενη εγκύκλια εκπαίδευση στη σχολή Οικονόμου των Κυδωνιών, είχε έρθει η στιγμή να μυηθεί στα
ιδανικά της Επανάστασης. Όπως μας πληροφορεί ο ίδιος, η έντονη κοινωνική-ιδεολογική διεργασία, που προετοίμαζε το έδαφος για την Επανάσταση, τον βρήκε στην αρχή της
ενήλικης ζωής του οδηγώντας τον να συμμετάσχει «στα ιερά της επανάστασής μας».14
Έτσι, ήδη από την αρχή της εξιστόρησης, ο Πίσσας επισημαίνει τη σημασία που είχε η
Επανάσταση και για τους Μικρασιάτες, οι οποίοι έβλεπαν αυτόν τον αγώνα ως κάτι το
ζωτικό στοχεύοντας στην «ευόδωση του ιερού μας σκοπού και την επίτευξη της ανεξαρτησίας του έθνους μας».15
10. M. Hroch, ό.π., σ. 6.
11. B. Anderson, Imagined Communities. Reflecting on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso,
1991, σσ. 6 – 7.
12. S. Gensburger, “Halbwachs’ Studies in Collective Memory: A Founding Text for Contemporary ‘Memory
Studies’?”, Journal of Classical Sociology 16, no. 4 (2016): 396 – 413, σ. 399, 401 – 402.
13. Γ. Πύργαρης, Στρατηγού Ευστράτιου Πίσσα: Απομνημονεύματα 1821, Αθήνα, Historical Quest, 2017, σ. 8.
14. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 16.
15. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 16.
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Ευστράτιος Πίσσας (Αντιστράτηγος).
Πηγή: arxeion-politismou.gr

Αρχικά, ο συγγραφέας αναφέρει το όνομα του καθηγητή φιλοσοφίας στη σχολή
φοίτησής του (Σχολή Οικονόμου), του Βενιαμίν, καθώς και το όνομα του Γαβριήλ Αμανίτη, μαθητή ανώτερης τάξης στην ίδια σχολή, οι οποίοι είχαν μυηθεί πρωτύτερα στις
αρχές του αγώνα της Ανεξαρτησίας και έπειτα κατήχησαν τον ίδιον τον Πίσσα, ωθώντας
τον να ορκιστεί στη Φιλική Εταιρεία, όπου συνάντησε πληθώρα μορφωμένων αστών.16
Η ονομαστική αναφορά του συγγραφέα σε ολόκληρες αστικές οικογένειες που είχαν
μυηθεί στους όρκους της Φιλικής Εταιρείας αποκαλύπτει ότι οι υπέρ των 600 Κυδωνιάτες Φιλικοί,17 πολλοί από τους οποίους φοιτούσαν στη σχολή Οικονόμου, είχαν πλήρως
συναισθανθεί τα πολιτικά ιδανικά που πρέσβευε η Ελληνική Επανάσταση, ελπίζοντας
στη δημιουργία ενός ελεύθερου έθνους-κράτους, που θα περιέκλειε τους απανταχού
Έλληνες. Άλλωστε, η εθνική δράση της σχολής Οικονόμου των Κυδωνιών ήταν ευρέως
γνωστή στο ελληνικό έθνος. Όπως αποκαλύπτει ο Καραμπλιάς στη μελέτη του, ο πρίγκιπας της Μολδαβίας Κωνσταντίνος Μουρούζης – Φαναριώτης στην καταγωγή- απεδέχθη
με τιμή την ανακήρυξή του από την πόλη των Κυδωνιών σε επίτιμο πολίτη και προστάτη
της, δηλώνοντας: «(Δέχομαι)… καὶ τὴν καταγραφὴν συμπολίτου τοιαύτης χώρας, ἀπὸ
τὴν ὁποίαν δύναται νὰ ἐλπίζῃ τὸ Γένος ἀγαθὰ ἀποτελέσματα».18
Έχοντας αντιληφθεί ποια ακριβώς είναι αυτά τα «ἀγαθὰ ἀποτελέσματα» για το Ελληνικό Έθνος, οι διανοούμενοι και οι αστοί ενεργούσαν με στόχο την κινητοποίηση των
μαζών μέσω της συστηματικής καλλιέργειας της εθνικής τους συνείδησης.19 Προκειμένου
16. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 16.
17. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα, Τύποις Αλ. Βιτσικουνάκη, 1920, σ. 109∙ Ι. Καραμπλιάς, Ιστορία των
Κυδωνιών, σ. 225. Ο Καραμπλιάς και ο Σακκάρης αναφέρουν ότι οι Φιλικοί στις Κυδωνιές ήταν περί τους 400.
18. Ι. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 201.
19. M. Hroch, “From National Movement to the Fully-formed Nation”, ό.π., σσ. 5 – 6∙ U. Özkirimli, Theories of Na-
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να οργανωθούν κατάλληλα οι αστοί (έμποροι και διανοούμενοι), θεωρήθηκε απαραίτητη η ύπαρξη μιας μυστικής οργάνωσης που στόχευε στην ανεξαρτησία των Ελλήνων από
την εξουσία του Σουλτάνου. Έτσι, το 1814 δημιουργήθηκε στην Οδησσό η Φιλική Εταιρεία
από τρεις Έλληνες εμπόρους, που ήταν επηρεασμένοι από το πνεύμα του Διαφωτισμού,
λόγω της τακτικής μετακίνησής τους στα διάφορα λιμάνια της Ευρώπης.20
Πολλά από τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας στις Κυδωνιές ήταν μορφωμένοι γόνοι
αστικών οικογενειών, που είχαν συναισθανθεί τον λόγο ύπαρξης μιας μυστικής οργάνωσης για την προετοιμασία της Επανάστασης. Ως εκ τούτου, η Φιλική Εταιρεία έκανε αισθητή την παρουσία της και στην πόλη των Κυδωνιών καθώς, εκείνη την περίοδο ειδικά,
η πόλη είχε επιδείξει τέτοιο εθνικό φρόνημα μέσω της σχολής Οικονόμου, που ήταν
πραγματικά αδύνατο να αγνοήσει την ανάγκη της Φιλικής Εταιρείας για έμψυχο και
άψυχο υλικό.21 Συν τοις άλλοις, ο Ιωάννης Φιλήμων στο ιστορικό του έργο έχει φέρει στο
φως την επιστολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς έναν εκ των Εφόρων της Σχολής Οικονόμου και αρχηγό των Φιλικών στις Κυδωνιές, τον Χατζή Αθανάσιο Χατζή Γεωργίου.22
Στη συγκεκριμένη επιστολή, ο Υψηλάντης αποκαλύπτει την επιθυμία του Χατζή Αθανάσιου Χατζή Γεωργίου να συνδράμει στον κοινωφελή σκοπό για την Ανεξαρτησία του
Έθνους και παράλληλα φανερώνει ότι στηρίζεται στην πόλη των Κυδωνιών και στον
Ελληνισμό της Μικράς Ασίας γενικότερα∙ εξ ου και η Φιλική Εταιρεία αποφάσισε να
επεκτείνει τη μυστική της δραστηριότητα και στη Μικρά Ασία στέλνοντας Εφόρους στη
Σμύρνη και αλλού.23
Καθώς το ισχυρό εθνικό φρόνημα των κατοίκων των Κυδωνιών ήταν έκδηλο και
καθώς η παρουσία της Φιλικής Εταιρείας ενισχυόταν στην περιοχή, δημιουργήθηκε η
υποψία στους Τούρκους ότι η ελληνικότατη πόλη των Κυδωνιών ενδεχομένως να ετοιμαζόταν για εξέγερση.24 Έτσι, στις 31 Μαΐου, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη καταλαμβάνοντας όλες τις παράλιες θέσεις, αλλά οι Έλληνες Κυδωνιείς δεν αντιστάθηκαν, διότι
ανέμεναν την ενίσχυση του ελληνικού στόλου για να επιτύχει η εξέγερση.25 Σ’ αυτό το
σημείο είναι εμφανές ότι η προσπάθεια της Φιλικής Εταιρείας στις Κυδωνιές να καταστήσει σαφή την ανάγκη για αλληλεγγύη και συλλογική συμμετοχή όλων των Ελλήνων
απ’ όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα κοινωνικά στρώματα εστέφθη από επιτυχία.
Παρόλη την ήττα των Τούρκων από τους νεοαφιχθέντες Έλληνες ναυτικούς στις 2/3
Ιουνίου στα παράλια των Κυδωνιών,26 οι Τούρκοι προχώρησαν επιθετικά στο εσωτερικό
της πόλεως, όπου οι Έλληνες κάτοικοι αμύνθηκαν μέχρι τελικής πτώσεως, πυροβολώντας
tionalism: A Critical Introduction, (Foreword by Fred Halliday), MacMillan Press LTD, 2000, σσ. 158 – 159.
20. E. Sifneos, “Preparing the Greek Revolution in Odessa in the 1820s: Tastes, Markets and Political Liberalism, The Historical Review/La Revue Historique, vol. 11 (2014): 139 – 170, σ. 153.
21. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα, Τυπογραφείο Π. Σούτσα και Α.
Κτενά, 1859, σ. 4: Έχοντας ως στόχο την ένωση των απανταχού Ελλήνων, η Φιλική Εταιρεία μπορεί να
δεχόταν μέλη από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ωστόσο στην πρώιμη φάση της η Εταιρεία αποφάσισε να συμπεριλάβει «μόνα τὰ νοημονέστερα καὶ ἁρμοδιώτερα πρόσωπα» προκειμένου να συστήσουν μια πλήρως
καταρτισμένη και ισχυρή μυστική οργάνωση∙ Ι. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 224, 225∙ Ι. Θεοδωρακόπουλος (επιμ.)
et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, 1974, σσ. 424 – 425∙ Α. Βακαλόπουλος,
Νέα ελληνική ιστορία, 1204 – 1985, δέκατη πέμπτη έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 1998, σ. 157.
22. Ι. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 149, 226.
23. Ι. Φιλήμων, ό.π., σσ. 370 – 371∙ Ι. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 226.
24. Ι. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 227, 232∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 18.
25. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 19.
26. Ι. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 231∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 19.
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Πίνακας του Γερμανού Φιλέλληνα ζωγράφου Christian Johann Georg Perlberg (1806-1884),
Έλληνες αγωνιστές κατά τη διάρκεια μάχης, αρχές 19ου αιώνα.

ανηλεώς τους «απίστους», διότι «τα όπλα μας εγερθέντα από το συναίσθημα, μάχονταν
υπέρ πατρίδας και ελευθερίας».27 Άλλωστε, στην αξιολόγησή του ο Φιλήμων τεκμηριώνει
ότι «οι φονευθέντες Κυδωνιείς ήσαν σχετικώς ολίγοι»,28 αν λάβει κανείς υπόψη τη σφοδρή επίθεση των Τούρκων εναντίον των κατοίκων των Κυδωνιών.
Στην προσπάθειά του να μεταδώσει τον αντιστασιακό παλμό που είχε δημιουργηθεί
στις Κυδωνιές, ο Ευστράτιος Πίσσας παρουσιάζει τον καίριο ρόλο των μελών της Φιλικής
Εταιρείας στην πόλη, που είχαν αναλάβει να δώσουν το έναυσμα για την έναρξη της
27. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 20.
28. Ι. Φιλήμων, ό.π., σ. 234.
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μάχης εναντίον των Τούρκων, σε περίπτωση αποτυχίας του ελληνικού στόλου να αποβιβαστεί στα παράλια της πόλης.29 Συνεπώς, είναι φανερό ότι η οργάνωση της Επανάστασης βασιζόταν εν γένει σ’ αυτό το σχήμα μαζικής/εθνικής κινητοποίησης: στη συσπείρωση των φορέων της εθνικής συνείδησης, οι οποίοι επηρέαζαν στη συνέχεια τον
λαό και τον καθοδηγούσαν. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, θα ήταν φρόνιμο να χαρακτηρίσουμε την περιοχή των Κυδωνιών ως ένα παράδειγμα του επαναστατημένου Ελληνισμού
που διακρινόταν από το κλασικό οργανωτικό σχήμα, τουτέστιν τον εναρκτήριο συντονισμό των συνειδητοποιημένων Ελλήνων (Φιλικών και μη) που πυροδοτούσε εν συνεχεία
την έκρηξη των κατά τόπους μαχών.
Παρά τον ζήλο των Ελλήνων Κυδωνιέων να εκδιώξουν τον εχθρό,30 ο Πίσσας καταλήγει στην περιγραφή της αποτέφρωσης των Κυδωνιών από τους υποχωρήσαντες
Τούρκους. Μολονότι υπάρχει χρονική απόσταση από τα συντελεσθέντα γεγονότα, ο
γηραιός Πίσσας επιβεβαιώνει ότι η ταλαιπωρία και ο ξεριζωμός των Κυδωνιέων από την
πόλη τους δεν απετέλεσε τροχοπέδη για την πίστη τους στο υψηλό ιδανικό της ελευθερίας∙ όπως δηλώνει ο ίδιος: «τέτοιος ήταν ο έρωτας προς την πατρίδα εκείνη την εποχή,
ώστε… ουδείς από μας έδειξε λύπη…».31 Ίσως με λακωνικό και έμμεσο τρόπο ο Πίσσας
αποτυπώνει αυτό που ο Halbwachs ορίζει ως «αλληλεπιδρώντα κοινωνικά περιβάλλοντα
που στοχεύουν στη συγκρότηση της συλλογικής μνήμης»∙ προσπαθεί ν’ αναδείξει το
ένδοξο παρελθόν της περιόδου της Επανάστασης, εξωραΐζοντας την έννοια της «πατριδολατρίας» μέσα σ’ αυτό το χρονικό πλαίσιο, βασιζόμενος στα δικά του ενθυμήματα και
σ’ αυτά άλλων μαρτύρων και έχοντας πάντα ως εφαλτήριο τη σύγχρονη γι’ αυτόν εποχή.
Επιπλέον, η αυθόρμητη φράση «Τι λαμπρή εκείνη η εποχή!»32 σηματοδοτεί την αίσθηση
νοσταλγίας του συγγραφέα για το συλλογικό αίσθημα αγάπης προς την πατρίδα.
Η μετάβαση στην Πελοπόννησο.
Η καταστροφή των Κυδωνιών τον Ιούνιο του 1821 οδήγησε τους επιζήσαντες Έλληνες κατοίκους της πόλεως να μετακινηθούν δυτικά, στα νησιά του Αιγαίου33 και ο Πίσσας
σπεύδει να εξηγήσει εμμέσως τον λόγο για τον οποίο αναπολεί με τέτοιο ζήλο την εποχή
εκείνη ως προς το αίσθημα της πατριδολατρίας∙ αφήνει τον αναγνώστη να θαυμάσει το
σθένος και τη βούληση των Κυδωνιέων να καταταχτούν στον ελληνικό στρατό, παρά το
γεγονός ότι λίγες ώρες πριν είχαν βιώσει την τραγωδία του ξεριζωμού. Έτσι, τονίζοντας
ότι οι περισσότεροι από τους συμπατριώτες του είχαν τη θέληση να ενταχθούν άμεσα
στο ελληνικά στρατιωτικά σώματα,34 ο συγγραφέας υποδηλώνει την πίστη των Μικρασιατών Ελλήνων στην ιδέα της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους από τον οθωμανικό ζυγό, αποδεικνύοντας ότι οι ελληνικές εστίες της δυτικής Μικράς Ασίας είχαν ενστερνιστεί ολοκληρωτικά την αρχή των Φιλικών περί ενότητας όλων των Ελλήνων.35
Γενικά, η αφήγηση αποκαλύπτει στοιχεία από την πολεμική προσπάθεια τόσο του
ίδιου του συγγραφέα όσο και άλλων Μικρασιατών στον ελλαδικό χώρο, οι οποίοι ένω29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 20 – 21.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 21.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 22.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 23.
Κατά τον Καραμπλιά, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε με τον ελληνικό στόλο στα Ψαρά.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 24.
Σ. Σακελλαρίου, Φιλική Εταιρεία, Οδησσός, Τυπογραφείο Ε. Χρυσογέλου, 1909, σ. 7∙ Κ. Παπαρρηγόπουλος,
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος έκτος, μέρος πρώτον: Από της Επαναστάσεως του 1821 μέχρι της
τελευταίας περιόδου του Αγώνος, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη, 1932, σ. 6.
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Christian Johann Georg Perlberg, Η πολιορκία της Ακρόπολης.

σαν τις δυνάμεις τους με άλλους Έλληνες.36 Σ’ αυτό το πνεύμα, ο Πίσσας αφηγείται την
πορεία και εγκατάστασή του στην Πελοπόννησο τον Ιούνιο του 1821, όπου έφτασε
μαζί με τον αδερφό του Παναγιώτη, ξεκινώντας από την Ύδρα. Η αρχική εμπειρία του
συγγραφέα στην Πελοπόννησο περιορίστηκε στη συμμετοχή του ως στρατιώτη στο
σώμα του φιλέλληνα Συνταγματάρχη Ιωσήφ Μπαλέστρα, στο οποίο είχαν καταταχθεί
και άλλοι 60 Κυδωνιείς.37
Φτάνοντας στην αναφορά του Πίσσα για την άλωση της Τριπολιτσάς, είναι εμφανές
ότι υπάρχει μία απόκλιση στις ημερομηνίες (η άλωση της Τριπολιτσάς έλαβε χώρα στις
23 Σεπτεμβρίου 1821 και όχι στις 8 Αυγούστου).38 Ωστόσο, η αναδρομή στο συγκεκριμένο γεγονός της περιόδου της Επανάστασης, εμπλουτίζει τις γνώσεις μας περαιτέρω με
λεπτομέρειες. Όπως είναι γνωστό, στον ελλαδικό χώρο η Επανάσταση ξεκίνησε από την
36. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 11.
37. D. Brewer, The Greek War of Independence: The struggle for Freedom from Ottoman Oppression, New York
and London, Overlook Duckworth, 2001, σ. 134 (kindle system): Ο Δημήτριος Υψηλάντης επιφόρτισε τον
Μπαλέστρα με το καθήκον να οργανώσει τον πρώτο τακτικό ελληνικό στρατό εισάγοντας τα ευρωπαϊκά
στρατιωτικά πρότυπα στις ελληνικές δυνάμεις∙Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 24.
38. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 25.
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Πελοπόννησο με επιθέσεις σε οχυρωμένες περιοχές, όπου ο οθωμανικός πληθυσμός
μπορούσε να βρει καταφύγιο μέσα στα κάστρα.39 Η περίπτωση της Τριπολιτσάς ήταν
ξεχωριστή, διότι εκτός της εξαιρετικής διοικητικής σημασίας της ως πρωτεύουσας της
Πελοποννήσου, διέθετε ένα αξιόλογο φρούριο μέσα στην πόλη, στην οποία διέμεναν
αρκετοί προύχοντες Οθωμανοί Τούρκοι∙ άρα, η Τριπολιτσά αποτελούσε, συν τοις άλλοις,
οικονομικό πόλο έλξης για τους Έλληνες.40 Παράλληλα, η έμφαση που δόθηκε στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, τόσο από στρατιωτικούς (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) όσο και
από πολιτικές προσωπικότητες (Δημήτριος Υψηλάντης), αποκαλύπτει την ανάγκη κατάληψης από τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν διαφορετικά κίνητρα, ανάλογα με την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκαν.41 Έτσι, η προσπάθεια για την πολιορκία της Τριπολιτσάς
ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τον Δ. Υψηλάντη να εκστρατεύει προς τον Κορινθιακό
κόλπο με 2.000 άνδρες, ώστε να αναχαιτίσει ενδεχόμενη συνδρομή του τουρκικού στρατού προς τους πολιορκημένους της Τριπολιτσάς.42 Ανάμεσα σ’ αυτούς τους άνδρες βρισκόταν και ο ίδιος ο Πίσσας, ο οποίος ήταν στο τακτικό σώμα του Μπαλέστρα που εκστράτευσε στο Αίγιο μαζί με 1.500 ατάκτους του Δ. Υψηλάντη.43
Γενικότερα, μέσα από την αφήγηση του συγγραφέα, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία
να ενημερωθεί για την πατριωτική δράση των Ελλήνων Μικρασιατών, οι οποίοι σε κάθε
ευκαιρία αποδείκνυαν την αφοσίωσή τους στα ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Έτσι, κατά την περιγραφή της άλωσης της Τριπολιτσάς, ο γηραιός
Πίσσας επιστρατεύει τη μνήμη του και αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Τσίτζιρα, έναν
Κυδωνιάτη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που πέρασε τα τείχη της Τριπολιτσάς.44 Συνεπώς, η
Τριπολιτσά κατέστη ένα από τα σπουδαία πεδία δράσης των Μικρασιατών, καθώς και
ο ίδιος ο αφηγητής αναφέρει ότι, μετά την κατάληψη της Τριπολιτσάς και κατά την επιτήρηση της πόλης, προβιβάσθηκε στο βαθμό του λοχία.45
Έπειτα, η αποτυχημένη προσπάθεια εκπόρθησης του φρουρίου του Ναυπλίου εκ
μέρους των ατάκτων του Δημήτριου Υψηλάντη ομού με τους τακτικούς του Μπαλέστρα,
οδήγησε τον Πίσσα στο ν’ αντιπαραβάλλει την οργανωτική στάση του τακτικού τάγματος με την αυθόρμητη και εκρηκτική συμπεριφορά των ατάκτων που δρούσαν εν βρασμώ
ψυχής∙ πιθανότατα αυτή θεωρεί ως την κύρια αιτία της αποτυχίας της επιχείρησης.46
Εξακολουθώντας να ανεβαίνει στη στρατιωτική ιεραρχία,47 ο Πίσσας μετέβη με το τακτικό σώμα του Μπαλέστρα στην Κόρινθο τον Δεκέμβριο του 1821 για την πολιορκία
του φρουρίου της περιοχής.48
Βέβαια, η ημερομηνία-ορόσημο για την έκβαση της Επανάστασης, που νομιμοποίησε τον Αγώνα εγγράφως θεσπίζοντας το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας και ανοί39. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 161 – 162.
40. D. Brewer, ό.π., σ. 134 (kindle system).
41. D. Brewer, ό.π., σ. 134 (kindle system): Οι κοτζαμπάσηδες στόχευαν στην ανάληψη των θέσεων των Τούρκων διοικητών της Πελοποννήσου.
42. Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., σ. 56.
43. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 24.
44. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 25.
45. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 25.
46. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 26.
47. Προβιβάσθηκε σε επιλοχία.
48. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 27.

123

γοντας τον δρόμο προς τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,49 φαίνεται να αποτελούσε σημαντικό σταθμό και στην αφήγηση των πολεμικών γεγονότων εκ
μέρους του Πίσσα. Η συγκρότηση της πρώτης Εθνοσυνέλευσης την 1η Ιανουαρίου 1822
συσπείρωσε έτι περισσότερο τους απανταχού επαναστατημένους Έλληνες, οδηγώντας
τους απεσταλμένους από την Κρήτη να ζητήσουν τον Μπαλέστρα ως αρχηγό του στρατού στο νησί.50
Η πίστη του Πίσσα στην ιδέα της πειθαρχίας και της οργάνωσης για την επίτευξη της
ανεξαρτησίας των Ελλήνων, ανάγεται σε γενικό ιδανικό πολλών Μικρασιατών, καθώς
αρκετοί συμπατριώτες του από τις Κυδωνιές εξακολούθησαν να βρίσκονται υπό τις διαταγές του νέου διοικητή του τακτικού σώματος, του Πεδεμόντιου Πέτρου Ταρέλλα,
μετά την αποχώρηση του Μπαλέστρα, δίνοντας μάλιστα και τη ζωή τους για την πατρίδα∙ συνέπεια του θανάτου του Ταρέλλα και των Κυδωνιατών, σε συνδυασμό με τη δυσκολία συντήρησης του τακτικού στρατού βάσει της χρηματοδότησης που είχε αναλάβει
ο Δημήτριος Υψηλάντης, ήταν η διάλυση του εν λόγω τακτικού σώματος.51 Οι Κυδωνιάτες,
λοιπόν, είχαν ενστερνιστεί στην πλειονότητά τους την ιδέα του ένοπλου αγώνα για την
απελευθέρωση, αλλά στη βάση μιας πειθαρχημένης και διόλου άτακτης στρατιωτικής
προσπάθειας, γεγονός που αποδεικνύει την άμεση επιρροή του πρότυπου ευρωπαϊκού
στρατιωτικού μηχανισμού.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Μπαλέστρας αναγνώρισε την αναγκαία στρατιωτική πειθαρχία, που ήταν απαραίτητη για τη διεξαγωγή του αγώνα στην Κρήτη, στο πρόσωπο
του Ευστράτιου και του Παναγιώτη Πίσσα, επιλέγοντάς τους ως μέλη του νέου λόχου.52
Εστιάζοντας στην προοπτική των αστών Μικρασιατών, είναι προφανές ότι η αντίληψή
τους για την επιτυχημένη διεξαγωγή του Αγώνα συμβάδιζε με αυτήν των στρατιωτικών
στη Γαλλία, οι οποίοι είχαν απογοητευθεί πλήρως με τη δραματική μείωση του μισθού
τους μετά τον τερματισμό των Ναπολεόντειων πολέμων και ως αντίδραση ενάντια στο
ανελεύθερο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα53 έσπευσαν να ενισχύσουν την Ελληνική
Επανάσταση.54 Ορμώμενοι, λοιπόν, από διαφορετικά κίνητρα αλλά στηριζόμενοι στην
ιδέα συγκρότησης τακτικού στρατού, οι Ευρωπαίοι Φιλέλληνες αξιωματικοί κατάφεραν
να υλοποιήσουν – έστω για ορισμένο χρονικό διάστημα- το στρατιωτικό τους πλάνο
με τη συνεργασία των Κυδωνιατών. Συνολικά, ο συνδυασμός τακτικού και άτακτου
στρατεύματος στην περίπτωση της Ελληνικής Επανάστασης αποκάλυπτε σε μεγάλο
βαθμό τον συγκερασμό της στρατιωτικής πειθαρχίας των Ευρωπαίων και των Ελλήνων
αστών από τη μία πλευρά και της ανοργάνωτης αντίστασης των γηγενών του ελλαδικού χώρου από την άλλη.
Ο αγώνας στην Κρήτη.
Το ιδεώδες συγκρότησης τακτικού στρατεύματος προσέκρουε στην επικρατούσα
τακτική των ορεσίβιων πληθυσμών της Κρήτης, οι οποίοι είχαν αναπτύξει ένα ανοργά49. Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., σ. 58.
50. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 27.
51. Λ. Δρούλια, «Ο Φιλελληνισμός από το 1821 ως το 1823», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Εκδοτική Αθηνών, 1975, 314 – 323, σ. 315∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., 28.
52. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 28: ο Πίσσας προβιβάσθηκε σε λοχαγό.
53. Μπ. Άννινος, Οι Φιλέλληνες του 1821, Αθήνα, Εκδόσεις Γαλαξίας, 1971, σ. 13, 18∙ Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία
του Νέου Ελληνισμού. Η μεγάλη ελληνική επανάσταση (1821 – 1829). Τόμος Ε’. Οι προϋποθέσεις και οι βάσεις της (1813 – 1822), Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 573, 581.
54. Μπ. Άννινος, ό.π., σ. 18 – 19∙ Λ. Δρούλια, ό.π., σ. 314.
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νωτο και άτακτο σύστημα επίθεσης και άμυνας.55 Ωστόσο, μέσα από τη γλαφυρή αφήγηση του Πίσσα είναι φανερό ότι οι τακτικοί πολεμιστές του Μπαλέστρα, που αποβιβάσθηκαν στα Σφακιά τον Ιανουάριο του 1822, κατάφεραν να συνεργαστούν με τους
απείθαρχους Σφακιανούς56 εν ονόματι του κοινού εθνικού στόχου. Βέβαια, σύμφωνα
με τους χαρακτηρισμούς του Σπυρίδωνα Τρικούπη, οι Σφακιανοί θεωρούνταν φιλάρπαγες,57 επομένως η πειθαρχία τους εξαρτάτο από την υλική τους επάρκεια, η οποία
εθεωρείτο η πλέον σημαντική παράμετρος για την πλήρη υποταγή τους στα ιδανικά της
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Πίσσας επιβεβαιώνει αυτόν τον
χαρακτηρισμό αποκαλύπτοντας την προδοτική υποχώρηση των Σφακιανών από το
στράτευμα στη μάχη κοντά στο Καστέλο [sic] που, μεταξύ άλλων, οδήγησε και στον
θάνατο του αρχηγού Μπαλέστρα.58
Όντας διοικητής τακτικού λόχου πλέον, διορισμένος από τον αντικαταστάτη του
Μπαλέστρα, τον Αφεντούλιεφ, ο συγγραφέας αποτυπώνει εναργέστερα την απέχθεια
των Σφακιανών απέναντι στο τακτικό στράτευμα, δηλώνοντας ότι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους ως προς την παρουσία του τακτικού σώματος στην περιοχή Αποκόρωνα, στα Χανιά.59 Το γεγονός ότι ο Πίσσας αναφέρει την επιθυμία των Σφακιανών να
αντικατασταθεί το εν λόγω τακτικό σώμα από άλλα εγχώρια σώματα60 δεν αποτελεί
απαραίτητα κάποια ένδειξη ισχυρού τοπικισμού εκ μέρους των Σφακιανών ή απέχθειας
προς τους μη Κρητικούς (Μικρασιάτες κτλ.), καθώς η δυσχερής επικοινωνία της Κρήτης
με τις υπόλοιπες επαναστατημένες περιοχές σε συνδυασμό με την πενιχρή ιδεολογική
προετοιμασία στο νησί, είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ιδιαίτερων συνθηκών για τη
διεξαγωγή του αγώνα στην Κρήτη. Συνολικά, οι Σφακιανοί κατείχαν τα περισσότερα
όπλα στο νησί 61 και ως εκ τούτου θεωρούνταν οι ηγέτες της επανάστασης στην Κρήτη∙
γι’ αυτό επιθυμούσαν τη διαμόρφωση της αντίστασης με τους δικούς τους όρους.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, η ανάγκη των κατοίκων του νησιού για την απελευθέρωσή τους
οδήγησε τους Κρητικούς στο σύνολό τους να συνεργαστούν με όλες τις επαναστατικές
μονάδες που προέρχονταν εκτός Κρήτης. Άλλωστε, κατά την επίθεση εναντίον των Αιγυπτίων στο λιμάνι της Σούδας, ο επικεφαλής οπλαρχηγός όλου του τμήματος των
Σφακίων, ο Σαφάκας ο Ριζίνης, ήταν στην πρώτη γραμμή και στις μάχες που ακολούθησαν
εναντίον των Αιγυπτίων, οι επαναστάτες εφορμούσαν κατά ομάδες ή συνολικά σε πλήρη συνεννόηση.62
Η αλληλεγγύη των επαναστατικών ομάδων οδηγούσε ανθρώπους μυημένους στις
αξίες του τακτικού στρατεύματος να μετέλθουν βάναυσων μεθόδων, προκειμένου να
υπηρετήσουν το ιδανικό της «αδελφοσύνης». Έτσι, ο Πίσσας δεν διστάζει να αναφέρει
ότι είχε συνασπιστεί με τους Κρητικούς στην προσπάθειά τους να εκδικηθούν τους
Οθωμανούς για τον φόνο του αδερφού του αρχηγού του στρατοπέδου, Σήφακα, αποκεφαλίζοντας επτά Οθωμανούς και παίρνοντας τα κομμένα κεφάλια ως λάφυρα.63 Συνο55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Σπ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (δέυτερη έκδοση), τόμος Α, Λονδίνο, 1857, σ. 193.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 29.
Σπ. Τρικούπης, ό.π., σ. 193.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 30 – 32.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 32.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 32.
Ι. Θεοδωρακόπουλος (επιμ.) et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΒ, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 165.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 33, 35.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 36 – 37.
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λικά, το πνεύμα της αφήγησης του γράφοντα μας δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για
έναν νομιμόφρονα Μικρασιάτη, που είχε ενστερνιστεί πλήρως την ανάγκη διεξαγωγής
της Επανάστασης στο πλαίσιο δράσης του τακτικού στρατεύματος∙ το ιδανικό αυτό
φαίνεται να διέπει το σύνολο της αστικής τάξης στις Κυδωνιές. Εντούτοις η συνένωση
των διαφορετικών εκστρατευτικών σωμάτων φαίνεται ότι επηρέασε τα ιδανικά των
αστών Μικρασιατών, με αποτέλεσμα ο Πίσσας να υιοθετήσει τακτικές του άτακτου
σώματος στην προσπάθεια για απελευθέρωση.
Σαφώς, η συνεργασία του Πίσσα και των υπόλοιπων τακτικών με τους Κρητικούς
ήταν απαραίτητη για την εξάπλωση της ελληνικής επίθεσης εναντίον των Οθωμανικών
στρατευμάτων προς τα ανατολικά της Κρήτης. Στην περιγραφή του συγγραφέα για την
καταδίωξη των Οθωμανών από τις ελληνικές δυνάμεις σε δύο μέτωπα – στον Κρουσώνα
και στον Άγιο Μύρωνα- διαπιστώνεται ο συγκερασμός μεθόδων για τη διεξαγωγή του
πολέμου. Συγκεκριμένα ο Πίσσας, ως θιασώτης του τακτικού σώματος, υποστήριζε ότι
η χρήση όπλων ήταν η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση του εχθρού∙ προς
έκπληξή του, όμως, ο ίδιος κάνει μνεία σε μία ομάδα Κρητικών από το χωριό του Μυλοποτάμου Ανώγεια, οι οποίοι, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της παραπλάνησης σε συνδυασμό
με τη χαρακτηριστική τους ταχύτητα, είχαν την ικανότητα να πολεμούν τους Οθωμανούς
άοπλοι.64 Αυτή η τακτική των Ανωγειανών οδήγησε τους ένοπλους Οθωμανούς στην
παγίδα που είχαν ετοιμάσει ο Πίσσας και οι συνεργάτες του. Εν ολίγοις, η σύμπραξη των
Ανωγειανών και των τακτικών είχαν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των Οθωμανών
στην εκκλησία του Κρουσώνα και την πολιορκία τους από τις ελληνικές δυνάμεις.
Παρά το γεγονός ότι ο Πίσσας ήταν Μικρασιάτης στην καταγωγή, η γεωγραφική του
προέλευση δεν αποτελούσε τροχοπέδη, ώστε να συνεργαστεί με τα πολεμικά σώματα
της Κρήτης. Με εξαίρεση την αναφορά του συγγραφέα σε ορισμένες ιδιαίτερες τοπικές
ομάδες ενόπλων (Σφακιανοί, Ανωγειανοί), το κριτήριο της καταγωγής δεν επηρέαζε τη
συνολική θεώρηση των επαναστατών ως ένα ενιαίο ελληνικό σώμα.65
Επιπροσθέτως, η πολεμική σύμπνοια των διαφόρων ελληνικών ομάδων είχε εξαπλωθεί
και μεταξύ των αμάχων. Ο Πίσσας επιβεβαιώνει ότι η εντοπιότητα δεν αποτελούσε κριτήριο για την εκδήλωση έμπρακτης αλληλεγγύης∙ το μόνο που μετρούσε ήταν η συγκρότηση
ενός ενιαίου μετώπου, τόσο από την πλευρά των ενόπλων Ελλήνων όσο και από την πλευρά των αμάχων, για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αφηγείται την περιπέτεια υγείας του στο χωριό Αβδανίτες Μυλοποτάμου, όπου δέχθηκε τη
φροντίδα της μελλοντικής συζύγου του και του στενού της περιβάλλοντος.66
Αφού προβαίνει στην περιγραφή της παρ’ ολίγον αιχμαλωσίας του από τους Τούρκους,
τονίζοντας την ουσιαστική και έμπρακτη αλληλεγγύη του αδελφού του, ομού με άλλους
στρατιώτες, που στόχευαν στη διάσωσή του,67 ο Πίσσας συνεχίζει την αφήγησή του υπό
το πρίσμα της αρχής της αδελφοσύνης και της συντροφικότητας. Εξιστορεί την οργανωμένη του έφοδο στο χωριό Δαφνές μαζί με τον αδερφό του Παναγιώτη και 25 – 30 άντρες
από το τάγμα του, με σκοπό να μεταφέρει τη σύζυγο του Κρητικού συμπολεμιστή του
Θεοχάρη στο ελληνικό στρατόπεδο για την ασφάλειά της.68 Η «αδελφοσύνη» σε συνδυ64.
65.
66.
67.
68.

Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 44 – 45.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 48: «Φτάνοντας εκεί (σσ. στον Άγιο Μύρωνα), βρήκαμε τους δικούς μας…».
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 50 – 51.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 52 – 54.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 56.
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ασμό με την καθημερινή συνύπαρξη των διαφορετικών ελληνικών ομάδων, οδήγησε
στην ανταλλαγή μιας πληθώρας πολιτισμικών στοιχείων. Ως εκ τούτου, η παρατήρηση
του συγγραφέα ότι οι Ανωγειανοί εξοπλίσθηκαν με τουρκικά λάφυρα – όπλα- στη μάχη
της Κιθαρίδας, ενώ μέχρι τούδε πολεμούσαν άοπλοι,69 αποτελεί ένα παράδειγμα πολιτισμικού συγκερασμού ανάμεσα στους τακτικούς πολεμιστές του Πίσσα και τους άτακτους
ορεσίβιους επαναστάτες των Ανωγείων.
Προχωρώντας προς τα ανατολικά της Κρήτης, πολλοί Τούρκοι είχαν καταφύγει μέχρι
την Ιεράπετρα, για να γλιτώσουν από την καταδίωξη των Ελλήνων.70 Αφού εδραίωσαν
την παρουσία τους στις επαρχίες της ανατολικής Κρήτης, ένα τμήμα της ελληνικής επαναστατικής διοίκησης της Κρήτης είχε πλέον μεταφερθεί προς ανατολάς, απ’ όπου και
οι απεσταλμένοι πληρεξούσιοι της Κρήτης μετέβησαν στο Άστρος τον Φεβρουάριο του
1823 ενόψει της Β’ Εθνοσυνέλευσης. Σ’ αυτό το σημείο ο Πίσσας αναφέρει ότι συμμετείχε και ο ίδιος ως πληρεξούσιος στην αποστολή των Κρητών, έπειτα από δικό τους αίτημα,
προκειμένου να συνδράμει τη συνολική κρητική προσπάθεια για την αίσια έκβαση της
Επανάστασης στην Κρήτη.71 Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι Κρήτες είχαν
εκτιμήσει την αλτρουιστική συμπεριφορά και τις στρατιωτικές γνώσεις του Πίσσα κι
έτσι τον συμπεριέλαβαν στην ομάδα των Κρητικών απεσταλμένων, με στόχο τη βελτίωση της διοίκησης στο νησί. Πράγματι, το γεγονός ότι η Κρήτη ήταν απομονωμένη από
την ηπειρωτική χώρα και εκτεθειμένη στις εχθρικές διαθέσεις της Αιγύπτου, καθιστούσε
το νησί ιδιαίτερα ευάλωτο ως προς την επιτυχή διατήρηση του Αγώνα.72 Έτσι, παρά τις
έντονες αντιθέσεις μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της Β’ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος,73 διευθετήθηκε το πρόβλημα διοίκησης της Κρήτης, καθώς και
η ανάγκη για διευρυμένη στρατολόγηση. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που μας δίνει
ο συγγραφέας, ένα γεωγραφικά ανομοιογενές σύνολο Ελλήνων συγκεντρώθηκε προς
ενίσχυση των Κρητών, υπό τις διαταγές του Πίσσα και άλλων, εν ονόματι της ιδέας της
ανεξαρτησίας του Γένους.74
Σαφώς, η ιδέα της ελληνικής αλληλεγγύης αποτελούσε τον βασικότερο παράγοντα
για την αγαστή συνεργασία των απανταχού Ελλήνων. Εντούτοις η κοινωνική ανομοιογένεια των Ελλήνων, βάσει καταγωγής, δυσχέραινε τη συνεννόηση των Ελλήνων εμπολέμων απέναντι στον εχθρό. Ο Πίσσας αντιπαραβάλλει την ήρεμη και ασφαλή αποχώρηση των Οθωμανών από το φρούριο της Κισσάμου, υπό την ευθύνη του τακτικού σώματος
του Τομπάζη και του ίδιου, με την περίπτωση του χωριού των Σελίνων, όπου ορισμένοι
άτακτοι Σφακιανοί επιτέθηκαν και σκότωσαν 100 Οθωμανούς, παρά τη συνομολόγηση
συνθήκης για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.75 Ο αποτροπιασμός του συγγραφέα γι’
αυτήν την πράξη είναι εμφανής μέσα από τον λόγο του, καθώς την αποκαλεί «μιαρή
πράξη», καταδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαφορετική αντίληψη των Ελλήνων
εμπολέμων για την αποτελεσματική έκβαση της Επανάστασης.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 55.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 56 – 57.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 57.
Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., σ. 78.
Α. Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική ιστορία, 1204 – 1985, ό.π., σ. 184.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 58: Αναφέρονται, συν τοις άλλοις, ένας Κύπριος ονόματι Σάββας με 60 – 70 στρατιώτες και 70 – 80 Υδραιοκρανιδιώτες εθελοντές υπό τις διαταγές του νέου διοικητή της Κρήτης, Τομπάζη.
75. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 59.
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Μετά την καταδίκη της άγριας επίθεσης εκ μέρους των απείθαρχων Σφακιανών,76 ο
συγγραφέας περιγράφει την επακόλουθη επιτυχή πολιορκία των φρουρίων στα Χανιά
και στο Ρέθυμνο, ως αποτέλεσμα οργάνωσης από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι προφανές
ότι οι οργανωμένες στρατιωτικές απόπειρες, που υπαγορεύονται από την ανώτερη ιεραρχία, οδηγούνται στην επιτυχία, όπως αποδεικνύεται από την περίπτωση της πολιορκίας των φρουρίων στη δυτική Κρήτη.77 Συνολικά, λοιπόν, έως το καλοκαίρι του 1823, οι
ελληνικές δυνάμεις είχαν ισχυροποιήσει τη θέση τους, παρά την αυξημένη μουσουλμανική παρουσία και διοίκηση στο νησί78 ενώ μετά τον Ιούνιο του 1823 η ελληνική επαναστατική δράση στην Κρήτη οδηγήθηκε σε ύφεση.79
Πίσω στην Πελοπόννησο.
Ο Πίσσας μετέβη με τον αδερφό του Παναγιώτη και 40 άνδρες στο Ναύπλιο, τον Δεκέμβριο του 1823, για να πολεμήσει προσωρινά με το σώμα του Πάνου Κολοκοτρώνη.80
Όντας οπαδός του τακτικού σώματος πολέμου, ο συγγραφέας αιτιολογεί την υπαγωγή
του στη φρουρά του απείθαρχου Πάνου Κολοκοτρώνη λόγω της καταστροφικής ήττας
στη μάχη του Πέτα, τον Ιούλιο του 1822, όπου το τακτικό σώμα υπέστη δυσαναπλήρωτες απώλειες, τόσο από την πλευρά του φιλελληνικού τάγματος όσο και από την πλευρά
των Ελλήνων πολεμιστών.81 Ωστόσο, για τον συγγραφέα, η θλίψη για τη διάλυση του
τακτικού σώματος και τον θάνατο τόσων πολεμιστών ήταν εντονότερη, καθώς κάνει
μνεία στον χαμό 150 συμπατριωτών του από τις Κυδωνιές της Μικράς Ασίας, αναφέροντας και ορισμένους εξ αυτών.82 Είναι εμφανές ότι η μαζική κινητοποίηση των Μικρασιατών, που έλαβε χώρα ήδη από τον τόπο καταγωγής τους, υποκινούμενη από μυημένα
μέλη της Φιλικής Εταιρείας, εξαπλώθηκε πέρα από την πατρογονική τους εστία στο
πλαίσιο της ανάγκης για ενοποίηση των Ελλήνων. Έτσι, δεν δίστασαν να συνεργαστούν
με Ευρωπαίους φιλέλληνες και γηγενείς Έλληνες πολεμιστές στο τακτικό σώμα, προκειμένου να υλοποιήσουν το όνειρο της ανεξαρτησίας των Ελλήνων.
Παράλληλα, πέρα από τους οπλισμένους Μικρασιάτες, υπήρχαν και πολλοί άμαχοι
Μικρασιάτες, οι οποίοι δεινοπάθησαν ή θυσιάστηκαν στον βωμό της ελευθερίας. Πιο
συγκεκριμένα, η αγωνία που εκφράζει ο Πίσσας γα τη ζωή και την ασφάλεια των μελών
της οικογένειάς του φέρνει στο φως παραδείγματα που αποτυπώνουν τη ζωή των Μικρασιατών, οι οποίοι προσπαθούσαν να μεταβούν στον ελλαδικό ηπειρωτικό χώρο,
κυρίως μετά την καταστροφή των Κυδωνιών. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τα Ψαρά, ο
Πίσσας μάς πληροφορεί πως όλη του σχεδόν η οικογένεια είχε καταφύγει εκεί και πως ο
ίδιος κατάφερε να τους φέρει κοντά στην Πελοπόννησο, κάτι το οποίο αποδείχθηκε
εξαιρετικά δύσκολο στην περίπτωση της οικογένειας της αδερφής του, καθώς η προσπάθεια μεταφοράς τους συνέπεσε με την καταστροφή των Ψαρών.83 Σ’ αυτό το σημείο ο
76. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 164.
77. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 60 – 61.
78. Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., σ. 78∙ R. Beaton, Byron’s War: romantic rebellion, Greek revolution, Cambridge,
New York: Cambridge University Press, 2013, σσ. 147 – 148.
79. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 70 – 74.
80. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 75 – 76.
81. Μπ. Άννινος, ό.π., σσ. 47 – 50∙ Λ. Δρούλια, ό.π., σ. 318∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 76.
82. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 76: Μικρασιάτες νεκροί: ο Ζωντανός ο Άγγελος, ο Μιχαήλ Αμανίτης, ο Πάτροκλος
Πετρίδης κ.ά.
83. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 76 – 77.
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αναγνώστης μπορεί να αφουγκραστεί τον τρόμο των αμάχων στα Ψαρά μέσα από τα
ρήματα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας.84 Σε συνάρτηση δε με τα στατιστικά στοιχεία
του Κ. Παπαρρηγόπουλου και του Γ. Φίνλεϋ, το 1824 ο πληθυσμός των Ψαρών αριθμούσε 30.000 ψυχές από τις οποίες οι 7.000 ήταν μόνο γηγενείς Ψαριανοί και όλοι οι υπόλοιποι προέρχονταν από τις Κυδωνίες, από τη Σμύρνη και από τη Χίο.85 Επομένως είναι
κατανοητό ότι το αίτημα για ανεξαρτησία είχε εξαπλωθεί σε όλα τα κλιμάκια του Μικρασιατικού Ελληνισμού και ο επαναστατικός παλμός είχε μεταδοθεί στους αμάχους, καθώς
αυτό φαίνεται στην κινητικότητα των Μικρασιατών προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και δυτικότερα, προοιωνίζοντας την ενσωμάτωση των περιοχών αυτών στη μελλοντική ανεξάρτητη Ελλάδα.
Καθώς η ανάγκη του Πίσσα να υπηρετεί την αρχή της Επανάστασης υπαγορευόταν
από την αίσθηση της νομιμότητας και του κυβερνητικού ελέγχου, ο ίδιος ο συγγραφέας
εξιστορεί την αποχώρηση από το σώμα του Πάνου Κολοκοτρώνη μαζί με τον αδερφό του
Παναγιώτη, προκειμένου να ενταχθεί στο κυβερνητικό στρατιωτικό σώμα.86 Ενδιαφέρον,
ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Πίσσας στρατολόγησε και τα μικρότερα αδέρφια
του, που μετέφερε από τα Ψαρά λίγο νωρίτερα, τον δεκαεξάχρονο Αθανάσιο και τον
δεκάχρονο Δημήτριο.87 Εκλαμβάνοντας, λοιπόν, την οικογένεια Πίσσα ως μία μέση αστική μικρασιατική οικογένεια, γίνεται κατανοητό το πατριωτικό σθένος και η επιθυμία για
ανεξαρτησία, που κυριαρχούσαν στην αντίληψη των Μικρασιατών όλων των ηλικιών.
Η αναδιοργάνωση του τακτικού σώματος στρατού κέντρισε το ενδιαφέρον του Πίσσα,
ο οποίος αποφάσισε να ενταχθεί εκ νέου στους κόλπους του μαζί με τους αδερφούς του,88
ώστε να υπηρετήσουν την ιδέα της ανεξαρτησίας με τη μεγαλύτερη εφικτή οργάνωση.
Με δεδομένη τη μεγιστοποίηση του συνασπισμένου τουρκοαιγυπτιακού κινδύνου, ο
συγγραφέας αναφέρει την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να τοποθετήσει, τον
Ιούλιο του 1825, τον άλλοτε αξιωματικό του βοναπαρτικού στρατού, Κάρολο Φαβιέρο,
διοικητή του τακτικού σώματος, το οποίο εξαρτάτο πλέον από τη συνδρομή των ευρωπαϊκών φιλελληνικών επιτροπών.89 Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η απόφαση για την
έγκριση του Φαβιέρου ως διοικητή του ελληνικού τακτικού στρατού επηρεάστηκε και
από τον ίδιο τον Ευστράτιο Πίσσα, διότι ο ξάδελφός του Σαλτέλης ή Μώλας, που ήταν
αρχιγραμματέας στο υπουργείο Στρατιωτικών, ζήτησε την άποψή του.90 Ο αναγνώστης,
λοιπόν, είναι σε θέση να κατανοήσει τον βαρύνοντα ρόλο αρκετών Μικρασιατών στη
διεξαγωγή της Επανάστασης, καθώς κατείχαν καίριες στρατιωτικές και διοικητικές θέσεις
στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο και αναλάμβαναν καθήκοντα που, χάρη στην τεχνογνωσία και την παιδεία τους, προετοίμαζαν το έδαφος για μια ελεύθερη Ελλάδα.
Έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια του τακτικού σώματος υπό τη διοίκηση
του Φαβιέρου να καταληφθεί το φρούριο της Τρίπολης, ο Πίσσας αναφέρει για ακόμα
μία φορά την απειθαρχία των άτακτων σωμάτων, που δρούσαν συνήθως προς ίδιον
84. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 77: ρήματα: αιχμαλωτίστηκε, πνίγηκαν, φονεύθηκαν κτλ.
85. Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., 116∙ Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Πρώτος, μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2008, σ. 396.
86. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 78.
87. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 79.
88. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 83 – 85.
89. Λ. Δρούλια, «Ο Φιλελληνισμός από το 1824», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΒ, Εκδοτική Αθηνών,
1975, 474 – 477, σ. 476∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 87.
90. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 87.
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όφελος, παρακωλύοντας το έργο του τακτικού στρατού για συλλογική αλτρουιστική
δράση.91 Αυτό επιβεβαιώνεται και από το παράδειγμα του συγγραφέα αναφορικά με την
ένταξη του φρούραρχου των ατάκτων, Ιωάννη Γκούρα, στο τακτικό στράτευμα, τον
Σεπτέμβριο του 1825, η οποία ένταξή του τερματίστηκε από τον ίδιο τον Γκούρα ως
εκδίκηση για τη στασιμότητά του στο τακτικό σώμα.92 Το γεγονός, λοιπόν, ότι ο Γκούρας
θέλησε να εκδικηθεί το τακτικό στράτευμα, ανακόπτοντας την πρόοδο όλου του σώματος, λόγω της μη προαγωγής του, δείχνει ότι οι άτακτοι στρατιωτικοί, μολονότι ήταν
άξιοι πολεμιστές, ήταν ωφελιμιστές και ιδιοτελείς.
Εκστρατείες στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
Παρά τις προσωπικές φιλοδοξίες των οπλαρχηγών, ο συγγραφέας αφήνει να εννοηθεί ότι η υπόθεση της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους είχε κινητοποιήσει όλους
τους Έλληνες, οι οποίοι, με εφαλτήριο τις προσωπικές τους αξίες, συνέβαλαν στον Αγώνα. Εστιάζοντας στην ιδεολογία της Μικρασιατικής οικογένειας του συγγραφέα, ο ίδιος
σε συνεργασία με τον αδερφό του Παναγιώτη είχαν ενστερνιστεί πλήρως τα ευρωπαϊκά
πολεμικά ιδεώδη, καθώς είχαν ανέλθει στον βαθμό του λοχαγού, διοικώντας τμήματα
του σώματος του Φαβιέρου και συμβάλλοντας σε σημαντικές εκστρατείες, όπως στην
εκστρατεία στην Εύβοια.93 Συγκεκριμένα, στη διάρκεια αυτής της εκστρατείας, τα δύο
αδέρφια υπηρετούσαν σε τόσο νευραλγικές θέσεις με διοικητικά καθήκοντα, ώστε η
απουσία τους θα ήταν καταστροφική για το τακτικό σώμα. Έτσι, κατά την ολιγοήμερη
παραμονή του συγγραφέα στην Άνδρο με τον λόχο του προς εύρεση προμηθειών για το
τακτικό σώμα, έλαβε μια επιστολή από τον αρχηγό Φαβιέρο, στην οποία ο αρχηγός έγραφε: «Το μικρόν τούτο διάστημα της απουσίας σου, μου εκόστισε υπέρ το ήμισυ της ζωής
μου».94 Μέσω της φράσης αυτής, ο Φαβιέρος αναφέρεται τόσο στην αξιόλογη δράση του
ίδιου του συγγραφέα όσο και σε αυτή του αδερφού του Παναγιώτη, ο οποίος θυσίασε τη
ζωή του για την Επανάσταση.
Μολονότι ο ίδιος ο συγγραφέας δηλώνει ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας τη στιγμή
του θανάτου του αδερφού του,95 η γλαφυρή του περιγραφή για το εν λόγω συμβάν αποκαλύπτει την έντονη συναισθηματική του φόρτιση δεκαετίες μετά το περιστατικό. Βασιζόμενος, λοιπόν, στη μαρτυρία του Δ. Καλλέργη, ο Πίσσας καταγράφει τη ριψοκίνδυνη
και συνάμα ηρωική στάση του αδερφού του να υπομένει τα τουρκικά πυρά στη μάχη της
Καρύστου, προσπαθώντας παράλληλα να συνετίσει όλους τους συμπολεμιστές του να
ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα και να μη λιποτακτήσουν.96 Το πολυποίκιλο
κοινωνικό υπόβαθρο και οι ανόμοιες ατομικές αξίες των αγωνιστών οδήγησαν τους
Έλληνες πολεμιστές στις ανάλογες αποφάσεις τους∙ ενώ η μάζα των Ελλήνων αγωνιστών,
που προέρχονταν από την Ελληνική χερσόνησο, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη χαΓ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 91 – 92.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 93 – 94.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 94 – 96.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 101.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 101 – 102: Ο Ε. Πίσσας αναφέρει ότι την πληροφορία για τον θάνατο του αδερφού
του Παναγιώτη, του την έδωσε ο στρατηγός Δημήτριος Καλλέργης.
96. Χ. Βυζάντιος, Ιστορία των κατά την Ελλην. Επανάστασιν Εκστρατειών κα Μαχών και των μετά ταύτα συμβάντων, ων συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός, από του 1821 μέχρι του 1833, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου
Κ. Αντωνιάδου, 1874, σσ. 115 – 116: ο Βυζάντιος αναφέρει ότι ο Φαβιέρος χαρακτήριζε τον Π. Πίσσα
«ωραίο λοχαγό» και ο ίδιος ο Βυζάντιος τον χαρακτηρίζει ως «φύσει γενναίο(ν) και ανδρείο(ν)»∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 102 – 103.
91.
92.
93.
94.
95.

130

μένη μάχη – μαζί με τους ξένους φιλέλληνες του τακτικού στρατού- και να ανασυγκροτηθούν για τη συνέχεια του Αγώνα σε ασφαλέστερα γι’ αυτούς σημεία, ο Παναγιώτης
Πίσσας έμεινε και πρακτικά πιστός στο ιδανικό της αυτοθυσίας και σκοτώθηκε από
τουρκικά πυρά.97
Παρά το τεράστιο συναισθηματικό πλήγμα που δέχθηκε ο συγγραφέας, η πίστη του
στην Επανάσταση τον ώθησε σε ταχύτατη ψυχολογική ανάκαμψη, αναλαμβάνοντας
δράση ως λοχαγός για τη σωτηρία του τάγματος στην Κάρυστο. Η επιτυχημένη προσπάθειά του να πείσει τους στρατιωτικούς Βάσσο και Κριεζώτη να μεταβούν στην Κάρυστο
προς συνδρομή του τακτικού σώματος με το επιχείρημα ότι «… μεγάλη απώλεια θα υφίστατο η πατρίδα μας και πόσα θα ήταν τα δεινά εξ αιτίας αυτής της απώλειας»98 αποδεικνύει την αφοσίωση του συγγραφέα στην ιδέα συγκρότησης ενός ανεξάρτητου ελληνικού
έθνους-κράτους. Παράλληλα, η μέγιστη συμβολή του συγγραφέα είναι επίσης ορατή τη
στιγμή που αποφάσισε να ηγηθεί του τακτικού σώματος στην Τήνο, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι φιλέλληνες αξιωματικοί είχαν αρχίσει να αποσύρονται από τις διοικητικές θέσεις
λόγω των αντίξοων συνθηκών και της ανυπότακτης φύσης ορισμένων Ελλήνων στρατιωτών.99 Επομένως, το κύριο συστατικό για την επιτυχή έκβαση της Επανάστασης δεν
ήταν μόνο η στείρα στρατιωτική τεχνογνωσία, αλλά κυρίως η πίστη στην ιδέα της ελευθερίας ενός λαού, η οποία αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό για τη συσπείρωση αυτού του
λαού γύρω από ηγετικές φυσιογνωμίες που ευαγγελίζονταν την ανεξαρτησία των Ελλήνων.
Είναι γεγονός ότι η διοίκηση του πρώτου πεζικού τάγματος από τον Ευστράτιο Πίσσα χαρακτηρίστηκε ως «επιτυχής» ακόμα και από τον αρχηγό Φαβιέρο, ο οποίος απουσίαζε από τη διοίκηση κατά τη διάρκεια παραμονής του τακτικού σώματος στην Τήνο,
αναβαθμίζοντας τον συγγραφέα σε μόνιμο διοικητή του πρώτου πεζικού τάγματος, που
είχε επιφορτιστεί με το καθήκον να εκστρατεύσει προς τα Μέθανα.100 Μάλιστα ήταν
τέτοιος ο ζήλος του συγγραφέα να εκστρατεύσει ως ταγματάρχης του πρώτου πεζικού
τάγματος σε καίριες μάχες, που απογοητεύτηκε από την απόφαση του Φαβιέρου να
τοποθετήσει έναν τέως αξιωματικό του Ναπολέοντα, τον Ροβέρτο, στη θέση του κατά
τη μετάβαση των πρώτων δύο τακτικών ταγμάτων στην Ελευσίνα προς ενίσχυση του
Καραϊσκάκη.101
Στην εναρκτήρια ελληνο-οθωμανική σύγκρουση στο Χαϊδάρι κατά την πολιορκία των
Αθηνών, ο Ευστράτιος Πίσσας υπήρξε ένας από τους διοικητές του τακτικού σώματος.
Η πρώτη αιφνιδιαστική επίθεση του εχθρού έγινε στις 4 Αυγούστου 1826 και αναχαιτίστηκε επιτυχώς χάρη στη συνασπισμένη και λειτουργική δράση των 2.500 ατάκτων, υπό
τις διαταγές του Καραϊσκάκη, και των 1.500 τακτικών, υπό τις διαταγές του Φαβιέρου.102
Σ’ αυτό το σημείο ο συγγραφέας γνωστοποιεί την προσωπική του επιθυμία να καταδιώξει τους Τούρκους με το τάγμα του, υποδηλώνοντας τη γνήσια αφοσίωσή του στον
Αγώνα, η οποία ανακόπηκε από την εντολή του Καραϊσκάκη και του Φαβιέρου.103
Κάτω από το πρίσμα της δυσαρέσκειας του συγγραφέα σχετικά με την απομάκρυνσή
του από τη θέση του ταγματάρχη του πρώτου πεζικού τάγματος, είναι αναμενόμενη η
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 103 – 104.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 105.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 105 – 109.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 110 – 111.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 112 – 113.
Γ. Φίνλεϋ, ό.π., σ. 454∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 114.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 114.
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επίρριψη ευθυνών στο νέο διοικητή του εν λόγω τάγματος, Ροβέρτο, για το πλήγμα που
υπέστη το τακτικό σώμα από τις αντίπαλες δυνάμεις στην καθοριστική μάχη της 8ης
Αυγούστου 1826 στο Χαϊδάρι. Συγκεκριμένα, η υποκειμενική στάση και η αίσθηση της
αδικίας εκ μέρους του γράφοντα εκδηλώνονται στο έργο του αρκετά χρόνια αργότερα,
κατακρίνοντας τον Ροβέρτο για την άτακτη υποχώρησή του, κατόπιν ενός «ασήμαντου»
τραυματισμού.104 Σαφέστατα το γεγονός ότι ο Ε. Πίσσας υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο
περιστατικό καθιστά αξιόπιστη τη δήλωσή του περί οπισθοχώρησης του εμπειροπόλεμου
Ροβέρτου, η οποία έπληξε συνολικά την προσπάθεια των τακτικών και των άτακτων
σωμάτων,105 αλλά οπωσδήποτε το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ευθυνόταν συλλήβδην
για το συνολικό πλήγμα που δέχτηκαν οι τακτικοί και οι άτακτοι στρατιώτες∙ θα ήταν
περισσότερο αρμοστό να θεωρηθεί υπαίτια η ασυμφωνία των δύο αρχηγών, του Καραϊσκάκη και του Φαβιέρου, οι οποίοι επιθυμούσαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία στο πεδίο
της μάχης, δημιουργώντας διαρκείς φιλονικίες στο στρατόπεδο.106
Ως μέλος και ως ένας εκ των διοικητών του τακτικού σώματος, ο συγγραφέας δίνει
περισσότερη έμφαση στην οργάνωση των τακτικών, επιβεβαιώνοντας έτσι τον διχασμό
που επικρατούσε στο ελληνικό στρατόπεδο ανάμεσα στα δύο στρατιωτικά σώματα.
Λεπτομερέστερα, ο συγγραφέας κάνει λόγο για «ασύνετη απομάκρυνση» του Φαβιέρου
μετά το πλήγμα που δέχθηκε το πρώτο πεζικό τάγμα,107 δίνοντας στον αναγνώστη την
ευκαιρία να συμπεράνει ότι το ιδεώδες της ανεξαρτησίας, που υπαγόρευε την Επανάσταση, ήταν απαραίτητο να εδρεύει στην ψυχή των εμπολέμων, ώστε να είναι διατεθειμένοι να θυσιαστούν για το ελληνικό έθνος. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Πίσσας εξιστορεί τον
ηγετικό ρόλο που ανέλαβε ο ίδιος στο πεδίο εκτάκτως, αναφορικά με τη διοίκηση του
τακτικού σώματος, στην προσπάθειά του να ενισχύσει το φρόνημα των στρατιωτών.108
Εν τέλει, η αγαστή συνεργασία ορισμένων διοικητών του ελληνικού στρατού έδωσε την
απαραίτητη ώθηση στους στρατιώτες να εκδιώξουν τους εχθρούς από την περιοχή,
επιτυγχάνοντας συνολικά μία πύρρειο νίκη.109
Παρόλη τη διάσταση απόψεων και τακτικής μεταξύ του Καραϊσκάκη και του Φαβιέρου, ο συγγραφέας αναφέρεται σ’ ένα από τα περιστατικά,110 που αποδεικνύει την εκούσια επιθυμία συνεργασίας των δύο αρχηγών,111 γεγονός που αποκαλύπτει την προσπάθεια συντονισμένης δράσης για την εκδίωξη του εχθρού από την Αττική.112 Μολονότι η
προσπάθεια επίθεσης κατά του εχθρού απέτυχε, καταλήγοντας σε οπισθοχώρηση των
ελληνικών στρατευμάτων, ωστόσο είναι έκδηλη η σύμπραξη των επτά λόχων του τακτικού σώματος, που διοικούνταν από τον Ε. Πίσσα, με τους 1.000 εκλεκτούς άτακτους
104. Χ. Βυζάντιος, ό.π., σ. 162: Ο Βυζάντιος αναφέρει στη μαρτυρία του ότι «ο Ροβέρτος… πληγωθείς εις την
κοιλίαν ελαφρώς ανεχώρησεν εκ του τετραγώνου»∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 115 – 116.
105. Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., σ. 173∙ Γ. Φίνλεϋ, ό.π., σ. 454.
106. T. Gordon, History of the Greek Revolution, vol. 2, London, 1844, p. 339∙ Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., σ. 173∙
Γ. Φίνλεϋ, ό.π., σ. 454∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 211 – 212.
107. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 117.
108. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 117 – 119.
109. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 120 – 121: Ο Πίσσας αναφέρει ονόματα διοικητών, όπως τον Κριεζώτη, τον Βούλγαρη, τον Περραιβό, τον Κλήμακα και τον ίδιο τον εαυτό του.
110. Χ. Βυζάντιος, ό.π., σ. 166: Ο Βυζάντιος αναφέρεται και στην παράκληση του Καραϊσκάκη προς τον Φαβιέρο να στείλει στρατιωτική βοήθεια στη θέση του Κριεζώτη στο Χαϊδάρι.
111. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 122.
112. Χ. Βυζάντιος, ό.π., σ. 167.

132

πολεμιστές του Καραϊσκάκη και του στρατηγού Κριεζώτη,113 καθώς υπήρξε εξ αρχής
συνεννόηση του Καραϊσκάκη και του Φαβιέρου για καθολική και ενωμένη απομάκρυνση
των ελληνικών στρατευμάτων στην Ελευσίνα, σε περίπτωση αποτυχίας του αρχικού
σχεδίου εκδίωξης των Τούρκων από την Αττική.114
Γενικά, παρά την ολοκληρωτική αφοσίωση του συγγραφέα στο τακτικό σώμα και
στους κανόνες της ιεραρχίας, γίνεται αισθητή η δυσαρέσκειά του σχετικά με τον αλαζονικό τρόπο συμπεριφοράς του Φαβιέρου απέναντι στα σώματα των ατάκτων. Μολονότι ο Πίσσας δείχνει να συμφωνεί με τον διαχωρισμό των στρατευμάτων μετά τη μάχη
στο Χαϊδάρι και τη μετέπειτα υποχώρηση στην Ελευσίνα – όπου παρέμειναν οι άτακτοι
ενώ οι τακτικοί μετέβησαν στη Σαλαμίνα για να διατηρήσουν την πειθαρχία τους,115ωστόσο παρουσιάζει τον εαυτό του ως απλό εντολοδόχο των άτεγκτων μέτρων που
ακολουθούσε ο Φαβιέρος εναντίον των ατάκτων.116 Καθώς ο Φαβιέρος θεωρούσε ότι ο
άτακτος στρατός έπρεπε να μεριμνά για τη συντήρηση του τακτικού στρατεύματος,117
ήταν αναμενόμενη η ένταση στα δύο στρατιωτικά σώματα, η οποία – όπως φαίνεταιαπεφεύχθη λόγω της ψυχραιμίας του Καραϊσκάκη.118 Πέρα, λοιπόν, από την ιδεολογική
τοποθέτηση του συγγραφέα για το στράτευμα, ήταν πρωτίστως υποστηρικτής της ειρηνικής συνεργασίας όλων των Ελλήνων και Φιλελλήνων εμπολέμων.
Μετά την αποτυχημένη απόπειρα του τακτικού σώματος του Φαβιέρου σε συνεργασία με τους άτακτους πολεμιστές του Στέφου Βούλγαρη και του Δημήτριου Καλλέργη να
επιτεθούν στη Θήβα, ώστε να αποπροσανατολίσουν τους Τούρκους και να διευκολύνουν
τη μετάβαση του Καραϊσκάκη στην πόλη των Αθηνών,119 ο συγγραφέας αφήνει ένα κενό
στη διήγησή του αναφορικά με την είσοδο του τακτικού στρατεύματος στην πολιορκούμενη Ακρόπολη τον Δεκέμβριο του 1826, καθώς επίσης και με την αναπάντεχη παραμονή των τακτικών μέσα στην Ακρόπολη έως τη λήξη της πολιορκίας και τη συνθηκολόγηση με τους Τούρκους τον Μάιο του 1827.120 Ωστόσο οι γνώσεις μας εμπλουτίζονται από
άλλες πηγές σχετικά με τη δράση του τακτικού σώματος στην Ακρόπολη,121 μέλος του
οποίου ήταν και ο Πίσσας. Όπως αποκαλύπτει ο Μακρυγιάννης, η πρότασή του σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση να συνδράμουν οι τακτικοί τούς πολιορκημένους
στην Ακρόπολη βρήκε τον Φαβιέρο και τους αξιωματικούς του «προθύμους και με μεγάλον πατριωτισμόν».122 Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγοί Μακρυγιάννης και Καραϊσκάκης
εξαίρουν ιδιαιτέρως τον ηρωισμό και τη γενναιότητα των αξιωματικών και των στρατιωτών του τακτικού σώματος,123 διότι παρέτειναν την παραμονή τους μέσα στην πολιορκούμενη Ακρόπολη έως τον τερματισμό της πολιορκίας δίχως να είναι προετοιμασμένοι
για την παρατεταμένη διαμονή τους εκεί∙ η συμφωνία του Φαβιέρου με την Ελληνική
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Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 122 – 123.
Χ. Βυζάντιος, ό.π., σ. 167.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 126.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 126: Ο Ε. Πίσσας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τη διαταγή αυτή ήμουν υποχρεωμένος
να την ακολουθήσω και να μεταφέρω όλους αυτούς δέσμιους μπροστά του».
Χ. Βυζάντιος, ό.π., σ. 181.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 127.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 128 – 129.
D. Brewer, ό.π., σ. 346 (kindle system)∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 130 – 143.
Μακρυγιάννης, Βυζάντιος.
Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 135: Ανάμεσα στους αξιωματικούς ήταν και ο Ευστράτιος Πίσσας.
Χ. Βυζάντιος, ό.π., σ. 238∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 143.
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Κυβέρνηση ήταν να παράσχει ο τακτικός στρατός τις αναγκαίες ποσότητες πυρίτιδας
και φαρμακευτικού υλικού στους πολιορκημένους.124
Η καταστροφική μάχη της 6ης Μαΐου 1827, κατά την οποία 940 Έλληνες και Φιλέλληνες έχασαν τη ζωή τους,125 οδήγησε σε αναγκαστική συνθηκολόγηση των πολιορκημένων με τον Κιουταχή, η οποία σηματοδότησε την απομάκρυνση των τελευταίων
φρουρών της Ακρόπολης στις 5 Ιουνίου 1827.126 Από το σημείο της συνθηκολόγησης, ο
Πίσσας συνεχίζει να περιγράφει τη συμμετοχή του στο τακτικό σώμα, που ήταν το τελευταίο που εκκένωσε τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, λίγο πριν παραδοθεί στα χέρια
των Τούρκων.127
Κατόπιν της ειρηνικής απομάκρυνσης των τακτικών από την Ακρόπολη, εγκαταστάθηκαν στο κύριο στρατόπεδό τους στα Μέθανα, όπου ο Πίσσας είχε οριστεί μεταξύ άλλων
ως ένας εκ των ανώτερων αξιωματικών που θα μετέβαιναν στο Ναύπλιο, ώστε να ζητήσουν αρωγή από την Ελληνική Κυβέρνηση για το τακτικό στράτευμα.128 Κάτω από αυτό
το πρίσμα είναι εμφανές ότι ο Πίσσας είχε διακριθεί μεταξύ των συναδέλφων του για τον
πατριωτικό του ζήλο και την αφοσίωσή του στο στράτευμα, γι’ αυτό και βρίσκεται επικεφαλής σε όλες τις σπουδαίες επιχειρήσεις του τακτικού σώματος. Μάλιστα το γεγονός
ότι ο Φαβιέρος εκθείασε τη φιλοπατρία και την αυταπάρνηση των Ελλήνων τακτικών
πολεμιστών ενώπιον του Βουλευτικού σώματος στο Ναύπλιο,129 εξυψώνει έτι περισσότερο τον πατριωτικό παλμό του συγγραφέα και των συμπολεμιστών του. Βέβαια, το
υπέρτατο τεκμήριο της φιλοπατρίας του Πίσσα αποτυπώνεται τη στιγμή που ανακοίνωσε ο ίδιος στο Βουλευτικό Σώμα, μετά τον λόγο του Φαβιέρου προς αυτούς, ότι οι
συμπολεμιστές του υπακούν πρωτίστως στην κυβέρνησή τους πέρα από κάθε αρχηγό,
γιατί υπηρετούν έναν ανώτερο σκοπό: την απελευθέρωση του έθνους. Σ’ αυτό το σημείο,
ο συγγραφέας αναφέρει την επιδοκιμασία του Φαβιέρου προς αυτόν, χαρακτηρίζοντάς
τον ως τον «καλύτερο Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος όχι μόνο τιμά το έθνος του, αλλά και
τον γαλλικό στρατό».130
Πράγματι, τα κολακευτικά λόγια του Φαβιέρου φαίνεται να αντικατοπτρίζουν την
πραγματικότητα, καθώς ο Πίσσας αποδεικνύει συνεχώς την πίστη του στον αγώνα της
Ανεξαρτησίας, υπηρετώντας σταθερά στη θέση του διοικητή του δεύτερου πεζικού τάγματος και δίνοντας διαταγές στους λοχαγούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
εχθρού στη Χίο κατά τον Σεπτέμβριο του 1827.131 Λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχική
οργάνωση και πειθαρχία του τακτικού σώματος αλλά και τη συνολική επιτυχημένη
δράση του Πίσσα, οι λοχαγοί συνεργάστηκαν άψογα υπό τις διαταγές του συγγραφέα
και μάλιστα κατέληξαν στη σύλληψη περίπου 40 αιχμαλώτων, μετά το σφοδρό πυρ που
άνοιξαν, σκορπίζοντας τον θάνατο στο εχθρικό στρατόπεδο.132
124. W. St. Clair, That Greece might still be free. The Philhellenes in the war of independence, London, Oxford University Press, 1972, σ. 318.
125. Ο W. St. Clair δημοσιεύει τον αριθμό 940 (σ. 329) αναφορικά με τους νεκρούς στην Ακρόπολη ενώ ο D.
Brewer σημειώνει τον αριθμό των 1700 νεκρών (σ. 346, kindle system).
126. W. St. Clair, ό.π., σ. 329∙ D. Brewer, ό.π., σ. 346 (kindle system).
127. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 144.
128. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 146.
129. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 147.
130. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 148 – 149.
131. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 152.
132. Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 153.
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Καθώς όμως είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι κάτοικοι συγκεντρώνονται στα φρούρια
των πόλεων, ο συγγραφέας υπήρξε ένας από τους τακτικούς αξιωματικούς που συμμετείχαν στην πολιορκία του φρουρίου της Χίου, διοικώντας τη δράση των παριστάμενων
λόχων∙ η συνολική αφοσίωση του συγγραφέα στα ιδανικά της Επανάστασης συνέβαλε
στην απηνή αντιμετώπιση των υφισταμένων του λοχαγών, όταν παρέκκλιναν από τον
Αγώνα, βλάπτοντας το σύνολο. Γι’ αυτό δεν δίστασε να περιορίσει τον λοχαγό Αήμηνο,
ο οποίος έδειξε απροθυμία να υπακούσει στις εντολές του Πίσσα περί ενίσχυσης της
φρουράς της πύλης.133 Με γνώμονα, λοιπόν, την επιτυχή έκβαση του Αγώνα, ο συγγραφέας ανακαλεί στη μνήμη του αυτό το περιστατικό που επιβεβαιώνει τη φιλοπατρία του,
η οποία τον ώθησε στην αποστολή μιας επιστολής διαμαρτυρίας για το εν λόγω συμβάν
στο νεοαφιχθέντα Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, δηλώνοντας ότι ήταν
πρόθυμος να υπακούσει στις εντολές του Κυβερνήτη.134 Συνεπώς, μέσα από τη στάση
του συγγραφέα φανερώνεται η πίστη του στην παρουσία μιας κεντρικής αρχής που θα
ήταν ικανή να διοικήσει τους εν δυνάμει απελευθερωμένους Έλληνες, ώστε να οδηγηθούν
στη συγκρότηση του ελληνικού έθνους-κράτους.
Επίλογος.
Συνολικά, μέσα από τα Απομνημονεύματα του Πίσσα, ο αναγνώστης ακολουθεί την
πορεία του συγγραφέα αναφορικά με τη συμμετοχή του στις πολεμικές επιχειρήσεις που
έλαβαν χώρα στην Ελληνική χερσόνησο. Ωστόσο, η προσωπική οπτική γωνία του γράφοντα αποκαλύπτει πληθώρα στοιχείων για την εμπλοκή πολυάριθμων Μικρασιατών
στην Επανάσταση αμέσως μετά την αποτέφρωση των Κυδωνιών τον Ιούνιο του 1821.
Χρησιμοποιώντας ως ορόσημο αυτήν τη χρονική στιγμή, ο Πίσσας αξιολογεί ευρύτερα
τη συμμετοχή των Μικρασιατών συμπατριωτών του στο ελληνικό εθνικό ζήτημα, αποδεικνύοντας ότι εντάχθηκαν άμεσα στα ελληνικά στρατεύματα με γνώμονα την πίστη
τους στην ιδέα της ελευθερίας του ελληνικού έθνους στο σύνολό του.
Ως θιασώτης του ευρωπαϊκού πολεμικού μηχανισμού και των ιδανικών της πειθαρχίας
και της οργάνωσης, ο συγγραφέας αποτέλεσε πολύτιμο – όπως αποδείχθηκε- μέλος του
τακτικού στρατού ενώ ο χαρακτηριστικός του δεσμός με την ιδέα της ιεραρχίας και της
τάξης τον ωθούσε στην έκφραση του υγιούς εθνικιστικού ιδεώδους μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα, συνυπολογίζοντας τη συνολική δράση των Μικρασιατών από τις Κυδωνιές,
οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η καθολική και πολύπλευρη συμμετοχή τους στον Αγώνα – είτε με την πολεμική εμπλοκή τους στον τακτικό και στον άτακτο στρατό είτε με την
έμπρακτη αλληλεγγύη τους προς τους εμπολέμους- συνέβαλε στην τόνωση της ιδέας της
συνεργασίας όλων των επαναστατών που στόχευαν στην ανεξαρτησία του έθνους.
Συμπερασματικά, η άνοδος του πνεύματος του υγιούς εθνικισμού στις αρχές του 19ου
αιώνα δραστηριοποίησε τον απανταχού Ελληνισμό στην προσπάθεια να συγκροτήσει
ένα ελεύθερο ελληνικό εθνικό κράτος, μολονότι η Μικρά Ασία δεν κατάφερε ποτέ να
συμπεριληφθεί στους κόλπους της κρατικής αυτής οντότητας.

133. Χ. Βυζάντιος, ό.π., σ. 315∙ Γ. Πύργαρης, ό.π., σ. 154.
134. Γ. Πύργαρης, ό.π., σσ. 155 – 156.
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Η Συμβολή των Κωνσταντινουπολιτών στον Αγώνα του 1821*

1. Εισαγωγή
Αν και η Κωνσταντινούπολη, ως πρωτεύουσα του Ελληνισμού και έδρα της Φιλικής
Εταιρείας πρωτοστάτησε στην ηθική και υλική προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης και παρόλο που οι Κωνσταντινουπολίτες υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές της εθνικής ιδέας και ορισμένοι πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση, τελικά δεν ευτύχησαν να
δουν την Πόλη τους ελεύθερη. Δεν υπήρχε αντικειμενική δυνατότητα ένοπλης κίνησης
στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Η Επανάσταση δεν άρχισε από εκεί, όπως επιθυμούσαν, αλλά από την περιφέρεια, τη Μολδοβλαχία και την Πελοπόννησο.
Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης βοήθησαν την Φιλική Εταιρεία τόσο οργανωτικά όσο και οικονομικά και την έβγαλαν κάποιες φορές από την δύσκολη θέση στην οποία
έχει περιέλθει. Υπό ασφυκτικό καθεστώς καταπίεσης και τρόμου κατάφεραν να βοηθήσουν την Επανάσταση όπως μπορούσαν. Τούρκοι ιστορικοί επιρρίπτουν την «κατηγορία»
ότι Κωνσταντινουπολίτες αξιωματούχοι ήταν αυτοί που έπεισαν τον Σουλτάνο να στραφεί αρχικά εναντίον του Μεχμέτ Αλί των Ιωαννίνων και όχι των Ελλήνων Επαναστατών,
δίνοντας τους χρόνο να συγκροτηθούν.
Όσοι Κωνσταντινουπολίτες έφυγαν από την Πόλη εγκαίρως κατάφεραν να συμμετέχουν στην Εθνική Επανάσταση είτε στις τάξεις των απλών οπλιτών, είτε ηγετικές θέσεις.
Πρόσφεραν και αυτοί το μερίδιο αίματος που τους αναλογούσε στον βωμό της Ελευθερίας, μαζί με τους λοιπούς Έλληνες.
Οι τοπικοί ελληνικοί διοικητικοί θεσμοί αλλά και η οθωμανική διοίκηση στην περιφέρεια υπήρξαν διαφορετικοί στις δυο πλευρές του Αιγαίου. Η Κωνσταντινούπολη και
τα περίχωρα της, αποτελούσε ειδική περίπτωση, δεν ήταν ούτε Ανατολία, αλλά ούτε,
ακριβώς «Ελλαδικός χώρος», αφού άλλωστε ήταν η πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους. Ως έδρα του Πατριαρχείου και με την ισχυρή και εμφανή παρουσία των Ρωμιών
είχε δημιουργηθεί, με την ανοχή των Σουλτάνων, μια ιδιαίτερη κατάσταση μιας, οπωσδήποτε οθωμανικής μεν πόλης, στην οποία όμως το χριστιανικό στοιχείο υπερτερούσε.
Η διοικητική οργάνωση της ομογένειας στην Πόλη, έτσι όπως υφίσταται κάθε φορά
και εξελίσσεται, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των εκάστοτε διαμορφούμενων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και των πρακτικών αναγκών, αλλά απεικονίζει τους φόβους, τις
ελπίδες και τα όνειρα των υπόδουλων Ελλήνων, την αναπτέρωση του ηθικού τους τις
αρχές του 19ου αιώνα, την επιβίωση ακολούθως κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κατά την διάρκεια της Επανάστασης, την αναζωπύρωση των ελπίδων εν συνεχεία
για μια ευνοϊκή εξέλιξη της υπόθεσης του Γένους.
Οι Έλληνες καταπιέζονται παντοιοτρόπως από το σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υποβάλλονται σε μία σειρά ταπεινωτικές διακρίσεις έναντι των μουσουλμάνων, όπως η απαγόρευση να καταθέτουν στα οθωμανικά δικαστήρια αναφορικά με τις
αντιδικίες τους με τους μουσουλμάνους. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των μη μουσουλ139

μάνων ήταν περιορισμένο και η φορολογική ανισότητα έκδηλη. Η Κωνσταντινούπολη,
το διοικητικό και πολιτικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, με πληθυσμό μιας ποικιλίας
εθνοτήτων, αλλά με τους Ρωμιούς να κυριαρχούν, είχε αποκτήσει τον 19ο αιώνα, κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Το γεγονός ότι η Πόλη ήταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας,
όπου ήταν διαπιστευμένες οι διπλωματικές αποστολές των ευρωπαϊκών κρατών, οι
οποίες χρησιμοποιούσαν συχνά τις υπηρεσίες Φαναριωτών, διευκόλυνε την κοινωνική
προσέγγιση της ομογένειας με τα μέλη των αποστολών αυτών, γεγονός που κατέληγε
στην απόκτηση διεθνών προσβάσεων.
Οι Έλληνες κατείχαν την πρώτη και σπουδαιότερη θέση στην ιστορία των μη μουσουλμανικών λαών υπό την οθωμανική δυναστεία. Η πολιτισμική κληρονομιά και το
πολιτισμικό επίπεδο που κατάφεραν να ανακτήσουν μετά την πτώση της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, τους έδωσαν την υπεροχή μεταξύ των άλλων εθνοτήτων. Παρά τους
σποραδικούς εξισλαμισμούς, η συγχώνευση Τούρκων και χριστιανών και ιδιαίτερα των
Ελλήνων, στάθηκε αδύνατη. Την αφομοίωση των Ελλήνων κατέστησε ακατόρθωτη,
κυρίως η διαφορά θρησκείας, αλλά και του πολιτιστικού επιπέδου και της γλώσσας. Όχι
μόνον επιμιξίες δεν έγιναν κατά κανόνα, αλλά και ο συγχρωτισμός σε κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν μάλλον σπάνιος. Η Πόλη υπήρξε επίσης το κέντρο της αστυφιλίας των
απανταχού στην Οθωμανική αυτοκρατορία Ελλήνων, η οποία ευνόησε και ενίσχυσε
ποσοτικά και ποιοτικά το ρωμαίικο στοιχείο της. Υπό αυτές τις παραμέτρους, ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης αποτελούσε στις αρχές του 19ου αιώνα το κέντρο και την
έκφραση ενός αφυπνισμένου και ρωμαλέου έθνους. 1

2. Η Πολιτικοκοινωνική Οργάνωση των Κωνσταντινουπολιτών
Η ρωμαίικη άρχουσα τάξη της εποχής, εκτός από τη χρησιμοποίηση της από την
οθωμανική διοίκηση στον δημοσιονομικό και λογιστικό τομέα, απασχολείται κατά κύριο
λόγο σε ελευθέρια επαγγέλματα όπως η ιατρική ή το εμπόριο, ή σε επιχειρήσεις. Η πυραμίδα της ελληνικής κοινωνίας στην Κωνσταντινούπολη είχε αναμφισβήτητα τον Πατριάρχη στην κορυφή της. Η εκκλησιαστική κοινωνία γενικά, εξ άλλου, κατείχε κυρίαρχη
θέση στο Ρωμαίικο Γένος, ως συνέπεια των πολιτικών συνθηκών της εποχής, του τόπου
και των ειδικών καταστάσεων, όπως εξελίχθηκαν. Η ηγετική θέση του Πατριάρχη και η
συσπείρωση των Ρωμιών γύρω του, δημιούργησαν μία ιδιότυπη κατάσταση, όπου πολιτική και θρησκεία είχαν συσσωματωθεί σε ένα μικτό θεσμό, ο οποίος, παρόλο που τυπικά παρέμενε αυστηρά θρησκευτικός, πρακτικά δημιουργούσε μία καινοφανή έννοια,
αυτή του Εθνάρχη.2 Η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου στη διοίκηση του έθνους, γινόταν
ενίοτε με κληρικολαϊκές συνελεύσεις καθώς και μέσω των συντεχνιών.
- Στην πολιτικοκοινωνική οργάνωση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης,
ιδιαίτερη θέση κατείχαν οι Φαναριώτες, ονομασία που προέρχεται από τη συνοικία όπου είχε την έδρα του το Πατριαρχείο. Με την ονομασία «Φαναριώτες» καθιερώθηκε να χαρακτηρίζονται οι Έλληνες που αναμίχθηκαν ενεργά στη διοίκηση
του οθωμανικού κράτους ή και ως οφικιάλιοι του Πατριαρχείου σε πολιτικής ή
διοικητικής φύσεως ζητήματα της ομογένειας. Οι Φαναριώτες, με την έννοια που
δόθηκε στον όρο, θα πρέπει να θεωρούνται ως ιδιαίτερη κοινωνική-αριστοκρα1. Συνέδριο Δελφών 1988: Ελληνικοί Πολιτισμοί της Ανατολής. Εισηγήσεις Ν. Σαρρή, Γ. Καμαράδου - Βυζαντίου,
Δ. Θεοδωρίδη.
2. Δημ. Τσάκωνα: Κοινωνιολογία του Νεοελληνικού Πνεύματος, Αθήνα,1969, σ.38.
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τική τάξη που είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη της Οθωμανικής Δυναστείας.3
Ωστόσο αρκετοί από αυτούς έλαβαν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση.
Οι Φαναριώτες παραμένουν προσκολλημένοι σε μία υπερεθνική ιδεολογία συγκλίσεως
της Βυζαντινής πολιτιστικής παράδοσης και της Οθωμανικής κυριαρχίας. Στοχεύουν
μάλλον στη μετάπλαση του Οθωμανικού κράτους σε κάποιο είδος τουρκοελληνικής
αυτοκρατορίας, στο σχήμα ενός ανατολικού ομοσπονδιακού κράτους, που θα σέβεται
τα δικαιώματα των διαφόρων εθνοτήτων, όπως αυτό που προέβλεπε το σύνταγμα του
Ρήγα Φεραίου.4

3. Η Αναγέννηση του Έθνους
Από τα μέσα του 18ου αιώνα, οι πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο
υπόδουλο και διαλυμένο έθνος αλλάζουν ριζικά, βελτιώνονται και οδηγούν προς μια νέα
κοινωνική σύνθεση με ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Η φαναριώτικη παράδοση, η σχετική
αστική άνοδος, όχι μόνο με την κατάληψη δημοσίων θέσεων αλλά και με την απασχόληση με το εμπόριο και τη συγκέντρωση πλούτου που προέκυψε, η αναγκαία σχετική συνάφεια με την Ευρώπη, και κυρίως η παιδεία, με τις σημαντικές επιδόσεις των Ελλήνων
στον τομέα αυτόν, οδήγησαν το Γένος, κατά τον 18ο αιώνα, σε μία πνευματική αναγέννηση, με την οικοδόμηση συγκεκριμένης νεοελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Η
σφυρηλάτηση αστικής συνείδησης στον χώρο που θα μπορούσε να θεωρηθεί αστικός,
συμπορεύεται με τη δημιουργία ισχυρής εθνικής συνείδησης.5
Η πνευματική αναγέννηση των Νεοελλήνων του 18ου αιώνα δεν άργησε να οδηγήσει
με ταχείς πλέον ρυθμούς στην εθνική αφύπνιση του Γένους με τα αρχέγονα συστατικά
του στοιχεία, όπως διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Η Ελληνική Εθνική ιδέα
σχηματίζεται υπό την επίδραση των ανακαινιστικών ρευμάτων του ευρωπαϊκού πνεύματος, του διαφωτισμού και της αναδυόμενης αρχής των εθνοτήτων. Απαλλαγμένη από
προσεγγίσεις που εμποδίζουν την έκφραση της, η εθνική ιδέα καταλήγει στις αρχές του
19ου αιώνα σε μια μαχητική εκδήλωση, ως ένα σύνολο συστατικών στοιχείων που εκφράζουν την ελληνικότητα από την αρχαιότητα, διαμέσου των αιώνων.
Τον 16ο αιώνα, ο Πατριάρχης Ιωσάφ Β΄(1555-1565) και ο δάσκαλος Ιωάννης Ζυγομαλάς από το Ναύπλιο, ιδρύουν στη Κωνσταντινούπολη την «Πατριαρχική Σχολή» που
αποτελεί τη συνέχεια του «Πατριαρχικού Φροντιστηρίου» που λειτουργούσε πριν από
την Άλωση, και τον πρόδρομο της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Λίγο πριν την Επανάσταση, το 1803, η Σχολή αποτελεί το λαμπρότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της εποχής και μεταφέρεται στο προάστιο Ξηροκρήνη για να καταλήξει αργότερα στο Φανάρι.
Οι Φαναριώτες υπήρξαν ένας αγωγός μεταφοράς του φιλελευθέρου πνεύματος και
φορέας πνευματικής ανάπτυξης στην Πόλη. Όπως όμως ο ανώτερος κλήρος διαπνέονται
και αυτοί, γενικά, όχι όμως στο σύνολο τους, από συντηρητισμό, κυρίως καθόσον αφορά
τον τομέα της δράσεως, αφού άλλωστε οι επιδιώξεις τους δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί προς την κατεύθυνση της εθνικής λύτρωσης. Κύριο μοχλό για την εθνική αφύπνιση
και έναρξη κάποιας, έστω θεωρητικής, κίνησης στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί μια
αριθμητικά περιορισμένη, πρωτοποριακή τάξη με σχετικά προηγμένο βαθμό αστικής
3. Ελένη Ε. Κούκου “Θεσμοί και Προνόμια του Ελληνισμού Μετά την Άλωση”, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, Κομοτηνή 1988 σ.171.
4. Ο Δ. Τσάκωνας οπ.π., παραπέμπει σε Ellisen Analehten τ.ΙΙΙ, σ.ΧIV.
5. Β. Κρεμμυδάς: όπ.π.σ.32
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συνειδητοποίησης και αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η τάξη αυτή πλαισιώνεται
στην Πόλη από τα μεσαία στρώματα, τα οποία, παρά την ανομοιογένεια και αντιφατικότητα τους, αποτελούν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη προοδευτικών ιδεών και δράσης.
Ο Ελληνισμός φθάνει στις αρχές του 19ου αιώνα, έχοντας κατορθώσει, όχι μόνο να
διαφυλάξει την εθνική του ύπαρξη και ταυτότητα, αλλά και να αφομοιώσει τις Δυτικές
φιλελεύθερες ιδέες, καθώς και να τις μετουσιώσει αναμιγνύοντας τες με τα συστατικά
στοιχεία της ελληνικής παράδοσης ως προς την ελευθερία και δημοκρατία και της οθωμανικής ως προς την σκληρότητα του πολέμου, σε μία εκρηκτική ύλη, της οποίας δεν
άργησε να καταφανεί η ισχύς. Η διεργασία αυτή συντελείται σε ολόκληρο τον ελληνικό
χώρο και στις ελληνικές παροικίες της Δύσης. Η Κωνσταντινούπολη δεν αποτελεί την
κύρια εστία αναπτύξεως της επαναστατικής εθνικής ιδέας, αλλά σίγουρα, ως το εθνικό
κέντρο του Ελληνισμού αλλά και της Αυτοκρατορίας, οτιδήποτε γίνεται εκεί, έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της δημοσιότητας που αποκτά, αφού εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων των Ελλήνων.
Η Κωνσταντινούπολη έχει καταστεί πλέον πραγματική πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης.
Οι Έλληνες κυριαρχούν πνευματικά σε όλους τους χριστιανικούς λαούς που είναι υποτελείς στην Αυτοκρατορία. Οι ίδιοι αποτελούν το μέσο επαφής με την ευρωπαϊκή σκέψη
και λειτουργούν ως καταλύτης για την εθνική αφύπνιση. Εξ άλλου οι Έλληνες που είχαν
προσληφθεί στην υπηρεσία της Πύλης, απόκτησαν με το χρόνο, μεγάλη δύναμη επειδή
ήταν μυημένοι στα απόρρητα της Οθωμανικής Κυβέρνησης και έγιναν βαθμιαία πραγματικοί σύμβουλοι της ως προς τα θέματα που αφορούσαν στις εξωτερικές σχέσεις της
Αυτοκρατορίας. Επίσης, ο ανώτερος κλήρος που εξαρτάται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει ελληνική παιδεία και καθοδηγεί το σύνολο του κλήρου των ορθοδόξων λαών.
Ήδη, λίγο καιρό μετά την Άλωση, οι Έλληνες άρχισαν να συνειδητοποιούν την εθνότητα τους, και στο θυμικό των υπόδουλων αρχίζει να αναπτύσσεται η ιδέα της απελευθέρωσης του έθνους με κεντρικό σημείο, την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης. Η μετάβαση από το στάδιο της θεωρητικής σύλληψης της εθνικής ιδέας, στην ανάληψη πρακτικής
δράσης, συνδέεται αναμφίβολα με τις διεθνείς εξελίξεις στην περιοχή, όπως εμφανίζονται
με τον ρωσοτουρκικό ανταγωνισμό, αποτέλεσμα της εξασθένισης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της τάσεως για επέκταση της Ρωσίας προς τον Νότο. Η Γαλλική Επανάσταση επίσης, με την απήχηση που είχε στη Ευρώπη, δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορους
τους Έλληνες που διέβλεπαν στις αρχές της, τις βάσεις της δικής τους απελευθέρωσης.
Οι επαναστατικές και φιλελεύθερες ιδέες που έρχονται από το εξωτερικό, έχουν
ταυτόχρονα κοινωνικό και οικονομικό περιεχόμενο. Η πάλη που έχει ήδη αρχίσει, ανάμεσα στους προοδευτικούς και συντηρητικούς με επίκεντρο όχι μόνο το γλωσσικό ζήτημα αλλά και τη γενικότερη κριτική του κλήρου και των Φαναριωτών, μετακινείται τώρα
σε ουσιαστικότερα επίπεδα. Η λύση του ξεσηκωμού του έθνους, με τις δικές του δυνάμεις
άρχισε να αντιμετωπίζεται σοβαρά από την πρωτοποριακή τάξη, που κατείχε τη θέση
ανάμεσα στους Φαναριώτες και τα μεσαία στρώματα. Οι φορείς των ιδεών αυτών, πρέπει να σημειωθεί όμως, δεν περιορίζονται σε ένα τόπο ή ένα κοινωνικό κύκλο μόνο. Άλλωστε οι επιδιώξεις κάθε ομάδας δεν συμπίπτουν σε όλα τους τα στοιχεία παρά μόνο σε
ένα κοινό παρονομαστή: Την αλλαγή της υφισταμένης καταστάσεως. Προέχει η απελευθέρωση, και η ιδέα αυτή συνενώνει τους Έλληνες.

4. Η προετοιμασία της Επανάστασης. Η Φιλική Εταιρεία

Η ιδέα της ίδρυσης μυστικής οργανώσεως με σκοπό τη συντήρηση της εθνικής συνειδήσεως του λαού και την προπαρασκευή του έθνους για μια γενική εξέγερση, είναι πολύ
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παλιά. Παλαιότερα, πριν από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, είχαν ιδρυθεί αρκετοί
πρόδρομοι της. Όλες ιδρύθηκαν και ανέπτυξαν δράση με κέντρο πόλεις όπου υπήρχε
ενεργό ελληνικό στοιχείο. Η Κωνσταντινούπολη ήταν φυσικό να μη συμπεριλαμβάνεται
σε αυτές, αφού ήταν λογικό να γίνεται η σκέψη ότι, αφού επρόκειτο για την πρωτεύουσα
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Εξουσία με ευκολία θα μπορούσε να πατάξει κάθε
ανατρεπτική δραστηριότητα.
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό από τους Τσακάλωφ, Σκουφά και
Ξάνθο.6 Στόχος της Εταιρείας υπήρξε η προετοιμασία μιας πανεθνικής εξεγέρσεως για την
απολύτρωση του Γένους από τον Οθωμανικό ζυγό. Η γενικά μη επιτυχής αρχική εξέλιξη
της πορείας της Φιλικής Εταιρείας στη Ρωσία, μαζί με τους κινδύνους, που είχαν αντιληφθεί
ότι αντιμετωπίζουν τα μέλη της Αρχής, τους οδήγησαν να σκεφθούν τη μεταφορά της
έδρας της, εκτός Ρωσίας και εντός του εδάφους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η Φιλική Εταιρεία

Ο Ξάνθος, ο οποίος εργαζόταν σε εμπορικό κατάστημα στην Πόλη, εγκαταστάθηκε
πρώτος στο Μέγα Ρεύμα, στο προάστιο στη δυτική ακτή του Βοσπόρου. Σταδιακά έρχονται και οι Σκουφάς, Αναγνωστόπουλος και Λαυριώτης, ενώ ο Τσακάλωφ πηγαίνει στη
Σμύρνη. Κυριότερο μέλημα τους ήταν η απόφαση για το θέμα της έδρας της Αρχής. Μεταξύ διαφόρων τοποθεσιών, επιλέγεται τελικά η Κωνσταντινούπολη. Στην απόφαση
τους αυτή τους οδηγούν τόσο ο μεγάλος αριθμός των εκεί Ελλήνων και η αληθινή φιλοπατρία τους, όσο και η εκτιμώμενη αδυναμία της Οθωμανικής αστυνομίας να δράσει
αποτελεσματικά στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Πόλης. Εξάλλου, η Κωνσταντινούπολη ήταν μεν η πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους αλλά, παραδοσιακά και πρακτι6. Ε.Γ. Πρωτοψάλτη: Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Αθήναι, 1972, Α΄σ.50
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κά, συνιστούσε την πραγματική πρωτεύουσα του Ελληνισμού. Οι Φιλικοί θα μπορούσαν
από εκεί να εποπτεύουν την πολιτική κατάσταση, τα οθωμανικά και ελληνικά ζητήματα
και ταυτόχρονα να προλαμβάνουν τυχόν αναφυόμενα προβλήματα. Ο υπολογισμός
αυτός απεδείχθη σωστός και η απόφαση, επιτυχής.
Προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες της Εταιρείας καλείται και ο Τσακάλωφ στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος όμως καθυστερεί να έλθει.
Κατά τα τέλη Μαΐου 1818 φθάνουν στην Πόλη Πελοποννήσιοι οπλαρχηγοί και σε κοινή
σύσκεψη λαμβάνονται ορισμένες αποφάσεις για την τελική φάση της μεγάλης επιχείρησης.
Ο Τσακάλωφ έφθασε στη Κωνσταντινούπολη έξι ημέρες πριν πεθάνει ο Σκουφάς στις
31 Ιουλίου 1818 σε ηλικία 40 ετών από καρδιακό νόσημα. Ο Σκουφάς τάφηκε στο Βόσπορο, από την εκκλησία του Μεγάλου Ρεύματος. Παρόλο το σοβαρό πλήγμα που δέχθηκε, η
Εταιρεία συνέχισε το έργο της. Όμως, η οικονομική κατάσταση της ήταν πολύ άσχημη. Οι
Ξάνθος, Τσακάλωφ, και ο Αναγνωστόπουλος που είχε εν τω μεταξύ εισαχθεί στην Αρχή,
ευρίσκονται σε αδιέξοδο, και το μεγάλο σχέδιο της εξορμήσεως των πρακτόρων-αποστόλων με στόχο τον γενικό προσηλυτισμό, έμοιαζε απραγματοποίητο. Η προσπάθεια των
ηγετών στράφηκε τότε προς τους πλούσιους και ισχυρούς ομογενείς της Πόλης.
Πράγματι, οι Κωνσταντινουπολίτες μεταξύ των οποίων και ο πατριώτης Π. Σέκερης
έβγαλαν από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση την Εταιρεία. Αλλά και η πολύ ευνοϊκή
υποδοχή από τους Κωνσταντινουπολίτες την είχαν ενισχύσει υλικά και ηθικά. Η ανταπόκριση που έδειξε η μεσαία προοδευτική τάξη της Κωνσταντινουπόλεως που εκπροσωπείτο βασικά από τους εμπόρους και τους υπαλλήλους τους, η προθυμία της να
προσφέρει υπέρ της ιδέας των Φιλικών και η γενναιότητα που επέδειξε, ήταν πολύ μεγάλη. Η Εταιρεία ενδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός της συμπαράστασης
των Κωνσταντινουπολιτών, επειδή και οι υπόλοιποι Έλληνες έμποροι, ιδίως όσοι είχαν
το κέντρο των επιχειρήσεων τους στην Ευρώπη αισθάνθηκαν την υποχρέωση να συνδράμουν, αφού έβλεπαν ότι ως και αυτοί που ζούσαν στον ίδιο τον τόπο του τυράννου,
είχαν το θάρρος να προβαίνουν σε επαναστατικές επιχειρήσεις.7 Ο ρόλος των Κωνσταντινουπολιτών στην εξάπλωση της Φιλικής Εταιρείας στις Ηγεμονίες, στον Ελλαδικό
χώρο και στην Ιωνία, υπήρξε καθοριστικός.
Ο θεσμός των εφορειών βοήθησε στη συστηματική οργάνωση των μελών της Εταιρείας. Κεντρικό συντονιστικό ρόλο έπαιζε η Γενική Εφορεία Κωνσταντινουπόλεως με
την οποία αλληλογραφούσαν όλες οι κατά τόπους εφορείες. Η Εφορεία της Πόλης είχε
συσταθεί από τον Γρηγόριο Δικαίο (Παπαφλέσσα) με μέλη τους ευυπόληπτους μεγαλέμπορους Σπυρίδωνα Μαύρο, Κυριάκο Κούμπαρη και Ιωάννη Μπάρμπη, και επιτηρητή
τον Δημήτριο Σχινό.
Στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στους κόλπους της Φιλικής εταιρείας, αναπτύσσονται
όλες οι τάσεις που αντιστοιχούν στην κοινωνική σύνθεση της Πόλης. Οι τάσεις αυτές
μερικές φορές παίρνουν διασπαστικό χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση του ριζοσπαστικού Ηλία Χρυσοσπάθη, ο οποίος το 1818 αποσχίζεται μαζί με ομοϊδεάτες του από τη
Φιλική Εταιρεία και δημιουργεί μια άλλη μυστική κίνηση που αποβλέπει όχι μόνο στην
εθνική απελευθέρωση αλλά και σε άλλους κοινωνικούς στόχους. Με την δραστήρια
παρέμβαση του Τσακάλωφ, γίνεται δυνατό να επανέλθουν στη Φιλική Εταιρεία τα μέλη
που είχαν αποσκιρτήσει.
7. Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1980, Τόμος Ε΄ σ.75.
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Ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησε η Φιλική Εταιρεία για τη διάδοση της ήταν να
αποκρύπτει το όνομα του (ανύπαρκτου μέχρι το 1820) αρχηγού της, αφήνοντας να εννοείται ότι μπορεί να ήταν ο Καποδίστριας ή ακόμη και ο Τσάρος. Όσο πλησίαζε όμως ο
καιρός της Επανάστασης, κατέστη αδήριτη ανάγκη να ορισθεί η Ανώτατη Αρχή. Στις
αρχές Ιανουαρίου ο Ξάνθος μεταβαίνει από τη Μόσχα στην Πετρούπολη, και προτείνει
στον Ιωάννη Καποδίστρια, να διευθύνει ως αρχηγός, την κίνηση του έθνους. Μετά την
άρνηση του Καποδίστρια, ο Ξάνθος στρέφει το ενδιαφέρον του σε άλλη προσωπικότητα,
εξίσου λαμπρή και ικανότερη του κόμη στα στρατιωτικά, τον Κωνσταντινουπολίτη
Αλέξανδρο Υψηλάντη8 του οποίου τα πατριωτικά αισθήματα γνώριζαν οι Φιλικοί. Ο
Ξάνθος απευθύνθηκε στον Ιωάννη Μάνου9 για να τους φέρει σε επαφή ώστε να του
προτείνουν να αναλάβει την αρχηγία της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Υψηλάντης αποδέχεται με προθυμία και ενθουσιασμό να αφιερωθεί στην υπηρεσία των ομογενών με
«πάσα θυσία» του, και πράγματι αποδεικνύεται έξοχη επιλογή.
Μετά την αναγόρευση του συμπολίτη τους Α. Υψηλάντη ως Γενικού Επιτρόπου της
Αρχής στις 15 Ιουνίου 1820, ο ενθουσιασμός των Κωνσταντινουπολιτών για την προσδοκώμενη απελευθέρωση του έθνους φθάνει στο αποκορύφωμα της. Το μυστικό της
Φιλικής Εταιρείας είχε μαθευτεί από όλους τους ομογενείς στην Πόλη, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών, πράγμα που δεν ήταν συνηθισμένο την εποχή εκείνη. Τα σπίτια
του Ξάνθου και του Δικαίου, όπως και άλλων, είχαν μετατραπεί σε τόπους συναντήσεως
των Φιλικών. Με το πρόσχημα διοργανώσεως χοροεσπερίδων γίνονται στο Σταυροδρόμιο τα σημαντικότερα συμβούλια των Εταίρων.
Οι πιο ενθουσιώδεις πιστεύουν και διαδίδουν ότι η Ρωσία πρόκειται να βοηθήσει
στρατιωτικά την υπόθεση των Ελλήνων. Παρά την αντίθεση των σωφρονέστερων, η
Εφορεία ζητεί από τον Υψηλάντη την αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, ενός δοκίμου
αρχιστρατήγου και εφοδίων για να αρχίσει η επανάσταση και υποβάλλονται πολλά
τολμηρά σχέδια που προβλέπουν εξουδετέρωση του Σουλτάνου και της αυλής του,
εμπρησμό κτηρίων της Πόλης και πυρπόληση του στόλου, του ναυστάθμου του Τοπχανά
και του Μπαρουτχανά, καθώς και αρπαγή του θησαυροφυλακίου. Άλλο σχέδιο προβλέπει την επιβίβαση Ελλήνων ναυτών υπό τη μυστική διευθέτηση Εταίρων, σε οθωμανικά
πολεμικά και φορτηγά πλοία που θα μετέφεραν πολεμοφόδια στη ναυτική μοίρα του
Αιγαίου, με απώτερο στόχο να τα κατακυριεύσουν ή να τα καταστρέψουν. Ωστόσο, οι
Έλληνες της Πόλης ήταν μεν πολυάριθμοι αλλά δεν ήταν η πλειονότητα. Η Κωνσταντι8. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (12 Δεκεμβρίου 1792 - 31 Ιανουαρίου 1828) ήταν Έλληνας πρίγκιπας, στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1792 και ήταν γιος του
Ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και γόνου εύπορης και ισχυρής Φαναριώτικης οικογένειας Κωνσταντίνου Υψηλάντη και της Ελισάβετ Βακαρέσκου. Η καταγωγή της οικογένειας είναι από τα Ύψηλα της Τραπεζούντας, η δε
ύπαρξή της χρονολογείται από την εποχή που κατέφυγαν οι Κομνηνοί στην Τραπεζούντα. Το 1655 ο Αντίοχος
Υψηλάντης εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κατατάχτηκε το 1810 με το
βαθμό του ανθυπολοχαγού στο σώμα των σωματοφυλάκων του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄ της Ρωσίας. Συμμετείχε στη μάχη της Δρέσδης, (1813), όπου έχασε το δεξί του χέρι.
9. Ο Ιωάννης (Ιον) Μάνου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1793. Ήταν γιος του Μέγα Δραγουμάνου Αλέξανδρου Μάνου, της μεγάλης Φαναριώτικης οικογένειας των Μάνων, με απώτερη καταγωγή από την Καστοριά. Ήταν εξάδελφος του Αλέξανδρου Υψηλάντη (η μητέρα του Ραλλού Υψηλάντη ήταν κόρη του παππού
του Αλέξανδρου Υψηλάντη, Αλέξανδρου), με τον οποίον διατηρούσε στενές επαφές και φίλος του Ιωάννη
Καποδίστρια. Ως γλωσσομαθής διατελούσε επίσημος μεταφραστής της Βρετανικής πρεσβείας στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ιωάννης Μάνος ήταν μυημένος στη Φιλική Εταιρεία και από τα πρώτα μέλη.
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νούπολη ήταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας και ο πανίσχυρος σουλτανικός στρατός,
προδίκαζαν ότι οποιοδήποτε κίνημα εκεί ήταν καταδικασμένο εξαρχής.
Τα διάφορα σχέδια για κίνηση των Κωνσταντινουπολιτών απορρίφθηκαν τελικά και
καμία δράση δεν έλαβε χώρα εκεί.10 Αυτή η απραξία των εφόρων της Πόλης, επικρίθηκε
αργότερα. Ωστόσο, η εξέλιξη των επιχειρήσεων καθιστά σαφές ότι οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας δεν θα είχε απολύτως καμία τύχη
ενώ η καθολική σφαγή των Ελλήνων της Πόλης θα έπρεπε να θεωρείτο βεβαία.

5. Η Έκρηξη της Επανάστασης. Το Κίνημα στην Μολδοβλαχία

Τον Φεβρουάριο 1821, ενώ η Πύλη είχε οργανώσει μια εκστρατεία εναντίον του Μεχμέτ
Αλί Πασά των Ιωαννίνων και είχε στείλει στρατό εναντίον του, σημειώθηκε η επαναστατική κίνηση των Ελλήνων στη Μολδοβλαχία. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε προειδοποιηθεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να τον υποστηρίξει λόγω των θέσεων που είχαν διατυπωθεί αναφορικά με τα ευρωπαϊκά πράγματα στη Βιέννη, και ότι στο Ιάσιο δεν
υπήρχε επαρκής στρατιωτική προετοιμασία ώστε το κίνημα των Ελλήνων να εξελιχθεί
ευνοϊκά. Από την άλλη πλευρά έφθαναν ειδήσεις από την Κωνσταντινούπολη ότι το
μυστικό της Φιλικής Εταιρείας είχε αποκαλυφθεί
και ότι ο Υψηλάντης θα έπρεπε να κινηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Ο ίδιος έλπιζε, βασιζόμενος σε υποσχέσεις, ότι ο τοπικός πληθυσμός θα τον βοηθούσε στο κίνημα του. Η
επιλογή της Μολδαβίας και της Βλαχίας οφείλεται στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές
απαγορευόταν η παραμονή του Οθωμανικού στρατού, ενώ επίσης ο Ηγεμόνας της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσος και ο τοποτηρητής στη Βλαχία Κωνσταντίνος Νέγρης ήταν
Κωνσταντινουπολίτες. Αμφότεροι υποστηρίζουν τον Υψηλάντη με αποτέλεσμα να καθαιρεθούν αργότερα από τον Σουλτάνο.
Στο σημείο αυτό η Επανάσταση αρχίζει την τροχοδρόμηση της. Έχοντας υπόψη του όλα
τα δεδομένα, και σε συνεννόηση με τους Φιλικούς, ο Υψηλάντης αποφασίζει να προχωρήσει
στο κίνημα του. Στις 21 Φεβρουαρίου 1821 αναχωρεί από τη Βεσσαραβία, περνάει τον
ποταμό Προύθο και εισέρχεται στο Ιάσιο (Μολδαβία) και υψώνει δύο μέρες αργότερα, στις
24 Φεβρουαρίου, τη σημαία της Επανάστασης, εκδίδοντας επαναστατική προκήρυξη με τον
τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»11. Ταυτόχρονα αποστέλλει επιστολή και προς
τους Αδελφούς της Εταιρείας των Φιλικών με την οποία επισημαίνει ότι το κίνημα είναι
καρπός των πολύχρονων προσπαθειών και ελπίδων του ελληνικού έθνους.
Εθελοντές από ολόκληρη την Ευρώπη, τον Ελλαδικό χώρο και την Κωνσταντινούπολη καταφθάνουν πάντως στη Μολδαβία για να καταταγούν στο στρατιωτικό σώμα που
δημιούργησε ο Υψηλάντης, οργανώνοντας μάλιστα το πρώτο τμήμα του Πυροβολικού.
Συγκροτείται ο Ιερός Λόχος αποτελούμενος από μερικές εκατοντάδες σπουδαστές. Στις
17 Μαρτίου ο Υψηλάντης υψώνει τη σημαία της Ελευθερίας στο Βουκουρέστι, αντιμετωπίζοντας αρχικά τον στρατό των πασάδων της περιοχής. Το Ελληνικό Στράτευμα διαιρείται σε δυο σώματα υπό τους Κωνσταντινουπολίτες Γεώργιο Υψηλάντη και Νικόλαο
Υψηλάντη. Ανάμεσα στους άλλους διοικητές που διόρισε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είναι
10. Ιωάννου Φιλήμονος: Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας, Εν Ναυπλία 1834, σ.346 - 347.
11. Ο Βασίλης Κρεμμυδάς τη χαρακτηρίζει ως το «Μανιφέστο της Επανάστασης», Εφημ. Το Βήμα 19.3.2017.
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και ο Κωνσταντινουπολίτης Αλέξανδρος Ρίζος. Ο
Γεώργιος Μάνου,12 αδελφός του Ιωάννη, συμμετείχε επίσης Μάχη του Δραγατσανίου.
Ακολούθως όμως, ο οθωμανικός στρατός
εισβάλλει στις ηγεμονίες κατά παράβαση των
συνθηκών οι οποίες είχαν θεσπιστεί υπό την
εγγύηση της Ρωσίας, και καταστέλλει στρατιωτικά το κίνημα. Ο στρατός του Υψηλάντη καταστράφηκε τελικά στη μάχη του Δραγατσανίου
στις 7 Ιουνίου 1821 και υποχώρησε προς τα αυστριακά σύνορα. Οι λόγοι της αποτυχίας του θα
πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στην υπέρτερη
δύναμη των αντιπάλων, στην έλλειψη επαρκών
αξιόμαχων δυνάμεων μεταξύ των Επαναστατών,
ενώ και ο ηγέτης των Ρουμάνων Βλάχων Tudor
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ελαιογραφία
Vladimirescu που αναμενόταν ως φιλορώσος να
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).
υποστηρίξει τον Υψηλάντη, αρνήθηκε τελικά να
τον συνδράμει. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης παραδόθηκε στους Αυστριακούς, φυλακίστηκε εκεί, και απελευθερώθηκε μετά την ναυμαχία
του Ναβαρίνου, στις 24 Νοεμβρίου 1827. Η κλονισμένη υγεία του δεν του επέτρεψε
έκτοτε να βοηθήσει το επαναστατημένο έθνος. Δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του
στις 31 Ιανουαρίου 1828 πέθανε στη Βιέννη.
Το κίνημα στη Μολδοβλαχία που έληξε τον Ιούνιο του 1821, στρατηγικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εντάσσεται περισσότερο στην οικουμενική παρά στην εθνική αντίληψη για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Το κίνημα του Υψηλάντη ήταν περισσότερο
πολεμική ενέργεια παρά επανάσταση - εξέγερση των κατοίκων μιας περιοχής. Λαμβανομένης υπόψη της τελικής αποτυχίας του εγχειρήματος, η μεγάλη ιστορική σημασία της
κίνησης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι αναλήφθηκε στα πλαίσια του σχεδίου της Φιλικής Εταιρείας από τον επικεφαλής της, Αλέξανδρο Υψηλάντη. Η προσφορά του κινήματος
του ηρωικού Υψηλάντη είναι τεράστια για την κοινή υπόθεση των Ελλήνων αφού αποτέλεσε το εναρκτήριο γεγονός της Επανάστασης που είχε προετοιμασθεί με επιμέλεια
από τους Φιλικούς.

6. Τα Μεγάλα Δεινά

Το γεγονός της κήρυξης της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία, έγινε γνωστό στην Πύλη
την 1η Μαρτίου, όταν της παραδόθηκε η επαναστατική προκήρυξη του Υψηλάντη. Ο
Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ και η Οθωμανική κυβέρνηση έγιναν έξω φρενών από «την προδοσία και το θράσος των γκιαούρηδων». Οι Πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων κλήθηκαν στην Πύλη, όπου τους έγιναν έντονες παραστάσεις. Ο πρεσβευτής της Ρωσίας
12. Ο Γεώργιος Μάνου (Κωνσταντινούπολη 1792 - Νάπολη 1868) υπήρξε καθηγητής στο Ατενέουμ Παρισίων
και αργότερα Πρόξενος Ελλάδας στη Νάπολη. Ήταν νομικός και δημοσιογράφος και εξέδωσε πολλά πολιτικά
συγγράμματα για το Ανατολικό Ζήτημα. Στις Βρυξέλλες εξέδιδε την εβδομαδιαία εφημερίδα «l' Orient» με
περιεχόμενο γενικά πράγματα της Ανατολής.
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Στρογάνωφ δήλωσε πως η κυβέρνηση του δεν έχει καμία ανάμιξη, και ότι η Ρωσία αποδοκιμάζει το κίνημα του Υψηλάντη. Η Αυστρία και Βρετανία υιοθέτησαν ανάλογη στάση.
Η διαβεβαίωση του Πρέσβη της Ρωσίας ηρέμησε προς στιγμήν τον Σουλτάνο. Πήρε την
απόφαση να δώσει αμνηστία στους επαναστάτες της Μολδοβλαχίας, εάν δήλωναν υποταγή, εξαιρώντας μόνο τον Υψηλάντη και τον ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο13 που τον είχε συνδράμει. Ο Σούτσος, είχε και θέση στο συμβούλιο του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ και μάλιστα
ήταν ένας από τους συμβούλους που το 1820 τάχθηκαν υπέρ της άνευ όρων καταστολής
της ανταρσίας του Αλή πασά των Ιωαννίνων, γεγονός που αποδόθηκε στην προσπάθεια
του να αποσπάσει την προσοχή από την προετοιμαζόμενη επανάσταση των Ελλήνων.
Στις 3 Μαρτίου, ο Σουλτάνος απέστειλε στο Πατριαρχείο φερμάνι, στο οποίο αναφερόταν ότι «Η Υψηλή Πύλη, αφού έμαθε σχετικά με την εξέγερση ορισμένων απονενοημένων στη Μολδαβία, τους λυπάται και παρακινεί τη Μεγάλη Εκκλησία να
συμβουλεύσει τους πιστούς υπηκόους της κραταιάς Αυτοκρατορίας, υπό την ποιμαντορία της, να μην αποπλανηθούν και περιπέσουν στη δίκαια και αδυσώπητη αγανάκτηση αυτής καθώς και των πιστών Οθωμανών”. Ταυτόχρονα εκφραζόταν προφορικά η
επιθυμία της Πύλης να εκδοθούν από το Πατριαρχείο αποφάσεις με τις οποίες να ενισχύεται το φερμάνι του Σουλτάνου.
Οι Τούρκοι, εν τω μεταξύ, άρχισαν να συνειδητοποιούν την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας ως μυστικής οργανώσεως που στόχευε στη διάσπαση της Αυτοκρατορίας τους.
Όταν μάλιστα, μαζί με τις ειδήσεις για σφαγές Τούρκων στη Μολδοβλαχία, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι Φιλικοί, ειδοποιημένοι εκ των προτέρων, είχαν διαφύγει, αποφασίσθηκε να ληφθούν σκληρά μέτρα, με τη θέση της ρωμαίικης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης υπό καθεστώς ομηρείας. Όλες οι αρχοντικές φαναριώτικες οικογένειες που ήταν
εγκατεστημένες στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου διατάχθηκαν να μετοικήσουν
αμέσως στο Φανάρι για να προληφθεί η δραπέτευση τους. Άρχισαν σφαγές Ελλήνων που
είχαν συγγενείς στη Μολδοβλαχία και συνελήφθη ο Μητροπολίτης Εφέσου που παρεπιδημούσε στην Κωνσταντινούπολη, Διονύσιος Καλλιάρχης, αδελφός πρώην ηγεμόνος
φυγάδος. Όλοι οι Έλληνες που δεν ήταν κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, διατάχθηκαν
να την εγκαταλείψουν.
Την Κυριακή 6 Μαρτίου, ο Γρηγόριος Ε΄ κλήθηκε στην Πύλη από τον Υπουργό Εξωτερικών, Ρεΐς Εφέντη. Έγινε δεκτός από τον Υπουργό, μαζί με το Μεγάλο Διερμηνέα Κ.
Μουρούζη. Ο Υπουργός ανακοίνωσε στον Πατριάρχη, σουλτανική εντολή για την επιτήρηση των Ορθοδόξων που έμεναν στον Γαλατά, επιβεβαιώνοντας τόσο την εμπιστοσύνη
13. Μιχαήλ Σούτσος ή Βόδας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1784 και υπήρξε μέγας διερμηνέας της
Υψηλής Πύλης και ηγεμόνας της Μολδαβίας. Το 1819 τοποθετήθηκε από τον σουλτάνο ηγεμόνας της Μολδαβίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1821. Τον Νοέμβριο του 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία.
Τον Ιανουάριο του 1821, οριστικοποίησε τη συνεργασία του με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και με την εισβολή του Υψηλάντη στη Μολδαβία στις 22 Φεβρουαρίου, ο Μιχαήλ Σούτσος-Βόδας, έθεσε τη φρουρά στις
διαταγές των επαναστατών και κατέβαλε σημαντικά χρηματικά ποσά για τις ανάγκες του στρατεύματος.
Όταν έπειτα από μικρό χρονικό διάστημα το κίνημα στη Μολδοβλαχία άρχισε να κάμπτεται, ο Σούτσος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την έδρα του στο Ιάσιο. Αργότερα προσπάθησε να διαφύγει στην Ελβετία
μέσω της Αυστρίας, εκεί όμως συνελήφθη με αποτέλεσμα να φυλακιστεί για τέσσερα περίπου χρόνια. Μετά
την απελευθέρωσή του κατέφυγε πρώτα στην Ιταλία και στη συνέχεια στην Ελβετία. Εκεί, φιλοξενήθηκε
στη Γενεύη από τον Ελβετό φιλέλληνα Εϋνάρδο. Κατά την παραμονή του στην Ευρώπη μερίμνησε για την
συγκέντρωση και διάθεση χρημάτων υπέρ του αγώνα της ανεξαρτησίας. Μετά την απελευθέρωση υπηρέτησε ως Πρέσβης της Ελλάδας. Απεβίωσε στις 12 Ιουνίου του 1864 στην Αθήνα.
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της Πύλης προς τον Πατριάρχη όσο και το καθήκον του δεύτερου να εξασφαλίζει την
υποταγή του ποιμνίου του προς τον Σουλτάνο.
Ωστόσο ο ερεθισμός του τουρκικού όχλου στην Πόλη αυξανόταν καθημερινά. Η τρομοκρατία εναντίον του ελληνικού στοιχείου που είχε αρχίσει με τις πρώτες ειδήσεις για
την επανάσταση, είχε φθάσει σε επίπεδο, οι Ρωμιοί να δολοφονούνται εν ψυχρώ από τον
όχλο, στους δρόμους. Οι επιθέσεις εναντίον σπιτιών και καταστημάτων, οι ύβρεις, τα ξυλοκοπήματα, μαχαιρώματα και βιασμοί, ήταν στην ημερησία διάταξη. Η μετοικεσία των
Φαναριωτών που είχε διαταχθεί, άρχισε αμέσως, αλλά ο Πατριάρχης θεώρησε ότι το μέτρο
αυτό απέβλεπε μάλλον να συγκεντρώσει τα θύματα που προορίζονται για σφαγή.
Στο Πατριαρχείο συγκλήθηκε σύσκεψη προκρίτων Ελλήνων και της Συνόδου επί του
πρακτέου. Στη συνέλευση αυτή αποφασίσθηκε να υποβληθεί αναφορά στη Πύλη, με την
οποία να δηλώνεται ότι όλοι οι πρόκριτοι του Γένους εγγυώνται υπέρ αλλήλων για τη
διαμονή τους στην Κωνσταντινούπολη ως πιστοί υπήκοοι του Σουλτάνου. Συμφωνήθηκε επίσης να δηλώνεται στην αναφορά, ότι «το Γένος δεν έχει γνώση για την ύπαρξη
επαναστατικής εταιρείας και ότι αποδοκιμάζουν το κίνημα το Υψηλάντη». Η αναφορά
συντάχθηκε στην τουρκική γλώσσα από τον πρώην ηγεμόνα Βλαχίας Σκαρλάτο Καλλιμάχη και συνυπογράφηκε από τους 49 κληρικούς και λαϊκούς που έλαβαν μέρος στη
σύσκεψη. Την αναφορά παρουσίασε ο ίδιος ο Πατριάρχης στον Μεγάλο Βεζίρη, συνοδευόμενος από τρείς αρχιερείς, την Κυριακή, 13 Μαρτίου. Προφανώς δεν έγινε πιστευτή.
Η συνειδητοποίηση της υπάρξεως της Φιλικής Εταιρείας και η αποκάλυψη των σχεδίων για δράση στην Κωνσταντινούπολη είχαν δημιουργήσει στον Σουλτάνο αισθήματα
οργής και τρόμου. Θεωρώντας ότι ήταν ζωσμένος από μυστικούς ή φανερούς εχθρούς,
δεν έβλεπε άλλη λύση παρά τη γενική σφαγή των ραγιάδων της
Πόλης. Για την εκτέλεση της απόφασης αυτής, ο Σουλτάνος ζήτησε από τον ανώτατο
θρησκευτικό ηγέτη, τον Σεϊχουλισλάμη Χατζή Χαλίλ την έγκριση του, με την έκδοση
σχετικού φετβά. Ταυτόχρονα κήρυξε κατάσταση ανάγκης και κάλεσε στίφη όχλου και
γενιτσάρων από την Ανατολή για την εκτέλεση της απόφασης του.14 Ενώ όμως στους
δρόμους συνεχιζόταν οι βιαιοπραγίες, λεηλασίες και μεμονωμένες σφαγές Ρωμιών, ο
Σουλτάνος συνάντησε την αντίδραση της ανώτατης θρησκευτικής ηγεσίας, στην απόφαση της γενικής σφαγής. Ο Σεϊχουλισλάμης αρνήθηκε να εκδώσει φετβά με τον οποίο
να κηρύσσεται η γενική σφαγή των Ρωμιών, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ ενόχων
και αθώων. Αντιρρήσεις στην ιδέα της γενικής σφαγής είχε και ο Μέγας Βεζίρης Σαΐντ.
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, από την πλευρά του, δεν έμεινε άπρακτος. Μόλις έμαθε
τα διαδιδόμενα περί γενικής σφαγής, επισκέφθηκε μαζί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
που την περίοδο εκείνη ήταν στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και τρείς πολιτικούς αξιωματούχους, τον Σεϊχουλισλάμη στην κατοικία του, έδωσε διαβεβαιώσεις ότι δεν ήταν
αναμεμιγμένος στην Επανάσταση και έκανε έκκληση υπέρ της ζωής των Ελλήνων. Ο
Σεϊχουλισλάμης, αφού ακολούθησε για ένα διάστημα παρελκυστική τακτική, τελικά δεν
εξέδωσε τον φετβά. Τη στάση του αυτή, την πλήρωσε με τη ζωή του. Μετά και την εκτέλεση του Βεζίρη Σαΐντ, Μέγας Βεζίρης τοποθετήθηκε ο Σαλίχ Πασά, που τήρησε σκληρή
πολιτική και άφησε τον όχλο να δράσει.
Τελικά, η γενική σφαγή δεν πραγματοποιήθηκε, κατά πάσα πιθανότητα όχι μόνο
λόγω εσωτερικών αντιδράσεων αλλά και για να μην προκληθεί επέμβαση της Ρωσίας. Ο
14. Παρόμοια τακτική ακολουθήθηκε και στο πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1955.
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νέος Σεϊχουλισλάμης Φεΐζ Ιμάμης, υποχρεώθηκε να εκδώσει φετβά για μετριοπαθέστερη
απόφαση, με την οποία επιτρεπόταν η τιμωρία (σφαγή) των ενόχων, οπωσδήποτε των
συνενόχων και των «απολύτως υπόπτων». Με βάση το φετβά αυτόν, εκδόθηκε φερμάνι,
με το οποίο δινόταν αμνηστία, υπό τον όρο να αποβάλουν οι Έλληνες του λοιπού κάθε
επαναστατική ιδέα και να παραμείνουν στο καθεστώς του ραγιά. Στις 20 Μαρτίου, η
Πύλη παρέδωσε στον διερμηνέα Κ. Μουρούζη το διάταγμα περί αμνηστίας για να το
μεταφράσει. Συγχρόνως, εκδόθηκε σουλτανικό διάταγμα προς το Γένος και τον Πατριάρχη, γεμάτο με απαιτήσεις και απειλές.
Ο Βεζίρης Σαλίχ παραδίνοντας το διάταγμα στον Πατριάρχη, του είπε ότι καθ’
υψηλή προσταγή, θα έπρεπε οπωσδήποτε να εκδώσει αφορισμό κατά του Υψηλάντη, του Μιχαήλ Σούτσου και των ανταρτών πέρα από τον Δούναβη. Διότι, πρόσθεσε ο Βεζίρης, μόνο ο αφορισμός αυτός θα μπορούσε να παρέχει κάποια ελπίδα
αναβολής «στο ξίφος του Σουλτάνου που επικρέμεται επί των κεφαλών των”.
Υπό το κράτος του εκβιασμού αυτού συγκλήθηκε εκτάκτως νέα ευρύτατη κληρικολαϊκή
σύσκεψη με συμμετοχή, των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων, 21
αρχιερέων και πολλών λαϊκών. Μεταξύ αυτών που έλαβαν μέρος, ήταν ο Σκαρλάτος
Καλλιμάχης, ο Μέγας Διερμηνέας της Πύλης Κωνσταντίνος Μουρούζης και ο Διερμηνέας
του στόλου Νικόλαος Μουρούζης. Οι σύνεδροι τέθηκαν προ του διλήμματος, ή να υποκύψουν στον εκβιασμό ή να απορρίψουν τα σουλτανικά θελήματα και να θέσουν τον
Ελληνισμό της Πόλης σε άμεσο κίνδυνο γενικής σφαγής, απειλή που φαινόταν πραγματοποιήσιμη, υπό το φως των όσων διαδραματιζόταν στους δρόμους. Μετά από εκτενή
συζήτηση, αποφασίσθηκε, οι μεν λαϊκοί να υποβάλουν αναφορά αποκηρύξεως της
Επανάστασης και δηλώσεως υποταγής όλων των επαρχιών, οι δε κληρικοί να συνθέσουν
την πράξη αφορισμού. Την Τετάρτη 23 Μαρτίου υπογράφεται από τους δύο Πατριάρχες
και 21 Αρχιερείς ένα κείμενο αφορισμού, το οποίο ως πανταχούσα, απευθυνόταν προς
το σύνολο των Αρχιερέων και κληρικών. Στο κείμενο αυτό, καταβλήθηκε προσπάθεια
ώστε να περιληφθούν όσο το δυνατόν λιγότερες από τις τυπικά συνηθισμένες αφοριστικές εκφράσεις. Την Κυριακή 23 Μαρτίου, πιθανώς κατόπιν απαιτήσεως της Πύλης,
υπογράφηκε και νέο αφοριστικό έγγραφο με πολύ βαρύτερες εκφράσεις, το οποίο όμως
απευθυνόταν μόνο προς τον Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας.
Οι αφορισμοί και η εκδήλωση πλήρους υποταγής των Ρωμιών της Πόλης, τους έσωσαν προσωρινά από τον κίνδυνο της γενικής σφαγής, όμως, όταν έφθασαν τα νέα για
τον ξεσηκωμό και στο Μοριά, ο σουλτάνος προχώρησε σε νέα μέτρα. Στην αγχόνη οδηγήθηκε πρώτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα του Πάσχα, μπροστά στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου. Η εκτέλεση έγινε από
άτακτους γενίτσαρους, αλλά το κείμενο που αναρτήθηκε, αποδεικνύει ότι έγινε κατόπιν
σουλτανικής διαταγής. Στις 6 Μαΐου φονεύεται ο Νικόλαος Μουρούζης, δραγουμάνος
του στόλου. Ακολούθως απαγχονίζονται οι αρχιερείς που είχαν συλληφθεί ως όμηροι,
ο Εφέσου Διονύσιος στην κεντρική αγορά του Πέρα, ο Αγχιάλου Ευγένιος στον Γαλατά,
ενώ ο Νικομήδειας Αθανάσιος πέθανε από τις κακουχίες της φυλακίσεως του και τα
βασανιστήρια. Στις 19 Απριλίου γίνονται μαζικοί απαγχονισμοί λαϊκών. Στις 3 Ιουνίου
απαγχονίσθηκαν στη δυτική ακτή του Βοσπόρου ο Τυρνόβου Ιωαννίκιος, ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος στο Μέγα Ρεύμα, ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ στο Νιχώρι, ο Δέρκων
Γρηγόριος στα Θεραπειά. Την ίδια ημέρα εξορίζονται στην Ανατολία ο Αλέξανδρος και
ο Σκαρλάτος Καλλιμάχης, που είχε διορισθεί ηγεμόνας της Βλαχίας μετά την έκρηξη της
Επανάστασης εκεί. Κατά τα νέα, αληθινά ή χαλκευμένα, που καταφθάνουν από το Μοριά,
δημιουργείται στην Κωνσταντινούπολη, κατάσταση τρομοκρατίας εναντίον των Ρωμι150

ών. Τα θύματα της εποχής εκείνης στην Πόλη υπολογίζονται σε δέκα χιλιάδες Έλληνες
Κωνσταντινουπολίτες.15.
Τα τραγικά γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη προκάλεσαν αγανάκτηση στην ομόδοξη Ρωσία. Μετά και από παρέμβαση του Καποδίστρια προς τον Τσάρο, δίνεται εντολή
στο Πρέσβη Στρογάνωφ να επιδώσει τελεσίγραφο προς την Υψηλή Πύλη με απαίτηση
να δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός οκταημέρου. Με το έγγραφο αυτό η Ρωσία
υπενθύμιζε την απάνθρωπη συμπεριφορά του Σουλτάνου εναντίον των χριστιανών
υπηκόων του, που προσέδιδε σε μια επανάσταση, τον χαρακτήρα νόμιμης άμυνας και
δήλωνε ότι η συμβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τα πολιτισμένα κράτη της
Ευρώπης θα απόβαινε αδύνατη εάν ο Σουλτάνος δεν αποφάσιζε να σεβαστεί τη Χριστιανική θρησκεία και δεν ακύρωνε το σχέδιο εξοντώσεως των Ρωμιών. Ο Στρογάνωφ, δεν
πήρε απάντηση από την Πύλη στην προθεσμία που είχε ταχθεί, και εγκατέλειψε την
Οθωμανική πρωτεύουσα, στις αρχές Αυγούστου 1821.

7. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την Επανάσταση, 1821-1830

Ο Γρηγόριος Ε΄ κλήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1818 να αναλάβει για τρίτη φορά την πατριαρχεία και ήλθε στην Κωνσταντινούπολη από το Άγιον Όρος στις 19 Ιανουαρίου 1919.
Στον Γρηγόριο έλαχε να είναι Πατριάρχης κατά τον μεγάλο ξεσηκωμό. Ο ίδιος πρέπει να
γνώριζε γενικά για τη Φιλική Εταιρεία λόγω της μεγάλης εξάπλωσης της στην Πόλη,
αλλά ενημερώθηκε και ειδικότερα από τον Φιλικό Μακεδόνα οπλαρχηγό Γιάννη Φαρμάκη, κατά τη μετάβαση του τελευταίου στο Άγιο Όρος, το 1818. Πάντως αρνήθηκε τον
όρκο με τη δικαιολογία ότι ήταν κληρικός.
Ο Πατριάρχης, όπως και το μεγαλύτερο μέρος αυτών που κατείχαν κάποια πνευματική ή κοινωνική θέση, ή είχαν σημαντική περιουσία, πρέπει να είχε ανάμικτα αισθήματα
ως προς το ενδεχόμενο της επανάστασης. Αφενός, αναμφίβολα, επιθυμούσε την απελευθέρωση, αφετέρου, αναλογιζόταν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ο ξεσηκωμός.
Έτσι, ενώ δεν απέτρεπε από τη μια πλευρά το λαό και αυτούς που προωθούσαν την ιδέα
της εθνικής ανεξαρτησίας, από την άλλη, δήλωνε στους Τούρκους ότι «η ύπαρξη της
Αυτοκρατορίας ήταν θέλημα θεού».
Μεταξύ των ενεργειών του Πατριάρχη υπέρ της εθνικής ιδέας, πρέπει να αναφερθούν
η συστατική επιστολή προς τον πρωτεργάτη και απόστολο της Φιλικής Εταιρείας Δ.
Θέμελη, και ο διορισμός του Γρηγορίου Δικαίου (Παπαφλέσσα) ως πατριαρχικού έξαρχου,
με την οποία του παρασχέθηκε η δυνατότητα να περιφέρεται και να διαδίδει τις αρχές
της Φιλικής Εταιρείας.
Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι σχεδόν το σύνολο του κλήρου στην Κωνσταντινούπολη, γνώριζε για τη Φιλική Εταιρεία, αφού βεβαίως η πνευματική ηγεσία του χριστεπώνυμου πληρώματος δεν ήταν δυνατόν να αγνοεί κάτι που γνώριζαν χιλιάδες Έλληνες. Συγκεκριμένες μαρτυρίες ότι ήταν μέλη της Φιλικής εταιρείας υπάρχουν για αρκετούς αρχιερείς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο εθνομάρτυς Δέρκων Γρηγόριος.16
15. Πέτρου Α. Γεωργάντζη δ. Θ.: Ο “αφορισμός” του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, Καβάλα 1988.
Ε.Γ. Πρωτοψάλτη: Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδας τ. Β΄, Αθήνα 1973 σ.7-10.
Απ. Ε. Βακαλοπούλου οπ.π. σ. 494 - 515.
Επίσης Δ. Φωτιάδη: Η Επανάσταση του ’21, Δ.Κόκκινου: Η Ελληνική Επανάσταση, καθώς και κείμενα Τ. Κανδηλώρα και Σπ. Τρικούπη.
16 Πέτρου Α. Γεωργάντζη οπ.π., σ. 168 - 180.
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Ο Γρηγόριος Ε΄ επικρίθηκε αυστηρά από πολλούς ιστορικούς για τον αφορισμό και τις
συνέπειες που θα μπορούσε να έχει -αλλά δεν είχε- για την έκβαση της Επανάστασης. Εάν
κανείς εξετάσει τα γεγονότα και μάλιστα όχι με την εκ των υστέρων ψυχρή λογική, αλλά
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωταγωνιστές βίωναν το κλίμα τρομοκρατίας που γνωρίζουν
άριστα να δημιουργούν οι Τούρκοι, γίνεται φανερό ότι ο Πατριάρχης αλλά και σύσσωμη
η ηγεσία του Ελληνισμού στην Πόλη, είχε τεθεί προ ενός αδυσώπητου εκβιασμού. Η ζωή
εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων Ελλήνων βρισκόταν υπό άμεσο κίνδυνο. Η πράξη του
αφορισμού θα πρέπει να κριθεί υπό αυτό το πρίσμα. Οι διάφοροι ισχυρισμοί ότι ο Πατριάρχης δεν ήθελε την Επανάσταση και για αυτό αντέδρασε με ανάλογο τρόπο, παραμένουν
αναπόδεικτοι, παρόλο που είναι πολύ πιθανό ο Γρηγόριος να υποστήριζε κάποια διαφορετική προσέγγιση. Ειδικότερα, αριθμός στοιχείων οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο Πατριάρχης, όπως άλλωστε και ο Καποδίστριας, πίστευε ότι η εποχή δεν ήταν η καταλληλότερη
για το επιχειρούμενο κίνημα, και ότι επίσης πρόσβλεπε σε μια λύση όχι επαναστατική
αλλά εξελικτική, προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Δεν παράβλεπε ότι ακόμη και αν επετύγχανε η Επανάσταση, μεγάλο μέρος του ποιμνίου του θα παρέμενε υπό τους Οθωμανούς.
Φοβόταν ότι η επανάσταση θα μπορούσε να βλάψει την Ελληνική Εθνική Ιδέα.
Πάντως ο Πατριάρχης δεν έμεινε ανενεργός καθ’ όλο το διάστημα των τραγικών
ημερών του Μαρτίου και Απριλίου. Επισκέφθηκε επανειλημμένα τις Οθωμανικές αρχές,
προέδρευσε σε συσκέψεις και φαίνεται ότι προσπάθησε, όσο ήταν δυνατόν, να μειώσει
την απήχηση του αφορισμού. Με το μαρτυρικό του θάνατο, κατέστη σύμβολο της εξεγέρσεως του Έθνους, και με τον τρόπο αυτό προσέφερε την υπέρτατη θυσία στην υπόθεση της Επανάστασης. Πρέπει να θεωρείται λοιπόν δίκαια η ένδοξη θέση του Εθνομάρτυρα που του επιφύλαξε η Ιστορία.
Την ίδια ημέρα της εκτέλεσης του Γρηγορίου Ε΄, Οικουμενικός Πατριάρχης εξελέγη ο
Μητροπολίτης Πισιδίας Ευγένιος Β΄. Ο Ευγένιος είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον Σουλτάνο, προφανώς για το φόβο της Ρωσίας, ότι δεν επρόκειτο να τον βλάψει κανείς.17 Βασικός στόχος του Ευγενίου, δεδομένων των περιστάσεων, δεν μπορούσε παρά να είναι
η διατήρηση κατά το δυνατόν, της καθεστηκυίας τάξεως. Έτσι, άσκησε τα καθήκοντα
του συντηρητικά. Η γεμάτη προσβολές και καταπιέσεις πατριαρχεία του Ευγενίου δεν
διάρκεσε περισσότερο από 16 μήνες. Πέθανε στις 27 Ιουλίου 1822.18
Νέος Πατριάρχης εξελέγη στις 30 Ιουλίου ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Άνθιμος Γ΄. Ο
Άνθιμος συνέχισε την προσπάθεια για την τήρηση των ιερών καθεστώτων και αντιτάχθηκε σε προτάσεις που στόχευαν στην αλλαγή τους. Ο Άνθιμος διοίκησε μέχρι τις 9
Ιουλίου 1824, όποτε παύτηκε και εξορίσθηκε στην Καισάρεια.
Στις 9.7.1824 Πατριάρχης εξελέγη ο Μητροπολίτης Σερρών Χρύσανθος ο οποίος ήταν
Βούλγαρος στην καταγωγή. Χαρακτηρίζεται τυραννικός και εκδικητικός αλλά ταυτόχρο17. Όμως, στις 23 Απριλίου 1821, λίγες μέρες μετά τον απαγχονισμό του Γρηγορίου, τον οποίο ο Ευγένιος είχε την
κακή τύχη να παρακολουθήσει από παράθυρο του Πατριαρχείου, συρφετός αγρίων Τούρκων επέδραμε στον
πατριαρχικό ναό και άρχισε να σπάζει τη θύρα. Ο Ευγένιος, μόλις κατάλαβε τι συμβαίνει, έτρεξε από την πίσω
πόρτα, στο διπλανό οθωμανικό φυλάκιο, όπου διέμενε η φρουρά του Πατριαρχείου, και με την πολύ καλή
γνώση της τουρκικής που διέθετε, διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι αυτός είναι ο εγγυητής της νομιμοφροσύνης
των Ρωμιών. “Εάν υπάρχουν ένοχοι, τότε θα πρέπει να κρεμάσουν τον εγγυητή και να αφήσουν ήσυχο τον
ναό“, είπε. Τους θύμισε επίσης τις διαβεβαιώσεις που είχε λάβει από τον Σουλτάνο. Φαίνεται ότι με το θάρρος
που επέδειξε, κατάφερε να πείσει τους Τούρκους φρουρούς, οι οποίοι έδιωξαν τον όχλο που προσπαθούσε να
λεηλατήσει το ναό.
18. Μανουήλ Ι. Γεδεών: Πατριαρχικοί Πίνακες, Κωνσταντινούπολη σ. 686.
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να φιλότιμος και δραστήριος και παρά το μεγάλο του παράστημα, φαίνεται ότι οι σύγχρονοι του τον θεωρούσαν δειλό και άτολμο. Ο Χρύσανθος παύτηκε στις 25 Σεπτεμβρίου
1826 και εξορίσθηκε στην Καισάρεια.
Στις 25 Σεπτεμβρίου 1826, Πατριάρχης εξελέγη ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Αγαθάγγελος. Η καλή γνώση της τουρκικής αλλά και η ικανότητα να διαπραγματεύεται με
τους Τούρκους, αποδείχθηκαν αρετές χρησιμότατες, όταν μάλιστα οι Οθωμανοί είχαν
εξαγριωθεί και πάλι, μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και ετοιμαζόντουσαν για νέες
σφαγές. Ο Αγαθάγγελος παρέμεινε στο θρόνο μέχρι τον Ιούλιο 1830, όποτε παύτηκε και
εξορίσθηκε στην Καισάρεια.

8. Η Επανάσταση στον Μοριά

Ο ηγεμόνας της Μάνης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ήταν συνεχώς ύποπτος στα μάτια των
Οθωμανών. Αναγκάζεται να αποστέλλει ως ομήρους τα παιδιά του, άλλοτε στην Κωνσταντινούπολη, άλλοτε στην Τριπολιτσά. Οι Οθωμανοί, παρόλο που δεν αντιδρούσαν δραστικά, γνώριζαν τα περί της Φιλικής Εταιρείας και ήλεγχαν τις κινήσεις των Ρωμιών. Οι Φιλικοί της Κωνσταντινούπολης είχαν βοηθήσει το γιο του Πετρόμπεη, Γεώργιο, που τον
κρατούσαν οι Τούρκοι όμηρο στην Πόλη ως εγγυητή της πατρικής πίστης προς τον Σουλτάνο, να διαφύγει και να μεταβεί στη Μάνη. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό στους Τούρκους
που ενοχοποίησαν ακόμη περισσότερο τον Πετρόμπεη (και τους Κωνσταντινουπολίτες).
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, γίνεται αντιληπτό στη Μάνη ότι η αδράνεια θα οδηγούσε σε καταστροφή. Μετά από πρόσκληση του Πετρόμπεη συγκεντρώνονται όλοι οι
Μανιάτες οπλαρχηγοί στις 17 Μαρτίου 1821 στην Τσίμοβα (Αρεόπολη), που ήταν η
πρωτεύουσα των Μαυρομιχαλαίων όπου και «συνεννοήθησαν να λάβωσι τα όπλα κατά
των Τούρκων».19 Στην πρώτη επαναστατική στρατιωτική ενέργεια, οι Έλληνες εισβάλλουν
στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821, την οποία και καταλαμβάνουν. Η Επανάσταση
εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά σε όλη την Πελοπόννησο σχεδόν ταυτόχρονα, στην Στερεά,
την Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Μακεδονία, στα Ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, τις ακτές της
Ιωνίας. Η Φιλική Εταιρεία είχε προετοιμάσει το έδαφος πολύ καλά.
Ωστόσο απαιτείται πολιτική συγκρότηση και οργάνωση του επαναστατικού στρατού.
Η ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης για την νομιμοποίηση των επαναστατικών ενεργειών εκφράσθηκε άμεσα, με την ίδρυση της Μεσσηνιακής Γερουσίας υπό τον Πετρόμπεη.
Γραμματέας της διορίζεται ο Δημήτριος Βυζάντιος.20 Ο Κωνσταντινουπολίτης Δημήτριος
Υψηλάντης21 κατέρχεται στην Ελλάδα ως πληρεξούσιος του αδελφού του Αλεξάνδρου.
Προηγουμένως, πραγματοποίησε ένα σύντομο ταξίδι στην Οδησσό με σκοπό τη συγκέ19. Θεοδ. Κολοκοτρώνη: Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής (1836), σ. 59.
20. Ο Δημήτριος Βυζάντιος (αληθινό όνομα: Δημήτριος Κωνσταντίνου Χατζή-Ασλάνης, Κωνσταντινούπολη 1790
- Πάτρα 1853), ήταν κωμωδιογράφος και αγιογράφος. Το δημοφιλέστερο θεατρικό του έργο υπήρξε η «Βαβυλωνία».
21. Ο Δημήτριος Υψηλάντης (1793 - Ναύπλιο 5 Αυγούστου 1832) ήταν Έλληνας στρατιωτικός, αγωνιστής της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και πολιτικός. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν δεύτερος γιος
του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και γόνου της εύπορης και ισχυρής φαναριώτικης οικογένειας Κωνσταντίνου
Υψηλάντη. Στάλθηκε στη Γαλλία για να σπουδάσει σε στρατιωτικές σχολές και στη συνέχεια κατατάχθηκε
στην αυτοκρατορική φρουρά του Τσάρου στην Πετρούπολη, φτάνοντας έως τον βαθμό του λοχαγού. Η πατρότητα της ιδέας της αναπλήρωσης του Αλέξανδρου από τον Δημήτριο διεκδικείται από τους Ξάνθο και
Αναγνωστόπουλο και χρονικά τοποθετείται μεταξύ 9 και 19 Μαρτίου 1821.
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ντρωση χρημάτων από τους Έλληνες της εκεί κοινότητας, δανείστηκε άλλα, και υποθήκευσε όσα οικογενειακά κοσμήματα είχε για να προμηθευτεί όπλα. Η κάθοδός του στην
Ελλάδα υπήρξε περιπετειώδης λόγω καταδίωξης του από ανθελληνικές ευρωπαϊκές
δυνάμεις. Το ταξίδι ξεκίνησε από το Κίσνοβο με προορισμό το Τριέστι και από εκεί έφυγε
στις αρχές Ιουνίου δήθεν για την Οδησσό αλλά τελικά για την Ύδρα. Ο Υψηλάντης είχε
μαζί του δύο διαβατήρια, ένα ρωσικό και ένα γερμανικό. Οι αυστριακές Αρχές επέτρεψαν
στον Υψηλάντη να φύγει για την Ελλάδα, επειδή εκτίμησαν ότι έτσι θα είχαν την καλύτερη απόδειξη πως η Ρωσία εμπλεκόταν στις ταραχές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ο Δημήτριος Υψηλάντης κατέβηκε με τη σημαία της Φιλικής Εταιρείας με τον φοίνικα
και τις λέξεις «Ελευθερία ή Θάνατος», τα πληρεξούσια του αδελφού του με τα οποία διοριζόταν «Πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής», και αρκετά χρήματα για τον
αγώνα. Στις 12 Ιουνίου εκδίδει την πρώτη προκήρυξή του. Με αυτήν αποσκοπεί στην
στρατολόγηση και τον εφοδιασμό για τις ανάγκες του πολέμου. Στις 19 Ιουνίου αποβιβάζεται στο Άστρος και μετά δύο ημέρες πάει στα Βέρβαινα για να συναντηθεί με προκρίτους. Ήδη από το Άστρος εκδηλώθηκε η πρώτη δυσφορία κατά του προσώπου του
λόγω της συμπάθειάς του προς τους Παπαφλέσσα, Κολοκοτρώνη και Αναγνωσταρά. Στις
20 Ιουνίου του 1821 ανέλαβε την αρχιστρατηγία των Επαναστατών και μαζί με τον
Κολοκοτρώνη προσπάθησε να οργανώσει τακτικό στρατό. Ακολούθησαν οι νίκες στη
Μάχη του Βαλτετσίου, στη Μάχη των Δολιανών και στη Μάχη της Γράνας.
Την 1η Ιουλίου 1821, 22 οπλαρχηγοί αναγνώρισαν στα Τρίκορφα τον Δημήτριο Υψηλάντη ως ηγέτη και του ζήτησαν να αναλάβει την αρχηγία της πολιορκίας της Τριπολιτσάς.
Είχε προηγηθεί η διαφωνία μεταξύ προκρίτων και Υψηλάντη σχετικά με το θέμα της
οργάνωσης και διοίκησης των πολιτικών και στρατιωτικών πραγμάτων. Τελικά οι πρόκριτοι συνεργάστηκαν με τον Υψηλάντη, χωρίς όμως να τον αναγνωρίσουν ως αρχιστράτηγο. Αρχιστράτηγος ανακηρύχθηκε ο Πετρόμπεης υπό την υπέρτατη ηγεσία του Δημητρίου Υψηλάντη, αλλά ουσιαστικά στρατιωτικός αρχηγός ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ως
Γενικός Διοικητής της πολιορκίας της Τριπολιτσάς ο Υψηλάντης βελτίωσε την οργάνωση
των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων. Καθώς τουρκικά στρατεύματα απειλούσαν να
αποβιβαστούν στον Κορινθιακό κόλπο, ο Υψηλάντης αναχώρησε εσπευσμένα από την
Τριπολιτσά στις 13 Σεπτεμβρίου 1821 προς τις ακτές του Κορινθιακού. Θα γυρίσει πίσω
για να αποκαταστήσει την τάξη, όταν θα πληροφορηθεί την πτώση της Τριπολιτσάς.
Η άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 υπήρξε έως τότε η μεγαλύτερη
στρατιωτική επιτυχία των Ελλήνων. Η σφαγή όμως των Τούρκων αιχμαλώτων αμαύρωσε την αίγλη της νίκης, και προκάλεσε τον αποτροπιασμό των φιλελλήνων. Αποτέλεσε ένα ακόμη επεισόδιο μεταξύ του Δ. Υψηλάντη, που είχε δώσει οδηγίες για αποφυγή των βιαιοπραγιών, και των πολέμαρχων που είχαν προβεί σε αυτές. Προκειμένου να
αποφευχθούν γεγονότα παρόμοια της Τριπολιτσάς, ο Υψηλάντης επίβλεψε αργότερα
προσωπικά την παράδοση της Κορίνθου, χωρίς όμως η επίβλεψη αυτή να είναι και πάλι πλήρως αποτελεσματική.
Ο Δράμαλης (Dramalı Mahmud Paşa) εκ Δράμας και εξάδελφος του Ibrahim, με την
έκρηξη της Επανάστασης τίθεται από τον Σουλτάνο επικεφαλής μιας στρατιάς 42.000
περίπου ανδρών, και αφού καταστέλλει το κίνημα στη Θεσσαλία φτάνει την 1.7.1822
στη Θήβα και την πυρπολεί. Στη συνέχεια καταλαμβάνει διαδοχικά την Αττική, την Κόρινθο και στις 12 Ιουλίου φτάνει στο Άργος. Εκεί συναντά την ισχυρή αντίσταση μικρού
αριθμού Ελλήνων υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη που βρίσκονται κλεισμένοι στην ακρόπολη του Άργους. Όταν η πολιορκία αποτυγχάνει χάρις και σε τεχνάσματα του Κολοκο154

τρώνη, ο Δράμαλης αποφασίζει να επιστρέψει στην Κόρινθο περνώντας από τα Δερβενάκια. Στις 26 Ιουλίου οι Τούρκοι κατατροπώνονται από τους Έλληνες που έχουν καταλάβει τους γύρω λόφους. Η Επανάσταση έχει επικρατήσει πλέον στην Πελοπόννησο, και
το μήνυμα της επερχόμενης ελευθερίας στέλνεται παντού στην Ελλάδα, αναπτερώνοντας
την ελπίδα στους σκλαβωμένους Έλληνες.
Με το ξέσπασμα της Μεγάλης Επανάστασης, ο εκ των πρωταγωνιστών της Κωνσταντινουπολίτης Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,22 εξόπλισε ένα πλοίο, έπλευσε από το Λιβόρνο στην Μασσαλία, πήρε μαζί του Έλληνες της Ευρώπης και φιλέλληνες και αναχώρησε για την Πάτρα πιστεύοντας ότι είχε ελευθερωθεί. Στην πορεία όμως έμαθε ότι
βρισκόταν ακόμα στα χέρια των Οθωμανών γι’ αυτό αποβιβάσθηκε στο Μεσολόγγι. Εκεί
άρχισε αμέσως τις ενέργειες για τοπική πολιτική οργάνωση. Συναντάται με τον Δημήτριο
Υψηλάντη τον Αύγουστο του ‘21, ορίζεται πληρεξούσιός του και συγκαλεί την «Συνέλευσιν της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος» της οποίας εκλέγεται πρόεδρος.
Ο Μαυροκορδάτος, κατόπιν συνεννόησης με τον Δ. Υψηλάντη αναλαμβάνει την οργάνωση της Δυτικής Στερεάς ενώ ο Κωνσταντινουπολίτης Θεόδωρος Νέγρης23 της Ανατολικής. Στις 19 Νοεμβρίου 1821, ο Νέγρης ίδρυσε την Νομική Διάταξη της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος, τον Άρειο Πάγο.
Τέλη του 1821, ο Δημήτριος Υψηλάντης συγκαλεί στο Άργος την Α΄ Εθνική Συνέλευση
η οποία πραγματοποιείται στην Πιάδα, κοντά στην Επίδαυρο. Η Συνέλευση ανέθεσε σε
επιτροπή υπό την Προεδρία του Μαυροκορδάτου να συντάξει σχέδιο του πρώτου πολιτεύματος, το οποίο δημοσιεύθηκε την 12.1.1822. Πρόεδρος του πενταμελούς εκτελεστικού τίθεται ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και Υπουργός Εξωτερικών ο Θεόδωρος Νέγρης.
Πολύ πριν από την εκδήλωση της τουρκικής επίθεσης εναντίον των Σουλιωτών, οι
Έλληνες της Πελοποννήσου λάμβαναν εκκλήσεις από την Ήπειρο για αποστολή ενισχύσεων. Επικεφαλής της εκστρατείας ήταν ο Φιλικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο
οποίος συγκέντρωσε τακτικό στρατό 3.000 ατόμων καθώς και σώμα Φιλελλήνων. Η
22. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (Κωνσταντινούπολη, 3 Φεβρουαρίου 1791 - Αίγινα, 6 Αυγούστου 1865) ήταν
κυρίαρχη προσωπικότητα στις τάξεις των εκσυγχρονιστών, διπλωμάτης και πολιτικός που διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου κατά την Επανάσταση και στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες. Έδρασε αρχικά στις παραδουνάβιες ηγεμονίες λαμβάνοντας πολιτικές θέσεις δίπλα στον θείο του
Ιωάννη Καρατζά, εγκαταστάθηκε στην Πίζα (αποτελώντας μέλος του ομώνυμου κύκλου) και στη συνέχεια
κατέβηκε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στην Επανάσταση του 1821. Μετά την επανάσταση ο Μαυροκορδάτος ηγήθηκε της αντιπολίτευσης εναντίον του Καποδίστρια, ως εκφραστής της αγγλικής πολιτικής και
συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της Ελλάδας διατελώντας τέσσερις φορές πρωθυπουργός, εντός της
περιόδου 1822 - 1844.
23. Ο Θεόδωρος Νέγρης (Κωνσταντινούπολη, 1790 − Ναύπλιο, 22 Νοεμβρίου 1824), καταγόταν από παλαιά αρχοντική Φαναριώτικη οικογένεια. Ήταν γιος του Γεωργίου Νέγρη, εγγονός του ομώνυμού του Θεόδωρου Νέγρη, πατριάρχη της οικογένειας των Νέγρηδων της Κωνσταντινούπολης. Λόγω της καλής οικονομικής του
κατάστασης απέκτησε αξιόλογη μόρφωση. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και έγινε ένα από τα πιο
δραστήρια μέλη της. Διετέλεσε γραμματέας του Σκαρλάτου Καλλιμάχη στη Μολδαβία και λίγο πριν την έκρηξη της επανάστασης διορίστηκε από την τουρκική κυβέρνηση επιτετραμμένος της στο Παρίσι. Στην διαδρομή
όμως έφτασαν τα νέα για την έκρηξη της επανάστασης, οπότε αυτός έσπευσε κρυφά στην επαναστατημένη
Ελλάδα. Παράλληλα οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από τον διωγμό που εξαπολύθηκε εναντίον
του ελληνικού πληθυσμού, αποκεφάλισαν τον πατέρα του. Στην Καλαμάτα συναντήθηκε με τον Κωστάκη
Καρατζά (γιο του ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά, τους οποίους μύησε στην Εταιρεία ο Τσακάλωφ) και
τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Ο Νέγρης συμμετείχε στην Α΄ και στην Β΄ Εθνοσυνέλευση ενώ στη συνέχεια
συμμάχησε με τον Κολοκοτρώνη. Απεβίωσε στις 22 Νοεμβρίου 1824 από τύφο στο Ναύπλιο.
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πρώτη νικηφόρος μάχη δόθηκε στο Κομπότι της Άρτας στις 10 Ιουνίου 1822. «Δεν κατηγοριώνται ούτε οι Έλληνες εις την αντρεία, ούτε οι Τούρκοι· σαν λιοντάρια πολέμησαν
τα δυο μέρη. Όμως η αδικία…νικιέται…».24 Ωστόσο λίγο αργότερα, ακολούθησε η ήττα
στην μάχη του Πέτα.
Ο Vrioni και ο Mehmed Reşid Paşa συνδύασαν τις δυνάμεις τους και πολιόρκησαν για
πρώτη φορά το Μεσολόγγι από τον Οκτώβριο 1822. Η πόλη του Μεσολογγίου είχε άθλια
οχύρωση και λίγους υπερασπιστές. Ο Μαυροκορδάτος που είχε καταφύγει εκεί, οργάνωσε την άμυνα, χρησιμοποίησε όλες τις μεθόδους της οχυρωματικής τέχνης, και ανέθεσε
στον Μάρκο Μπότσαρη τις συνομιλίες περί παράδοσης με τους πολιορκητές, για να κερδίσει χρόνο. Ο Μπότσαρης κατά τις διαπραγματεύσεις, επέτυχε να κερδίσει χρόνο μέχρι
που κατέφθασαν ενισχύσεις δια θαλάσσης από την Πελοπόννησο. Οι Τούρκοι αποφάσισαν
να επιτεθούν την νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων του 1822 για να καταλάβουν
τους Έλληνες εξ απήνης. Οι Έλληνες όμως τους περίμεναν και οι Τούρκοι αποκρούστηκαν.
Η επιτυχία στο Μεσολόγγι αντιστάθμιζε κατά κάποιο τρόπο την ήττα του Πέτα.
Η Β’ Εθνική Συνέλευση στο Άστρος συγκλήθηκε με σκοπό την αναθεώρηση του Συντάγματος της Επιδαύρου. Η Συνέλευση, στην οποία οι παλαιοί πρόκριτοι είχαν την πλειοψηφία,
πραγματοποίησε τις εργασίες της μεταξύ 29 Μαρτίου και 13 Απριλίου 1823 και υπήρξε
επιτυχής. Η Συνέλευση διόρισε νέο Εκτελεστικό υπό την Προεδρία του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ενώ ο Α. Μαυροκορδάτος εξελέγη Πρόεδρος του Βουλευτικού. Στη συνέλευση του
Άστρους εκδηλώθηκε για πρώτη φορά διαμάχη μεταξύ ετεροχθόνων και αυτοχθόνων με
πρωταγωνιστές την ομάδα των εκσυγχρονιστών από τη μία, στην οποία ανήκε και ο Μαυροκορδάτος, και των προεστών από την άλλη. Τον Δεκέμβριο του 1823 ο Μαυροκορδάτος
πήγε πάλι στο Μεσολόγγι, τακτοποίησε όπως μπορούσε τα πράγματα, έβαλε τις βάσεις για
την ένδοξη άμυνα της δεύτερης πολιορκίας και τέλος προσείλκυσε καθώς και τα βλέμματα
όλης της Ευρώπης στον τόπο, όπου η τραγωδία θα κορυφωνόταν με την Έξοδο.
Πολλοί πατριώτες από τον Ελλαδικό χώρο, τα Ελληνικά νησιά, και την Ιωνία είχαν
μυηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στην Φιλική Εταιρεία. Πλοία με όπλα και πολεμοφόδια
αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη τις παραμονές της Επανάστασης προς τις
περιοχές που ετοιμαζόντουσαν να ξεσηκωθούν. Ο επαναστατικός αγώνας στη Χαλκιδική
άρχισε με την άφιξη στο Άγιο Όρος κατά τα τέλη Μαρτίου 1821, του Σερραίου μεγαλέμπορου και Φιλικού Εμμανουήλ Παπά. Ο Παπάς, με εντολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη
προμηθεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη όπλα και πολεμοφόδια τα οποία έστειλε στο
Άγιο Όρος που θεωρείτο ως το πιο κατάλληλο ορμητήριο, γιατί πολλοί μοναχοί είχαν
μυηθεί ήδη στη Φιλική Εταιρεία.
Στα νησιά, οι Σπετσιώτες πρόκριτοι, μυημένοι Φιλικοί στην Κωνσταντινούπολη,
ύψωσαν πρώτοι τη σημαία της Επανάστασης στις 26 Μαρτίου και η Φιλική Λασκαρίνα
«Μπουμπουλίνα» Πινότση με το εκστρατευτικό της σώμα, τους «Σπετσιώτες», και τον
στόλο της προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον κοινό αγώνα. Οι Σαμοθρακίτες είχαν συνδέσμους με συμπατριώτες τους στην Κωνσταντινούπολη και με τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνστάντιου, είχαν ήδη προετοιμασθεί για την Επανάσταση.
Ξεσηκώθηκαν τον Αύγουστο του 1821.
Στη Ρούμελη πολέμησε και ο Κωνσταντινουπολίτης Μιχαήλ ή Μιλτιάδης Χουρμούζης.25
24. Στρατηγού Μακρυγιάννη: όπ.π., σ. 32.
25. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χουρμούζιος Τριανταφύλλου (Κωνσταντινούπολη, 1804 - 1882). Ήλθε στην
Ελλάδα τον Μάιο 1821 και πολέμησε στη Ρούμελη, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, όπου έμεινε ως το
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Το Οθωμανικό κράτος αντιλήφθηκε τις ενέργειες των Κωνσταντινουπολιτών, και
πέραν των τρομοκρατικών του ενεργειών, θεώρησε σκόπιμο να λάβει και αυστηρά μέτρα
αστυνόμευσης. Οι επαναστατημένες περιοχές χωρίσθηκαν σε τμήματα σύμφωνα με το
οθωμανικό σύστημα των δρόμων, ως Δεξιό (Ανατολή) Μέσο (περιοχή Κωνσταντινούπολης) και Αριστερό (Δύση). Ως περιοχή πρώτου βαθμού αμύνης ορίσθηκε η παραλία και η
περιφέρεια της, από τη Στράντζα στη βόρεια Ρούμελη μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμβάνοντας και την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη. Από το 1822, η Οθωμανική διοίκηση αντιλαμβανόμενη ότι οι Έλληνες ταξιδεύοντας από την Ρούμελη στην Ανατολία και
τανάπαλι, περνώντας από την Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο μετέφεραν πληροφορίες και
διαταγές αλλά είχαν και ρόλο κατασκόπου, επέβαλε το μέτρο της αδείας για τα ταξίδια
αυτά. Το μέτρο κάλυπτε τόσο τις χερσαίες μεταφορές όσο και τις θαλάσσιες. ΟΙ αστυνομικοί έλεγχοι στην Πόλη αυξήθηκαν σε υπέρτατο βαθμό.
Η πρώτη φάση της Επανάστασης υπήρξε νικηφόρος, ωστόσο η νίκη ήταν μόνο πρόσκαιρη. Η περίοδος μετά την απόβαση του Οθωμανικού- Αιγυπτιακού στρατού στην
Πελοπόννησο το Φεβρουάριο 1825, σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης περιόδου των
στρατιωτικών νικών και φέρνει τους Έλληνες σε πολύ δύσκολη θέση όχι μόνο λόγω της
υπεροπλίας των αντιπάλων τους, αλλά και λόγω της ενασχόλησης τους με θέματα εσωτερικής πολιτικής και εμφύλιες συγκρούσεις.
Οι Τουρκο-αιγύπτιοι αποβιβάζονται στην Ελλάδα σχεδόν ανενόχλητοι, και εξορμούν
προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου ενώ ο Κολοκοτρώνης επιχειρεί να τους αντιμετωπίσει στα σύνορα Μεσσηνίας – Αρκαδίας, χωρίς επιτυχία. Ο Ιμπραήμ εισβάλλει στην Αργολίδα και προελαύνει από την Τριπολιτσά, την οποία είχε ήδη καταλάβει, προς το Ναύπλιο.
Τον Μάρτιο του 1825 ο Μαυροκορδάτος συνόδευσε τον πρόεδρο του Εκτελεστικού Γεώργιο Κουντουριώτη στην ελλιπώς οργανωμένη εκστρατεία κατά του Ιμπραήμ στην
Μεσσηνία. Μετά την αναπόφευκτη ήττα στο Κρεμμύδι ο Μαυροκορδάτος πήγε στο θέατρο
των επιχειρήσεων του κόλπου της Πύλου (στο Ναβαρίνο - Απρίλιος 1825), μήπως μπορέσει να συντονίσει κάπως την κατάσταση και να σώσει τα φρούρια εκεί και την Σφακτηρία.
Αλλά παρά τις προσπάθειές του, τίποτα δεν σώθηκε. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δεν
εγκατέλειψε τον αγώνα μέχρι τέλους και μόλις που διέφυγε τον θάνατο.
Τον στρατό του Ιμπραήμ αντιμετωπίζει και ο Δημήτριος Υψηλάντης ως αρχηγός των
Ελληνικών Δυνάμεων στους Μύλους (13.6.1825), και με την νίκη που επιτυγχάνεται, οι
Έλληνες παίρνουν μια ανάσα. Οι Έλληνες ηττώνται σε πολλά μέτωπα αλλά δεν καταθέτουν τα όπλα, δεν παραδίδονται, πολεμούν όπου και όπως μπορούν. Τα ελληνικά πλοία
καταδιώκουν και βυθίζουν πλοία του οθωμανικού στόλου που μεταφέρουν προμήθειες
σε τουρκικά φυλάκια. Οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι: Ελευθερία ή Θάνατος. Το Μεσολόγγι εμπνέει. Η Ελληνική γενναιότητα συγκινεί την Ευρώπη. Οι σύμμαχοι της Ελλάδας
αναλαμβάνουν δράση. Οι Τουρκο-αιγύπτιοι ηττώνται στο Ναβαρίνο.26 Οι στόλοι φεύγουν
αλλά οι Έλληνες συνεχίζουν τον πόλεμο.
Τον Οκτώβριο του 1828, ο Δημήτρης Υψηλάντης επικεφαλής στρατού που είχε συγκροτηθεί, πραγματοποίησε νικηφόρες επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Βοιωτία
και διατήρησε την περιοχή υπό ελληνικό έλεγχο. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1829, διηύθυνε την
1833. Υπήρξε στρατιωτικός και πολιτικός, ενώ συνέβαλε στα ελληνικά γράμματα ως θεατρικός συγγραφέας
και δημοσιογράφος. Μεταξύ των θεατρικών του συμπεριλαμβάνεται ο «Λεπρέντης» (1835). Τον Μάιο του
1856 επέστρεψε στη γενέτειρά του, για να αφοσιωθεί́ στα ζητήματα του αλύτρωτου ελληνισμού.
26. Βασίλη Μούτσογλου: Η Ελληνική Μετάβαση του 1821, Εκδόσεις Τσουκάτου, σ. 319 - 339.
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τελευταία μάχη του Αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτίας. Την απομάκρυνση των Τουρκο-αιγυπτίων από την Ελλάδα ακολούθησε μια περίοδος απόλυτου χάους και εμφύλιων συγκρούσεων, μέχρι την έλευση του Όθωνος.
Τελικά, μετά και τον ρωσοτουρκικό πόλεμο, υπογράφηκε στις 9 Ιουλίου 1832 μεταξύ
των τριών Δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως (Καλεντέρ Κιόσκ) και η «Διευθέτηση» για την οριστική χάραξη των ηπειρωτικών
ορίων της Ελλάδας», που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη την 21 Ιουλίου 1832. Η
Ελλάδα είναι πλέον ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα.

9. Επίλογος

Λίγους αιώνες μετά την Άλωση, μια από τις επικρατούσες απόψεις μεταξύ των Ελλήνων,
υποστήριζε ότι θα ήταν ίσως δυνατόν σε κάποιο βαθμό να επιτευχθεί ο εξελληνισμός της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διαμέσου της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής
επικράτησης του ελληνικού στοιχείου, και η αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
υπό κάποια άλλη μορφή. Παράλληλα όμως ο «Θρήνος της Κωνσταντινούπολης» έπαιζε
πάντα σημαντικό ρόλο στην ψυχοσύνθεση του Έθνους, αποτελώντας τη συνιστώσα προς
την κατεύθυνση της εθνικής απελευθέρωσης δια των όπλων.
Έτσι, μέχρι την εποχή της κινήσεως που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση,
επικρατούσαν στην Κωνσταντινούπολη οι απόψεις που απέβλεπαν στη δυνατότητα μιας
ειρηνικής συνυπάρξεως Ελλήνων και Τούρκων μέσα στα πλαίσια των εδαφικών ορίων
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τη μία ή την άλλη μορφή. Από την άλλη πλευρά, η
απελευθέρωση της Πόλης συμβόλιζε την ελευθερία του ελληνικού Γένους, η οποία δεν
μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με τα όπλα, και γύρω από την πρωτεύουσα
του Ελληνισμού. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η ελευθέρωση του Γένους μπορούσε
τότε να γίνει αντιληπτή μόνο ως συνέχεια του Βυζαντινού Κράτους. Οι μνήμες της αρχαίας Ελλάδας ήταν σπρωγμένες πολύ βαθιά στο υποσυνείδητο του έθνους για να οδηγήσουν
σε κάποιο διαφορετικό στόχο. Η λύση λοιπόν που φαινόταν λογική και εφικτή στους
υπόδουλους Έλληνες της Αυτοκρατορίας, ήταν η απελευθέρωση της Πόλης και η άλωση
του συνόλου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε με τη βία είτε με τον βαθμιαίο εξελληνισμό της. Η χρησιμοποίηση Ελλήνων σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις και σε μεγάλο
βαθμό στη διπλωματική υπηρεσία της Αυτοκρατορίας, μαζί με την επικράτηση των Ελλήνων στην οικονομική ζωή της χώρας, συνηγορούσαν υπέρ της δεύτερης λύσης ενώ η
συμπεριφορά γενικά των Οθωμανών προς τους χριστιανούς υπηκόους της Αυτοκρατορίας αλλά και η ψυχρή λογική υποδείκνυαν ότι η απελευθέρωση του ελληνισμού ήταν
δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο με σκληρό ένοπλο αγώνα.
Ο δρόμος που κατέδειξε η Φιλική Εταιρεία απεδείχθη ορθός. Η απελευθέρωση δεν
μπορούσε να επιτευχθεί παρά μόνο με τη δύναμη των όπλων και με στήριγμα τις ίδιες
δυνάμεις του έθνους. Η δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους υπήρξε ο θρίαμβος
των υποστηρικτών της λύσης αυτής. Όμως, εξαρχής, μερική μόνο ήταν η απελευθέρωση
του έθνους. Το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνισμού παρέμεινε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και απέβλεπε πλέον αναγκαστικά σε μια διαφορετική λύση.27
Όλο το διάστημα που διαρκούσε η Επανάσταση, η κατάσταση των Ελλήνων στην
Κωνσταντινούπολη ήταν δραματική και η ζωή τους βρισκόταν συνεχώς σε κίνδυνο. Οι
27.		

Βασίλη Μούτσογλου: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 1821-1922, Αθήνα, 1998.
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ειδήσεις, πραγματικές ή φανταστικές, για νίκες των Ελλήνων στη Μολδοβλαχία ή για
σφαγές αμάχων Τούρκων προκαλούσαν όχι μόνο την οργή του Σουλτάνου αλλά και
ολόκληρου του μουσουλμανικού πληθυσμού. Παρ’ όλες όμως τις απειλές της, η Πύλη δεν
προχώρησε σε γενική σφαγή όλων των Ρωμιών στην Πόλη. Η κατάσταση, παρόλο που
δεν επιδεινώθηκε στο βαθμό πραγματοποιήσεως των επαπειλούμενων σφαγών στις
αρχές της Επαναστάσεως, συνέχισε να είναι άκρως καταπιεστική για τους Ρωμιούς.
Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρχισαν να αναθαρρούν από το 1827,
όταν μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου28, είχαν πια κατανοήσει ότι η πορεία των γεγονότων προς την ελευθερία ήταν μη αναστρέψιμη.
Η οριστική ρύθμιση των ελληνικών πραγμάτων έγινε μεν με τη δημιουργία του ελεύθερου κράτους, όμως ο κυριότερος όγκος του ελληνικού πληθυσμού έμεινε εκτός των
στενών συνόρων της ελεύθερης Ελλάδας, με καθεστώς υπηκοότητας στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Το τμήμα αυτό του Ελληνισμού συνέχισε τη ζωή και ανάπτυξη του, ανεξάρτητα από το Ελληνικό Κράτος, και με πρωτεύουσα και κέντρο του, πάντα την Κωνσταντινούπολη. Οι Κωνσταντινουπολίτες που παρέμειναν στην Πόλη μετά την ίδρυση
του Ελληνικού κράτους, ανέπτυξαν μια ισχυρή και εύπορη κοινωνία με λαμπρά ιδρύματα και εκκλησίες, έχοντας πάντα την Ελλάδα στην καρδιά τους, την οποία και συνέδραμαν
πάντα κατά το δυνατόν.
*Συντάχθηκε και επιμελήθηκε από τον κ. Βασίλη Μούτσογλου,
πρέσβη ε.τ. εκ μέρους του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών

28. Μανουήλ Γεδεών: Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Αθήνα, 1932.
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Η συμβολή της οικογένειας του Σμυρναίου ιατρού Μιχαήλ Ναύτη
στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και στην ίδρυση του
νεοσύστατου Ελληνικού κράτους.
Ειρήνης Χαρδαλή
Ο Μιχαήλ ή Μιχαήλος Ναύτης, Σμυρναίος ιατρός, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος, εργάστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για να διαδώσει
το Εθνικό Κήρυγμα και να εμψυχώσει τους αγωνιστές του 1821.
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην
Οδησσό από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο
Σκουφά, και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. Ήταν μία
από τις σημαντικότερες μυστικές οργανώσεις με
κυριότερο στόχο την προετοιμασία επανάστασης
για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους
Τούρκους. Έως το 1816 μετρούσε περισσότερα
από 20 μέλη. Κύρια έδρα της μετά την Οδησσό
ήταν η Κωνσταντινούπολη, από το 1818. Στα
Μικρασιατικά παράλια, η Φιλική Εταιρεία είχε
σημαντική δράση. Ένας από τους κύριους μυητές
ήταν ο έμπορος Α. Στρατηγόπουλος, ο οποίος
είχε καταγωγή από τη Σμύρνη.
Η οικογένεια του Μιχαήλ Ναύτη μετακινήθηκε από την Κρήτη στη Μικρά Ασία μετά τα αποτυχημένα Ορλωφικά το 1770. Ο ίδιος μυήθηκε
Μιχαήλ Ναύτης.
στη Φιλική Εταιρεία από τον Αριστείδη Παππά
στις 18 Ιανουαρίου 1819 και με εντολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη ορίσθηκε επικεφαλής της Εφορίας της Φιλικής Εταιρείας στη Σμύρνη σε ηλικία 33 ετών. Ο Υψηλάντης γράφει τον Ιούνιο του1819 στο Ναύτη και τον συγχαίρει για την πατριωτική του δράση: «Κροτούμεν τας χείρας, επαινούντες δια τον ένθερμο ζήλο και δια την προθυμία σου υπέρ της ευδαιμονίας της πατρίδος», Ως επικεφαλής της
Εφορίας της Φιλικής Εταιρίας στη Σμύρνη ο Ναύτης κατήχησε τον ιερομόναχο Νεόφυτο
Οικονόμου, τους εμπόρους Παντελή Αδρακτά και Μιχαήλ Παπάζογλου τον Δημήτριο
Κοκκινάκη και τον Μιχαήλ Καλιβούτζη.
Η σύζυγός του, Κυριακή Μιτάκη-Ναύτη, ήταν ανιψιά του Επισκόπου Δημητσάνας. Ο
Φιλήμων αναφέρει: ‘’Ην δε αυτή θυγάτηρ Πέτρος και μητρός φυγάδων της Επαναστάσεως του 1769, πατρός μεν Κρητός του Γεωργίου Μηταράκη, επανομασθέντος εν Σμύρνη Μπαiντηρλή, μητρός δε Πελοποννησίας της Ζαφείρως, ανεψιάς του Λακεδαιμόνος
Ανανίου’’. Ο Ανανίας με καταγωγή από τους Παλαιολόγους ανέλαβε το 1747 αρχιεπίσκο161

πος Δημητσάνης. Ίδρυσε στη Δημητσάνα τους πρώτους μπαρουτόμυλους που τροφοδότησαν τις μετέπειτα επαναστάσεις και υδραγωγείο με δικά του έξοδα, στο οποίο οφείλεται το τοπωνύμιο “Βρύση του δεσπότη” στην είσοδο της πόλης. Έπεσε μαχόμενος στην
μητρόπολη του Μυστρά στη σύγκρουση με τα στρατεύματα του Τοπάλ Οσουμάν τον
Απρίλιο του 1764.

Σμύρνη, Μάρτιος 1820.

Ένα χρόνο πριν από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, στο αρχοντικό του ιατρού
Μιχαήλ Ναύτη πραγματοποιούνται ανελλιπώς συναντήσεις των Φιλικών της Μικρασιατικής πόλης. Σε καμία όμως από αυτές τις συναντήσεις δεν επιτρεπόταν να συμμετέχει η
σύζυγος του ιατρού, Κυριακή, ενώ ο Μιχαήλ δεν της εκμυστηρευόταν ποτέ το περιεχόμενο των συζητήσεων. Η γυναίκα του Ναύτη, αγνοώντας ως εκείνη τη στιγμή τον σκοπό
των συναντήσεων ανησυχούσε μήπως ο άνδρας της είχε προβλήματα με τις τουρκικές
αρχές. Έτσι ένα βράδυ αποφάσισε να μπει κρυφά στο γραφείο του, άνοιξε τον χαρτοφύλακα του συζύγου της και βρήκε χιλιάδες έγγραφα της Φιλικής Εταιρείας, τα περισσότερα από τα οποία όμως ήταν αποκρυπτογραφημένα. Μόλις ο Μιχαήλ Ναύτης αντίκρισε
τη γυναίκα και τα απόρρητα έγγραφα που είχαν παραβιαστεί, τρομοκρατήθηκε. Ο όρκος
των Φιλικών ήταν μυστικός και μάλιστα ένα από τα άρθρα του έλεγε:
«Ορκίζομαι να μην φανερώσω το παραμικρόν απ όσα σημεία και τους λόγους της Εταιρείας, μήτε να σταθώ κατ’ ουδένα λόγον η αφορμή του να καταλάβωσιν άλλοι ποτέ ότι
γνωρίζω περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου…
Για εκείνον υπήρχαν δύο λύσεις: Είτε η γυναίκα του να πεθάνει, είτε να μυηθεί στην
οργάνωση. Την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και αμέσως ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της
Φιλικής Εταιρείας που βρίσκονταν στη Σμύρνη. Όταν έφτασαν στο αρχοντικό του, ο
Μιχαήλ Ναύτης με δάκρυα στα μάτια τούς είπε:
«Πάρτε το πιστόλι μου αυτό και θυσιάστε την, αν πρόκειται με τη θυσία αυτή να μη
διακινδυνεύσει η πατρίδα. Ας θαφτεί το τρομερό μυστικό μαζί της. Την αγαπώ πολύ, γιατί
είναι η μητέρα του παιδιού μου, μα πρώτα έρχεται το συμφέρον της Πατρίδας.»
Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, βλέποντας ότι
ο Ναύτης θα θυσίαζε ακόμη και τη γυναίκα του,
αν έμπαινε εμπόδιο στην ελληνική επανάσταση,
αποφάσισαν να μη σκοτώσουν την Κυριακή,
αλλά να τη μυήσουν κι εκείνη στη Φιλική Εταιρία.
Έτσι τον Μάρτιο του 1820, η Κυριακή Ναύτη
ορκίστηκε στη μυστική οργάνωση. Συγκινητική
ήταν ή σκηνή της ορκωμοσίας της Κυριακούλας
Ναύτη. Με το δεξί της χέρι πάνω στο εικόνισμα
τής Παναγίας, και με το αριστερό κρατώντας
αναμμένο κερί, με δάκρυα στα μάτια και με τρεμάμενη φωνή, απήγγειλε τον όρκο των Φιλικών:
‘’Όρκίζομαι εις Σέ, ώ ίερά πλην τρισαθλία Πατρίς. ‘Ορκίζομαι είς τάς πολυχρονίους βασάνους
Σου. Όρκίζομαι είς τα πικρά δάκρυα, τα όποία έπί
τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα
τέκνα Σου. Είς τα ίδια δάκρυα, χυνόμενα κατά
ταύτην τήν στιγμήν, και είς τήν έλευθερίαν των
Κυριακή Μιτάκη-Ναύτη.
ομογενών μου, όρκίζομαι ότι αφιερώνομαι δλως
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είς Σέ. Είς τό έξης, Σύ θέλεις είσαι ή αιτία και ό σκοπός τών διαλογισμών μου. Τό όνομα Σου,
οδηγός τών πράξεων μου και ή ευτυχία Σου ή ανταμοιβή τών κόπων μου.
Θεία δικαιοσύνη άς εξάντληση επάνω είς τήν κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της
και τό όνομα μου νά είναι είς άποστροφήν και ύποκείμενον κατάρας και αναθέματος τών
ομογενών μου, άνίσως λησμονήσω, έστω και έπί στιγμήν, τάς δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω τό χρέος μου προς αυτούς’’.
Η Κυριακή Ναύτη έγινε έτσι η πρώτη, αλλά και η μοναδική γυναίκα μέλος της Φιλικής
Εταιρείας που προετοίμασε το έδαφος για την αφύπνιση των Ελλήνων της Σμύρνης
εναντίον του τουρκικού ζυγού. Μαζί με τον σύζυγό της συνέβαλε, κυρίως οικονομικά,
στην προετοιμασία του ελληνικού επαναστατικού αγώνα.
Με δική της πρωτοβουλία, πραγματοποίησε μυστικούς εράνους στη Μικρασιατική
πόλη και τον Μάρτιο του 1821 έστειλε με το ιστιοφόρο του Σπετσιώτη Χριστοδούλου
Μέξη στη Μάνη σημαντικό αριθμό πολεμοφοδίων, τα οποία και παρέλαβε ο ηρωικός
αρματωλός Νικηταράς. Με αυτά εξοπλίστηκαν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Αναγνωσταράς και άλλοι αγωνιστές και κατέλαβαν την Καλαμάτα,
την πρώτη πόλη που ελευθερώθηκε από τον τυραννικό ζυγό των Τούρκων. Μια από τις
πρώτες της αποστολές ως Φιλική ήταν η αποστολή 3.000 γροσιών στην υποδουλωμένη
Ελλάδα, ενώ δεν δίστασε να πουλήσει τα κοσμήματα κι ένα μεγάλο μέρος της πατρικής
της περιουσίας, για να ενισχύσει τον αγώνα για την ελευθερία. Έτσι στο πλευρό του
συζύγου της εργάστηκε ηρωικά, μυστικά και εχέγγυα προσφέροντας χρήματα και κάνοντας μυστικούς εράνους στην Τουρκοκρατούμενη Σμύρνη. Εκείνη την εποχή εξάλλου στη
Σμύρνη είχε συσταθεί η «Φιλόμουσος και Φιλάνθρωπος Γραικική Εμπορική Εταιρεία»,
τα κέρδη της οποίας διατίθεντο για την αγορά και προώθηση πολεμοφόδιων στην Επαναστατημένη Ελλάδα.

Σύρος, Μάρτιος 1822.

Η Σύρος πριν την Ελληνική Επανάσταση με μόνο οικισμό αυτόν της άνω Σύρου.

Κατά την έκρηξη της Επανάστασης και μετά τις σφαγές της Σμύρνης ο Μιχαήλ Ναύτης
και η Κυριακή κατέφυγαν στο εξωτερικό και μετά στη Σύρο, όπου ο Μιχαήλ Ναύτης
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αργότερα προσέφερε τις υπηρεσίες του ως χειρουργός στο Νοσοκομείο της Σύρου η
ίδρυση του οποίου χρονολογείται από το έτος 1823.
Το υποτυπώδες Νοσοκομείο μαζί με τα άλλα αναρρωτήρια που λειτουργούσαν σε
διάφορες περιοχές της Επαναστατημένης Ελλάδας κάλυπταν τις διαρκώς αυξανόμενες
ανάγκες για περίθαλψη. Αναρρωτήρια λειτούργησαν στο Ναύπλιο,το Μεσολόγγι, την
Πάτρα χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ αμάχων και πολεμιστών. Μέχρι τότε η νοσηλεία
γινόταν σε μοναστήρια, σε σπίτια, ή σε ιδιαίτερα θεραπευτήρια των ιατρών.

Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (Το πρώτο νοσοκομείο Σύρου-Ερμούπολης.

Η τάξη των Χίων εμπόρων που συρρέουν στο νησί της Σύρου ήδη από το 1822 χρηματοδοτεί την οικοδόμηση δημόσιων κτιρίων, με συνέπεια να αντικατασταθεί το υποτυπώδες υπάρχον αναρρωτήριο, περιθάλποντας τους καταδιωκόμενους τραυματίες της
Επανάστασης. Καταγεγραμμένες μαρτυρίες, αποφάσεις της Δημογεροντίας της Ερμούπολης, εφημερίδες εποχής καθώς και το μοναδικό σωζόμενο αρχείο εισερχομένων ασθενών του Νοσοκομείου αρχής γενομένης του 1834 επιβεβαιώνουν την οργάνωση, ορθή
λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.
Στις 11 Ιουλίου 1829 ο Μιχαήλ Ναύτης αφοσιωμένος στο κυβερνήτη Καποδίστρια
συμμετείχε ως πληρεξούσιος στη Δ’ Εθνοσυνέλευση στο Άργος με Πρόεδρο το Γεώργιο
Σισίνη και γραμματείς τους Ιακωβάκη Ρίζο και Νικόλαο Χρυσόγελο, όπου ψηφίστηκε νέο
προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο ο Καποδίστριας συγκέντρωσε
όλες τις εξουσίες και ίδρυσε σαν σώμα κοινοβουλευτικό τη Γερουσία με 27 γερουσιαστές
διορισμένους από τον ίδιο. Ένα από τα σπουδαιότερα ψηφίσματα της συνέλευσης αυτής
είναι ο Οργανισμός των Δικαστηρίων.
Με βάση τον Οργανισμό αυτό συστήθηκαν τα εξής είδη δικαστηρίων: τα Ειρηνοδικεία,
τα Πρωτόκλητα δικαστήρια δηλαδή τα σημερινά Πρωτοδικεία, το Εμποροδικείον με έδρα
την Σύρο λόγω της μεγάλης εμπορικής κίνησης του νησιού, το ανέκκλητον κριτήριον,
δηλαδή το σημερινό Εφετείο, με ένα Πρόεδρο και επτά κριτές που διόριζε η κυβέρνηση.
Ο Μιχαήλ Ναύτης υπήρξε επίσης μέλος της επιτροπής για την ενίσχυση της Κρητικής
Επανάστασης του 1841 με αποστολή χρημάτων, όπλων και εφοδίων αλλά και εθελοντών
στο Κίνημα του Χαιρέτη. Ο σπουδαίος αυτός Φιλέλληνας πατριώτης απεβίωσε στην
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Ερμούπολη στις 23 Σεπτεμβρίου 1841, πόλη που κυριολεκτικά δημιουργήθηκε από τους
Σμυρναίους, Κυδωνιείς, Χιώτες και Ψαριανούς πρόσφυγες που χάρη στη νοοτροπία, το
δυναμισμό και τις πρακτικές τους την ανέδειξαν σε αδιαφιλονίκητη οικονομική πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους και σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου.
Σε αυτό το σημείο, κρίνω απαραίτητο να τονιστεί η συμβολή της Σύρου στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1821, όπως περιγράφει ο Α. Δρακάκης:
‘’Είναι γεγονός ότι όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την Επανάστασιν, Έλληνες και ξένοι αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικώς, εις τα πολεμικά γεγονότα.
Τας μάζας, τας ναυμαχίας, τα ανδραγαθήματα, τους ηρωισμούς. Η εις τας σκοτεινάς
σελίδας της δυσκόλου αυτής περιόδου της Ελληνικής Ιστορίας, τους εμφυλίους πολέμους,
τας λιποψυχίας, τας συνθηκολογήσεις.
Αι επαναστάσεις όμως, και μάλιστα όταν παρατείνονται επί επτά και πλέον έτη, δεν
είναι μόνον μάχαι, ναυμαχίαι, ηρωισμοί, εμφύλιοι πόλεμοι και προδοσίαι.
Είναι και άρτος εφόδια και αγαθά. Έχει δε ελάχιστα ερευνηθεί πως έζησε το αγωνιζόμενον έθνος κατά τα έτη αυτά του μεγάλου αγώνος, όταν οι άνδρες του εμάχοντο, όταν η γη
του παρέμενε, σχεδόν εν τω συνόλω της ακαλλιέργητος, όταν τα υπάρχοντα του εγίνεντο
τόσο εύκολος λεία εχθρών και φίλων, όταν οι λιμένες του όλοι είχαν νεκρωθεί, από τον
ορυμαγδόν του πολέμου και των εις βάρος του μέτρων του εχθρού.
Η πόλις αυτή με το αναπτυχθέν ταχύτατα εμπόριο της με το σφύζοντα ζωή και κινήσεως
λιμένα της, αποτέλεσε πολύτιμο πηγήν αντλήσεως εσόδων δια την ανοργάνωτη ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
Διοίκησιν. Οι δασμοί εισαγωγικοί και εξαγωγικοί επεβλήθησαν και εισεπράττοντο σχεδόν
αποκλειστικώς εις μόνον τον λιμένα της Σύρου, διότι αυτός και μόνο καλύπτει το μέγιστον
μέρος της κινήσεως του Ελληνικού εμπορίου, διότι αυτός ήταν ο μόνος οργανωμένος λιμήν
της εν Επαναστάσει Ελληνικής περιοχής.
Τα λιμενικά τέλη, τα Υγειονομικά τέλη και τέλος τα λεγόμενα τελώνια προσέθετον επίσης
σημαντικά ποσά εσόδων δια την διοίκησιν. Τα χρήματα αυτά πολλάκις απετέλεσαν σανίδαν
σωτηρίας εις το ασφυκτιούν εξ ελλείψεως χρημάτων εθνικόν ταμείον. Όταν οι πόροι των
Υδραίων είχαν αρχίσει πλέον να εξαντλούνται, προς τους εμπόρους της Σύρου εστράφη
πολλάκις το αίτημα και η αξίωσις να έλθουν αρωγοί δια την σωτηρίαν της Πατρίδος.
Και προσέφερον !! ’’
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΤΗΣ
Ο Μιχαήλ και η Κυριακή Ναύτη απέκτησαν ένα γιο τον Γεώργιο Αναξαγόρα Ναύτη
(1810-1877) δικηγόρο, ο οποίος, εκλέχθηκε βουλευτής στις εκλογές του 1843. Σπούδασε νομικά στην Ιταλία στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Εδώ αναφέρεται ότι ονομαζόταν από
τους καθηγητές του, Αναξαγόρας, όνομα το οποίο φαίνεται να κράτησε. Επέστρεψε στην
Αθήνα, αφού τέλειωσε τις σπουδές του και διορίστηκε εισαγγελέας Πρωτοδικών στην
Τρίπολη και αργότερα αντεισαγγελέας στον Άρειο Πάγο. Το 1844 εγκαταστάθηκε στη
Σύρο και ασχολήθηκε με τη συγγραφή διάφορων νομικών και ιστορικών έργων και
πλήθους φιλολογικών κείμενων.
Έργα του είναι: «Ο θάνατος του Καραϊσκάκη», θεατρικό έργο, το οποίο έγραψε νεαρότατος με αφορμή τον πυρπολισμό του Οθωμανικού στόλου στο Νεόκαστρο και το
οποίο παραστάθηκε στην Αθήνα το 1836. Το ποίημα «Ηρωίς» ή ο πυρπολισμός του Οθωμανικού στόλου εις Νεόκαστρον‘’, «Οδηγίαι προς τους δημάρχους και τους ανακριτικούς
υπαλλήλους», «Ιστορία του εμπορίου από των αρχαιοτάτων χρόνων», «Περί Σύρου»,
ιστορική μελέτη και το μυθιστόρημα «Η τελευταία δούκισσα των Αθηνών».
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Από όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τη βιογραφία του ποιητή συμπεραίνουμε
ότι ο Γεώργιος Ναύτης επηρεασμένος από την αρχαία ποίηση συγκινημένος από το δίκαιο
αγώνα της παρτίδας του εξωτερικεύει τα συναισθήματα του στο ποίημα» Ηρωίς» ή ο
πυρπολισμόςτου Οθωμανικού στόλου εις Νεόκαστρον. Ο τίτλος μας φέρνει στη μνήμη
παλαιά ηρωικά ποιήματα όπως η Ιλιάδα, η δε επίκληση στη Μούσα από την αρχή του
ποιήματος είναι καθαρά ομηρική επίδραση.
Το ποίημα συνετέθη μετά τη διεξαγωγή μιας ναυμαχίας από κάποιο που έζησε από
κοντά τα γεγονότα, τα οποία, εκτός από την φανταστική προσθήκη της θείας επέμβασης
και των ονείρων, ανταποκρίνονται πλήρως στις ιστορικές περιγραφές.
«Θεία Νέμεσις!
Ιδού τέλος πάντων πληρώνεις κατ’ αξίαν τας ωμότητας των τυράννων μας!
Σεβαστή Θέμις! Ιδού αποδίδεις τα δικαιώματα των Ελλήνων και τους ανασταίνεις Έθνος
εις την κόνιν τωνλαμπρών προγόνων του.
Χαίρετε Έλληνες ότι πλέον ο ποταμός των αιμάτων σας ευρίσκει πέρας και η ανεξαρτησία σας κατεβαίνει από τον Όλυμπο, δορυφορούμενη από την ένδοξον των Μουσών χορείαν!
Χαίρετε λέγω και μη λησμονήσετε ότι η αρετή και η παιδεία είναι τα θεμέλια της Ελευθερίας».
Στο θεατρικό έργο «Ο θάνατος του Καραϊσκάκη ή η Διάλυσις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ εις την Αττικήν’’ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τονίζοντας ότι η Δόξα ενός Έλληνος είναι η αρετή του, ο πατριωτισμός και η
σταθερά ψυχή του.
«Εις την φρικτήν ανάμνησιν των πολλών και αλλεπάλληλων συμφορών της ήδη ευτυχώς
αναγεννωμένης πατρίδας μας, τίποτε άλλο χαριέτερον δεν παριστάνεται εις το νου του
καλού πατριώτου από το ευγενές αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τους όσοι συνήργησαν
εις ελάφρωσιν των δεινών της. Τοιούτον αίσθημα με κινεί δικαίως να όσοι αφιερώσω Κύριε
την παρούσα τραγωδία, ως βραβείον των πολλών αγαθοεργιών, τας οποίας έδειξες προς
τους παντοδαπώς πάσχοντας ομογενείς, και τας οποίας καλώς γνωρίζει αυτή η Πατρίς, ώστε
εις εμέ δεν ανήκει να εκθέσω, δια να μη πειράξω την μετριότητα σου. Τα ευγενή σου αισθήματα και ο ειλικρινής και πατριωτικός σου χαρακτήρ με βεβαιόνουσιν αρκετά, ότι θέλεις
δεχθή από μέρους νέου Έλληνος το μικρόν μεν και ασθενές τούτο δώρον αλλ’αξιον του να
ευχαριστήσει τον όστις τρέφεται με την πνοήν ελληνικής αύρας.». Γράφων εν πίστη τη 10
Δεκεμβρίου 1828 Ο ομογενής σου,
Όπως και ο πατέρας του έτσι και ο Γεώργιος αγωνίστηκε επίσης στην επανάσταση
της Κρήτης (1866-1869) ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία και υπέρ της ένωσης της με
την υπόλοιπη Ελλάδα. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο λόγος του εν τω Μνημοσύνω
Ηρακλέους Κοκκινίδου και Εμ. Κρανιωτάκη και των άλλων πεσόντων εν Κρήτη οπλαρχηγών «παρίσταντο άοκνοι και ακάματοι εργάται της Ελευθερίας και υψηλόφρονες στρατιώται ανέβησαν υπεράνω των συνήθων πόθων και παθών και εισήλθαν γενναίοι εις το
πεδίον των αρετών εκείνων όπου αγωνίζονται τα ευγενέστερα και εξοχώτερα αισθή ματα
ποθούντα τα αριστεία ενός κλάδου δάφνης ή την ουράνιαν δόξα του μαρτυρίου».
Παντρεύτηκε τη Μαρία Ησαία με καταγωγή από της Τεργέστη και απέκτησαν 4 παιδιά
δύο αγόρια και δύο κορίτσια από τα οποία ο πρωτότοκος γιος του Μιχαήλ Ναύτης ήταν
επίσης δικηγόρος και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και του Πρωτοδικείου της Σύρου.
Το Πρωτοδικείο Σύρου και το Εμποροδικείο Σύρου, συνεστήθησαν το έτος 1834 (ΦΕΚ
38/5-11-1834) και είναι από τις πρώτες δικαστικές υπηρεσίες που από την Αντιβασιλεία,-εν ονόματι του βασιλέως Όθωνος,- συνεστήθησαν στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος.
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Με το ίδιο ΦΕΚ δημιουργούνται άλλα εννέα Πρωτοδικεία: Ναυπλίου, Τρίπολης, Πάτρας,
Σπάρτης, Αθήνας, Χαλκίδας, Άμφισσας, Μεσολογγίου και Πύλου, άλλα δύο Εμποροδικεία:
Πάτρας και Ναυπλίου και τα Εφετεία: Αθήνας και Τρίπολης. Το Εφετείο Αιγαίου συνεστήθη το έτος 1914 (ΦΕΚ τ. Α΄ 88/11-4-1914) και σ΄ αυτό εκδικάζονταν πολιτικές υποθέσεις κατ΄ έφεσιν και ποινικές υποθέσεις όλων των Νομών του Αιγαίου.
Ιδιαίτερη ιστορική αξία έχει η επιστολή του Μιχαήλ Γ. Ναύτη προς τον τότε επί της
δικαιοσύνης υπουργό για την δημιουργία του Εφετείου Αιγαίου στη Σύρο.
‘’Εν Σύρω υπάρχει εις εκ των αρχαιοτέρων Συλλόγων του Ελληνικού κράτους, περιλάμβαναν δικηγόρους οίτινες και πέραν και μέγιστη κέκτηνται νομικών ευρυμάθειαν. Ένεκα
ιστορικών και Εθνικών λόγων επιβάλλεται η διατήρηση του Εφετείου εν Σύρω. Από της
αρχαιότητας προϊστορικής εποχής, ετι εποχή η Σύρος ανεδείχθη το κέντρον και η κοιτίς
του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, ως αι νεώταται αρχαιολογικά ανασκαφαί απέδειξαν.
Κατά την νεότερη εποχή μετά την ανεξαρτησία της νεωτέρας Ελλάδος η Σύρος δια των εκ
πάσης γωνίας του δούλου Ελληνισμού και ίδια των νήσων του Αιγαίου καταφυγόντων
προσφύγων κατέστη και επί πολλές δεκαετηρίδας εθεωρείτο η Μητρόπολις των έτι υπόδουλων Ελληνικών χωρών και η Πανελλήνιος σημασία της ου μόνον καθ έπεσαν την
Ανατολών αλλά και καθ άπασαν την Ευρώπην αναγνωρίζετο. Εν αύτη ιδρύθησαν τα πρώτα εκπαιδευτικά, εν αυτή τα πρώτα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα δι ων η Ελευθέρα
Ελλάς ανακοινώνει απ ευθείας μετά του δούλου Ελληνισμού και των εν Ευρώπη διεφθαρμένων ομοφύλων και εξ αυτής ανέθαλλον οι μεγάλοι Ελληνικοί εμπορικοί οίκοι, οι τιμώντας
το Ελληνικόν όνομα εν τη ξένη’’
Η οικογένεια του Μιχαήλ Ναύτη, όπως και άλλοι αγωνιστές και προσωπικότητες της
καθ’ ημάς Ανατολής ενσυνείδητα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την ανάταση του
Γένους, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας ή καιροσκοπισμού.
Ο ιστορικός φακός οφείλει να φωτίσει όλες αυτές τις προσωπικότητες και να προβληθεί η σημαντική συμβολή των Ελλήνων της Ιωνίας, της Αιολίας, του Πόντου και της
Καππαδοκίας στον Αγώνα της Παλιγγενεσίας του Έθνους. Δικό μας χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ο πλήρης και απόλυτος σεβασμός σε όλους όσους προσέφεραν στον Αγώνα της Πατρίδας για Ελευθερία και Εθνική Ανεξαρτησία.
Βιβλιογραφία:
- «Η συμβολή της Ιωνίας στην Εθνεγερσία «Χρ. Σολομωνίδη,
- «Γυναίκες και γη της Μικράς Ασίας και του Πόντου» Ν. και Γ.Σαραντόπουλου,
- ‘’Ιστορία του οικισμού της Ερμουπόλεως (Σύρας)’’ Α. Δρακάκης.
- ‘’Το πρώτο Νοσοκομείο της Επαναστατημένης και Ελεύθερης Ελλάδας ‘’ Ν. Λειβαδάρας
- Γ.Α.Κ Αρχεία Νομού Κυκλάδων,
- Βουλή των Ελλήνων: Μητρώο Πληρεξούσιων, Γερουσιαστών και Βουλευτών 1822-1935.
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Ο «Χατζή Χρήστος ο Καισαρεύς»: Καππαδόκης αγωνιστής του
Έθνους στα οθωνικά αρχεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Ιορδάνας Χατζηισαάκ

Εισαγωγή
Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύονται ζητήματα οικονομικού σχεδιασμού της νεοσύστατης χώρας, ενώ εμπλέκονται προσωπικότητες που συμμετείχαν στον Αγώνα της
Ανεξαρτησίας, προερχόμενοι από τον χώρο της Μικράς Ασίας και μάλιστα από τον υπόδουλο ελληνισμό της Κεντρικής Μικράς Ασίας. Επίσης, διαφωτίζεται η σημαντικότατη
προσφορά των Καππαδοκών στην ανάπτυξη του νεότερου ελληνικού κράτους.
Η αναδίφηση στα αρχεία της οθωνικής περιόδου και στα τεκμήρια που αφορούν τις
αρμοδιότητες και τις διεργασίες του Υπουργείου των Οικονομικών αναδεικνύει ένα πλαίσιο οικονομικών δραστηριοτήτων της διακυβέρνησης της Ελλάδας το διάστημα 1833-1843.
Συγκεκριμένα, καταγράφονται θέματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της αγροτικής
οικονομίας, για την παραγωγή πρώτων υλών στην υφαντουργία και βυρσοδεψία. Επιπλέον, η αρχειακή έρευνα διαφωτίζει την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της υπαίθρου,
τη στιγμή που το φυσικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της μικρής χώρας εμβολίζεται με ριζικές νομοθετικές και κυβερνητικές καινοτομίες. Παράλληλα, η εξέταση των
αρχειακών πηγών με επίκεντρο την οικονομία της εποχής παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα
προσωπικότητα ενός Καππαδόκη, ετερόχθονα-πρόσφυγα και εθνικού ήρωα, λόγω της
προσφοράς του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, που απέκτησε συγχρόνως σημαντικά
οικονομικά προνόμια επί της βασιλείας του Όθωνα. Οι εμπορικές του συμφωνίες αποδεικνύουν τη δυνατότητά του όχι μόνο να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο, αλλά και να
προσφέρει μία ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του εμπορίου.

Η εμπορική συμφωνία

Στο αρχειακό σύνολο της Γραμματείας του Υπουργείου επί των Οικονομικών της οθωνικής περιόδου (1833-1862) υφίστανται τεκμήρια για τα δημόσια νομήματα και καταστήματα. Στις αναφορές περί υλοτομίας και δασικών προϊόντων αναδύονται στοιχεία
εμπορικής δραστηριότητας και οικονομικών συμφωνιών ενός Καππαδόκη εθνικού ήρωα
και του αρμόδιου οικονομικού επιτελείου της βασιλικής κυβέρνησης.1 Κατά την αρχειο1. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./[Αρχείο]GRGSA-CSA_PAO005.00Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών (1833-1862)/Το αρχείο της Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
Ι. Υπο-αρχείο Γραµµατείας επί των Οικονομικών(1833-1844)[Υποαρχείο]GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01
(1833 - 1844)/[Υποαρχείο] GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01Υποαρχείο Ανακτόρων[1832 - 1844]/[Σειρά]GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03 -Δημόσια νομήματα και καταστήματα[1832 - 1844]/[Υποσειρά]GRGSA-SA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02 Υλοτομία- Προϊόντα Δασών[1833 - 1843]/[Φάκελος]GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02.F000086 - Einführung des Schwarzdorns(épine
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θέτηση του αρχείου προέκυψαν σειρές ανάλογα με τις αρμοδιότητες των Γραμματειών:
«την οργάνωση και το προσωπικό, τους οικονομικούς επιτρόπους και εφόρους, τα δημόσια
νομήματα και καταστήματα για τα δάση, τα ορυκτά, τις αλυκές, την αλιεία και τα ιχθυοτροφεία, το βασιλικό νομισματοκοπείο και σφραγιστήριο, τα τελωνεία, τα δημόσια ταμεία, τους
προϋπολογισμούς, τις συντάξεις, τους Νεόφυτους (Νεοφώτιστους), τις δωρεές και διαφορές
με το δημόσιο».2 Ειδικότερα, για την εκμετάλλευση των δασών και των προϊόντων τους
σημειώνεται το ενδιαφέρον αξιοποίησης της καλλιέργειας αγριελιών και της φορολόγησης του πρινόκοκκου, του ρητινοκατραμιού (ρετσίνι πεύκου στην Εύβοια για τη σαπωνοποιία), του χρυσόξυλου3 (το ρούδι για την κόκκινη ή πορτοκαλί βαφή), του αλατζαχερίου4 Ακαρνανίας και τέλος, του ρουθίου στην Εύβοια.
Η εξεταζόμενη δυσανάγνωστη αλληλογραφία στη γερμανική, γαλλική και ελληνική
γλώσσα αφορά τον υπολοχαγό Χατζή Χρήστο από την Καισάρεια, που επιχορηγήθηκε
από το Βασίλειο της Ελλάδας για τη διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την προώθηση της καλλιέργειας ενός θαμνώδους δενδρυλλίου
με οικονομικά οφέλη από την καρποφορία του. Στην πρώτη επιστολή το 1834, ο Χατζή
Χρήστος συμφωνεί να μεταφέρει και να φυτεύσει χίλιες ρίζες «της καλλίστης μαυραγκαθιάς» δανειοδοτούμενος με 3.000 δραχμές από το κράτος. «Η εγγύησις θέλει δοθή δια την
ορθήν φυτείαν των χιλίων ριζών, δια την επιμέλειαν αυτών την κατά το πρώτον έτος και
δια τη μεταφύτευσιν εν τω δευτέρω όλων εκείνων των ριζών όσας δεν έπιασαν εκ το πρώτον και ημπορεί να λυθή μετά ακριβή δοκιμασίαν της καταστάσεως αυτών παρά ειδημόνων».
Εξάλλου, η Κυβέρνηση του παραχώρησε 100 στρέμματα κατά τον Ισθμό της Κορίνθου,
βάσει της τροπολογίας των παλαιών στρατιωτικών, ενώ κάθε συμπλήρωση γης ακολουθούσε το νόμο περί αποικιών. Κατά τη συμφωνία οι καρποί της καλλιεργηθείσας μαυραγκαθιάς παρέμεναν αφορολόγητοι για 15 έτη, ενώ μετά τα τρία χρόνια θα λάμβανε
αμοιβή για κάθε ρίζα εκπίπτουσα του δημόσιου φόρου. Οι φόροι δε της γης καθορίστηκαν
με τους νόμους περί αποικιών και της διανομής γης σε παλαιούς στρατιωτικούς. Επιπλέον, απέκτησε το δικαίωμα καλλιέργειας ριζών της άγριας μαυραγκαθιάς σε εθνικούς
δρυμούς με τον όρο «εντός δύο χρόνων να ενκεντρίση αυτάς» από τα ίδια τα δένδρα ή τις
ήμερες ρίζες, αποκτώντας πενταετές αφορολόγητο μετά την καρποφορία τους. Ο εμβολιασμός των φυτών ήταν τριετής και θα εκπαιδεύονταν δέκα διορισμένα άτομα, ενώ
παράλληλα έλαβε την άδεια εμβολιασμού άγριων δέντρων, όχι πάνω από 600 ανά έτος,
με συμφωνία μισθού στα δενδρύλλια ιδιωτών και κοινοτήτων. Τέλος, απαγορεύτηκε η
καταστροφή τους για 25 έτη, διαφορετικά θα επέστρεφε τη γη, την επιχορήγηση και τις
αμοιβές του. (Εικ. 1-2)
noire)aus Cappadocien: Εισαγωγή μαυραγκαθιάς (épine noire) από την Καππαδοκία [1834 (18/30 Αυγούστου)-1837(4 Φεβρουαρίου)]. Διαθέσιμο στις 17 Νοεμβρίου 2016< http://arxeiomnimon.gak.gr/search/
resource.html?tab=01&id=3975
2. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./[Αρχείο]GRGSA-CSA_PAO005.00.Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών (1833-1862), σχετικά με τα πεδία περιεχομένου και διάρθρωσης του αρχείου. Διαθέσιμο στις 17
Νοεμβρίου 2016 http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=01&id=3889
3. Cotinus coggygria ή Rhus Cotinus (χρυσόξυλο). Βλ. «λήμμα Θάψος», Βικιπαίδεια. Διαθέσιμο στις 3 Ιανουαρίου 2021< https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%88%CE%BF%CF%8
2_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)
4. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./[Αρχείο]GRGSA-CSA_PAO005.00Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών (1833-1862)/ [Υποσειρά]GRGSA-SA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02 - Υλοτομία-Προϊόντα Δασών[1833 - 1843]/[Φάκελοι]GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02.F000086,
F000090, F000092, F000093.< http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=01&id=3975
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(Εικ. 1) Σύναψη εμπορικής συμφωνίας του Χατζή Χρήστου από την Καισάρεια με τη Γραμματεία
των Οικονομικών, 25 Οκτωβρίου 1834, Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) Γενικών Αρχείων του
Κράτους (ΓΑΚ) /Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών(1833-1862), Κωδικός
Αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02.F000086_00030.

171

Στην αλληλογραφία του με την «υψηλήν Αντιβασιλείαν» της Ελλάδας το 1835 αναφέρεται η παραχώρηση 82 στρεμμάτων γης στον Ισθμό της Κορίνθου. Συγχρόνως, ζήτησε
τα υπόλοιπα 18 στρέμματα να αναπληρωθούν «με το εθνικόν περιβόλιον του Κιαμήλ Μπέη
από το οποίον παραρρέον το πλησίον ύδωρ άρχεται και ποτίζη την παραχωρηθήσαν μοι
υπόλοιπον γην». Ο εθνικός έφορος Αργολίδος δεν ικανοποίησε την αίτησή του, που ο ίδιος
τη θεωρούσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καρποφορία της φυτείας μαυραγκαθιάς. Δίπλα στο περιβόλι υπήρχε και το «ερείπιον του πύργου του Κιαμήλ Μπέη», που σε
περίπτωση εκποίησής του θα συμπεριλάμβανε το περιβόλι του. Έτσι, ζήτησε το περιβόλι για τη συμπλήρωση των δωρισθέντων 100 στρεμμάτων και την εκποίηση του πύργου
με πλειστηριασμό. (Εικ.3) Το 1836 η κυβέρνηση αποφασίζει να εκτελέσει και το δεύτερο
μέρος των συμφωνηθέντων «αφού (ο Χατζή Χρήστος) εξεπλήρωσεν μέγα μέρος των υποχρεώσεών του». Νωρίτερα ο έφορος και ο έπαρχος, αφού επιτήρησαν τις φυτείες του
στην περιοχή των Εξαμιλίων, κατέθεσαν ότι η «φυτεία της ημέρου μαυραγκαθιάς επραγματοποιήθη» μαζί με καλλιέργειες αμπελοσταφίδας, εξωτικών κλημάτων Σμύρνης και
της καθαράς σταφίδας.

Αναδιοργάνωση του στρατού και οι αγωνιστές της Επανάστασης

Αρχικά, η Αντιβασιλεία του Όθωνα προσπάθησε να εφαρμόσει δυτικά πρότυπα στην
αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού εκδίδοντας τρία βασιλικά διατάγματα το 1833.5
Διέλυσε αφενός το μικρό τακτικό στρατό και τα άτακτα στρατιωτικά σώματα και δημιούργησε αφετέρου νέα τμήματα. Η δυσφορία του λαού και των αγωνιστών για τη διείσδυση των ξένων αντιλαϊκών μέτρων και η άνιση μεταχείριση των Ελλήνων ηρώων
οδήγησαν σε νέα διατάγματα για την ένταξη άτακτων και ανέργων στρατιωτικών στον
τακτικό στρατό, επανδρώνοντας το σώμα της χωροφυλακής. Το τελευταίο μέτρο δεν
σημείωσε μεγάλη επιτυχία παρά τις ικανοποιητικές αμοιβές. Ένα χρόνο αργότερα, αναγγέλθηκε η θέσπιση αριστείων με τιμητικά προνόμια στους αγωνιστές και η διανομή
εθνικής γης με όρους που δεν ταίριαζαν στους ήρωες του έθνους. Η Αντιβασιλεία αντιλαμβανόταν πως οι άτακτες ομάδες των στρατιωτικών αποτελούσαν εκρηκτικό στοιχείο
αναρχίας και αταξίας.6 Ήδη η Α΄ Εθνοσυνέλευση στο Άργος (1829) είχε αποφασίσει την
απονομή παράσημου, το ονομαζόμενο «Τάγμα των Ιππέων». Το 1833 ορίστηκε το παράσημο «Τάγμα Αριστείας του Σωτήρος» με διαβαθμίσεις: ο Μεγαλόσταυρος, ο Ανώτερος
Ταξιάρχης, ο Ταξιάρχης, ο Χρυσός και Αργυρός Σταυρός.7
Το αρχείο των Αριστείων, αποτελεί μέρος του αρχείου της Γραμματείας Στρατιωτικών
και αφορά την υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης για την ηθική ανταμοιβή των αγωνιστών. Ο Όθωνας το 1834 εξέδωσε το Βασιλικό Διάταγμα,8 «προς αναγνώρισιν των εκδουλεύσεων προς την Πατρίδα όλων των αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτικών
5.

Βασιλικό Διάταγμα (στο εξής Β.Δ.) «Τα μέχρι τούδε υπάρχοντα εις την Ελλάδα άτακτα στρατεύματα διαλύονται»,2/14 Μαρτίου 1833, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 6 (8/20 Μαρτίου 1833). Πρβ. Βασίλης Κιοσσές, «Η διάλυση του στρατού της Ελληνικής Επανάστασης», Η Ελλάδα την εποχή του Όθωνα, (εκδ.) Περισκόπιο, σ. 56-63.
6. Ιω. Πετρόπουλος - Αικ. Κουμαριανού, «Περίοδος Βασιλείας του Όθωνος 1833-1862», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 13, Εκδοτική Αθηνών 1977, σ. 39-40.
7. Γενικό Επιτελείο Στρατού, «Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού. Ο Στρατός επί Βασιλείας του Όθωνα (18331863)». Διαθέσιμο στις 5 Δεκεμβρίου 2016 < http://www.army.gr/el/istoria/i-istoria-ellinikoy-stratoy
8. Β.Δ., «Περί διανομής αριστείου εις τους υπέρ της πατρίδος αγωνισθέντας αξιωματικούς, υπαξιωματικούς,
στρατιώτας τακτικούς και ατάκτους και ναύτας», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος,
20 (3 Ιουνίου 1834). Διαθέσιμο στις 5 Δεκεμβρίου 2016 < http://www.et.gr/index.php/
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(Εικ. 2) Το συμφωνητικό και οι όροι της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Χατζή Χρήστου Καισαρέως
και της Γραμματείας επί των Οικονομικών, 24 Οκτωβρίου 1834, Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) Γενικών
Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) /Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών(1833-1862),
Κωδικός Αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02.F000086_00032.
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των κατά ξηρά και θάλασσα Ελληνικών στρατευμάτων». Σύμφωνα με αυτό, καθορίστηκαν
τρία αριστεία (εθνόσημα ή νομισματόσημα ανάλογα με το διάταγμα της απονομής): το
αργυρό για αξιωματικούς, το χάλκινο για υπαξιωματικούς και το σιδερένιο για στρατιώτες.9 Τα μετάλλια δεν απονεμήθηκαν «εις τους εγκαταλίποντας την πατρίδαν των μετά
την άφιξιν της Βασιλικής Αρχής, δια να έμβωσιν εις ξένην στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ή δια
να κατοικήσωσιν εκτός του Κράτους άνευ αδείας του Βασιλέως». Επίσης, τα αριστεία
συνδέθηκαν με ιδιαίτερα τιμητικά προνόμια, όπως: τα «πρωτεία εις τας εκλογάς», την
οπλοφορία χωρίς αστυνομική άδεια, το δικαίωμα του ήρωα «να κατέχη τον πρώτον τόπον
της τιμής μετά τας Αρχάς, εις όλας τας εορτάς των Δήμων (…) και να είναι ελεύθερος πάσης
σωματικής εργασίας δια τας γενικάς υπηρεσίας του Κράτους και δια δημόσια καταστήματα».10 Στα αρχεία των αριστείων τεκμηριώνεται ότι ο υπολοχαγός Χατζή Χρήστος από
την Καισάρεια τιμήθηκε με το δίπλωμα του αργυρού αριστείου,11 ενώ ταυτόχρονα επιχορηγήθηκε για τη διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων με τον τόπο καταγωγής του
και την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας. (Εικ. 4)

Η διανομή γης στους αγωνιστές της Επανάστασης

Μετά το Βασιλικό Διάταγμα για την απόδοση μεταλλίων σε αγωνιστές, εκδόθηκε το
σχετικό διάταγμα για τους παλαιούς και φτωχούς αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς
και τους στρατιώτες των άτακτων και τακτικών στρατιωτικών σωμάτων ξηράς και
θάλασσας, «προς ανταμοιβήν των παλαιών των εκδουλεύσεων και επί σκοπώ του να εξασφαλισθή εις τας οικογενείας των σταθερός πόρος υπάρξεως, θέλουσι λάβει αμέσως εις
πλήρη ιδιοκτησίαν των μέρος των ακαλλιεργήτων μεν, πλην καλλιεργησίμων εθνικών
γαιών».12 Την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια είχαν τεθεί οι βάσεις των κοινωνικών
παροχών προς τους βοηθήσαντες το έθνος.13 Αργότερα, τα ζητήματα διανομής των εθνικών γαιών που πέρασαν στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, κυριάρχησαν στις πολιτικές
συζητήσεις του εθνικού κοινοβουλίου, λόγω των υφιστάμενων παραβάσεων στην κατανομή γαιών στους αγωνιστές.14
9. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./Αρχείο Αριστεία [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO007.00.<http://arxeiomnimon.
gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=482244, όπου αναφέρονται όλα τα σημεία της νομοθετικής ρύθμισης των αριστείων στους αγωνιστές και της οργάνωσης της Γραμματείας των Στρατιωτικών
στην ίδια περίοδο. Πρβ. Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ.1-11, Εισαγωγαί - Επιμέλεια
– Ευρετήρια υπό Κων. Διαμάντη, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Φωτίου Τσιρώνη, 1972. ΓΑΚ, Επετηρίδα
των Γενικών Αρχείων του Κράτους των ετών 1993-1996, Αθήνα 1997. ΓΑΚ, Ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών, επιμέλεια Μαρία Βακαλοπούλου-Αμαλία Παππά, Αθήνα 2008.
10. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 20(3 Ιουνίου 1834), ό.π.
11. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./Αρχείο Αριστεία [Αρχείο]GRGSA-CSA_PAO007.00/Φάκ.4 Διπλώματα [Φάκελος]
GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000004/Τεκμήριο 51 Δίπλωμα αργυρού αριστείου[GRGSA-CSA_PAO007.00.01.
F000004.IT000051]. < http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=01&id=544798
12. Β.Δ., «Περί των μη εν ενεργεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, στρατιωτικών και ναυτών του στρατού της
ξηράς και της θαλάσσης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 22(16 Ιουνίου 1834).
Διαθέσιμο στις 5 Δεκεμβρίου 2016 < http://www.et.gr/index.php/
13. Γενικό Επιτελείο Στρατού, «Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού. Οι πρώτες προσπάθειες οργάνωσης τακτικού Στρατού (1821-1831)». Διαθέσιμο στις 5 Δεκεμβρίου 2016 < http://www.army.gr/el/istoria/iistoria-ellinikoy-stratoy#tab-2
14. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους, (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ.29), Αθήνα 1995, σ. 22-23. Πρακτικά της Βουλής, Γ Σύνοδος της Α΄ Βουλευτικής Περιόδου, Συνεδρίαση 70 της 3ης Μαρτίου 1847, σ. 1081, 1083-1084
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(Εικ. 3) Αλληλογραφία του Χατζή Χρήστου από την Καισάρεια με την υψηλή Αντιβασιλεία
της Ελλάδος, 1835, Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) /Αρχείο
Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών(1833-1862), Κωδικός Αναγνώρισης: GRGSACSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02.F000086_40.
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Ειδικότερα, ο ήρωας από την Καισάρεια, όπως διαπιστώνεται από την αλληλογραφία
της Γραμματείας των Οικονομικών, απέκτησε 100 στρέμματα στον Ισθμό της Κορίνθου,
ενώ το δημόσιο χρέος του το 1837 ανήλθε στις 7.000 δραχμές με προθεσμία αποπληρωμής του τρία έτη και ετήσιο επιτόκιο 8%. Ο υπολοχαγός Χατζή Χρήστος έλαβε την εύνοια
της Κυβέρνησης με υψηλή κατά τα φαινόμενα πριμοδότηση. Κριτήριο για την παροχή
εθνικών γαιών ήταν η άπορη κατάσταση του αξιωματικού, που προφανώς ίσχυε και στην
περίπτωσή του. Η Κυβέρνηση απαιτούσε αποδεικτικά στοιχεία της απορίας, της επιβίωσής του μετά τη μάχιμη δράση, της ηλικίας, του τόπου γέννησης και της οικογένειάς
του. Ανάλογα με το βαθμό κατάταξης στα μητρώα και στις κλάσεις του στρατού, καθώς
και τις οικογενειακές υποχρεώσεις των αξιωματικών, το ανώτατο όριο της κτηματικής
αξίας δεν θα υπερέβαινε τις 7.000 δραχμές και τα 240 στρέμματα.15
Επίσης, αποφασίστηκε η παραχώρηση ακαλλιέργητης εθνικής γης στους στρατιωτικούς,
σε περιοχές που επρόκειτο να οργανωθούν σε δήμους, με κριτήριο την εθνική καταγωγή
τους, ώστε: «η συγκέντρωσις αύτη θέλει συντείνει προς εκτέλεσιν ευκολωτέραν των ευνοϊκών
σκοπών της Κυβερνήσεως προς τους νέους αποίκους». Εξαιρούνταν όσοι στρατιωτικοί ήδη
είχαν ιδιοκτησία και οικογενειακά συμφέροντα σε «Δήμον εσχηματισμένον» με διαθέσιμη
ακαλλιέργητη γη.16 Ο Χατζή Χρήστος δεν ήταν γηγενής, καταγόταν από την Καισάρεια
Καππαδοκίας, αλλά απέκτησε εθνική γη στα Εξαμίλια (στον Ισθμό) και στο παλάτι του
Κιαμήλ Μπέη στην Κόρινθο, που υπαγόταν διοικητικά στη Νομαρχία Αργολίδας-Κορινθίας.17
Ας σημειωθεί επίσης, ότι ο Χατζή Χρήστος, όπως και άλλοι επαναστάτες, ήταν ετερόχθων
και η επιστροφή του στην πατρίδα του ήταν αδύνατη και επικίνδυνη.
Επιπρόσθετα, οι στρατιωτικοί μεν, ως κύριοι ιδιοκτήτες της γης δεσμεύονταν να φροντίσουν για την αύξηση της «οικιακής των αποκαταστάσεως», το κρατικό ταμείο δε, ελάμβανε μόνο το δέκατο ως φόρο έγγειας ιδιοκτησίας. Κάθε παραβίαση και η μη καλλιέργεια
των γαιών θα τους στερούσε από τα πλήρη δικαιώματά τους. Η διάρκεια διατριβής της
γης από τον ιδιοκτήτη ήταν δέκα έτη και τα επιτρεπόμενα είδη καλλιέργειας, λόγου κλίματος και εδάφους, ήταν τα ελαιόδεντρα, οι συκαμινιές (μουριές), τα αμπέλια και η σταφίδα Κορίνθου, τουλάχιστον στο 50% των εδαφών τους μετά το τρίτο έτος της κατοχής
τους. Η απόκτηση της πλήρης κυριότητας γινόταν μετά την παρέλευση δέκα ετών.18
Στην προκείμενη εμπορική συμφωνία το 1834,19 ο εν λόγω Καππαδόκης ικέτευσε τη
μεγαλειότητα του Βασιλέα για τη χορήγηση ιδιόκτητης γης είτε λόγω των στρατιωτικών
του υπηρεσιών προς την πατρίδα είτε ως ανταμοιβή της εισαγωγής των μοσχευμάτων
μαυραγκαθιάς. Οι σπόροι της ήμερης μαυραγκαθιάς από την Καισαρεία αποτελούσαν
την πρώτη ύλη για τη δημιουργία χρωστικών βαμμάτων στην Τουρκία. Τα χρώματα, που
15. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 22(16 Ιουνίου 1834), ό.π., άρθρα 3-5.
16. Στο ίδιο, άρθρο 7.
17. Β.Δ., «Περί διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου
της Ελλάδος 12(6 Απριλίου 1833). Πρβ. ΒΔ,«Περί της οροθεσίας και της εις Δήμους διαιρέσεως του Νομού
Αργολίδος και Κορινθίας», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 19(26 Μαΐου 1834). Διαθέσιμο στις 5 Ιανουαρίου 2017< http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws
18. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 22(16 Ιουνίου 1834), ό.π., άρθρα. 7-17.
19. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./[Αρχείο]GRGSA-CSA_PAO005.00 Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών (1833-1862) /[Φάκελος]GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02.F000086, όπου
το έγγραφο αριθ. πρωτ. 16287 από τη Γραμματεία/Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται στους όρους
της συμφωνίας της εμπορικής συναλλαγής (χειρόγραφο δυσανάγνωστο στη γαλλική γλώσσα) στις 18/30
Αυγούστου 1834.
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(Εικ. 4) Δίπλωμα αργυρού αριστείου το οποίο χορηγήθηκε στον υπολοχαγό Χατζή Χρήστο
Καισαρέως για τη συμβολή του στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, 20
Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου 1836, Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) /
Αρχείο Αριστεία, Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000004.IT000051.
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προσέδιδαν στα υφάσματα της Ανατολής οι καρποί της, ήταν τόσο ζωντανά και φωτεινά,
που δικαιολογούσαν τον θαυμασμό της Ευρώπης. Η Γραμματεία των Οικονομικών είχε
καταθέσει τις προτάσεις της, τεκμηριώνοντας την απόφαση της Κυβέρνησης για την
εισαγωγή και την καλλιέργεια του θάμνου προς όφελος της κλωστοϋφαντουργίας και
του εξαγωγικού εμπορίου.

Το βιογραφικό του υπολοχαγού Χατζή Χρήστου από την Καισάρεια

Οι πηγές διαθέτουν ελάχιστα στοιχεία για την ταυτότητα του αξιωματικού Χατζή Χρήστου από την Καισάρεια. Την εποχή εκείνη ελληνικό έθνος και συμπαγής ελληνική
εθνική συνείδηση με τα γνωστά χαρακτηριστικά δεν διαγράφεται στο εσωτερικό της
Μικράς Ασίας. Ο ελληνισμός επιβίωσε μέσα από την ορθοδοξία και την πνευματικότητά
της στο ύστατο Βυζαντινό Κράτος, που ενοποίησε, ενίσχυσε και αποκρυστάλλωσε
πνευματικά και εκπαιδευτικά τα θεμελιώδη στοιχεία της εθνικής ταυτότητας του Γένους
στα βάθη της Ανατολής.20 Για την εθνική ταυτότητα του ελληνισμού της Ανατολής παραθέτουμε απόσπασμα των λόγων που εκφωνήθηκαν στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο το 1909: «η χριστιανική θρησκεία διέσωσε και την εθνικήν συνείδησιν των Ελλήνων
της Ασιατικής Ελλάδος και τον αγνόν αυτών χαρακτήρα. Όπου εκαθίστατο δυνατόν ιδρύοντο Ελληνικαί σχολαί διασώζουσαι της Ελληνικής παιδείας τα ζώπυρα.»21 Επομένως, η
Ιερατική Σχολή των Φλαβιανών στην Ι. Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε της
Καππαδοκίας από το 1792 αποτελούσε μία ζωντανή φλόγα του ελληνικού πνεύματος.22
Ελάχιστες περιγραφές διασώζονται για τα γεγονότα στην Καππαδοκία μετά την
κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης και την αποστολή των αυτοκρατορικών φιρμανιών
του σουλτάνου Μαχμούτ Β. Είναι όμως, ενδεικτικές της περιρρέουσας τρομοκρατίας
του χριστιανικού πληθυσμού στα ενδότερα της Μικράς Ασίας.23 Ο χριστιανικός πληθυσμός της Καισάρειας διασώθηκε από τον όχλο του μουσουλμανικού κόσμου, αλλά
η Ιερά Σχολή και η Μονή των Φλαβιανών υπέστησαν λεηλασίες, σφαγές, ζημιές και
τέλος, ανεστάλη η λειτουργία τους ως το 1829. Ο ηγούμενος της μονής Παΐσιος διέφυγε στα Φάρασα, όπου συνεχίστηκαν οι διώξεις και καταστροφές στους χριστιανικούς
οικισμούς. Σε εκκλησιαστικούς κώδικες της Καισάρειας, εκείνα τα χρόνια, καταγράφεται η καταβολή λύτρων για την εξαγορά των ομογενών που είχαν πουληθεί στις
αγορές της Μικράς Ασίας. 24
20. Περί της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων της Ανατολής και δη των Καππαδοκών παραπέμπουμε στον R.
Davison, “Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Response”, Nationalism in an non-national
state. The Dissolution of the Ottoman Empire, W. Haddad-W. Ochsenwald (επιμ), Ohio University Press,
Columbus 1977, σ. 33.
21. Χρ. Παπαδόπουλος, Η Μικρά Ασία ως κοίτις του Χριστιανικού Ελληνικού Πολιτισμού, Εν Αθήναις 1919, σ. 20-21.
22. Γ. Ασκητόπουλος, «Περί της εν Φλαβιανοίς μονής του Τιμίου Προδρόμου.» Πρακτικά της εν Αθήναις Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. γ΄, (1934-36), ξη-οδ. Ε. Τσαλίκογλου, Ελληνικά εκπαιδευτήρια
και ελληνορθόδοξες κοινότητες της περιφέρειας Καισαρείας βάσει των εις τα Γ.Α.Κ. Κωδίκων, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), Αθήναι 1976.
23. Α.Λεβίδης, Δοκίμιον Ιστορικόν ΙΙ, Πολιτική Ιστορία, Ζινδζίδερε 1909, Β, σ. 173, παρ.143, Αρχείο Χειρογράφων ΚΜΣ, Φάκ. Καππαδοκία 2.
24. Α.Λεβίδης, Αι εν μονολίθοις μοναί Καππαδοκίας και Λυκαονίας, εν Κωνσταντινούπολει 1899, σ. 77 κε. Α.Καραθανάσης, Καππαδοκία, Μαίανδρος (εκδ), Θεσσαλονίκη 2001, σ. 109. Θ. Θεοδωρίδης, Τα Φάρασα στην
Επανάσταση του 1821, χειρόγραφο κείμενο Αρχείο ΚΜΣ, αρ. 133. Θ. Θεοδωρίδης, «Επεισόδιον επαναστατικόν εν Καισάρεια της Καππαδοκίας κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821», Μικρασιατικά Χρονικά
17 (1980) 216-226. Ε. Τσαλίκογλου, ό.π., σ. 46-47. Τ. Σαλκιτζόγλου, Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του
1821, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2010, σ. 131-138,
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Τα χρόνια της μεγάλης εθνικής εξέγερσης των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών
μέχρι την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους, αφυπνίστηκαν και επαναστάτησαν
πολλοί ομογενείς από όλες τις επαρχίες της Μικράς Ασίας. Ακολούθησε η επάνδρωση
άτακτων στρατιωτικών σωμάτων και η αύξηση των προσφυγικών ροών προς την ελεύθερη Ελλάδα. Ένα από τα ηρωικά ονόματα των αγωνιστών είναι ο υπολοχαγός Χατζή
Χρήστος από την Καισάρεια. Τούτος κατατάχτηκε στην 8η τετραρχία Αττικής-Βοιωτίας
των συνταγματαρχών Δημητρίου Πλαπούτα και Νάκου Πανουργιά, στη θέση του εκατόνταρχου (λοχαγού) υπό τον στρατηγό Χατζηχρήστο. Οι Καππαδόκες αγωνιστές είχαν
την προσωνυμία Ανατολίτης ή Καραμανλής ή Καϊσερλής.25
Η ιδιαίτερη προσωπικότητα του υπό μελέτη αγωνιστή περιγράφεται στην εφημερίδα Μακεδονία, πολύ αργότερα. Κάποιος Αθηναίος ονόματι Ε. Φλαβιανός με επιστολή του
στην στήλη της εφημερίδας Μακεδονία: «η Θεσσαλονίκη και ο Κόσμος» μνημόνευσε τους
άγνωστους Μικρασιάτες αγωνιστές του 1821. Παρέθεσε την άποψη ότι τούτοι οι αγωνιστές δεν έπρεπε να εκθέσουν τους συγγενείς τους στη Μικρά Ασία, διότι δεν θα μπορούσαν να καυχηθούν για τους ήρωές τους λόγω του οθωμανικού ζυγού. Ο αποστολέας
κατέθεσε το κείμενο ενός ιατρού σχετικό με τον Χατζή Χρήστο. Εκεί, αναφερόταν στη
δράση του, πως δηλαδή, έσωσε πολλούς χριστιανούς στα γεγονότα των σφαγών της
Σμύρνης - προφανώς αναφέρεται στο Ρεμπελιό της Σμύρνης το 179726- όπου ήταν δηλωμένος στον 39ο «οντά» των γενιτσάρων και διέθετε δύναμη για να ελευθερώσει τους
συλληφθέντες. Μετά το 1822, διέφυγε στην Πελοπόννησο και πολέμησε στα Δερβενάκια
και στην ανατολική Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο ίδιος στις μάχες με τους Αιγυπτίους κατόρθωσε πολλά χτυπήματα στον εχθρό, λόγω των επιτυχημένων μεταμφιέσεών του και της
γνώσης της τουρκικής και αραβικής γλώσσας. Μετά τον Αγώνα, κατατάχθηκε στην Ε΄
τάξη των αξιωματικών και το 1836 ανήκε στην 8η τετραρχία της βασιλικής φάλαγγας.
Πέθανε στη Σμύρνη το 1856. Ο Χατζή Χρήστος ήταν επικεφαλής μιας ομάδας τουρκόφωνων αγωνιστών. Επιπρόσθετα, ο επιστολογράφος κατέθεσε μία προφορική παράδοση
για έναν άγνωστο ήρωα από την Καππαδοκία στα τέλη του 18ου αι., σχολιάζοντας ότι στις
μέρες του Χατζή Χρήστου, οι χριστιανοί στην Καισάρεια δέχονταν πάντα τις εισβολές
των γενιτσάρων. Στο τέλος, παραθέτει πληροφορίες για τη δεινότητα των Καισαρέων
στο εμπόριο και για τις μεταμφιέσεις τους στις επικίνδυνες μετακινήσεις τους στην Ασία,
καθώς και τους αποδίδει τον χαρακτηρισμό: «άριστοι ιππείς και δεινοί σκοπευταί».27
«Η καλλίστη μαυραγκαθιά» παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης
Για τα προϊόντα των ελληνικών δασών ελήφθησαν νομοθετικά μέτρα για την παραγωγή,
διακίνηση και τη φορολόγηση, όπως το φορολογικό νομοσχέδιο του πρινοκοκκίου
25. Τ. Σαλκιτζόγλου, Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821, ό.π., σ. 138, σημ. 30, σ. 138 και σ. 288-290. Υπάρχει κατάλογος με τους Καππαδόκες αγωνιστές.
26. N. Παπαγιαννόπουλος, «Νέο φως στο ρεμπελιό της Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά Α (1938) 261-267.
Ν Βέης, «Το Μεγάλο Ρεμπελιό της Σμύρνης (Μάρτιος του 1797) κατά νεωτάτας ερεύνας», Μικρασιατικά
Χρονικά Δ (1948) 411-422.
27. «Θεσσαλονίκη και ο Κόσμος», Εφ. Μακεδονία (6 Απριλίου 1961). Σημαντική είναι η καταγραφή παραδόσεων την εποχή του κινδύνου των ορθόδοξων οικογενειών στην Καισάρεια. Ήρωες του τόπου μεταμφιεσμένοι σε γενίτσαρους διέσωζαν χριστιανούς θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Μία ανάλογη ιστορία
είναι πιθανόν να φωτίζει το άγνωστο παρελθόν του συγκεκριμένου αγωνιστή. Για τη μετανάστευση των
Καππαδοκών πρβ. Ιω. Καραχρήστος, «Μετανάστευση από Καππαδοκία», 2003, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος
Ελληνισμού, Μ. Ασία. Διαθέσιμο στις 4 Ιανουαρίου 2021 < http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5299. Ιω. Καραχρήστος, «Μετανάστευση από Καππαδοκία προς την Περιοχή της Σμύρνης», 2003, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία. Διαθέσιμο στις 4 Ιανουαρίου 2021 <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5302>.
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(1840).28 Η Γραμματεία των Οικονομικών αναφέρει ότι η φορολογική ατέλεια του πρινοκοκκίου μέχρι το 1837 οφειλόταν στη «φιλανθρωπία» της Κυβέρνησης προς τις πολύπαθες οικογένειες γεωργών και ποιμένων. Η φορολόγησή του οφειλόταν στη μεγάλη
εμπορική αξία, που προσδιορίζεται το 1839 από την εξαχθείσα ποσότητα των 6.583
οκάδων στις 186.268 δραχμές.29
Σύμφωνα με το λεξικό του Σκαρλάτου Δημητρίου Βυζαντίου30 (1835) πρινοκόκκι είναι
ο κόκκος (η βαφική), ο κόκκος (ο φοινικούς), αλλά λέγεται και κρεμεζί (coccionellae grisea)
και είναι η κηκίδα του πουρναριού.31 Στα ελληνικά δάση με τις βελανιδιές (ilex coccifera)
άνθισε η βυρσοδεψία και υφαντουργία χρησιμοποιώντας τους καρπούς τους για την
παραγωγή χρωστικών ουσιών. Η επώαση των εντόμων στον κορμό και στα φύλλα δημιουργούσε οιδήματα (κηκίδια) με τα οποία έφτιαχναν το μαύρο χρώμα, τη γραφική
μελάνη και το πράσινο και άσπρο για τη βυρσοδεψία. Το έντομο κέρμης εκκόλαπτε κόκκινα αυγά. Συνέλεγαν τους κόκκινους κόκκους (πρινοκόκκι ή κερμέζι) με τα ξεραμένα
ζωύφια και τα επεξεργάζονταν για τη γνωστή βαφή κιννάβαρι.32
Ήδη από τον 11ο αι. στη Θήβα είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια της οικιακής βιοτεχνίας
η βαφή και επεξεργασία του ακατέργαστου μεταξιού. Τα φυτά για τη βαφή των μεταξωτών ήταν το πρινοκόκκι και το ριζάρι, άφθονα στην περιοχή με τα πολλά ύδατα που βοηθούσαν στην ποιότητα των χρωμάτων.33 Εξαγωγικά κέντρα μέχρι τον 19ο αι. αναδείχθηκαν περιοχές στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα όμως, πρωτεύοντα ρόλο
διατηρούσε η Σμύρνη. Εκεί συνέρρεαν οι πρώτες ύλες της Ασίας για το εμπόριο των ειδών
παραγωγής χρωστικών προϊόντων και επεξεργασίας δερμάτων και υφασμάτων τροφοδοτώντας την Κεντρική Ευρώπη.34 Στη Μεσσηνία αναφέρεται ο πλούτος του τόπου με
τη συλλογή των κόκκινων αυγών του εντόμου κέρμη. Μεσσήνιοι και Μανιάτες τα συγκέ28. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./[Αρχείο]GRGSA-CSA_PAO005.00Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών (1833-1862)/ Υποσειρά] GRGSA-SA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02 - Υλοτομία-Προϊόντα Δασών[1833 - 1843]/[Φάκελος]GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02. F000093. Τίτλος του φακέλου «Besteuerung der scharlachbeeren pro 1840»(Φορολογία πρινοκοκκίου του έτους 1840)
< http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=01&id=3975
29. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ., στο ίδιο, το έγγραφο υπ΄ αρ. πρωτ. 9250(4 Απριλίου 1840) από τη Γραμματεία
Οικονομικών προς τον Όθωνα: «μετά το 1837 δια το λόγον ότι τα δεινά του πολέμου εξαλείφθησαν ήδη και οι
λαοί της Υ.Μ. απελάμβαναν δια της αποκατασταθήσας και περαιωθήσας ευνομίας και ευταξίας τους καρπούς
των κόπων των εθεωρήθη ότι δεν ήτο συμφέρον να μένη αφορολόγητον εν προϊόν το οποίον υπόσχεται όχι
ευκαταφρόνητον ωφέλειαν.»
30. Βυζάντιος Δ. Σκαρλάτος, Λεξικόν της καθ΄ημάς Ελληνικής διαλέκτου, μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον Ελληνικόν και το γαλλικόν μετά προσθήκης γεωγραφικού πίνακος των νεωτέρων και παλαιών ονομάτων, Εν Αθήναις
1835, σ. 238: «πρινοκόκκι, βαφ.κόκκος (η βαφική) (Διόσκουρ.), κόκκος (ο φοινικούς) (Θεόφρ.) υα και ύσγη
(του Παυσανίου), ο οποίος λέγει την λέξιν γαλατικήν, και ο Γάλλος μεταφραστής του την ερμηνεύει δια του
«houx. Graine d’ ecarlate, Kermes du petit chene (ou chene vert), cochenille ou Kermes de Provance, coccus.»
31. «Πρινοκόκκι», Academic, Academic Dictionaries and Encyclopedias. Διαθέσιμο στις 2 Ιανουαρίου 2017.<
http://greek_greek.enacademic.com/138830/%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%
BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9

32. Ελ. Γιαννακοπούλου, Δάση βελανιδιάς(17ος-19ος αιώνας): Παράγοντας Οικονομίας-Πρόκληση ανταγωνισμού,
4/9/2013. Διαθέσιμο στις 2 Ιανουαρίου 2017 < http://www.ftiaxno.gr/2013/04/blog-post_9.html.- Πρβ.
Π. Κοσμόπουλος, «Γεωργοοικονομικά ζητήματα (και διαμάχη) Πυλίων στα Καποδιστριακά χρόνια», Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα 1987-1988. Διαθέσιμο στις 2 Ιανουαρίου
2017 < http://www.apostolopoulos-tasos.gr/vlasi/istroria/boyfrada/boufrada10.html
33. Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, «Εβραίοι και εμπόριο μεταξιού στη βυζαντινή Θήβα». Διαθέσιμο
στις 2 Ιανουαρίου 2017< http://boeotia.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=14505
34. Ελ. Γιαννακοπούλου, Δάση βελανιδιάς(17ος-19ος αιώνας), ό.π.

180

ντρωναν και τα μεταπουλούσαν σε Βενετσιάνους και Γάλλους, για να δημιουργήσουν το
κρεμεζί βαθύ κόκκινο χρώμα των φεσιών, που επιθυμούσε η Τύνιδα.35 Στην ιστορία του
ονόματος υπάρχει ο «Πρινοκοκκάς», ο τελευταίος υπερασπιστής του Μυστρά που αναφέρει ο Φραντζής. Το όνομα δήλωνε αυτόν που πουλούσε τον κόκκο το «φοινικούν»
κατά το Θεόφραστο (ΙΙΙ7, 3) και από τη σημασία του δημιουργήθηκε η λέξη κόκκινος.36
Όσο αφορά το δένδρο μαυραγκαθιά και το εμπόριό της, είχε προταθεί να εισαχθεί για
χρήση των καρπών του στην παραγωγή χρωστικών ουσιών στη βιοτεχνία της υφαντουργίας. Οι καρποί του χρησιμοποιούνταν ήδη στην Ανατολή και μάλιστα στην Τουρκία, για
να χρωματίζουν τα υφάσματα που τόσο άρεσαν τα χρώματά τους στην Ευρώπη.37 Οι
βοτανολόγοι του 19ου αι., όπως ο P. De Tchihatcheff, καταγράφουν τον θάμνο ως prunus
spinosa στα φυτά της Μικράς Ασίας, της Αρμενίας, αλλά και των νησιών του ελληνικού
αρχιπελάγους, ενώ ταξινομείται στην οικογένεια Ροδοειδών (Rosaceae) του γένους
Προυμνών (Prunus) και του είδους Prunus spinosa.38 Στις έγγραφες αναφορές κατονομάζεται στα γαλλικά epine noire και στα γερμανικά schwarzdorns. Είναι θάμνος και αντιστοιχεί στο πoυρνάρι (prunus spinose) με λευκά άνθη και με έντονο μωβ καρπούς, ενώ
συναντάτε σε περιοχές γύρω από το Βυζάντιο, στο Βελιγράδι (Θράκης), στον Όλυμπο
Βιθυνίας, στη Λυκία, στη Σερβία, στη Βεσσαραβία και στην Ελλάδα.
Η όψη του φυτού, που στα ελληνικά λέγεται προύμνη η ακανθώδης ή τσαπουρνιά,
είναι φυλλοβόλος θάμνος έως πέντε μέτρα ύψος, με σκουρόχρωμο κορμό και ακανθώδη
κλαδιά. Όταν ανθίζει, τα άνθη του είναι λευκά και οι καρποί του, τα τσάπουρνα, στρογγυλά σε μαύρο, μωβ και μπλε χρώμα με στυφή και ξινή γεύση. Το δέντρο με όλα τα μέρη
του έχει πολλές και διαφορετικές χρήσεις.39 Μεταξύ αυτών, ο χυμός των καρπών του
βάφει έντονα τα λινά υφάσματα σε κοκκινωπό χρώμα, που ξεπλένοντάς τα αποκτούν
μία μόνιμη ανοιχτόχρωμη μπλε απόχρωση.40
Τέλος, ας σημειωθεί ότι για την υφαντουργία και τη βυρσοδεψία στην Καππαδοκία
χρησιμοποιούνταν οι αργαλειοί για την ύφανση κιλιμιών και μάλλινων υφασμάτων, η
χρήση των οποίων αυξήθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα λόγω της αυξημένης ζήτησης
35. Θ. Τσερπές, Ιστορία της Μεσσηνίας από της εποχής των Σταυροφοριών μέχρι του 1830, Αθήναι 1952, σ. 29.
36. Κ. Άμαντος, «Γλωσσικά», Byzantinische Zeitschrift(BZ) 28 (1928), Leipzig 1928, σ.16, όπου σχολιάζεται η
ερμηνεία της λέξης Πρινοκοκκάς
37. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ./[Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO005.00Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών (1833-1862) / [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAO005.00.SFO01.SFO01.S03.SS01.SS02.F000086, ό.π.
38. P. De Tchihatcheff, Asie Mineure, Description Physique, Statistique et Archeologique de cette contree, Paris
1860, σ. 108, όπου η επιστημονική ταξινόμηση του φυτού/θάμνου prunus spinosa. Εκτός αυτού του είδους αναφέρονται και άλλα είδη όπως Prunus Incana και Prunus Orientalis για την περιοχή της Καππαδοκίας, το μεν στην Καισάρεια σε υψόμετρο 1.200μ και το δε στον Ευφράτη αντίστοιχα.
39. Βικιπαίδεια, «Τσαπουρνιά». Διαθέσιμο στις 3 Ιανουαρίου 2017<https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF
%83%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%AC

40. Wikipedia, the free encyclopedia, «Prunus spinose». Διαθέσιμο στις 3 Ιανουαρίου 2017< https://en.wikipedia.
org/wiki/Prunus_spinosa#CITEREFCoats1992. Πρβ. στο έργο Alice M Coats, Garden Shrubs and Their Histories.
New York: Simon & Schuster, 1992 (1964), Prunus. Σχετική βιβλιογραφία βλ. D. Cardon, - G. du Chatenet, Guide
des Teintures Naturelles - Couleurs de la Nature, Nature des couleurs, Paris/Lausanne: Delachaux et Niestlé, 1990.
Διαθέσιμο στις 3 Ιανουαρίου 2017 < http://www.jfdumas.fr/L-epine-noire-ou-prunellier_a121.html, με σχετικές αναφορές του έργου για την παραγωγή της φυτικής βαφής: «Teinture naturelle les parties à utiliser sont les
prunelles qui devront être récoltées au mois d’octobre. Selon Dominique Cardon (1990), les principes tinctoriaux
sont contenus dans la peau des drupes. Il s’agit d’hétérosides du cyanidol et du delphinidol. La teinture obtenue est
un «joli rose un peu fragile au lavage ». Elle donne de bons résultats sur la soie (Cardon (1990, p. 107). On trouvera
en page 25 de cet ouvrage la façon de procéder pour préparer les baies et les fibres pour obtenir cette teinture».
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από την ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά. Πόλεις, όπως η Καισάρεια, η Καρβάλη και η
Ιντζεσού, χρησιμοποιούσαν αυτούς τους παραδοσιακούς τρόπους για να παρασκευάσουν
χαλιά και υφάσματα ως τις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ οι βαφές για την κατεργασία των
νημάτων ήδη είχαν υποστεί αρκετές τεχνικές αλλαγές.41

Αυτόχθονες και ετερόχθονες Έλληνες.
Το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης επί βασιλείας του Όθωνα

Το πρώτο Σύνταγμα της Επιδαύρου απέδωσε δικαίως την ελληνική ιθαγένεια στους
ομογενείς Έλληνες που κατέφυγαν στην ελεύθερη Ελλάδα και πολιτογραφήθηκαν Έλληνες πολίτες, χωρίς πολιτικά δικαιώματα εκπροσώπησης στην πολιτεία. Οι Μικρασιάτες
που ως μεμονωμένα άτομα συνέρρευσαν στα στρατιωτικά σώματα του Αγώνα, αποκλείστηκαν από τις ευνοϊκές διατάξεις της Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα. Ο Καποδίστριας
συντηρώντας τη διαφοροποίηση των Ελλήνων σε αυτόχθονες-γηγενείς και ετερόχθονες-πρόσφυγες και κατ’ επέκταση, την κοινωνικοπολιτική ανισότητα των διατάξεων
που ψηφίστηκαν στις εθνοσυνελεύσεις, τους οδήγησε πίσω στις πατρίδες τους, εξομαλύνοντας τις σχέσεις με την Υψηλή Πύλη.42 Τότε, απορρίφθηκε και το αίτημα προς την
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας για τη δημιουργία της Νέας Σμύρνης από Σμυρναίους
πρόσφυγες στον Ισθμό. Οι ντόπιοι κάτοικοι αντέδρασαν και η περιοχή διεκδικήθηκε από
τον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμουελ Χάου για την ίδρυση οικισμού προσφύγων στο Εξαμίλι Κορινθίας. Ο Καποδίστριας εφάρμοζε την πολιτική της ουδετερότητας και δεν επεδίωκε τη μείωση του μικρασιατικού ελληνικού πληθυσμού.43
Έργο της Βασιλείας ήταν η κατάρτιση προγράμματος διαμόρφωσης της ελληνικής
οικονομίας και της αυτόνομης εξόδου στις διεθνείς αγορές. Η ανοικοδόμηση της χώρας
σήμαινε ανάπτυξη του εμπορικού στόλου, των εμπορικών συναλλαγών και της αγροτικής
παραγωγής, σύμφωνα με τα σχέδια των Βαυαρών οικονομολόγων από το 1832, καθώς
και εφαρμογή της τεχνολογίας και της διοικητικής οργάνωσης βάσει των αναπτυξιακών
ευρωπαϊκών μοντέλων. Η ανάπτυξη καθυστέρησε τουλάχιστον δύο δεκαετίες, λόγω της
έλλειψης επενδυτών και της ικανοποίησης των αναγκών της κρατικής διοικήσεως. Η
βαυαρική κρατική μηχανή θέλησε να οργανώσει τη διοίκηση και να προσφέρει έργα
υποδομής στην ιδιωτική πρωτοβουλία ως κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Η ελευθερία
των εμπορικών συναλλαγών από τις οθωμανικές πρακτικές φορολόγησης, οι ελεύθεροι
41. Μ. Χουμεριανός, «Αργαλειοί της Καππαδοκίας», 2002, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία <
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3718. Για τα επαγγέλματα των κατοίκων της Καππαδοκίας που καταγράφηκαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά το 1924 πρβ. Βερ. Δαλακούρα, «Η εγκατάσταση των προσφύγων της Καππαδοκίας στον Ελληνικό χώρο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (1995) 267-320.
Διαθέσιμο στις 4 Ιανουαρίου 2021 < https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/
article/view/2438
42. Νόμος της Επιδαύρου, ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμαν της Ελλάδος, (εκδ.) Αγώνος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Δ, Αθήναι 1971, σ. 51. Ε. Βόγλη, «Το μεγάλο έθνος των Ελλήνων και η μικρή Ελλάς. Ζητήματα ταυτότητας και ιθαγένειας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Ίστωρ 15 (2009) 117-147. Ε. Βόγλη, «Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα», Πρακτικά ΚΓ Πανελλήνιου
Ιστορικού Συνεδρίου, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σ. 275-294. Α. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες
και Προσφυγικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 127-128. Τ. Σαλκιτζόγλου,
Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821, ό.π., σ. 197, σημ. 29 και σ. 200, σημ. 37.
43. Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832, Αι Εθνικαί Συνελεύσεις 1, Αθήναι 1971, σ. 618. Π. Καρολίδης,
«Περί Νέας Σμύρνης», Ακρόπολις, 13 Μαΐου 1919. Α. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και Προσφυγικόν ζήτημα,
ό.π., σ. 129 κε. Τ. Σαλκιτζόγλου, Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821, ό.π., σ. 205 κε και σημ. 49, σ. 207.
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γαιοκτήμονες σε συνάρτηση με τον αναδασμό των ακαλλιέργητων εθνικών γαιών με
κίνητρα εγκατάστασης και επιβίωσης των προσφύγων, αποτελούσαν τις βάσεις για την
ανάπτυξη, που θα έλυνε και το δημογραφικό θέμα. Το ενδιαφέρον των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης στην Εγγύς Ανατολή και στα Βαλκάνια, οδήγησε σε επενδύσεις τον
ελληνισμό εκτός συνόρων και παράλληλα επωφελήθηκε ο ελληνισμός εντός του μικρού
ελληνικού κράτους.44
Οι νέοι ηγέτες της Αντιβασιλείας δεν είχαν κατανοήσει τα «ανθρωπιστικά ιδεώδη και
οι γραφειοκρατικές θεωρίες απείχαν εξίσου πολύ από τη νεοελληνική πραγματικότητα».
Παρέμενε δισεπίλυτο το ζήτημα των αγροτικών μεταρρυθμίσεων και η ένταξη του ανυπότακτου μεγαλείου των αρματολών σε καθεστώς ευταξίας. Η κατάσταση βέβαια εξομαλύνθηκε με την απονομή παρασήμων και την ίδρυση του σώματος χωροφυλακής.45 Την
περίοδο της Αντιβασιλείας τα άδεια κρατικά ταμεία, οι καταπατήσεις της εθνικής γης, οι
οικονομικές υποχρεώσεις προς το εξωτερικό και στους Τούρκους ήταν άμεσα ζητήματα.
Βασικό μέτρο ήταν η ίδρυση Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξάρθρωση της φοροδιαφυγής
και την αναδιοργάνωση του οικονομικού συστήματος με συμμετοχή στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό των κεφαλαιούχων σε πλειοδοσίες, των εφόρων, των επάρχων και των
ειδικών υπαλλήλων.46 Η προσδοκώμενη ανάπτυξη επιταχύνθηκε με τη σύναψη εμπορικών
συμφωνιών, που αποκατέστησαν τη διάνοιξη των εμπορικών δρόμων διευκολύνοντας
την επαφή με άλλα κράτη.47 Η εν λόγω εμπορική συμφωνία του Χατζή Χρήστου από την
Καισάρεια σήμαινε τη χρησιμοποίηση των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων που οδηγούσαν
στην Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Στη διερευνώμενη αλληλογραφία, που επεκτείνεται
ως τον Ιανουάριο του 1837, η πληρωμή του «εργολάβου» φυτειών μαυραγκαθιάς ελέγχεται από τους εφόρους και τους επάρχους της Νομαρχίας Αργολίδας.
Ο νόμος της διανομής γης (Ιούνιος 1835) αντίθετα με τον παλαιότερο (Ιούνιος 1834)
αποσκοπούσε στη δημιουργία μίας ευρείας ομάδας ατομικών ιδιοκτησιών, φιλικά προσκείμενων στο στέμμα, που θα αποδυνάμωναν πολιτικά και οικονομικά τους ελάχιστους
μέχρι πρότινος Έλληνες γαιοκτήμονες, προεστούς και οπλαρχηγούς. Στα κριτήρια απόκτησης γης δεν ήταν μόνο η ιθαγένεια και η στρατιωτική θητεία. Περιλαμβάνονταν αυτόχθονες και πρόσφυγες, ιδιοκτήτες και μη γης, φιλέλληνες, εργαζόμενοι και άνεργοι,
όλοι όσοι πολιτικά και στρατιωτικά βοήθησαν στην απελευθέρωση.48 Αντίθετα με τον
Καππαδόκη, οι περισσότεροι πρόσφυγες από τουρκοκρατούμενες περιοχές επέστρεψαν
σε αυτές, διότι οι υποσχέσεις παρέμεναν στα χαρτιά και καθυστερούσε η απογραφή των
εθνικών γαιών. Όπως σχολιάζει ένας ιστορικός, «η αδυναμία αυτοσχεδιασμού κι η επιβολή της τάξης με κάθε τίμημα, αυτή η γερμανική τελειότητα φόρτωσε στους Βαυαρούς την
κακή φήμη της μισητής ξενοκρατίας».49
44. Ιω. Πετρόπουλος - Αικ.Κουμαριανού, ό.π., σ. 16-18.
45. Βολφ Ζάιντλ, Βαυαροί στην Ελλάδα, Ελληνική Ευρωεκδοτική (εκδ), Αθήνα 1984, σ. 123-125.
46. Ιω. Πετρόπουλος - Αικ.Κουμαριανού, ό.π., σ. 41-42, περί της δημοσιονομίας και του φορολογικού συστήματος την περίοδο της Αντιβασιλείας του Όθωνα.
47. Ιω. Πετρόπουλος - Αικ. Κουμαριανού, στο ίδιο, σ. 58, περί μεταφοράς της πρωτεύουσας στην Αθήνα, Δεκέμβριος 1834.
48. Β.Δ., «περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδας 2 (19 Ιουνίου 1835). Ιω. Πετρόπουλος - Αικ. Κουμαριανού, στο ίδιο, σ. 59-60, ο νόμος της διανομής
της γης, Ιούνιος 1835. Ιω. Πετρόπουλος, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (18331843), τ.1, Αθήνα 1985, σ. 274.
49. Βολφ Ζάιντλ, ό.π., σ. 130.
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Μελετώντας την εμπορική αλληλογραφία σημειώνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του
Χατζή Χρήστου για το κτήμα των 18 στρεμμάτων στη Νομαρχία Αργολίδας-Κορινθίας.
Ήταν το εθνικό περιβόλι του γνωστού Οθωμανού διοικητή της Κορίνθου, Κιαμήλ Μπέη.
Οι ρίζες της μαυραγκαθιάς είχαν φυτευτεί στα Εξαμίλια της Κορίνθου μαζί με τα αμπέλια
Σμύρνης και τη σταφίδα Κορίνθου. Η περιοχή με το περιβόλι του πασά Κιαμήλ Μπέη περιλάμβανε ένα από τα περίφημα παλάτια του στην Κόρινθο. Ο Καππαδόκης ζήτησε να
ενημερωθεί, όταν το παλάτι θα εκποιούνταν με πλειοδοσία. Η αίτησή του υποδηλώνει το
επιχειρηματικό ενδιαφέρον του Μικρασιάτη για την υπόθεση της γνωστής, αμύθητης
περιουσίας του Κιαμήλ Μπέη στην Παλαιά Ελλάδα. Ο Κιαμήλ Μπέη ήταν ο διοικητής του
Καζά της Κορίνθου από το 1815 και η εξουσία του απλωνόταν σε 163 χωριά.50 Στον ξεσηκωμό των Ελλήνων βρισκόταν στην Τριπολιτσά, όπου αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε
στον Ακροκόρινθο παραμένοντας όμηρος για ένα χρόνο. Κατά την επέλαση του στρατού
του Δράμαλη δολοφονήθηκε από τους Έλληνες, όταν εγκατέλειψαν το κάστρο. Το πλούσιο παλάτι του πυρπολήθηκε από τον Παπαφλέσσα λίγο μετά την επανάσταση, αφήνοντας
ερείπια και όρθιο έναν μόνο πύργο.51 Αυτά τα ερείπια αναφέρει στην αίτησή του για την
απόκτηση του εθνικού περιβολιού του παλατιού ο Χατζή Χρήστος από την Καισάρεια.
Την περίοδο αυτή γεννήθηκαν για το Κάστρο του Ακροκορίνθου πλήθος μυθεύματα
και θρύλοι, που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα και αφορούν τα αμύθητα πλούτη του ισχυρού ηγεμόνα. Η λαφυραγώγηση της τεράστιας περιουσίας του Κιαμήλ Μπέη αποτέλεσε
σημαντικό έρεισμα για τη συνέχιση του επαναστατικού αγώνα. Τα αρχεία της Ελληνικής
Παλιγγενεσίας52 αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της επιβίωσής του, καθώς και τις
ενέργειες των στρατιωτικών και διοικητών της προσωρινής διοίκησης για απόσπαση
ομολογίας περί των θησαυρών του. Τελικά ένα μόνο μεγάλο χρηματικό ποσό παραδόθηκε στον Δράμαλη, με υπόδειξη της κρύπτης από τη γυναίκα του, την Γκιούλ Χανούμ.
Ορισμένα προβουλεύματα της περιόδου καταγράφουν τις αυστηρές οδηγίες της Διοίκησης για τις συνθήκες κράτησης του Κιαμήλ Μπέη, ώστε «ουδείς να τολμήση να υπάγη εις
αντάμωσιν του Κιαμήλ Μπέη και των χαρεμιών του άνευ αδείας της Διοικήσεως».53
Ο Καισαρέας αγωνιστής ενδιαφέρθηκε για το παλάτι του πασά54 στο βορειοανατολικό σημείο της πόλης, σε φυσικό πλάτωμα και με θέα τον κάμπο και τη θάλασσα. Πολλοί
ξένοι περιηγητές μας παρέδωσαν αρκετές πληροφορίες.55 Όλο το κτήριο βρισκόταν εντός
50. Μ. Σακελλαρίου, «Η Πελοπόννησος κατά τη β΄ Τουρκοκρατία (1715-1821)», Verlag der “ByzantinischNeugriechischen Jahrbucher”, Athen 1939, ανατύπωση εκδ. Ερμής, Αθήνα 2009, σ. 46. Αργολική Αρχειακή
Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού, «Κιαμίλ Μπέης Κορίνθου (1784-1822)» 10 Νοεμβρίου 2009. Διαθέσιμο
στις 12 Ιανουαρίου 2017< www.argolikivivliothiki.gr
51. Λ. Αποστολίδης, Η Κορινθία στην επανάσταση του 1821, τ. 2, (Κορινθιακή Βιβλιοθήκη), Αθήνα 1971, σ.
8-9. Περί των ερειπίων και του εναπομένοντος πύργου πρβ. Burnouf Emile, D’ Athenes a Corinthe, Arthus
Bertrand Editeur, Paris 1856, σ. 41, 43.
52. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 1, 11-12, Έκδοσις Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων 1857
(επανεκδ.1971), 1978, 1979, < http://paligenesia.parliament.gr/periexomena.php?tm=1.
53. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Λυτά έγγραφα Υπερτάτης Διοικήσεως & Εκτελεστικού - Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1823-1824), τ.11, Έκδοσις Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων 1978, σ. 7, 148. Στο
ίδιο, Λυτά έγγραφα του Βουλευτικού Α΄& Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1823-1824) – Τέταρτος (των λυτών
εγγράφων Α΄ & Β΄ Βουλευτικής. Περιόδου), τ. 12, Έκδοσις Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων 1979, σ. 19.
54. Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού, «Κόρινθος, το κάστρο του Κιαμίλ-μπέη, Th. du
Moncel, 1843», 10 Νοεμβρίου 2009. Διαθέσιμο στις 12 Ιανουαρίου 2017< https://argolikivivliothiki.
gr/2009/11/10/kiamil/#jp-carousel-16651
55. Περιηγητές των αρχών του 19ου αι. στην Πελοπόννησο: William Martin Leake, Travels in the Morea, John

184

περιβόλου, διέθετε δύο πύργους και χαρέμι, ενώ στη βάση του βραχώδους πλατώματος
υπήρχε πηγή νερού, τα «Λουτρά της Αφροδίτης». Επρόκειτο για ιδιωτικό χώρο του εξωτερικού κτηριακού συγκροτήματος, μία φυσική δεξαμενή νερού, που εξυπηρετούσε τις
ανάγκες του σπιτιού και των ενοίκων του.56 Μετά την πυρπόλησή του συνεχίστηκε η
ερήμωση57 και έκτοτε μέχρι τις πρόσφατες ανασκαφές (1960) υπάρχουν μόνο απομεινάρια τοίχων, ίσως το λουτρό, και μία σκάλα προς το υπαίθριο λουτρό.58 Η συγκεκριμένη
πηγή όμως, τροφοδοτούσε τις καλλιέργειες του νέου ιδιοκτήτη του εθνικού περιβολίου,
του Χατζή Χρήστου από την Καισάρεια. Οι κήποι του Κιαμήλ Μπέη επομένως, συνέχισαν
να καλλιεργούνται κατά τη Βασιλεία του Όθωνα. Σήμερα, πολλές μελέτες προκύπτουν
από τις έρευνες των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των αρχαιολογικών ερευνών στον χώρο.59

Επίλογος
Η συγκεκριμένη διερεύνηση των αρχειακών πηγών με επίκεντρο την οικονομία της
εποχής λειτουργεί προσθετικά στη μελέτη της ιστορίας του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους. Επίσης, με την εξέταση των αρχειακών δεδομένων στα οθωνικά αρχεία αναδεικνύεται η ενδιαφέρουσα προσωπικότητα του Μικρασιάτη αξιωματικού Χατζή Χρήστου
από την Καισάρεια Καππαδοκίας, που συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση.
Πρόκειται για έναν ήρωα, που απέκτησε μετάλλιο ανδρείας με αντίστοιχο δίπλωμα
αριστείας επί βασιλείας του Όθωνα και συγχρόνως σημαντικά οικονομικά προνόμια.
Ειδικότερα, απέσπασε την έγκριση της Αντιβασιλείας του Όθωνα για τη διεξαγωγή
εμπορικών δραστηριοτήτων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εισάγοντας τα δενδρύλλια της μαυραγκαθιάς από την πατρίδα του, που θεωρούνταν πολύτιμη πρώτη ύλη για
την παραγωγή χρωστικών ουσιών στην υφαντουργία. Στη συνέχεια, ο Χατζή Χρήστος ο
Καισαρεύς έλαβε οικονομική επιχορήγηση και έγινε ιδιοκτήτης εθνικής γης, όταν άλλοι
Μικρασιάτες αγωνιστές και πρόσφυγες επέστρεφαν στις πατρίδες τους. Η εξασφάλιση
100 στρεμμάτων στον Ισθμό της Κορίνθου ως επιβράβευση για την προσφορά του στον
Αγώνα της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων, καθώς και η επιδίωξή του να προσαρτήσει τμήμα της αμύθητης περιουσίας του πρώην Οθωμανού διοικητή της Κορίνθου, Κιαμήλ Μπέη,
υποδηλώνουν τη δυναμική προσωπικότητα του Καππαδόκη με τις πιθανές φιλοδοξίες
του στην περιοχή.
Καταλήγοντας, η εξέταση και η σύνθεση όλων των προαναφερθέντων ιστορικών
δεδομένων διαφωτίζουν τη δυναμική παρουσία των Μικρασιατών στον ιστορικό χρόνο,
όχι μόνο με την ηρωική συμμετοχή τους στον Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αλλά
και με τις δράσεις τους στην εξελικτική πορεία ανάπτυξης και διαμόρφωσης του νεότερου
ελληνικού κράτους.

56.
57.
58.
59.

Murray Albemarle Street, London 1830. Hugh Williams, Travels in Italy, Greece and the Ionian Islands, τ. 2,
Archibald Constable and Co., Edinburgh 1820. Henry Sir Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia during the years 1812 and 1813, τ. 2, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, Paternoster-Row, London 1815. John Galt, Letters from the Levant, T. Cadell and W. Davies, London 1813.
John Scott- John Taylor, The London Magazine, September to December 1826, τ.VI, Hunt and Clarke, London
1826, σ. 181. Henry S. Robinson, «Excavations at Corinth, 1960», Hesperia, XXXI 2 (1962), σ. 120, 130.
Salvator Ludwig, Περίπλους του Κορινθιακού Κόλπου, (μτφ.) Γιώργος Γιαννόπουλος, Κιάτο 2000, σ.215.
Henry S. Robinson, ό.π., σ. 120-130.
Δημ. Μπάρτζης, Τα παλάτια του Κιαμήλ Μπέη στην Κόρινθο, Ιούνιος 2015. Διαθέσιμο στις 4 Ιανουαρίου
2021< https://www.academia.edu/13086210
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Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων 25ης Μαρτίου,
περιόδου 1897 – 1967

Από το Αρχείο του Κώστα Νίγδελη - Συγγραφέα
Προέδρου Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως.
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γενικότερα, με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και με πολίτες.
Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου περιλαμβάνονται η έρευνα, μελέτη
και εκπόνηση προγραμμάτων, η ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, οι εκδόσεις, η προκήρυξη υποτροφιών, η καταγραφή στοιχείων του
μουσικού και ορχηστικού πολιτισμού, η διδασκαλία παραδοσιακών τεχνών,
η λειτουργία μουσείων, η διεξαγωγή εκθέσεων και η οργάνωση εκδηλώσεων
και συνεδρίων.
Οι πόροιτου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προέρχονται από το Δήμο Ν. Ιωνίας. Παράλληλα, ενίσχυση προσφέρουν οι δωρεές και χορηγίες φορέων και φυσικών προσώπων.

Το Κέντρο στεγάζεται σε ανακαινισμένους χώρους του συγκροτήματος κτιρίων του Δήμου Νέας Ιωνίας που βρίσκονται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ
4, πολύ κοντά στο σταθμό των Η.Σ.Α.Π.
Σε καθημερινή βάση, υποδεχόμαστε το κοινό από τις 09:30 έως τις 13:00.

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Γραφεία: Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Νέα Ιωνία 142 34
Αρ. Τηλ.: 210 2795012 Fax: 210 2790775
Ηλεκτρ. διεύθ.: Kemipo@otenet.gr
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Κατά την περίοδο της έκδοσης του εν λόγω βιβλίου το Διοικητικό Συμβούλιο
του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
του δήμου Ν. Ιωνίας, αποτελούσαν, οι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Σταμάτης Γλιγλίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ξένια Παλλιόγλου

Φωτεινή Καραβία

ΜΕΛΗ:

Γκέλυ Σακκαλόγλου

Ελένη Χατζή

Ελένη Αλατσίδου

Γιάννης Ιωάννου

Γεράσιμος Λυκούδης

Ουρανία Κουτούλα

Χρήστος Χατζηϊωάννου

Ζαχαρούλα Καραβά

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Σωτήρης Βάρβογλης

Χάρης Σαπουντζάκης
Γιάννης Ηλιού

Λαμπρινή Σπανοπούλου

Γιώργος Νουβέλογλου

Ευγενία Χατζόγλου

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Κούλα Μπρόλιου

Χρυσάνθη Αθηνάκη

Έλσα Ανθρακίδου

Τάκης Κωστιδάκης

Γιάννης Κοντίτσης

Δήμητρα Φίλιππα

Δημήτρης Ανθόπουλος

Καλλιόπη Στεριάδου

Ανδρέας Ανδρουλάκης
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