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Στο έξώφυλλο ό Μακρυγιάννης σε λιθογραφία τού

F. Ηαnfstαengl, τυπωμένη στο Μόναχο; στα 1828,
πάνω σε σχέδιο τού Κω·Ι Krαzeisen που φιλoτεχ'V'ή

θηκε, έκ τού φυσικού, στην Α ίγινα, το 1827.

( ΕΙκονογραφία τοσ ' 2 1 ,

σ.
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σΤΟΡ'ηματικ'η βιογραφία, βιβλιογραφικα τεκμ'ηριωμένη . Πρώ
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κίμια για τοός: Μ. "Αβλιχο, Γερ. Βώκο, Ι. Γρuπocρη, Μ. Ζώτο,
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1969.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ (Ίστορικες 3ιαστOCσεις του epuxou
,ou). ΊσΤΟΡΙΥ-,η μονογραφία, 1972.
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Στην παλληκαριά τού έλληιιικού λαού
που τό πάθος του για τη λευτερια και
τη δικαιοσύνη uνθισε και πολυκάρπισε
στην καρδια τού Μακρυγιάννη.

Στό ΒλαχογιΔlΙνη που τόν ανάστησε,
μέσ' απ' τόν lδιο του τό λόγο, αγω
νιστή και στοχαστη και μάρτυρα.

ΚΙ δλων μας το α Ιμα θέλει νά 'μπει μες στ' αύλάκι,

το ιδιο το χωράφι να ποτίσει, στρατηγέ μαςΙ
Τι πια δεν ε'ίμαστε στο «εγω)) ώς Έσυ μας τό 'πες
μα σήμερα ε'ίμαστε στο «εμείς)), κι ας μαζωχτούμε
σ' ενα σκοπόν, αν θέλουμε να φκιάσουμε χωριο και
[ κόσμοΙ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΠΕΛΙΑΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Όπως ενα ποτάμι προχωράει όλοένα, χωρις να
σώνεται ποτέ, κρατημένο απο κεφαλάρι αστείρευτο,
κι' δρθώ1lει, με την περίσσια δύναμή του, λόγγους από
δέντρα και περιβόλια και πολιτείες, κάστρα και μετε
ρίζια, κι' αγκαλιάζει τον κόσμο όλόκληρο με τη δρο
σιά του, ετσι γερη κι' όλοταίριαστη με το ρυθμο τού
πανάρχαιου τραγουδιού της δικαιοσύνης και τ1Ίς αλή
θειας, εΙναι ή συνείδηση τού 'Ελεύθερου 'Ανθρώπου.
Και μια τέτοια συνείδηση, δρθόκοφτη, γεννήτρα μύ
ριων δημιουργικών στοχασμών, κραυγη τής 'ίδιας τ1Ίς
ζωής, τής τόλμης και τής πίκρας και τής απαντοχής
για το καλύτερο που δεν στερεύει, στεριώνει όλοένα
τον κοσμο και τον ανεβα'ζει.
"

"

�

Δέντρο απο τούτο το ποτάμι κρατημένο, μορφη
πού, μέσα απο το πάθος τής λευτεριας και τ17ν αστραπη
τής δικαιοσύνης, ανυψώθηκε στους χώρους τής απιθα
νότητας και τού θρύλου, εΙναι κι' ό Μακρυγιάννης. Με
την ακεραιότητα τού χαρακτήρα του, με τη φωτια τής
καρδιας του, τη λάμψη τού νού και τη σπαθια τού λόγου
του, αποτελεί ενα παράδειγμα όλοκληρωμένης ζωής.
00 Μακρυγιάννης, έτσι καθως δείχνεται σ' όλό

κληρη τη ζωή του κι' οχι μονάχα απο τη δική του
απολογηΤΙΚ1] μαρτυρία, αλλα από τη γενικότερη ίστο11

ρικη θεώρηση τού Είκοσιένα και τ1Ίς μετεπαναστατικής
περιόδου, εκπροσωπεί και συμπυκνώνει τα άδρότερα,
τα πιο αντιπροσωπευτικα χαρακτηριστικα τού Νεοέλ
ληνα. Μέσα στην αδιάκοπη και δημιουργικη αγρύ 
πνια του για το Γένος, αστράφτει ή πανάρχαιη λάμψη
τής Φυλ1Ίς, αλλα και το πνευματικο ύπόβαθρο τής
ίστορικής διάρκειας, ή φωτεινη εκείνη εκσταση που
χάρη σ' αυτην ό Cίνθρωπoς προωθείται στο θαύμα.
Μέσα του λουλουδίζει αδιάκοπα ή εθνικη αυτο
γνωσία κι' ενεργεί με αποκαλυπτικη και συγκλονι
στικη ύπευθυνότητα. Με την πίστη που εχει στο δί
κηο και την αρετή, με την τόλμη που τον διακρίνει, αλλα
και τη θρησκευτική του εγρήγορση, κατορθώνει να
πραγματοποιεί το μεγάλο εργο. Άπο τη βαθύτερη
σύνδεσ17 του με τις απροσδιόριστες ρίζες, απ' οπου
βλασταίνει ή ομορφια και 1] αλήθεια τής ζωής, γνω" τιποτα πιο" ακριβο' δ εν
' υπαρχει απο τη' λευτερι'ζει πως
ρια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και Θα πολεμή
σει για τ1] διασφάλισή τους, με παραδειγματικη συνέ
πεια, που αγκαλιάζει όλόκληρη τη ζωή του.
Ή ανθρώπινη ελευθερία, εξ Cίλλoυ, δεν ε Ιναι στα
τικο φαινόμενο, ενα αποκτημένο ή προσφερόμενο αγαθο
στην ίσΤΟΡΙΚ17 μας πορεία. ΕΙναι ή αγωνία τής κάθε
στιγμής που πρέπει να πολεμiiμε για να την κερδί
ζουμε. ΕΙναι ή αγωνία που μiiς επιτρέπει να μετέ
χουμε στο απροσμέτρητο μεγαλείΟ τού βίου, προεκ
τείνοντας την προσωΠΙΚ17 μας αυτοτέλεια μέσα στο
χώρο τού κόσμου και τής αίωνιότητας.
�
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Ο Μακρυγιάννης κυριαρχεί στο ΕΙκοσιένα και κατο
ΠΙ1/ά, για την παλληκαριά, τη δικαιοσύνη, την ανιδιο
τέλεια, την ηθικη έξαρση, την καλλιτεχνικη εύαισθη
σία και το φλογερό του πάθος για τη λευτεριά. Σή
κωνε αδιάκοπα το λογισμό του απο τις αδύναμες κι '
αρρωστιάρικες πηγες και τον ανύψωνε στα πεντακά
θαρα και βουερα κεφαλάρια τής εθνικής μας αύτο
γνωσίας. 'Έτσι, παραδομένος μέσα στο θρύλο τού Γέ
νους που Όλο τον ζέσταινε και τον π'ύργωνε μέσα του ,
στέΡΙω1lε το έργο του, έργο να λαμποκοπάει καθαρο
σύνη και άπλότητα. iV!προστα στη λευτερια και τψl
αλήθεια δεν λογάριαζε τίποτα, οϋτε και το θάνατο,
μια που αύτα τα δυο συγκροτούσαν τη λαχτάρα που
τον έδε11ε με τη ζωή. Κι' έτσι, με το έργο του το πολύ
τιμο και τον κοφτερό του λόγο, που μπαίνουν σαν την
πιο καλόδεχτη κι ' ακριβη ανάσα δροσιάς στις καρδιές
μας, ανυψώθηκε σε σύμβολο τού Νέου <Ελληνισμού,
παράδειγμα ηθους και ύπόδειγμα βίου.
Για το κάθε τι ενεργεί γ(!l]γορα, αλλα με περί
σκεψη και φρόνηση . ΕΙναι προετοιμασμένος για τις
μεγάλες χαρες και τις μεγάλες πίκρες. Γνωρίζει πώς
το ατομο διαδραματίζει βασικο ρόλο στην πρόοδο και
την προκοπη τού συνόλου. Αύτη ή ατομικη εύθύνη,
που εξακτινώνεται προς τον πλησίον σαν δωρεα τού
χρόνου και προσφορα αθανασίας, ε11/αι ή ενσυνείδητη
παρόρμησή του προς τα μεγάλα και τα ύψηλά.
Ό Μακρυγιάννης ενεργεί σαν συνισταμένη τών
δυνάμεων τού Νέου Έλληνισμού. Στις ενέργειές του
<
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ύπάρχει και ή όρμη τού αύθορμητισμού και τό μεγα
λ ε ίο τής άνιδιοτέλειας και 1] λάμψη τής τρυφερότητας.
Ή τόλμη συνεργεί με τη φρόνηση. Και τό εργο άντι
προσωπεύει, σαν πράξη δικαΕωσης τής άληθινής ζωής,
τη γενναιότητα τής καρδιας και την άκτινοβολΕα τής
ψυχής.
«< Ο Μακρυγιάννης - γράφει ό Βλαχογιάννης - ού
δέποτε εκαμψε τό πνεύμα ή τό σώμα, την γλώσσαν ή
τα δπλα, καθως οVτε και την γραφΕδα. <Ως ύπήρξε
λΕαν άπαιτητικός καθ ' έαυτού, όμοΕως ύπήρξε και πρός
τους ι1λλους προκειμένου περι τών συμφερόντω1' τού
εθνους αύτού . . <Η δλη έσωτερικη έργασΕα κατα τό
μακρόν διάστημα τής συγγραφής (τών 'Απομνημονευ
μάτων) εΙναι φαινόμενα πνεύματος μεγαλοφυούς, ϊδιον
πνευματικόν βΕον ζήσαντος, άφοσιωθέντος έν τ'fί θεω
ρlq. κόσμου όλοκλήρου, τόν όποίον άναπαριστij. οχι
μόνον έν πραγματικότητι, άλλα και έν πo ιητικ'fί δυ
νάμει σημαντικ'fί»l.
'
« ΑναγνωρΕζουμε - γράφει ό Γιώργος Θεοτοκας τόν πιό άτόφιο Έλληνισμό στην καλλιτεχνική του
ίδιοσυγκρασΕα - στην εμφυτη κλΕση του πρός τό άπλό,
τό φωτεινό, τό άδρό και συνάμα τό Ιδανικό, κλΕση
που συνδυάζει τη μαστορια τών βιοτεχνών τής Έλ
λάδας, την κληρονομια τής βυζαντινής τέχνης και
την ύποσυνεΕδητη έπΕδραση τών άρχαΕων ναών, στό
βαθυ και συγκρατημένο συ1ιαισθηματισμό του, στην
αΙδω τής καρδιας του, στα καυτερά του πάθη που βρά
ζουν ύπόκωφα και ξεσπάνουν σε θύελλες, στην έλεύ.
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θερη και παιχνιδιάρικη φαντασία του, στό μυαλό του
τό τόσο «ρωμαίικο», ανήσυχο, ανικανοποίητο, ι3ξύτατο,
θετικό και μαζι ονειροπαρμένο, στην ήθική του συνεί
δηση, στις ίδω>ικες και συνάμα τις πρακτικες τάσεις
της, στη λατρεία του τής αλήθειας, στην ακατάπαυστη
επίκλησή του τής δικαιοσύνης, στό ακοίμητο πνεύμα
τής εθνικής και τής ατομικής ανεξαρτησίας που κυ
βερνα όλόκληρη τη ζωή του, στην ανάγκη που νιώθει
να αγωνιστεί για να γίνουν τα ίδανικά του πραγματι
κότητες, στην [ξοχη, τέλος, λεβεντιά του, στην πεΡ1]
φανη στάση του απέναντι στη ζωη και τους ανθρώπους,
τους φίλους δσο και τους εχθρούς, στην αύτοθυσία του
και στην περιφρόνησή του του θανάτου»2.
«Ό βίος τού Μακρυγιάννη - λέει ό Σεφέρης
ε Ιναι ένα μεγάλο κομμάτι τής ζωής του Έλληνισμου
στα έξήντα πρώτα χρόνια τού περασμένου αίώνα. <Η
ίστορία του Μακρυγιάννη ε Ιναι περισσότερο από μια
ίστορία γεγονότων. ΕΙναι μια ίστορία τών συναισθη
μάτων του λαού του στη μεγάλη αύτη περίοδο που
γέννησε τη σημερινη Έλλάδα . . . Πολέμησε, αγω
νίστηκε, πίστεψε, σακατεύτηκε, αηδίασε, θύμωσε.
'Αλλα εμεινε - δπως βγαίνει από τό γράψιμό του τό
απελέκητο - πάντα ι3ρθός ως τό τέλος: ανθρωπος στό
υψος τού ανθρώποω)3.
Ό Μακρυγιάννης, χάρη στη συμπύκνωση τών
αρετών που διέθετε, αρετες που ενυπάρχουν σαν πηγη
δράσης στην έλληνικη εθνότητα και που καταξιώνουν
στό χώρο και τό χρόνο αύτη την ίδια την ανθρώπινη
15

παρουσία, εμελε να πάρει εναν οίκουμενικότερο χαρα
κτήρα συμβόλου παλληκαριας, άξιοπρέπειας, ηθικής
άκεραιότητας. Και ε Ιναι χαρακτηριστικη ή μαρτυρ ία
τού 'Άγγλου καθηγητη και συγγραφέα Philip Sherrαr'd
που εκλεινε μια διάλεξ1] του για το Μακρυγιάννη,
το 1962, με τούτα τα λόγια:
«'Άνδρες δπως ό Μακρυγιάννης μας κάνουν έντύ
πωση, οχι με μια μόνο πλευρα τού έαυτού τους - για
τις διανοητικές τους ίκανότητες η για το έπίπεδο τής
παιδείας τους η για την τεχνική τους έπιδεξιότητα η
και για το πλήθος τών γνώσεών τους. Μας κάνουν έν
τύπωση με τη συνολική τους παρουσία, με το ίδανικο
τής πληρότητας που ένσαρκώνουν. Ήρωϊκος μαχη
τής, σοφος άπο ενστικτο, συγγραφέας, όραματιστης και
τελικα μάρτυρας - δλα αύτά: ό Μακρυγιάννης. 'Όπως
ό Δ ον Κιχώτης, που ε Ιχε έπίσης το θάρρος να διακηρύ
ξει και να έφαρμόσει το ίδανικό του σε πείσμα κάθε
ύλικής πραγματικότητας, εχει γίνει για την Ίσπανία
σύμβολο τού πιο εύγενικού στοιχείου τής φύσης της,
ετσι και ό Μακρυγιάννης μπορεί να γ ίνει παρόμοιο
σύμβολο για την'Ελλάδα. Και τέτοια σύμβολα δεν μέ
νουν άπλώς έθνικά, παρα γίνονται οίκουμενικά, γιατι
εχουν τη δύναμη να κεντρίζουν και να πλουτίζουν την
καρδια και το νού τού άνθρώπου». 4
'ο Μακρυγιάννης άνυψώνεται στους κορυφαίους με
τη φωτεινή του πίκρα, με το φεγγοβόλημα τής καρ
διας και την άστραπη τού λόγου του και παίρνει, με τον
άγέρα τής λεβεντιας του, μια πρωτοκαθεδρία στο θαυ16

μασμό μας για τις φυσιογνωμίες τού Εικοσιένα και
τών πρώτων μετα την απελευθέρωση χρόνωνS•
Ηταν ό αγωνιστης που όλοένα ανυψωνόταν απο
την φθορα του, που άδιάκοπα αντιμαχόταν τις αδυνα
μίες του και δοκιμαζόταν και χανόταν μέσα στην εύ
λογημένη οργή του και τα δάκρυα και το a l,ua, για να
βγεί απο κεί πάμφωτος, πρωτόγονα αληθινος και
ώραίος, σε μιαν εκσταση λεβεντιας και ηθους.
" μεσα μας η ιστορικη
'
.c:ια
17θ'ως απ
και' βαθαινει
< λωνεται
του μνήμη, εκείνο το θεσπέσιο τραγούδι τής παλλη
καριας, τής ορθοφροσύνης, τής συ1,έπειας, εΙναι σα
ν' ακούμε το στέρεο λόγο τών εθνικών του διδαχών,
σα ναρχεται μέσα απο το χρόνο ό πιο μελωδικος αγέ
ρας που μας τον φέρνει ολοζώντανο μπροστά μας,
ακέριο, αγέρωχο, πολεμιστη και τραγουδιστ1j, «πα
τριδοφύλαΚα» , δπως ό ϊδιος αποκάλεσε τον έαυτό του.
Αύτο το ζωντάνεμα τής μορφής του επιχειρούμε στο
εργο αύτό, δίνοντας χαρακτηριστικα στοιχεία τής
ζωής του, ετσι καθως τον δένουν με την Έλλάδα και
την αιωνιότητα.
τ

«

,

Ή μυθιστορηματικη αύτη βιογραφία ε Ιχε κυκλο
φορήσει σε πρώτη εκδοση το 1964. Ή εκδοση εκείνη
περιλάμβανε και δυο μελέτες: Μια γενικη θεώρηση τής
φυσιογνωμίας τού Μακρυγιάννη και μια κριτικη - αι
σθητικη ανάλυση τών « 'Απομνημονευμάτων» του. < Η
πρι(πη, αναθεωρημένη, αποτελεί, την εισαγωγή, ενώ
ή δεύτερη, περιορισμένη, ενσωματώθηκε στο εργο.
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'·Η νέα εκδοση στο σύνολό της είναι ξαναπλασμένη

και συμπληρωμένη με νεώτερα στοιχεία. Μέρη τού
εργου, που με τη δοκιμιογραφική τους μορφη διαφο
ροποιούσαν τη λογοτεχνική του ένότητα, απαλείφθη
καν, συντμήθηκαν ή δόθηκαν με τον τρόπο που επι
βάλλει ή καθολικότερη δομη τής μυθιστορίας. 'Όλα,
και στη νέα μορφη τού εργου, εγιναν με στόχο να δοθεί
αυθεντικα ή φυσιογνωμία τού Μακρυγιάννη, σε συ 
νάρτηση με την εποχή του. ΤΟ λογοτεχνικο ανάπλασμα
τής ζW1jς του, δένεται και με την ίστορικη πραγματι
κότητα. Μαρτυρία ίστoρικfίς αλήθειας αποτελούν και οί
σημειώσεις που συνοδεύουν το εργο. Σε εΙσαγωγικα
και χωρις βιβλιογραφικη παραπομπή, μικρα χαρακτη
ριστικα αποσπάσματα ή μεμονωμένες φράσεις τού
Μακρυγιάννη απο τ' «'ΑπομνημονεύμαΤα» του, συμ
περιλήφθηκαν στο εργο, και σαν δείγμα πλαστικής
άρμονίας τού λόγου του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ι'ΩΤΟ

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Αστραμα χαρας
στη ν αγωνία της σκλαβιας
Η

Λιγόσπιτο τ' 'ΑβΟΡlτι,l με τα οέντρα κα!. τα μι
κροχώραφα, ά.νά-Οιπλα στ!.ς κατεβασιες του Μόρνου,
κατα τα μέρη του Λιοορικιου, ά.π' οπου τρομερος άπλω
νόταν ό κλεφταρματολικος ά.νασασμός, -ηταν ώστόσο
όμορφο, μ' ολη .τη σκλαβια κα!. .τη φτώχια του. Μι
κροπερίβολα, αυλες που χρόνια πρόσμεναν να φουντώ
σουν οί πασχαλιές,κά-μποσα καρπόοεντρα,καρυοιες το
περισσότερο, εοεναν τα σπίτια όλοτρίγυρα. Οί ανθρω
ποί του, βoυνΎjσια γεροκλώναρα,οουλευαν .τη Υης, πι
κρα ζεμένοι στΎjς σκλαβιας το σιοερά-λετρο, χωρ!.ς ποτε
να ξεκόβουν ά.πο .την πίσΤ1j τΎjς λευτεριας τους.
Σε τουτο τον τόπο -ηταν ά.πο τα παλια τα χρόνια ρι
ζωμένοι οί πρόγονοι του Μακρυγιά-ννη. Κά-ποιος ά.π'
αύτους βγΎjκε με κά-μποσους αλλους συντοπίτες του
στο κλοφί, έβooμΎjντα τόσα χρόνια πρ!.ν ά.πο .τη γέν
V1jσ1j του παλλ1jκαριου. Πά-λαιψε με τον τουρκο πoΛU
καιρό, ύστερνα πιά-στηκε με μπαμπεσια κα!. τον εκαμαν
κομμά-τια, μας λέει μια. τoπικ� ά.νεξακρίβωτη παρά-
Οοση. 'Όλα τα. κοντοχώρια εΤχαν πλ1jρώσει με πoΛU
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αίμα XIΧL φωτια. τον κλεφτοπόλεμο. 'Όμως'ή περίτραν η
ΠUΡκαγισ., μέρα με τ� μέρα, γιγσ.ντωνε. Καμμια. νερο
πoντ'� οε μπορουσε να. σβόσει τ�ν τρομερ-ή ΤΊ)ς 06VlΧfl:fJ·
Ή μά.νlΧ του ΜIΧΚΡuγιά.ν'J"fJ, � Βlχσιλικ-ή,2 �τlΧν μια.
γuνιχίκιχ γεp'� κι' ομΟΡψfJ, που οεν την επιανε ευΚOλlΧ
'
'fJ( κοuρασΊ).
.. ντεχε το, ΙοΙΟ
,'� στο, χειμωνιocταο
Ι
βορια
,
"Α
XOΙL το κά.μα του καλOκlΧφΙOυ, 8πως 8λοι οί άνθρωποι
που όλοχρονLς παλεuοuν με τ� Υη. Έοω XIΧL κσ.μποσο
ZlΧφO εΤχε πολuβαρUνει. 01. γειτονιες της ευXOντlΧ'l «μ'
"
,
"
,
)
....
ενlΧ
γιο»,
κι ' ιχuτη
καμocρωνε
κι , εuχιχριστοuσε.
- Νάχεις το νου crou, ελεγαν οί γερόντισσες. Να.
φUλά.γεσocι. Mπoρε�, ετσι με τ�ν OCποκοτιά. aou, να. χσ.
σεις άζlΧφνα ετοιμο ΠIΧΙOΙ
'Όμως ιχυτη που ν' OCκοόσει. 'Η OCνέXειlΧ, � φlΧμελ'
" xνlΧν φριχτο'β"αρος απανω
ιoc , ο"λα ερι
ΤΊ)ς. " Ε πρεπε να'
ι
παλεόει μlχζL με τον άντρlΧ ΤΊ)ς στα. λίγα χωραφά.κια,
τα, �ο ικα, τοuς, για" να β�"
YIJJ\ O Uν, λ ιγοστο,
" το ψωμι' της
χρονιocς τοuς.
Μέρα κlΧλOκlΧφιά.ΤΙΚΊ), να. ζεσΤlΧίνει με την όμορφισ.
ΤΊ)ς την πικραμένΊ) καρΟια. του ocνθρώποu κι' όλουθε
να. μοσχοβολά.ει ό τόπος, σε μια. γλuκεια. ocνa:σεμια. ζω"Yjς.
' Η Bασιλικ� είχε OCπο νωΡLς κιν-ήσει για. το χωρά.φι.
,
Α νlΧγά.λιαζε � καρΟισ. της καθ�)ς OCνlΧλOγιζόταν το κΙΧ ι
νοόργιο ΠΙΧΙΟL που θάφερνε στον κόσμο. 'Έφτασε στο
χωρά.φι κι' άρχισε τ� oouXELάo. Να. μαζώχνει κlΧλlΧμπO
κιες xoιt να. σιά.χνει τους ποηστηΟες. Ξιχπόστασε για.
λΙγο το μεσημέρι, XOΙL τ' OCπόγΙOμlΧ, νωρίς, π-ηρε το
ορόμο του γuρισμου. Περπά.τlΧγε OCργά., ετσι καθως �τ(Y.ν
20

βαρεια χι' � λαχτάρα φτερούγιζε μέσα ης. Ό ·�λιoς
χρύσωνε τα μαυρα ΤΊjς μαλλιά, το έλιΧφρο ιΧεράΧι πού
φερνε � ρεματια tXχνοaρόσιζε το πρόσωπό ΤΊjς. Για
μια στιγμ"ή , οπως � λά.1.LψΊj τΊjς άστραπΊjς, ό πόνος πέ
ρασε μέσα ΤΊjς. KoντoστάθΊjXε να πάρει μιαν ιΧνάσα.
'Έτσι οπως ΠΡOσπάθΊjσε να στΊIριxτε�, ό ίaρώτας πέ
ρασε το χορμί ΤΊjς. Κατάλαβε. Τραβ"ήXΤΊjXε στο χορ ' πανω
OυναμΊj και κουραγιο
και\ λαχταρα
ταρι,
μα'ζεψε �ι
,
,
,
στην χαρaιά ΤΊjς. Κι' οταν το παιaι ιXΚOύσΤΎjκε ν' ιΧνα
σαίνει aίπλα ης, .� μάνα σκούπισε ιΧπαλα με το χέρι
της τη aPOGLιX ποι) �βρεξε το πρόσωπό ης. 'Έβγαλε
τ� ν ποaιά ΤΊjς, φXιαγμένΎj άπο την taLIΧ στον ιΧργα
λειο με χρόσια ιΧπο χάτω και λουλούaια σπαρμένα σα
σε περιβόλι, τύλιξε το παιaΙ3 Το πΎjρε ιΧπαλα στα χέ
ρια ΤΊjς, μαζ/. κα/. Χάμποσες καλαμποχιες και τρά
βΊjζε για το σπίτι.
ΤΟ χαλο μαντάτο μαθεύΤΊjXε γρ"ήγορα, άπο στόμα
σε στόμα. πρωτοι -ηρθαν οί γειτόνοι να την εύXΎjθoυν.
'Έπειτα οί πΙο μακρινοΙ Κάποια ποι) �ξερε ιΧγιοτικα
'
t:'
" βασματα
οια
νεραιοες
για\ ματιασματα,
και "ορχια
,
, " και\
μάγισσες, σταύρωσε με τρία κομμάτια λιβάνι το παιaί,
ν&ναι καλοtσκιωτο και προχομένο. Ό πατέρας κέρασε
τον χόσμο ιΧπόνα ρακι για το χαλΟ ριζικο του γιου
του. 'Ύστερα πέρασε � νύχτα στο χωριό. Καλοκαι
ριάΤΙΚΎj νύχτα, γλυκειά, μ' ενα φως μελιχρο κα/. τ' ιXΎj
aόνιCf. να: ξετρελλαίνονται στο τραγούaι. Ν ύχτα καιω
καιριάΤΙΚΊj του 1 797.
.

.

,

\
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Πικρός ξενητεμός
ϋστερα από τη
δο λοφο νία το υ πατέρα του
Ό Δ1jμ�Ψ'ΙJς ΤριlχντlχφυλλΟU, ό πlΧτέρlΧς τοσ Μα
κρuγιά.νν-η, �εν �τlΧν ιΧπο τοuς ιΧνθρώποuς ποu �σΚUβαν
ευΚOλlΧ το κεφάλι. Ψ1jλός, γεpo�εμένoς, λOγαpιαζότlΧν
στοuς πιο &ξιοuς της περιοχης. Δοuλεuτης στα. �ικά.
τοι) μα. xlΧt σε ξένα χωρά.φιlΧ για. το μεροκά.ματο, ητανε
xιxt καλΟς τεχνίΤ1jς. Ν α. πελεκά.ει το ξυλο ητανε μερά.κι
τοu. 'Έβγαιναν άπο τα. χέρια τοι) ρόκες xlΧt γκλίτσες,
με χά.Ρ1j καΙ με γουστο σκαλισμένες. Γλεντζες και
μπεσlΧλ�ς, ·�ταν ιΧπο τοuς πρώτοuς στο χορο κlχι το
τpαγoυ�ι. 'Όμως ό κlΧ"ημOς της σκλαβιας �εν τον &ψηνε
να. χlΧpε� ουτε τη ζω�, ουτε τη φlΧμελιά τοu. Π lχλλ1j
καρά.ς, όρθος πάντlΧ και με μά.τι γερακιοσ να. κοιτά.ει
τον τοσρκο, �ε φοβόταν να. μιλά.ει για. το �lX1jO, το �ικό
ΤΟΙ) κlχι των χωριανων τοu. Σε κά.ποιο παν1jγυρι μά.
λωσε ιΧνοιχτα. με τοuς τουρκοuς. MπηκlΧν άνά.μεσα
&λλοι χωριανοί, λιγοστοι �ταν οΙ τοσρκοι, το κακο
�μεινε στα. λόγια κlχι τις φοβέρες. Τον όρμ"�νεΨαν να.
φUλά.γετlχι, δτι οΙ τοσρκοι θα. βρουν τον τρόπο, �τσι ποu
τοuς μίλ1jσε, να. τον εκ�ιX"ηθoσν. 'Όμως ό Τριανταφuλ
λΟ�1jμ1jΤΡ1jς ποσ ν' άκουσει φοβέρες ΚΙΧ/. όρμ1jνιες.
-'Έτσι και με ζορίσοuν, εΤπε, θα. πάρω τα. βοuνά..
Θα. μπω στ' ά.σκέριlΧ ποu τριγuρνανε στα. καταρά.χιlΧ
κlχι θα. πoλεμ�σω για. τη λεuτερια. της πατρί�ας.
Μα. �εν πρόλαβε. Μαζώχτηκαν κά.μποσοι τοσρκοι
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σταλμένοι κι' ιΧπο τον 'Έπαχτο, τον καρτέρεσσ.ν στο
�ρόμo, οπως γύριζε ιΧπο τα. χωράψια στο σπίτι, του
ρ ιζαν και τον σκότωσαν με μπαμπεσιά.
Σα.ν τον εψεραν στο χωριό, τον αψιισαν καταμεσις
στο σπίτι κι' ολες οι πόρτες και τα. ποφάθυρα ιΧνοιχτά,
να. μπαίνει � ιΧνάσα τ-ης ανοιζοιις και τ-ης ζω-ης. ' Η γυ
ναίκα του εσψιγγε τα. Μντισ. και �ε μιλοUσε. τα. παι
�ια. ά.νακρατιόνταν ιΧπο το ψουστάνι της μά.νας. Κι' ό
κόσμος κοίταζε ιΧγριεμένος. 'Όλα ε�ειχνσ.ν να. ώριμά.
ζουν μέσα στην πίκρα και τη συλλοyf).
Σα.ν κατiXλά.γιασε ό μεγά.λος κα"l)μός, τις πρωτες
μέρες, οι χωριανοl. συμβούλεψαν τη μά.να να. πά.ρει τα.
παιοια
� " και να" ψυγει στη' Λειβαοια.
" οι
� ' Λογοφια
' ζαν πως
ToupxoL θα. ξανάρθουν για. να. ξεθεμελιώσουν τη ψα
μελια. τοί) Τριανταψυλλo�"I)μ�τρ·ιι . Ή Bασιλικ� βρ-ηκε
την όρμ�νια των γεροντότερων σωσή. 'Έτσι, μάζωξε
λίγα μικροπράγματα, τα. μεγαλύτερα παι�ια. να. περ
πατιΧνε κοντά. τ"l)ς και το μικρότερο στην ά.γκαλιά, κι'
ά.πο μονοπά.τι σε μονοπάτι εψτασαν στη Λειβα�ιά..
Μαζί τους, στις καρ�ιές τους, εψερναν την πίκρα τοί)
χαμοU. Ό αντρας, ό πατέρας, στηνόταν μπροστά τους
μ' ολοιι του τη λεβεντιιΧ, συντρόψευε τους λογισμους
καΙ τα. Ονεφά. τους. 'Ή ταν μια. ζεστασια. στον καινούρ
γιο κόσμο που βρέθ"l)καν. τα. λόγια του, το χαμόγελό
του, ιΧκόμ.α ό θυμός του, �ταν ζωντανα. στη μν�μ"l) τους.
Πιο πολυ τα. λόγια του, Ο,τι τους ελεγε τις μεγά.λες
νύχτες τοί) χειμώνα, �ίπλα στη ψωτιά., για. παλλ"l)κα
ριές, και μαχαιρoχτυ�ματα μ.ε τον τοUρκο. Για. τ'
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ασκέριο: που πολεμανε στα βουνά. ΚαΙ κεΊ:νος ό λόγος
που δλο μουρμουριζε, χαθως χουφτωνε το κεφάλι του
χαΙ χοίταζε το σκοτάaι. «Δε μπορεΊ:, κάποτε θα ξΊ)με
ρώσει». Αύτος ό λόγος δλο Χλωθογυριζε στο νου τους.
ΚαΙ τους νανουριζε. ΚαΙ γΛUχαινε τον καΊ)μό τους.
Έφτα χρόνων:
Δουλε υτης για το ψωμί του
Ή ζω� στη Λειβαaια �ταν ΜσκολΊ), μ' δλο που

τους συμπαραστάθΊ)καν οί ντόπιοι. Στριμώχτηκαν σ'
�'IV: φτωχόσπιτο, παράaιπλα μερικοΙ πρωτοσυγγενΎjaες
πουφυγαν μαζί τους απο το Άβορίτι. Ή μάνα μπΎjχε
σT'� aουλειά, μα σε σπίτια, μα. σε χωράφια, για. να. θρέ
ψει τη φαμελιά της. ΚαΙ το καινουργιο το νιοβλάσταρο
,
'..
ο"λΟ και' μεγl7J\ωνε,
Ψιλ'λ
' καλαμια.
' ΤΙΧ' χρονια
ο ιγνο σαν
,
περνουσαν, το κορμι μεστωνε κι οι lΧνlΧγχες του σπιτιου μεγάλωναν. Το ΠlΧLaL εβλεπε τη μάνlΧ, χαροκα
μένΊ) καθως ,ηταν, να μ�ν προλαβαίνει T'� aουλειά. Ξε
νυχτουσε στο λυχνάρι, να μπαλώσει, να πλέξει κάνlΧ
ΚlΧLνOυργΙO ρουχο για. τα. παιaιά. Τ' σ..λλα παιaια ά.πο
κοιμιόνταν στη γωνιά. Μα ό ΓιάννΊ)ς καθότlΧν aίπλα
ΤΊ)ς καΙ T'� συντρόφευε. ' Η Bασιλικ� τον επαιρνε στην
ά.γκαλιά της καΙ του μιλουσε για την παΜΊ)καρια. του
πlΧτέρα του, για. δλlΧ δσα εΤχαν γίνει στο χωριό, σα. σε
παραμυθι του παλιου καιρου. Κι' ό ΓιάννΊ)ς σ..κουγε,
f}.κουγε, &σπου βασίλευαν τα μάτια του.
Στα. έφτά του χρόνια:'ό ΓιάννΊ)ς σ..ρχισε να aou....,
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)\ευει
'
σε\ κα.ποιο
σπιτι
στη
που\
'1- \ και\ καμαρωνε
/
/
\ Λειβαοια
,

μποροσσε καt xε�νoς να φέρνει γρόσια στο σπίτι. Μα
οεν τα ταίριαζε με τ' άφεντικOC. 'Έτσι, αλλαξε κOCμπο
σες οουλειές, στη ΛειβαοιOC, σT� Θ�βα xoιt σε κοντο
χώρια, &ς τα οεκαπέντε του περίπου χρόνια πούμενε
στη ILEYιXλYj πολιτεία. Κι' εκcι.μcι.ν, σε τοστα τα χρόνια,
προκοπη οί Tριανταφυλλα�oι σT� ΛειβαοιOC, κOCμποσες
φαμελιες άπο το σόϊ που ξετοπίσΤYjκαν άπο το Άβο
ρίτι, κυνYjγYjμένοι άπο τα τουρκαρβανίτικα τ' άσκέρια.
ΜOCνα XIΧt πρωτoσυγγενΎjoες καμOCρωναν το Γισ.ννYj,
ετσι οπως μέστωνε

στη,)

ομορφιά, την άξιοσυψη XIΧt

την φρO')tμ.ococι..
Ή συμφωνία
με τον

�

Αγιο

0η λ ωνε, τοσο πυ"Ο σο περνουσ::: ο( καιρος
, τοσο
,
Ψ/
Υ-νωνε Υ-Ι' o� ομορφάοα του. Άχνορόδιζε το πρόσωπό
.....

/

Ι

του, ελαμπαν καστανόμαυρα καt μεγάλα τα μάτια του.
Ή Bασιλικ� καμάρωνε κι' οί κοπέλες σT� γειτονια

τον κρυφοκοιτοσσαν άπο τα παραθυρια με λαχτOCρα.
'Ί-Ιταν καλοκαίρι στη Δεσφίνα, οπου οουλευε, που
εοεσε πιότερο την πίκρα με την πίστη να προκόΨει καt
\
, f'A
Yj να\ ι:ι.,εκο/ψ ει ετσι απο
τ " αφεντικα.
"
, Π αραμονΊ) τ
Γιαννιοσ 'τοιμάστηκε για το παψηγυρι το χωριό. Μαζί
"

του κι' ό ΓιocννYjς, αντρας πιOC. Λαμπροφορεμένος την
αλλΥ) μέρα, οτι τέλειωνε ό Αύγουστος, στο παν-ηγυρι
το μεγOCλο, τοσ μονασΤYjριου, νιος με T�ν άντρειοσυνΥ)
Y-IΧt T�ν ά.ρμα.τωσια

της

ομορφιας του, περνοοιOCβαινε
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τον ΧόσμΟa Έκεί τοuλtιχε να: τον ΧΤl)π�σεL τ' άψεν
τικό. «ΜlJδωσε το ντουφέκι του ν α το βαστώ. 'Εγω
θέλησα να το ρίξω, έτζακίστη. Τότε μ ' έπιασε σε δλον
τον κόσμον όμπρο ς και με πέθανε εΙς το ξύλΟ) , έξο
μολογεϊ:ται ό �Oιoς.
'
, \ την κοσμοσuναξΊj.
'Ο Γιανvης
'
,
αποτρα
απο
β·ηχτηκ:::
'Έκατσε για λίγο σ' �να πεζοόλι νOt καταλαγιocσει μέσα
τοι> � πίκρα κι' � όργ�. Σοuροuπων::: κι' ό κόσμος ά,πο
τραβιόταν στα σπίτια ά,πο το χοροστOCσι. Μα ό ρuθμος
των τραγοuοιων, γλuκόλαλος, ά,ντιβοόϊζε ά,κόμα. Στην
έκκλΊjσια οεν �ταν κανένας. ΣOόρθΊjκε σιγOt - σιγα καt
μπ�κε μέσα. ΤΟ μελιχρο φως των κεριων ά,ντιφέγγισε
την όρΥη στο πρόσωπό τοu. 'Όπως κοίταξε τtς μορφες
των Άγίων, ot πιο πολλες σκαμένες ά,πο τ-η στέΡΊjσΊj,
&ρχισε να � μερεόει. rovocncrE μπροστα στην εΙκόνα
τοΙ:; ''AΊj - ΓΙOCννΊj κι' αρχισε πocλι να κλαίει καt να χτu
πιέται XIΧt να. παρακαλεϊ:. Να. τον ά,ξιώσει να. XOCIkEL
oLΚ� ΤΟΙ> πρoκoπ�, να. μ-η ξενοοοuλεuει για �να κομ
μocτι ψωμΙ Να μ-η μποροuν να τοΙ:; κακομιλα.νε. Να. τον
nIkouv καt να τον σέβονται.
' I�
"Ο πως κοιτα
\ "Α γιο, ε"λαμΨ ε μεσα
ι ζε τον
' τοu·η ε λπιοα
xO'.t τ' Ονεφο. Για. μια. στιγμ-η εΙοε π�)ς εκαμε βιος με
γΜο κι' �ρθε ξανα. στο πανΊjγόΡΙ, σ' &λογο περ�φανo
καβΜα, σπIΧθOCΤO κι' όλόλεuκο, κι' είχε αρματα σκα
λισμένα στο ά,σ'ήμι καt το σμάλτο, κι' εΙχε φορεσια.
κεντημένΊj στο χρuσάφι. ΣταμOCτησε καταμεσLς στο
χοροστOCσι, τα οργανα να παΙζοuν, ot κοπέλες να τρα
youoocv::: XClt κεϊ:νος να. μ-ην κατεβαίνει, ωσποι> ναρθει να.
\

Ι

,
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κρα,,�σει τα χαλινά.ρια τ' ά.φεντικΟ που τον XτύΠΊJσε.
'Αναγά.λιασε .� καρoιCΊ. τοu. Σκούπισε τα μά.τια
τοu, οπως μακρια b:σβYjνε ό σ.χΟς του πανΊJγuριου.
'., να\ τον
Και\ ξανα\ σταUΡΟΚΟΠYjματα και\ παρακαΛια
\ βOYjAJ.
,
υ,ισει
καντη'λι ασΊJΟ• "Αγιος και\ κεινος θ α\ τοu- χαρισει
μένιο, σ.πο σ.κριβΟ τεχνΙτη φκιαγμένο. KIΧL θα το φέρει
ό 'ίοιος στη χά.ρΥ) Tou, σ.π' οποu κι' σ.ν βρΙσκεται. Θα
φέρει σ.κόμα καθαρο μελισσοκέρι να ζώσει όλι:χ.κεΡΊJ "ην
έκκλΊJσια XIΧL μοσχολΙβανο σ.κριβό. Κι' b:νοιωσε μέσα
τοu, σα σΚΙΡΤΊJμα καινούργιας ζω�ς, κι:χ.ποιο λόγο
πρωτι:χ.κοuστο να λέει πως ολα θα ytvou'! b:τσι οπως τα
θέλει γιαΤL τ' σ.ξΙζει. Κι' σ.ναρρΙγφε. το φως τρεμό
σβΊJνε στα καντ�λια, λΙγο σ.κόμα XClL θα έρχόταν το
σκοτά.Οι, μέσα στην έκκλYjσιά.. 'Όμως τώρα ό otιρανoς
εΙχε πλYjμμuρΙσει σ.πο φως, ενα φως που b:μπαινε σ.πο
τα παρι:χ.θuρα 'ίσια στην καροια τοu, σαν χαμ6γελο
XClL o,;ναμΊJ ζω�ς.
,

•
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΤΕΛΛΑ

Φιλικός

Στην 'Άρτα βρισκόταν ό Μακρυγιά,ννης, οταν οΙ
προετοιμασίες γιOC την Έπανά,σταση εΤχlΧν φτά,σει στο
κlΧτlΧκόpυφO. 'ΈνlΧ μεγά,λο μέρος άπο τους άνθρώπους
, ),σ.'βlΧινlΧν τη μεγlΧ)ωτερη
εκεινους που θ' lΧνlΧ
ευ'θ'υνη
,
γιOC την όργά,νωση XIΧL την έπιτυχ[ιχ του ΆγώνlΧ, εΤχlΧν
��'fj μυηθε� στους σκοπους της Φιλικ-ης ΈτlΧφίσ.ς.
'Ανά,μεσά, τους XIΧL ό Γιά,ννης TpιlΧντlΧφύλλOυ, �μπopας
,noc με ψήμη XIΧL με γρόσια μπόλικα, το χωpιατόπαι�o
της Δωpί�ας ποδχε φτά,σει έ�ω XIΧL κά,μποσα χρόνια.
άπο τη ΛειβlΧ�ιOC στην 'Άρτα, ό Γιαννά.κης καθως τον
°ηξεραν ολοι στην πολιτεία.
(ο Γ�ά.vνYJς Τριανταφύλλου, ιΧπογΟYJτευμένος άπό
το φέρσψο των άφεντικc7)ν του στη Λειβα�ιoc XIΧL τη
Δεσφίνα., σOCν �φτσ..σε στην 'ΆρτlZ, το 1811, γιOC λίγο
, του- αPΧOντlΧ
"
, του Θ"ασου'λε Ψ ε στο σπιτL
συμπατριωτη
'10
νά.σYj Λι�ωpίκη4 που τον εΤχε σε μεγά,λη έκτίμYjσΟfj ό
Άλ-η Πcι.σας. 'Έξυπνος XIΧL �pα.στηpιoς καθως ητα.ν,
�εν αργησε νOC ξα.νoιχτε� σε �ιxές του �oυλειές. Μά,λιστα.
κlΧτόpθωσε, με τ-�ν έντιμόΤ-fjΤα. κα.L την έργατικότητά,
του, νOC κά.μει γp�γOPIΧ άρκετη περιουσία.. Ύπολογί"

\

,
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\

ζεται π�)ς, ως τον Αϋγουστο του 1821 που βΥηκε στο
κλαρt, είχε πσ.νω απο σαpcΧντα χιλιcΧ�ες γρόσια, ποσο
μεγcΧλo, που θα. το �ιαθέσει για. την έπιτυχtα του 'Α
γώνα, με την Ωlια θέρμ'l) που �ιcΧθεσε καΙ. τον έαυτό του.
T�ν περtοοο αύτ-η κα!. μόλις �πιασε τα πρωτα γρό
σια, �υo πpcΧγματα σκέφτ'l)κε να κcΧμει. Να ξεπλ'lJ ρώσ:::ι
την δπόσχεσΊj ποδχε �ώσει στον "Α'Ι) - rLcΧvv'l) χαι να
πcΧpει χρυσοστόλιστη πιστόλα κι' ασ'l)μοκέντ'IJΤΟ ντου
φέΧι. Δούλευαν τότε στα Γιά.ννινα τεχνtτες φ'l)μισμένοι
του ασ'l)μιου, που οί ρίζες τους κρατουσαν απο τους
Κ αλ. αρρυτες. Π-'ι)γε και β p'l)x::: τον
' καλ'υτερο και του
παpcΧγγειλε το καντηλι, ασΊjμένιo καΙ. με πολλα κεν
,t�LIΧ. ΚαΙ. σαν το καντηλι έτoιμcΧσΤΊjκε, αναπαμένος που
ξεπλΊjpώνει το χρέος του, πΊjpε ακόμα μελισσοκέρι καΙ.
μπόλικο μοσχολίβανο και τρcΧβ'l)ξε για. την πατρtοα,
'Έφτασε στη ΛειβαOΙcΧ, αψφε ενα πουγγ!. γιoμcΧτo
γρόσια στη μcΧνα που οε χόρταινε να τον καμαρώνει
κι' ()στερα πΊjγε στ-η Δεσφtνα. ' Ήταν όμορφοντυμένος,
αντρας πιcΧ, λεβέντ'l)ς. ''Ολοι ζαφνιcΧσΤΊjκαν στο χωριό,
τον καλοοέχτηκαν, του μLλοuσαν με σέβας. ΚαΙ. το πα
λιό του αφεντικό, το πιο πολύ, που τον πΊjpε κcι.!. στο
σπtτι. Ό ΓιcΧννης Τριανταφύλλου οεν αρν�θ'l)κε, οεν
�oειξε πως θυμόταν τtποτcι. απο το φέρσιμό του στο
\
"
ι
,
\
Μ
�I'
,
11/ α πριν καν/ισει να παρει ανασcι. απο το τcι.παν'lJγυΡΙ.
ξίοι, ΠΡLν πεpcΧσει στο σπίτι με το στρωμένο το τρα
πέζι, πΊjγε 'CcrLcι. στ-ην έκκλΊjσια. του "AΊj - ΓιcΧννη, γο
'IcΧτισε μπροστα. στην εΙκόνcι. του 'Άγιου, OcΧκpυσε.
- Σ ' ευχcι.pιστω,
να προκο'ψ ω, ε'"ιπε.
't:"
... που\ με\ α",ιωσες
'

,

-

,

-

"

,

,
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'Έβγαλε ά.πο μεταξωτο μαντηλ� ποοχε τυλ(ξε�
το χάp�σμα, το ocκp�βo occr'YjμοκάνΤ'Yjλο, το κρέμοισε
μπροστα στην εΙκόνα. Κάθ'Yjσε κάμποσο ετσ� κι' ολο
� στερα βγ'Υ)κε σ�γα - σ�γα. απο
να. σταυpoκoπ�ετα.�. a-y.
την εκκλ'Yjσ�ά. 5
' ε,ιβαλε στο' μυστ�κo,
'
Το, r �ιxvv'Yj
Τ ριανταφυ'λλου τον
της Έτα.φΙα.ς ενα.ς παπας γεΙτονάς του, στενος του φΙ
λος, την α.νοιζ'Yj του 1820. ΣιΧν του είπε το σκοπό,δεν
OCποφάσισε ιΧμέσως, �θελε πρωτα νιΧ σιγουρευτεϊ: γ�ιX
τον έαυτό του. «Πήγα στοχάστηκα λέει ό Ίδιος - και
τlJ.βαλα δλα όμπρος και σκοτωμον και κιντύνους και
αγώνες - Θα τα πάθω δια την λευτερίαν τής πατρίδος
μου και τής θρησκείας μου. Πήγα και τού εΙπα' «ΕΙμαι
lJ.ξιος». Τού φίλησα το χέρι, όρκίστηκω>.
Λουλούδισε � καρδιά του, ετσι καθως το μυστικο
εγινε χτημα του. Και πρόσμενε την ωρα που θ&κουγε
το σύνθΊjμα γ�α το ζεκΙνΊjμα. του 'Αγώνα. 'Ένοιωθε γύρω
του, OCκόμα κα.ι μέσα στην"Αρτα, οπου πλ-ηθος �ταν �
τoυpκ�ά, να περνάε� ιΧνάλαφρο το μεγάλο μ�νυμα. κ�' ό
ιΧγέρας να μυρΙζει μπαρούτι, να φέρνει άπα.λΟ στην
ιΧpχ�, τραντα.χτΟ υστερα, το τραγούδι της λευτερ�ίXς.
Κάπου δώδεκα μ-ηνες θα προσμένει ό ΓιάννΊjς Tρ�α.ν
τα.φύλλου. Κα.Ι σε τουτο το δ�άσΤlJμα, νιΧ φρoντΙζε� τις
εμπορικές του δoυλε�ές, νιΧ συγκεντρώνε� κ�' α.λλα χρ�
ματα που θα χρειαζόταν ό 'Αγώνας, να γΙνεται και κεϊ:
νος κ�ρυκα.ς μυστικος γιιΧ το πανΊjγύρι της λευτεp�ας
που έτo�μαζόταν.
,

ι

_

\

-

30

\

"

Στ' άσκέρι του Γώγου Μπακόλα

ΤΟ γένος OCνασ-ήκωνε την περΙτραν"lj όρμ-ή τοu_ Χρό
νια XIΧt καρτεροσσε τοστο το έπικο OCναφτέρωμσ. της ψu
χης και' της χαp�ιας. 'Έτσι και' �ινόταν το σύνθ"ljμα, θ'
OCντOCριαζαν βοuνα xcxt κOCμποι OCπο το πOCλεμα κσ.t το
τραγoύ�ι. OL πρωτομocρτuρες της λεuτεριας, z'Cxcxνz
σύρει το χορο σε κορφοσλες xcxt �ιOCσελσ. OCπο χαφό.
Κι' �ταν OL πρωτομocρτuρες OL κλέφτες χι' OL OCρματο
λοΙ Κι' �Τ(f_ν το τραγoύ�ι τοuς � έλπΙ�α και' -ή πΙστη.
Μα τώρα τραντOCζεται σuθέμελα ό τόπος. ΆνοΙγει
χαl' μποuμποuκιocζει το ξερόκλαρο, καταμεσtς στη χει"
''
ι 1\1' ''-'
,
' χακOΠIΧ'θεΙ, οη
Ι\ α σεν εχει φο' βο να
β ροντη.
μωνιαηκ"lj
'ή καρ�ια ε!ναι ζεστη. Και' 'ή ωρα � εύλογ"ljμέν"lj � pθε
OL σ"ljμαΤες της λεuτεΡισ.ς ocνοίΧΤ"ljκαν, Κ'ήρuγμα παλλ"lj
καριας, στον OCγέρα κι' ό τόπος πλ"ljμμύρισε στο φως,
f'JCf. φως Lλαρο που εμπαινε στο νοσ κι' OCναφτέρωνε
70 λογισμό, εμπαινε στην χαp�ια και' την ε�ενε με το
λόγο τον OCντρΙκLO: ((Είτε θάνατος, ε'ίτε λευτεριά».
Τούτη την ωρα την πρόσμενε με καp�ιoχτύπι ό
Γιocνν"ljς Τριανταφύλλοu στην 'Άρτα. Και' μπαΙνει OCπο
τους πρώτοuς στο μεγOCλo ποτOCμι που κΙν"ljσε να ρίξει
την τοuρκια στη θOCλασσα. Στην ocpχ� OCνεβοκατεβαΙνει
στην ΠOCτρα, σε μuστικες OCποστολές, να όρμ"ljνεύει
κόσμο, να ξεσ'l)κώνει πολεμιστές, να μαζώχνει ΧΡ'ή
ματα για την Έπανocστασ"lj, �οuλεια έπικΙν�uV"l), ετσι
,
, Ι
καθ 'ως γινοταν
αναμεσα
σε Τοuρκοuς ποu" uπο ψια' ζ0'1ταν το κOCθε τι. Σε μια τέτοια ocπoστoλ� σuλλαμβocνεται,
.

,

'
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φυλακίζεται xcxt βασανίζεται. Κι' ϊσα πού γλύτωσε την
κρεμάλα. 'Έφυγε κρυφά, με την βo�θεια τουρκου πού
τoυ�ωσε έκατο γρόσια, για. να. περάσει ύστερα ά,νάμε, πολεμιστες
,
σα στους
' που, β ρισκονταν στα γυρω βουνα.
Αυγουστος �ταν,γλυκοχάραμα, τον ϊ�ιo χρόνο πού
ΚΊjpυχτηκε � ΈπανάστασΊj, οταν κίνΊjσε ά,πο την " Αρτα
με σκοπο ν' ά,νταμώσει τ' ά,σκέρι του Γώγου Μπα
κόλα. Περνουσε ά,πο λόγγους, νεροσυρμες και �ιά
σελα, σκαρφάλωνε σε κορφουλες και ξανάπεφτε σε
μικρόλακες με την κιτpινoπpάσινΊj θάλασσα του χορ
ταριου και φτέρων::: μέσα του το πάθος του πoλεμιστΊj,
ετσι καθως ό ά,χος των κoπα�ιων εφτανε με σουρί
γματα και φωνες στ' αύτιά του. 'Έριξε κάμποσο νερο
στο προσωπό του, σε κεφαλάρι πουκοβε το μονοπάτι,
πέρασε ξανα. στην άπλωσια., �pασκέλισε το μεγάλο φα
ράγγι, σκάλωσε σε μια πλαγιά, βγΊjκε κατάΖορφα.
ΤΟ μονοπάτι περνουσε �ίπλα σ' ενα βράχο πού κατέ
βαινε σε μια βαθυσκιωΤΊj λαγκα�ιά. KάθΊjσε �ίπλα στο
βράχο, μακρια να. βλέπει τ' σ.λλα βουνά, χαμΊjλότεpα
ν' ά,κουγεται το βpoνΤOλάλΊjμα του νερου και στην ά,πέ
ναντι πλαγιά, σ.σπρες και μαυρες τουφες μαλλιου, το
κoπά�ι. ΠΊjρε μια.ν ά,νάσα. Κι' ό νους του γυρισε στούς
παλιούς καφους. Στο χαμο του πατέρα, στο πανΊjγυpι
τΊjς Δεσφίνας, στα λόγια της μάνας πού τον κοίμιζε
στη Λειβα�ιά, στούς φίλους του στην 'Άρτα.
Μοσχοβολουσε σ.νoιξΊj ά,Ζόμα στο βουνό, μ' ολο
πού το καλοκαίρι ε!χε φτάσει. ΤΟ λιοπυρι �εν εφτανε
σε τουτα τα κατατόπια. Λoυλoυ�ιζε � πλαγιά, ό Ί]λιος
,
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,
' ς
πα�χνιoι
κι, ο, ΓιαννΎj
- β ραχου,
, � ζε στα\ σχα λ'ισματα του
Τ ριανταφυλλου, ά.νακρατιόταν με τoc περασμένα του τoc
χρόνια. Ή πίκρα οενόταν, ά.γάλι - άγάλι, με το πάθος
τ�ς λευτεριOCς. Μέσα του, τoc λόγια. της μάνας γιoc το
χαμο του πατέρα άπο την τουρκιά, οεν άνΤΎjΧOυσαν σoc
συναξάρι θρΎjνψικό, άλλoc σαν κραυγ� λευτεριOCς που
τον συνέπαιρνε. XΤόΠΎjσε τoc χέρια πάνω στιΧ γόνατά
του τόσο ουνατα που τον πόνεσαν. 'Έσφιξε τα Οόντια.
� ξ α. "Ε'ια γυρο, πανω
ΣΎ)κωσε αγρια
"
τη\ ματια\ ζερ β'οοε
στο βράχο, μικρόοεντρα μόλις είχαν πετάξει, και
νοVργιο, το Οευτεροβλάσταρο. ΆνασΎjκώθΎ)κε και' �ρε
ά.νάραχα το μονοπάτι, επειτα πάλι μπ�κε στο λόγγο,
ξαναβγ�κε σε Οιάσελο. ΤΟ οειλινο εφτασε στ' άσκέρι
του Γώγου Μπακόλα που τον καλοοέΧΤΎ)κε ετσι καθως
'ιι παλληχαριά του τον είχε προφτά.σει.
ι

,

'

Ή

Πρώτη πληγή :
μάχη του Πέτα

ΤΟ πρωτοβά.φτισμά. του στο περίτρανο καμίνι του
πολέμου θα γίνει στl.ς τρε�ς του ΣεπτέμβρΎj, του 182 1 ,
στο Σταυρο των Τζουμέρκων. Μικρομά.χΎ) �ταν έτουτη,
μoc φάνΎjκαν τoc σΎ)μά.Οια της μεγιΧλΎ)ς του παλλΎ)καριocς.
ΜOC το μεγά.λο φουντωμα θα γίνει λίγες μέρες άργότερα,
στl.ς εντεκα του '�oιoυ μ�να, στ� μά.χΎ) του Π έτα, μια
μά.χΎj που οε στά.θΎ)κε τόσο συγκλoνιστικ� σσο έκείνΎj
του ' IOόλΎj του 1 822, σταν πολλοl. 'ΈλλΎjνες και' φι
λέλλψες σXOτώθΎjΚαν, άλλα που είχε ξεχωρισT� άξία
για T�ν πρώτη αύT� περίοοο της έξέγερσης.
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Στο ΟLάστ'η μα που πέρασε, ό ΓLάνV"ης ΤΡLαν τσιφυλ
λου είχε &ποχτ�σεL και καLνουργω Ονομα. "ETGL
ψηλΟς και λυγερος καθως �ταν, του κόλλησαν το παρά
νομα ΜακρυγLάννης. Στ' &.στε�α τόπε κάΠΟLος του
&aXZPLOU, στην &ρχ�, cΧρεσε στον ΤρLσινταφυλλοu, το
οέχτηκε με το χαμόγελο. « 'Απο οω και πέρσι θα σε λέμε
ΜακρuγLάνν'Yj» τοδπε XL' ό Μπακόλας, ΤοuμεLνε ΠLα το
ΜακρuγLάννΊJς. Τ ο Τ ρω'.νταφυλλου άποξεχάστηκε.
Ό ΜακρuγLάννΊJς πρόσμενε με λαχτάρα το &να
μέΤΡΊJμα με τον τουρκο και στενοχωΡLόταν που τόσες
μέρες οεν είχαν χτυπ�σεL τον όχτρό. Σηγμές, θυμω'lε
και παραπονLόταν στο Γωγο.
-'Έτσι θα με κρατας cΧπραγo ; τουλεγε. Τότε γιατι
με κρσ.τησες στ' άσκέρι σου ;
- Μη βιάζεσαL, τοί) &νημίλαγε ό Μπακόλας, XIΧL
οε θ' &PY'�aEL της φωτισ.ς το πανηγυρι. 'Όπου νιiναι θα
το βρoντ�ξoυμε το XΙXPLaιplXL.
Θ' ,
'
,Ι
ετσι
XL ,
α υπομονεψ ω για )\ιγο, ομως να ζ<.,ερεLς
"
θ α' τραβ'Yj<.,ω
' !:' γι ' α'')\λ α καπετανατα, απο αργησουμε,
κρινόταν ό Μακρυγιάννης.
Και να ποΙΙ ,η ωρα ή ποθουμενη εφτασε. Π λ�θoς
τουρκια εφτασε στοί) Π έτα να χτυπ�σει τ' άσκέρι του
Γώγου Μπακόλα. Ό πασας τ�ς 'Άρτας �θελε να τους
&ποοιώξεL, μη μαζευτοuνε πολλοι και χτυπ�σoυνε την
'Άρτα. τους καρτέρεσαν να τους χτυπ�σoυν καλα τιχ
μποuρωμένΟL. Είχε προλάβεL να τους εΙooπoι�σει ό
Δεσπότης, δτι κίνησαν π ολλοι ToupxoL &πο την πολι
τεία XL' εΡΧOντlΧL καταπάνω τους. A LYOaTOt άποτελοu'

-

,

'
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σαν τ' ά.σκέρι του Γώγου J'\fΙπακόλα κι' oi τουρκοι, θά-
λασσα σωστ�. "Ώρες χρά-τφε � μά-χη, Lσαμε τ' ά.πο
μεσ�μερo χι' ό �λιoς νclναι φωτιά-ο
Ό Μακρυγιά-ννης I)ιαχp lθηκε ά.νά-μεσα στους πρώ�,
"
' β ρισκοταν
Ι
το\
καθ ως
στη\ μερια, που\ οεχτηκε
τους, ετσι
μεγαλότερο βά-ρος τΎjς τουρκιας. Ε!χε στριμωχτεϊ σ'
Ζνα ταμπούρι κ ι' εριχνε. 'Ανασηκωνόταν, ντουφεκουσε,
ζlΧναγιόμιζε. Ή μέθη τΎjς μά-χης τον ε!χε συνεπά-ρει
,
, τουρκικο
' β ρηκε
" που, κ ατα' λα β ε πως
β ο' λ ι τον
χι ' ουτε
στον ά.στρά-γlΧλO. Μα Ι)εν ά.πoτpαβ�xτηκε, ΙSπως τον
συμβOύλεψlΧν. 'Έμεινε και πολεμουσε. Το αΤμlΧ ουτε
που το λογά-ριαζε, ετσι που �ταν ζlΧναμένOς. 'Όταν
σταμά-τησαν τΟ: γιoυΡOύσιlΧ τους oi τουρκοι και πισω
γύρισαν ντροπιασμένοι, τουl)εσιχν την πλYj�. Ό Γω
γος MπlΧκόλlΧς τον ά.γκά-λιασε κlΧι τον ιpLXYJvE στο μέ
τωπο. Κι' ό ΜαΚΡυγιά-ννYJς κlΧμά-pωνε κlΧι XαφότlΧν
γ�α τουτο το ματωμένο άναμέΤΡΎΊμα με τον τοσρκο.
Αρρωστος στο Μεσολόγ'Υ'

�

'Έπειτα ά.πο τ-� [-LάoXYJ του Πέτα, ό Μακρυγιά-ννης
θα οιακριθεϊ στ-�ν πολιορκία τΎjς 'Άρτας,6 με οικό του
πια ά.σκέρι. 'Όλο τουτο τον καφό, ά.πο το χινόπωρο ως
' κατα"' γνωρ ισε. 'Απο
,
"
ψYJ οε
τα, μεσ
αναπα
ι α του- χειμωνα,
opoμ� σε κατ(1)ρoμ�, ά.λλου iορωμένος, &λλου μου
σκεμένος 'Cσαμε το κόκκαλο. Μ' lSλο που l:J.ντεΧε σε '1ε
ροποντες και νυχτοπερπαήματα, τον βpΎjκε .� ά.ρρώ
στια, μΠlΧίνOντας για κlΧλα ό χειμώνας. 'Ήταν επειτα
"
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cΧπo την πoλ�oρκΙcι.. καt το κούρσεμιχ Τ7)ς " Λρτσ.ς, που
μέρες περπιΧτ-ησαν σε βουνα κι' ό καιρος ολο �ρoλιΧπι.
'Ότι περνοσσαν ocνιΧμεσα στο Βραχώ ρ ι και το Μεσο
λ6γγι, -ή oc ρ ρώστια, gν α γερο κρυολ6γημα, � ρθε και
ρ ίζωσε στο κορμί του. ουτε κι' ό '� �ιoς το κατ!Χλαβε,
έτσι ξαφνικα ποΙΙ τον βρ�κε. Είχε ξεκ6ψει για λίγο
ό καιρος και βιιΧστηκαν να φτιΧσουν στο Μεσολ6γγι.
Είχαν ν' OCνταμώσουν και μ' &λλους καπεταναίους έκε�
και να πιΧρουν ocποφιΧσεις για τον 'Αγώνα. 'Έτσι καθως
ετρωγαν
γΡΎJγoρα
με" το ποοαρι
"
,
� ' τον
" τοπο, μουσκε
,Ι Ψ αν
στον Z�ρωτα. 'Έκατσαν σ' gvιx �ιασελά.xι να ξαποστά.
σουν. Π έταξε την κιΧπα ό ΜακρυγιιΧννης, &νοιξε το
πουκιΧμισο, τον π�ρε όλιΧκερο ό OCγέρας. την &λλη μέρα
έφτασε -ή OCρρώστια. Κοκκίνισαν τα μιΧτια του, ocν α
ταραζ6ταν το κορμί του ocπο τον πυρετ6, πιαν6ταν

.η

OCνά.σα του , μελιΧνιασαν οΙ πλιΧτες του. Τον έφερ αν γp�
γορ α στο Μεσολ6γγι να. τον γιατρoκoμ·�σoυν. Τον
έβαλσ.ν σ' ocρχοντ6σπιτο κι' ολο γιατροσ6φια. Νι α έτσι
βαριι ποΙΙ �ταν το κρυολ6γημα �εν έλεγε να ύπoχωΡ'�σει,
μ' iSλο ποΙΙ περνοσσαν οΙ μέρες. Ό κ[ν�υνoς �εν έλεγε να.

ξεμακρύνει. Ό '� �ιoς iSμως �εν �θελε να τον παρα�εχτεϊ.
- Δεν έχω τίποτα. Με κλείσατε μέσα και �ε βλέπω

τα βουνα και �εν πολεμιΧω. Τώρα είναι ποΙΙ θα πεθά.νω
ocπο το ντέρτι μου, τοΙΙς έλεγε.
ΟΙ μέρες περνουσαν. ΤΟ κ[νημα φούντωνε όλουθε.
ΤΟ Μεσολ6γγι ζοσσε και κε�νo τοστο το ξιΧναμμα. Πέ
ρ ασε ό χειμώνας. Ί"Η ρθε -ή &νοιξη τοσ

1822.

Mπ�κε ό

Μά.ρτης. Κι' iSμως ό Μακρυγιά.ννης �εν είχε γιατρευ-
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τεϊ. 'Όμως τώρα οεν μπορουσε αλλο να ύπομονέψει.
Οϋτε γιατροί, οϋτε κανένας πια μπορουσε να: τον κρα
τ�σει, ετσι που πΊjρε τ·�ν α.πόφασ� του να: φυγει, α.νά
μεσα άκόμα στ� ζω� και το θάνcι.τo.
- Να με φέρετε άπάνου στα: βουνα: να πoλεμ�σω
και να: πεθάνω, ελεγε κάθε τόσο.
Άγρίευε, άνασηκωνόταν στο κρεβάτι, φοβέριζε,
παρακαλουσε. Δεν �ταν τρόπος να κρατηθεϊ αλλο στο
Μεσολόγγι. ' Η άπόφασ� του �ταν πέρα α.πο κάθε
κίνΟυνο. Και τ-� σεβάστ-ηκαν.
'Οπλαρχηγός στα Σάλωνα

'Άρρωστο βαρια α.κόμα, ανθρωποι του άσκεριου
του , τον εφεραν στ-�ν 'ΆμφLσα, σ' ενα χωριο που
βρίσκεται λίγο πιο εξω α.πο τ·�ν πολιτεία, το Σερνι
xcί..κ ι. Έοω βρισκόταν σε τόπο γνώριμο και σε οικό
το υ σπίτι. Στο ΣερνιΧάκι �ταν παντρεμένος κι' ό άοερ
φός του, Γιωργος Δημητρίου � Καψιμά.λλης, που και
κεϊνος πολέμησε στον Άγώνα και Οιακρίθηκε. Παρά.' ο πατερας που ξ εχωρα
'
<:θ α τον
οιπ
λα ε'"ινc�ι το" Αβ ο ριτι,
καμιΧρωνε ετσι και τον εβλεπε άρματωμένο να: πολε
μάει τον τουρκο. ' Ή ταν και ό άγέρας του βουνου, �ταν
το νερο το πεντακιΧθαρο, �ταν και � φροντίοα του κό
σμου, �ταν και � &.νοιξη που μπηκε, δλα 1)ταν που βόη
θ-φ αν να πιΧρει το καΛUτεpO και να ξανιΧβρει τ�ν παλιά
του ουναμη, σαν εφτασε ό Άπρίλης.
( Η παpαμoν� του στο Σερνιχά.κι στcί.θ-ηκε � αLτ[(J.
,

,

\

\

,
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να Ι>ιοριστεϊ όπλαΡΧ'ηγος σε τέσσερα Σαλων(τιχα χω

ριά.: Κοόσχι, Άγιώργ1j , Σεργοόνι χαι Σερνικά.χι.
'Όταν του το πρότειναν αύτο οΙ ντόπιοι, &pv�e1jXE, μια:
που λογά.ριαζε, μόλις θαπαιρνε λιγά.χι &πά.νω του άπο
,
"
ΤΊJν
αρρωστιιΧ,
να, t:'",ιΧνιΧτραβ1j"ει
το Γ ωγο
Ι
' � ν ' αντcι.μωσει
Μπαχόλα. ΟΙ ντόπιοι ΙSμως έπέμενιΧν. 'Έτσι, &ποφά.
σισε να οεχτεϊ χι' &φοϊί το γεγονος έπισ1jμοποι�θ1jχε με
Τ'�ν �γκρισΊ) της ΈπαρχιαχΎjς ΔΊJμoγερoντίας.
Πριν ξεχιν�σει άπο το ΣερνικOCχι, μά.ζωξε ΙSσoυς
νομά.τους θά.παιρνε μαζί του, αλλους άπο το 'ίl>ιο χω
ριό, αλλους άπο τ�ν 'Άμφισα και κοντοχώρια, τους
ΙSρχισε και τους όρμ�νεΨε μέσα στην έκκλ-ησιά.. τρσ.
β"ηξε υστερα, με τοϊίτο το σωμα, που το &πoτελoϊίσcι.ν
συντοπίτες του, για: συμπλοκες με τον τουρκο, κατα
l>ρομές άπο τόπο σε τόπο. Να: πολεμά.ει με τ' ασκέeι
του τον τοϊίρκο σε ρ ιζόβραχα και μονοπιΧτια, σε καμπί
σιες λογγες και μιχροπερίβολα, να: ξαποσταίνει για
λίγο στους έλατιιΧοες με τις χρυόβρυσες XCl.l πά.λι στ�
φωτια: της μιΧΧΊJς με τον τόραννο. Μαζί του οΙ συντοπί
τ::: ς του, λεβέντες με τον &νθο της νιόΤ1jς άπιΧνω τους,
άμοόσταχα παιοιιΧ, γεροοεμένοι αντρες μ' ασπρα μι
κροσόγνεφα στα: μαλλιιΧ τους.
ΤΟ MιΧΊJ τοϊί 1 822 θα: χτυπήσει T�ν ΎπιΧΤΊJ , θέ
λοντας να: πατ�σει το κιΧστρο ΤΊJς. Μα: οΙ Τοϊίρκοι �ταν
πολλοι και γερα: ταμπουρωμένοι, �τσι οΙ 'ΈλλΊjlJες τους
�oωσιΧν «ενα χαλασμό» κι' �φυγαν. Λίγο &ργότερα θα:
χτυΠ'ηθεϊ με τους Τοόρκους σT� NευρόπoλΊJ, κοντα:
στ"� Λαμία. Κι' ένω &l>ιιΧχοπα πιΧλευε με τον τουρχο,
,
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εγνοισ. εΤχε κσ.!. πά.σκιζε
καπεταναίους που

να. συμφιλι(�σει όρ ισμένους

μά.λωναν .

λίωσε τον Άντροuτσο

Τότε εΤνσ.ι που συμφι

με το Γκούρα. Bp�κε πρωτσ.

τον καθένα χωρ ιστά., uστερα κσ.!. τους �υo μαζί, τους
ορμYjνε
�,
, ι Ψ ε πως κινσυνευει
,

( 'Αγωνας,

Ο

ι

ετσι και πεσει Yj
"

,

Ι

ι

,
,
\
σ� ιχονοια
αναμεσσ. στους κlΧπετσ.'Iσ.ιoυς,
τους
ε" β αλε νσ.'
�

Ι

\

όρκιστοuνε πως θ&.ναι σα.ν ιΧOέpφιlΧ κι' άναπσ.ύηκε
άπο τ"η συλλογ"η για. το μαλωμά. τους. Χιχρούμενος για.
το φίλιωμα το;:; Άντρούτσου με το Γκούρα, περνά.ει στα.
ΣlΧλωνίτικlΧ χωριά., να χlΧφετ"ήσει τους γνωστους του,
μια. που έτoιμά.ζετlΧι να. κlΧτεβε � στην ' Αθ"ήνσ., σε στι
γμες δύσκολες.

' Ή τlΧν

σuγκινYjτικ"η "ή ίιποοοχη που -rou εχανlΧν,

οπου περνο;:;σε, στον

'�oιo

κιχ!. τ' άσκέρι του. 'Έσφα

ζlΧν άρνιά., εστρωναν τραπέζι κά.τω άπο τα οέντρα κι'
απλωναν πσ..ν ω σε �εντpoκλώναpα το σφαχτό. Κουβσ.
λοUσσ.ν π [ττες χα!. τυρ ια. χlχι χρασι μπόλικο, ντόπιο

-

'
μπρουσκο κplΧσι,
κσ.Ι" να θ εριευει
'
" α ψu" , να μοσχο β ολ αει
το

κέφι.

Σε κσ..θ ε χωριο 'IcY. στ�νoυν γλέντι και χορό.

Κι' uστερα

τ' άσχέρι να μεγαλώνει, καινούργιοι να.

μπσ.ίνουν στο χορο τ�ς λευτεριας. ΣτcY. μισα. το;:; Άλω
νσ.. Ρ ΊJ -rou

1.822

�ταν κιόλrι.ς ετοιμος για. την Άθ�νlΧ.

Πολιτάρχης στην 'Αθήνα
Στην 'Αθ"ήν α ό Mαχpυγισ..ν νΊJς εφτασε οτι τέλειωνε
ό Α15γουστος. 'Άρχιζε ό τρύγος. Τ' άμπέλισ., βσ.ρεια.

στην πολύχυμΥ) χαρπεροσύνΥ) τους, πpόσμενlΧ'! τις κο-
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πέλες με τα: γαροόφαλα στα: χείλΎ) και τ�ν άστραπη
στα: μά.τια. Ο Ι έλιές, άνά.γυρα στ� λι6χαΡΎ) πολιτεία, κι'
&ς πέρα στον κά.μπο κατα: τα: βουνα: και � θά.λασσα,
z'Cxoιvz �έσει τον κιχρπ6. Ό κ6σμος άνά.σιχινε, μέσα
'
στην καλοκιχφΙΙΧΤΙΚΎ)
κιχ'Ψ α, το μπιχρουτι των ντουφεκιων, τον άγέριχ της ΠΙΧλλΎ)καριίΧς που τον κόκλωνε.
Τ' ονομιχ του Μιχκρυγιά.νν-η είναι γνωστο τώριχ σ'
όλά.κψη �ν έπανιχστατημένΎ) Έλλά.�α. οι πιο πολλοι
καπετανιx�oι τον ξέρουν κι' άπο κοντα: κι' εχουν να: λένε
γιΟι �ν έξυπνά�ιx, �ν παλλΎ)Χιχρια: και τ� φp6νφ� του.
Ό 'C�ιος, φτάνοντας στ�ν Άθ�νιx, γνώριζε κιχλα: τις
�υσκoλίες της κιχινοόργιας του άποστολ·η ς, δτι έ�ω
�ε χρειιχζ6ταν μονάχα � άποκοτια: κι' � παλλΎ)ΚΙΧΡΟ
σόνΎ), χρειαζ6ταν κι' ό λογισμος κι' � φ ρ6νΎ)σΎ) το 'C�ιo.
ΣκιχρφΙΧλώνει με τ' άσκέρι του στο κάστρο,7 το άκούρ
σευτο άπ' τ�ν τουρκια: και σ' <1ρες χαλασμου περίτρα
νου και παίρνει το άξίωμα του άντιφροόραρχου. Τον
είχε προλάβει κάπου ενιχ μ�να νωρ(τερα ό Γκοόρας,
σα:ν εφτασε άπο � ΡούμελΎ). Έκε�νoς εΙνιχι φ ροόραρ
χος, α.ντάμιχ δμως άποφιχσίζουνε τι θα: κάμουν σε
στιγμες κρίσιμες.
'Όσο καφο θα: μείνει στο χάστρο δλο θα όρμ·η
νεύει το Γχούρα, δτι τον εβλεπε πως ξανα: πηρε τον
'10 '
παριχσυρμενος ιχπο χακους συμβ ου' λους
χαχο το' ορομο,
"
'
�'Ψ
τον μιχ' λωνε, ποτε
και ιχπο τη οΙ α του για" γροσια. Π οτε
λ
τον άχνοπαρακΙΧ ουσε να: σκεφτε� το καλο της πατρί
�ας. Μα: ό Γκοόρας ε�ειxνε πως γλιστρουσε, άγάλι
άγάλΙ, μέσα στο πικρο σκoτά�ι και το χαμ6.
\

\

"

\

,

40

)

\

1

\

-

,

'

' Η &.ξιάΟα κι 'ή φρόψηση τοσ Μακρυγιάννη πιο π ολύ
,απλων,ικαν
Ι
,ι
rf
Ι
' ετσι
' Α..,
ι το\
στην
πο),ιτεια,
οπως
ε'f'ιχε γινε
εύεργετικο για. τούς πολίτες έμπόοιο στις αύθαιρεσίες
τοσ Γκοόρα. Ο ί 'Αθηναϊ:οι τον εβλεπαν σα. σωτηρα σε
τοστες τις ι1'ψες. Μαζώχτηκαν οΙ πρόκριτοι κι' &.πο
φάσισαν να. τον κάμουν πολιτάρχη.
-'Ο λαος σε προσμένει να. κατεβεϊ:ς κάτω στην
πόλη, τοσ μήνυσαν. ΜιΧς χρειάζεται ενας ανθρωπος με
παλληκαρια. και φρόνηση , κι' έσ'; ταχεις και τα. Ουό.
'Ο Μακρυγιάννης Οέχτηκε. 'Έτσι, &.πΟ τις &.ρχες του
Γεναριοσ τοσ 1823, βρίσκεται &.πΟ τα. ταμποόρια του
κάστρου στο πόστο τοσ πολιτάρχη στην 'Αθήνα.8
'Όσο καιΡΟ θα. μείνει πολιτάρχης, θα. κυριαρχήσει στ-η ν
'Αθήνα � εύταξία και � Οικαιοσόνη . 'Ανάσαναν οΙ
'Αθηναϊ:οι. Και σα.ν &.ποφασίστηκε να. ξαναφόγει σε
καταορομες καινοόργιες, ολοι πικράθηκαν. Μα. γνώ 
ριζαν πως οΙ &.νάγκες τοσ 'Αγώνα �ταν πέρα &.πΟ τις
οικές τους έπιθυμίες.
Στη Ρούμελη με τον Άντρουτσο

MπαίνoντlΧς ό ' Ιοόνης τΊjς 'ίοιας χρονιιΧς, εμεινε για.
λίγο στη Σαλαμίνα με το ΝικητlχριΧ. " ιστερα τράβηξε,
σε μια. καινοόργια έκστρατεία, στ"η Ροόμελη, συντρο
φια. με τον 'Αντροστσο.
Στ� Ροόμελη, πολεμώντας με το Δυσσέα πο'; τον
&.γαποσσε ξεχωριστά - στιγμες τον θαόμαζε για. την
&ξ�oσυνΎ) του, - εμε�νε ως τον ΑυΥουστο, oτ� στα
41

χωρια. ιΧποτέλ::: ιωναν τ' άλωνίσματα. Έκε'!:, πά.νω στtς
κορφά.Οες των βουνων, σα.ν κά.θονταν να. ξαποστά.σουν
ιΧπο τtς μά.χες καΙ. να. λογαριά.σουν καινουργια xτυπ�,,
,
ματ α του- τουρκου,
ανοιγαν
κου β εντολ οι
' γι " α'λλ ους καπεταναίους, για. τους έκπρόσωπους της ΔιοίΚ'lJσ'lJ ς,
για. τους πολιτικους που συχνα. O'Y)μιoυpγoυσlΧν προ
βλ�ματα. Ό Άντρουτσος ελεγε, με όpγ� , π(�ς πρέπει
οί στρατιωτικοί, που πΎjplΧν το βά.ρος του Άγώνα ιΧπά.νω
τους, νάχουν σ' ολα το λόγο, ΟΤΙ μπορε'!: οί άνθρωποι που
οεν κρατανε το καριοφίλι καΙ. το γιαταγά.νι στο χέρι
να. βάλουν σε οιχόνοια τους καπεταναίους, για. να. κά
μουν οσα έκε'!:νοι λογαριά.ζουν. 'Έλεγε ά:κόμα πως πρέ
πει να. ξεριζωθουν οί ά:γριάοες ά:πο το χωρά.φι, να. φυ
γουν ά:πο τ'� μέσ'Υ) οσοι οεν εχουν, ομοια με τους πολε
μιστές, το πά.θος της λευτεριας καΙ. της Οικαιοσυν'Υ)ς.
Φαινόταν να. μην εχει καμμια. έμπιστοσυ'l'lJ ξεχωριστα.
στον Κωλέτ'Υ) XIΧL το ΜαυροκορΟά.το.
Ό Μακρυγιά.νν'Υ)ς προσπαθουσε να. τον πείσει πώς
σα.ν άρχιζαν ά:νοιχτα. οί φιλονικίες καΙ. ξεσπουσε έμφυ
λιος πόλεμος, κεροισμένοι θάβγαιναν οί τουρκοι καΙ.
\
πως
\ λυσεις.
'
,/
- συμβ ι β αστικες
σ ' ο''λα επρεπε
ν α\ β ρ εθ ουν
Μα. ό 'Αντρουτσος οε οεχόταν {ιπoxωρ�σεις κIΧt συμ
βιβIΧσμOυς. Π ολεμώντας, πέρασε το καλοκαίρι. MπΎjκε
το φθινόπωρο. Κι' ό Μακρυγιά.νν'Υ)ς επρεπε να. ξανά.ρθει
στη Σαλαμί'ιιχ, ά:π' οπου κίν'Υ)σε, κι' υστεplΧ ,ια. περά.σει
στην 'Aθ�να.
'Έκατσαν να. φαν::: στην Άγόριαν'Υ) του Παρνασσου,
να. γλεντ�σoυν, ΟΤΙ θα. χωρίζονταν. Μα. ό Άντρουτσος
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εaε�χνε βαρει.α συλλογισμένος τώ ρ ιχ πουφευγε άπα
κοντά του ό MακρυγιάννΎjς. ' Ήταν ενα ιΧποκοuμπι στην
'
,
π(κρα
που\ β αραινε
τψ
ώρες.
Ι ψυΧΎj' του, ώρες
- Τι συλλογLέσαL και συνέφLασε το κούτελ6 σου ;
70ν ρώΤΎjσε ό ΜακρυγLάννΎjς.
Ό Άντροuτσος ιΧνάσανε βαθεLά. 'Άστραψαν τα μσ.
ηα του.
-'Αl)ερφέ, ιΧντψίλΎjσε. Τ6σο καφο άντάμα πολε
μ�σαμε. Τώρα φεύγεLς. Ό άγώνας ομως στέκεταL
το toLO σκλΎjρ6ς, πάλεμα με τη φωηα και το θάνατο.
Π ΟLος ξέρει, μπoρε� να μη ξανα·ίόωθοUμε.
- ΤΟ χρέος στέκεται πάνω άπο μας, άΠOκρίθΎjκε ό
ΜακρυγLάννΎjς. Καλ6τυχος ΟΠΟLOς μπορέσεL να το ξε
πλΎjρώσεL. Μα σκέφτομαL πως θ' άνταμώσουμε ξανα
σε πατρίl)α λεύτεΡΎj. Να το όε�ς.
- Μακάρ(, ε!πε ό Ά ντροuτσος κι' άνακάθΎjσε όίπλα
στη στρωμένΎj τάβλα.
Άπο το μoEcr"fj μoiPL ως το l)εLλινο γλέντφαν. ''Ε"
"
1\ ακρυπαφνε ναι β ασLλε' ψ EL ο" Ύj'λ LOς οτα.ν τ' IΧcrXEpL
του- ""1
γLάννΎj 'ΤOψάσΤΎjκε να ξεΚLν�σει. Ξάστερος �ταν ό
ούραν6ς. Και σε λίγο, ετσι XL' έρχ6ταν � νύχτα, θ�
φτανε και το φεγγάΡL όλ6γLOμο. Φιλ�θΎjκαν σταυρωτα
ό MακρυγιάννΎjς με τον Άντροuτσο XL' εόωσαν το λ6γο
τους να θυματω ό ενας τις όρμ�νLες τοu άλλουνοU. την
ωρα που ό MακρυγιάννΎjς ξεμάκραινε κατα το I)Lάσελο,
στην �ΚΡΎj τοu χωρLOU, οπου τοuς ξεπροβ6όLσαν, τον
toLO και τοuς νομάτους τοu ιXcrXEpLOU του, ό Άντροu'
τσος του φωναζε
με το\ β ροντερο του λ ογο.
,
�
ι

Λ>

,
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-' Αοερφέ, σοί!Sωσα το λόγο μου πως θα: χρατάω
στην χαρΟιά. μου την όρμ·ήνια σου, οχι πως θα: Χάμω Ο,τι
με Οασχάλεψες. τη λευτερια: της πατρίοας x.αt το οί
Χ'Υ)Ο θα: τα. οουλέψω οπως μου κόβει το κεφάλι μου.
Π ολιτιΧάντιχες πον'Υ)ριες οε με κιοτεύουν. Αιιτα: να: μ'Υ) 
νυσεις σα: φτάσεις στ� Διoίκ·�σ'Y). Καt να: Τ'Υ)ράξουν ολοι
το καλΟ της πατρίοας, το οίΧ'Υ)Ο καt το συμφέρο του λαου
κι' 6χι των κοτσαμπάσ'Υ)Οων. Θα: βρουνε το Οιά.ολό τους
OCπο μένα, ετσι χcΛ Τ'Υ)ράξουν να: μαντρώσουν κεφαλές,
με σκοπο να: τtς χαλά.σουν χαt οε λογαριάσουν το λόγο
χαt τη Oυναμ� μας.
Ό OCντίλαλος πηρε τη φωνΎj του Άντρούτσου καt
την ξέσυρε κατα: τη λαγγαοια: με τtς νεροσυρμές, την
σκαρφάλωσε OCπάνω, OCντίπερα, κατα: τα: βουνα: και
ξανάφερε ό OCντίλαλος του Μακρυγιάνν'Υ) τη φων�, βρον
τερ�, χαλοσυνάτ'Υ).
-'Αοερφέ, ό Θεος να σε φωτίσει 1 ΙΌτι. κι.' άπα
σένα κρέμεται Τι λευτερια: της πατρίΟας.
<<Κρέας δια έμφύλιον
πόλεμον δεν πουλώ ! »
Ό Όχτώβρ'Υ)ς του 1823 τέλειωνε σα:ν ό Μακρυ
γιάνν'Υ)ς εφτασε άπο την 'Aθ�να στο Μοριά., οπου και
παίρνει μέρος σε πικρες καταορομές, στο φούντωμα του
έμφύλιου σπαραγμου. Μ' ολο ποι> OCναγχάστ'Υ)κε στην
oc ρχ·η να. ερθει σε σύγxpoυσ·� με συμπολεμιστές του,
πιστεύοντας σ' ενα κλ'Lμα πειθαρχίας ποι> επρεπε να:
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έπ�κρατ�σει, άγωνίστηκε να κατασιγOCσουν τα πOCθη
και να πραγματoπo�ηθε� � άπαραίτητη για την έπ�τυ
χία του 'Αγώνα έν6τητlΧ.
Σ ' ολο το ί)�OCστημlΧ των τραγ�κων έκείνων �μερων,
οταν οί έσωτερικες οιαμOCχες εΤχαν φέρει σε όίμεσο κ[ν
ουνο την ΈπανOCσταση , ό ΜακρυγιOCννης, με την φω
τειν� του σκέψη, τις συμφιλιωτικές του πlΧρεμβOCσε�ς
και το'! ορθολογισμ6 του, β6ηθησε άποτελεσματικα στο
μετριασμο και την έξουί)ετέρωση τω'! παθων.9 Και
εΤναι χαρακτηpιστικ'� � άπOC'!τηση που gί)ωσε στον
ΖαΙμη, OτlΧν του τφ6τεινε να του οίνει χίλια γρ6σια το
μ'ήνα μισθο γ�α να χτυπ�σει με τ' άσκέρι του συμπολε,
....
μιστες
του που, ε....ιχαν σηκωσει μπαιρα,κι ενα,ντιον της
Κυβέρν-ησης: «Πενηντα χιλι άδες να μου δώσετε, κρέας
δια έμφύλιον π6λεμον δεν πουλ(σ Ι)) .
Χιλίαρχος άπο το Νοέμβρ-η του 1823, άντιστρOC
τηγος άργ6τερα, άπο τον Αυγουστο του 1 824, προoc
γετα,ι στο βαθμο του στρατηγου, το Δεκέμβρ-η του
�oιoυ χρ6νου «δια τας πιστας πρός την Πατρίδα έκδου
λεύσεις του)) , οπως γρOCφει � σχετικη άπ6φα,σ-η του
Έκτελεστικου Σώμα,τος.lΟ
,

••

Ι

,

,

45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Α Π ΟΘΕΩΣΗ ΠΑΛΛΗ ΚΑΡΙΑΣ

Στο Νιόκαστρο

'Όταν καταλάγιασε ό άχος του έμφΙJλιου σπαρα
γμου, οταν τα. ΟιΧκρυα για. τους άόικοχαμένους πΊjραν
να. στεγνώσουν στα. μάτια, οί άγωνιστες ξανάπεσα.ν, με
καινουργια όυναμη , στον 'Αγώνα. 'Ανάμεσα στους πρώ
τους κι' ό Μακρυγιά.ννης. Τότε �ταν που πολέμησε xO'. t
στο Ν ιόκαστρο, μέσα στο φουντωμα τΊjς &νοιξης του
1 825. Ό Μακρυγιά.ννης μπΊjκε στο κάστρο του Νιό
καστρου με έκατον όεκάξη νομάτους, επειτα άπο
πρόσκληση του φρουραρχου Δημ�τρη Σαχτουρη. Ό
άγώνας άπο το κάστρο στtς έπιθέσεις του Ίμπρα�μ
στάθηκε ΌUσκoλoς, ετσι καθως μέρα με τη μέρα, ό
κλοιος στένευε όλόγυρά τους κα/. σώθηκαν νερο χα/.
τρόφιμα. Στερνα. άπόκαμαν. Δεν προλάβαιναν να. θά
βουν τους σκοτωμένους. Σώθηκαν xιxt τα. μπαρουτό
βολα. 'Έτσι, με συμφωνία, το κάστρο παραόόθηκε στους
τουρκους, στtς 1 1 του Μάη , ΕΙχαν ο μως πλη ρώσει
πoΛU άκριβα. οί τουρκοι το πά.τημα του κά.στρου ,
«Ό ΣτρατηγΌ ς Μακρυγιάννης - άναφέρεται σε
εγγραφο τού Δ ημήτρη Σαχτούρη - έξήρχετο με τους
στρατιώτας του καθ ' ημέραν έναντίον των έχθρων, τους
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επολέμει γενναίως, τους εδίωκε πάντοτε και τους
ετρεπεν εΙς φυγήν. ..Ητον αληθώς ενας &πο τους πολλα
εύτόλμους αγωνιστας του Νεοκάστρου, δσοι κατ' εξο
χην διέπρεψαν εκεί εύκλεώς. ΕΙς δλον δε το εκεί διά
στημα δεν ελαβεν τίποτε παρ' εμου, οuτε δια σιτηρέ
σια, οVτε δια μισθους τών στρατιωτών του, ο 'ίτινες
εσχάτως τόσον δσους είχε μαζί του εΙς το φρούΡΙΟ1!
μέσα δσον και δσους ε ίχεν εΙς Ναβαρίνους τον εστε
νοχώρησαν και τους επλήρωσεν εξ Ιδίων του γεμεκλί
κια τεσσάρω1! μηνών)) . ll
Ή μάχη στους
Μύλους τ' Άναπλιοϋ

'Απο τΙς πι ο συγκλονιστικες έποποιtες του ΕΙκο
σιένα, έποποι"έ ες πο,; είχαν αμεσ"η σχέσΥ) με την 'caLIΧ
τ η ν τύχΥ) της ΈπανocστασYjς, � ταν και "� περίλαμΠΡΥ)
και νΙΚYjφόρα μOCΧΥ) στοuς Μύλους τ' 'Αναπλιου, τον
ΊούνΥ) του 1 825.12 'Όλοι οί ίστορικοΙ συμφωνουν πως
1j νίΚΥ) αύτη στοuς Μύλους, μέσα σε μιιΧν άτμόσφαιΡα
πικρη και γεμ.OCτ η όλέθριους κινaύνους, με την ταπείνωσΥ)
του 'Iμπpα�μ, στocθYjκε σωτ�pια γιιΧ όλόκλYjΡΟ το έπανα
στατικο κίνYjμα. 'Έσωσε το Ναύπλιο άπο τ-ην αμεσrι
άπειλη κατOCλYjΨ�ς του , σύντριΨε τις φιλοaοξίες του
' Ι μπραη μ κι' �aειξε, μέσα σ' ενα καταθλιπτικο κλιμα
πο,; είχαν a"η μιουΡγ�σει οί πολιτικες aιαμocχες και οί
φιλονικίες άνocμεσα στοuς όπλαΡΧYjγοuς, πόσα πολλα
μπορουν να πραγμαΤΟΠΟΙYjθουν με τ"η συνΟΧ'ή , τ-η
σύ μπνοι α και τ η ν πίστYj . Τρεις πρωτοστOCτησαν στ-ην
-

"

-
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,
, της
'
, ς, ο' Δη μ:η' τρ ιος 'Ύ'1 ψΊ)λαντης
- μαΧ1
επιτυ
χια
, ο, Μ αχρυγιά.ννΊ)ς χ α ! ό Κωνσταντί:νος Μαυρομιχά.λΊ)ς. Ή
προσφορα. ώστόσο τοσ Μαχρυγιά.ννΊ) κρίθΊ)κε πιο ούσια
στικη κα! γιατι έκεί:νος με τους (ίντρες του προετοΙ
μασε τιΧ ταμπουρια βασ�κα. και γιατι το aικό του σωμα
ά.ντιμετώπισε τον κυριο 6γκο των ΊΌυρκων.
Π αραμονη τΊjς ά.ΠOφασιστικΊjς συγκρουσΊ)ς . ΟΙ
προετοιμασΙες κορυφώνονται, καθως το τουρκικο λε
φουσι πλησιά.ζει. Στο Ναόπλιο, μέσα στις έκκλΊ)σιές,
ανθρωποι προσευχονται. 'Ένας πυρετος ά.νΊ)συχΙας κυ
χλοφορεϊ: σε aΡόμους, σε σπΙτια και πλατεϊ:ες. 'Όλοι
ά.γωνιοσν, έλπΙζουν και προσμένουν. Στα. πόστα, τα.
παλλΊ)κά.ρια σιγουρεόουν τις θέσεις τους. ΠαΡά.aιπλα σε
μια. ξερολιθιά., δπως σουρουπώνει, ό Μακρυγιά.ννης κι'
ό Μαυρομιχά.λΊ)ς κουβεντιά.ζουν. Ό Μακρυγιά.ννης
ά.νοΙγει πρωτος την κουβέντα.
- Π ρ έπει δλα να. τα. λογαριά.σουμε καλά., Κω
σταντη. Ό τόπος που ά.ποφασΙσαμε να. κpατ�σoυμε το
,
" να κυριε' ψ ει ο' λocκερο
"" για
τ
'
.•
�1\ πραιμΊ),
τον
1
ε�ναι
το' κλ ειοι
κά.μπο. 'Ότι μπορεί: να. χαθεϊ: καΙ τ' 'Ανά.πλι, .� πρω
τεόουσα. Και τοστο καλονοιώθεις πόσο βocρυ θιΧναι
για. όλά.κερο τον 'Αγώνα. Μέρες τώρoc καΙ κά.θομocι καΙ
λογocριά.ζω το ποσ θα. σταθεϊ: ό κά.θε ανθρωπος τοσ
ά.σκεριοσ μου. ΚαΙ λόγου σου το �aLo κά.νεις. ΚocΙ σω
στά.. Πρέπει να. στηριχτοσμε στΙς aικές μας τΙς auvάo
μεις για. να. πετυχουμε το σκοπό μocς, &.aεΡφέ.
- Σ Ιγουρoc στΙς aικές μας, κocπετα.ν Γιά.ννΊ). Πocρά.
aιπλα εΤνocι ό 'ΥΨ·ηλά.ντης με τους aικοuς του. Ό ΧocτζΊ)48

κωστι:ι_ντ�ς και κάμποσοι Ψαριανοι μ.Ε: το Γιωργο Κα
λαφάΤΊ)- ΟΙ εννια νομάτοι του καπετιχν ΓιαννάΚΊ) Άγα
λόπουλου μπ�καν στο Ι)ικό μου τ' άσκέρι. του Μιχά-λΊ)
Aόγoυστ�, του ΓιάννΊ) ΠαρίσΊ) και του Θανάση MπαλΎj,
κάπου έβl)ομ�ντα πέντε νομάτοι, στου ΎψΊ)λάντη. Κι '
ετσι Ι)υνάμωσε και το Ι)ικό του τ' &σκέρι πού Ι)εν εΊχε
σαν εφτασε παρα μονάχα l)εκαπέντε νομά.τους. Για σκέ
ψου, ό Δ'ημήΤρΊ)ς ΎψΊ)λάντης με l)εκαπέντε νομά.τους.
-"Ας οψονται εκε�νoι πού σπέρνουν τη Ι)ιχόνοια και
τη φατρία άναμεσό μας, Kωσταντ�. 'Άμα μαρτυρσ.ς
το l)ίΚΊ)Ο γίνεσαι κακος και θέλουνε να σ' άφανίσουν.
Χρειάζονται τη βοήθειά. σου και καμώνονται πως Ι)εν
τ,η λογαριά.ζουν. Το tl)ιo μη Ι)εν εκαμαν οΙ πολιτικοί
Tαοωσε
"�
, ' Υψ Ί)λσ.νΤΎ).
'
μας και, στον
ο" λ α για" ΤΎ)ν πα"pll)ιx. Μα Ι)ε μπόραγε ναχει και κλειστο το στόμα του.
'Έλεγε ϊσια το l)ίΚΎ)Ο και Ι)ε λογάριαζε παρα μονάχα
το χρέος στην πατρίl)α. Τον κυνήγΊ)σαν. Τον στέΡΎ)σαν
'
' ; Τ ον
, , τ " αξ ιωματα.
' ε" β αλ αν σε" απραξ 'ια. II οιον
απο
Τον
'
πρωτο πατριώτη. Μα ελόγου του Ι)ε μόλυνε την XΙXPI)LOC
του με το πάθος τ�ς εκl)ίΚΎ)σΊ)ς. 'Ήρθε ξανα να πολε
μ'� σει. Και να πού τώρ α κι' 'η ΚυβέρνΎ)σΊ) άναγνωρ ίζει
το λάθος ΤΎ)ς. του ξαναl)(νει τ' άξιώματα. Τον κάνει
άκόμα κι' άΡΧΎ)γο σε τούτη τη σΎ)μαl)ιακη μάχΎ). ΓιιΧΤΙ
το κεφά-λι του κόβει κι' Τι καρί)ιά του εΊναι καρί)ια άλ'η
θινου παλληκαριου. ΕΤπα, κινώντας το λόγο μου, πως
εί)ω πού &ποφασίσαμε να κρατήσουμε το λεφούσι του
ΜπραtμΎ), πρέπει να στηριχθουμε το περσότερο στις
ί)ικές μας ί)υνάμεις.
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- Θ&θελες tσως νιΧ πε'i:ς γιιΧ τ� βo�θεια που κοφ
:
που βρίσκεται με τ�
τφ
: iΧμε κι' &1:0 το Ντ::ριγνύ,
φρεγάοα σ,,' &νοιχτά. Τον ΖΤ.Οες 0ιΧ και τα κουβΖντιά
σC1.τε.
- τα κουβεντιάσαμε, βέβαια, Κωσταντ'η. ' Ή ρθε
Χ7ες και με βpΎjκε στο πόστο μου. ΜιΧ οε μπορεΊ: να
καταλάβει την άποκοτιιΧ μας. 'Ότι με τούτη T�ν άπο
κοτια κεPO'�θηκε ως τιΧ τώρα ό 'Αγώνας. Π iΧτε να χα
θεϊτε 06λοι - μοu λέει - με τις θέσες που πιάσατε
νιΧ κpατ�σετε το Μπρα·έμη. Σε τοuτα τ' άΟύνατα
τειχιιΧ θα βαστάξετε τις χιλιάοες TOU ιXcrxzptOU του ;
- Και λόγου σου θιΧ "rOU άπάντησες καθως ταίριαζε
σT�ν περίπτωσ·fJ .
-« Τού λέγω, ε Ιναι αδύνατες οί θέσες κ ' εμείς,
δμως ε Ιναι δ υνατος ό Θεο ς όπου μας προστατεύει' κα ι
θα δείξωμεν την τύχην μας σ ' αυτες τις θέσες τις
αδύνατες. Κι ' αν ε'ίμαστε ολίγο ι είς το πλήθος τού
Μπραιμη, παρηγοριόμαστε μ ' εναν τρόπο, δτι ή τύχη
μας εχει του ς 'Έλληνες πάντοτε ολίγους. 'Ότι αρχη
και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, δλα τα θερία πολε
μούν να μας φανε και δεν μπορούνε ' τρώνε απο 'μας
και μένει και μαγ ιά. Και οί ολίγο ι αποφασίζουν να πε 
θάνουν - κ ι ' δταν κάνουν αυτείνη την απόφασιν, λίγες
φορες χάνουν και πολλες κερδαίνουν. Ή θέση όπου
ε Ίμαστε σήμερα εδώ ε Ινα ι το ιούτη' και θα ίδούμεν την
τύχην μας οί αδύνατο ι με τους δυνατούς».
- K�' επειτα ;
- �1ε κοίταξε ξαφνιασμένος, χοντοστά,θ'ηχε και
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πp�ν φυγει με την άκολουθίιΧ του, εΙπε μονάχα τoυτcι.
7α: λόγιCΙ. « τρε μπιέν)) . ΜονιΧχιΧ στtς οικές μιΧς ουνάμεις
Υ. ρεμιέτιΧΙ όλάκεpΎj � τυχ-ιι τΎjς μά.χΎjς, KωσταντΎj. KIZ1
,
Ι
ί:ρεπει
ο"λ ιΧ να, τα\ φροντισουμε
και\ παντα
με, σε'β ας σΤΊ),
'
,.
ι
,
Ν α" φερουμε μΠΟΛΙΚΟ
γνωμΎj
του- 'ΥΨηλανΤΎj.
ν :;: ρο
ιΧπο το μυλιΧυλακο. M�ν πιΧθουμε οτι στο Ν ιόΥ.αστρο
ποι) πεθά.νιΧμε ιΧπο τ� ΟίψιΧ. Να: στεριώσουμε καλα: τα.
ΤιΧμπουρια, οτι ΚιΧρτεραμε τόσο λεφουσι. NCί.xoυμε γερες
:/.IZ1 τ1ς πολεμίστρες όλο μπρ οστα. Y.IZt τ1ς πλά.τες μας.
1'0 σκέοιο το γνωρίζεις Χ ιΧλ ιΧ , KωσΤιΧντΎj. ης θέσες
όί:Οι) θα: πιά.σει ό καθένας μας.
- KIΧ1 βέβιΧΙιΧ, ιΧΟερφέ. Ό ΎψηλιΧντης με τοuς οι, του κιχι, καμποσους
Κ ρητιχους
' οπουφεΡιΧν
"
χους
Ι
�ουο' Ψ αργΙιΧνα κcι.ικιιΧ, θα πιιΧσει το ιΧπά.νου μέρος &πο το μυλιΧυ
λιΧΚΟ. Tou λόγου σου θα τpαβΎjXτε�ς ιΧπόξω ά.πο τα λι
γ ο στα κονιΧκιιΧ, στα περιβόλιιΧ όπουχτισες ΚιΧ� ταμπου
ρια κι' α.νοιξες με τοuς οικους σου τα χαντά.κια για τοuς
πoτιστΎjoες. Tou λόγου μου, το μονοπά.τι κατα το Κυ
βέρι κι' ιΧνOCοιπλα ό XατζΎjμΙΧOCλης με τοuς οικους του.
'Έτσι κα� ουσκολευτουμε στ�ν ιΧρχή, θα τραβηχτουμε
ΧιΧμηλότερα. Θα παίρνουμε μιαν ιΧνά.σα, θα γιομίζουμε
,,:α. ΚιΧριοφίλιιΧ XIZ1 θα χυμαμε με τα γιαταγά.νιιΧ, οσο
ποι) να πισωορομήσει ό Μπρα'ιμης μ' ολο τ' &σκέρι
του που, οπως λένε, φτά.νει τοuς έφτα χιλιά.Οες πεζοuς
xιx1 τοuς πενΤιΧκόσιους καβαλλά.ρηΟες.
- KIZ1 λόγου μας, KωσταντΎj, οεν ε'Ιμαστε παρα
πά.νω ά.πο τριακόσιοι. Μα "t θα πε� έτουτο. Ό l\1nPIΧt
μης πολεμιΧει να κρocτήσει την τυραννία xιx1 λόγου μocς
,
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πολφα.με για. τη λ:uτερια. τ-�ς TcατρίΟας. Και για τουτο
θα κερO�σo\)με. ΣΟUΡΟUTcωσε για καλά.. Μοσχοβολά.ει
ό κά.μπος κι ά.χνοφέγγει τ' Άνά.πλι. Να τραβ"l)χτουμε
στα πόστα μας. Να τελέψοuμ: τις έτοιμασίες των
ά.σκεριων, οn αυριο ζ"l) μερώνει .� μ:γά.λ"l) μέρα. Καλο
ξημέρωμα, Κωσταντη και � ωρα � καλ�. 'Ο Θεος
μαζί μας.
-' Ο Θεος μαζ( μσ.ς, καπ:ταν Γιά.νν"l) .
Άπoφασιστικ� στά.θ"l)κε στ-�ν έπιτuχία της μά.χ"l) ς
.� σuμμετοχ'� του ΜαΚΡuγιά.νν"l).13 'Έφτασε έκε"!: στις
δέκα του ' Ιοόν"Υ) και δούλεψε υπερά.νθρωπα για την
προετοιμασία ως τις δεκατρε"!:ς που οΙ τουρκοι εκαμαν
γιοuροuσι στα ταμποόρια των Έλλ�νων. Άλλα και στ�
μά.χ"l) οιακρίθ"l) κε, ετσι καθως φοόντωνε, μέσα στην
I�
,
κα)ωκαφ ιαΤΙΚΊ)
κα.' ψ α, "Ι) ανταρcι. απο το ντοuφεκιοι
κι' όίστραφταν στον κcι.uτΟν �λιo τα. γιατcι.γάνιcι..
«'Εκεί όποi5χα ριχτn εγω όμπρος με τους ανθρώ 
πους μου, και οί αλλοι, οί δυο κολώνες, προχώρεσαν εξομολογείται ό ί'διος - κάποιοι Τούρκοι όπο υ μοi5χε
στείλυ ό Μπραιμης ε Ις το Νιόκαστρον και μιλούσαμεν,
με γνώριζαν· και ήταν και μ' αλλους Τούρκους εΙς την
κούλια τού περιβολιού, ερριξαν και με πλήγωσαν ε Ι ς το
, και" το μολυ'βι μεγα' λο
δ εξ ι' χερι.
ταν απο μουσκετο
, Τ
και μοφαγε Η8λα τα κόκκαλα. ΜΟπεσε το σπαθι απο
το χέρι - ημουν κι ' αναμμένος όπουτρεχα ε Ις τα πόστα
' ε''δ ινα πολεμοφο'δια. ε αστιεταν το α ιμα·
και, τους
Δ' β
,
τύλιξα το χέρι ε Ις το πουκάμισο να μην το ίδούνε οί
«:

,

Ι

,

\

,

"

'
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άνθρωποι. 'Όμως τσακίστηκαν οί Τούρκοι πάλε οξω
απο την κούλια, αφΟύ τους χτυπήσαμεν κ ' οί τρείς
κολώνες και οί Κρητικοι και τα μίστικα. Τότε πέρασε
και 1} ωρα, επαψε ό πόλεμος . . . 'Ο σκοτωμος τών
Τούρκων - ε Ιναι άγνωστη 1} ποσότη Ότι τους σκώναν
ευτύς . . 'Ηταν πολλοι οί Τούρκοι, ήταν ως δώδεκα
χιλιάδες το Όλο. Άπο ' κείνο όπου μάθαμεν άλλοι
λένε σκοτωμένοι περίτου απο πεντακόσιους, αλλοι
ακόμα περισσότερους κι' αλλοι λιγώτερους, κι' αχώρια
οί πληγωμένοι. Δικοί μας σκοτώθηκαν δυο και οί δυο
όπου πληγώθηκαν» .
,
,
'
αναγνωρισε
ΤΊJ σ'� μασια Τ'�ς απο' Η Κ υ β ερνΊJσΊJ
φασιστικΊjς συμβoλΊjς του Mαxρυγιά.'I'IΊJ στ� μά.x·� των
Μύλων καt ξεχωριστα -:0'1 τ[μ-η σε.14
,

,

,

-

Ήρωϊκός

γάμος
σέ π\κρη έποχη

�I' ολες τις φροντ[οες ποο του πρόσφεραν στο Ναύ
πλιο, το τραυμα του χεριου του οεν π�γαινε καθόλου
καλά.. 'Έτσι, τον LOLO κιόλας μ�να, ερχεται σΤ'�ν 'Αθ'ή να,
οπου βρισκόταν δ φΊJμισμένoς εμπεφικος τουρκος για
τρός, δ Χασαν 'Αγα KOύΡ7αλΊJς,15 γνωστος ίοια[τερα
στα στρατεύματα της 'Aνατoλικ�ς Έλλά.Οας, οπου
ε!χε ορσ.σει. Ό Όθωμανος αύτος γιατρός, ποο πολλιΧ
πρόσφερε στ�ν Έπανά.στασΊ) , ε!χε φτά.σει στ�ν 'Α
θ�να, άκολουθώντας το σωμα του 'Αντρούτσου. Ό
Μακρυγι.OCνν"ης, που τον γνώρι.ζε άπα τον καιρΌ πού
πολεμουσε με το Δυσσέα σT� PoύμzλΊJ , του ε!χε
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ίδιαίτερη έμπισΤCισUνη . 'Έτσι, στ-ήριξε τις έλπίδει: για
� , βΥηκε
τ-η γιατρειιΧ του στην ιΥ.: ανοτητα του χαι, οε
γελασμέν ος.
Αότος ομως ό έρχομος ·"ήταν δεμένος με τ-η ν πίκρα
για το χαμο του 'Αντροuτσου που ξέχωρlχ τον άγαπουσε
'
για., τ-η' λε βεντοσυνη του. Τ οσον
'
καιρο" που β ρισκοταν
στον π6λεμο με τον τουρκο στο Μοριά., κά.θε μέρα
άναμέτρημα με το χάρο, ή πίκρα λιγ6στευε. 'Όμως
, � λ α στο
' χα.στρο
τωρα,
ετσι
χαθ ως
παραοιπ
,
"
' β ρισκοταν
'
οπου βασάνισαν και σκ6τωσαν το παλληκά.ρι, ή καρδια
του φουΡΤΟ1,'ι νιαζε στ-ην πίκρα και τ"η συλλoγ�. Όρ
γιζ6τα'l, το φαρμάκι πuκνωνε μέσα του, καταλάγιαζε
υστερα το τριχuμισμα τΊjς μν-ήμης.
Μέσα σ' αότη τ�ν πικρ"η ({ψα ηρθε το χ cι.μ6γελο
τΊjς ομορφης, &ξιας και καλΊjς γυναίκας να τον συντρο
φέψει. Μπαίνοντας το φθιν6πωρο, άρραβωνιά.στηκε την
Αίκατερίνη Σκουζέ, κ6ρη του μεγαλονοικοκύρη Γεωρ
,
γαντα. Σκουζέ, που σαν έφορος της Aθ�νας ύπ6γραψε
τ"Γιν συμφωνία με τους Τοuρκους για τ�ν παρά.δοσ"η
τΊjς 'Ακρ6πολης το καλοχαίρι του 1822, άλλα που χά.
θηκε τον 'ίδιο χρ6νο.
( Ι-Ι δευτεροθυγατέρα του Γεωργαντα Σκουζε ·"ήταν
τ6τε γύρω στα δεκαπέντε της χρ6νια. Ψηλ"ή , με μαυρα
μαλλια που κατέβαιναν σε χοντρες πλεξουοες ως χα.
μηλα στις πλά.τες, με μάτια. κασταν6μαυρα, στοχαστικά,
εΤχε μια δροσια άνοιξιάτικ"ης αυγΊjς και μια χά.ρ.η πε
ταλοuδας άπά.'ιω της. Συχνά., ωρα πoλλ�, καθ6ταν στο
παραθuρι, όλ6γυρα να κάνουν ομορφη κορνίζα τα λου,

,

,

ι

_

"

,

,
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λοΙΙοια χαL κεΙνΊ) να κοιτά.ει πέρα μακρια. τον κάμπο
ν' άν,,:αμώνει με τα βουνα καΙ. τη θάλασσα. κοιτουσε
καΙ. σκεφτόταν. Στοχαζόταν τον άοικοχαμένο πατέρΟ'_
ΤΊ)ς, τ� λευτεριά, τα. παλλΊ)κάρια ποΙΙ πολεμουσαν. ΚαΙ.
σαν έπεφτε το οειλινο κι' άπολΊ)σμονιόταν στο παρ α
θΙΙρι έβλεπε, σα. σ' ονεψο, κάτου βαθεια. ποΙΙ άχνορό
οιζε καΙ. χρυσωνόταν ό κά.μπος, κά.ποιο καβαλλά.ΡΊ)
άπάνου σ' Ζνα σπαθά.το φαρL ναρχεται σαν τον άγέρα,
να σιμώνει, νiναι άρματωμένος με πιστόλες καΙ. για
ταγάνια, με τ� φωτια στα μάτια, να τ�ν άρπάζει πάνω
στο ίορωμένο του φαρL καΙ. να τρέχουν άντά.μα μέσα
στ' άνθισμένα λιόΟεντρα. Κι' αί.ιτ� ν&ναι ξαφνιασμέ'Ι"I) ,
να μ'� μπoρε� οtJτε να μιλ'ή σει, ΟtJτε ν' άντισταθε�.
Κι' ό καβαλλάρΊ)ς ιτουτος �ρθε άλΊ)θινά.. Κι' �ταν
όλό'ί οιος, καθως τον στοχαζόταν. 'Ένας γεροοεμένος
αντρας, ξακουστός, με παλλΊ)καριά., όμορφιά. καΙ. φρο
νιμάοα, ποΙΙ ουο χρόνια τοtJλειπαν να πατ�σει τα τριάντα.
Ό Μακρυγιάννης �ταν ό πιο ταψιαστος γαμπρος για
την κόρΊ) του Γεωργαντα Σκουζέ. ΚαΙ. μια κοπέλα σαν
τ� θυγατέρα του Σκουζέ, πέροικα ποδχε μεστώσει στ�ν
' ζ ε να' συντροφε'ψ ει αυτο
ομορφια
, , ταιρια
,
, και\ την
, αζιοσυνΊ)
, �.
' ,
το παλληκάρι, ποΙΙ το σέβονταν κι' οί γεροντότεροι
στ�ν πολιτεία, έτσι καθως Ι;οια με τ�ν παλλ'ηκαρια
κρατουσε καΙ. τ� φρόνησΊ) . Ό γά.μος του Μακρυγιάννη
με τ�ν ιΗκατερίνΊ) Σκουζε εγινε στ�ν Άθ�να στις 27
του Δεκέμβρη του 1825,16 σεμνα και άπέριττα, μ' ολο
ποΙΙ μέσα και στοΙΙς ουο ξάνοιγαν χαρες πρωτόγνωρες.
( Η ΑίκατερίνΊ) οεν εΙχε άκόμα βρε� τον έαυτό της
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υστερlΧ άπο τον ΤΡI1.γικΟ χα.μΟ το\) πlΧτέplΧ της, ετσι
ζ'
,!
'
καλοσυνα.τος και λε β εντης
που\ ητανε
και\ που, �εχωρl1
τ�ν καμά.ρωνε, για τ�ν ομορφια xoιt την άξιά.OIΧ. 'Όλο
το συγγενολό'ί τ�ς νuφης οεν εΤχε ΚIΧΡOια για ξεφ()'.ν 
τώμlΧτlΧ. ' Η πίκρα για το Γεωργαντα Σκουζε στεκό
τlΧν το toιo μεγά.λη, οπως xαot τtς πρωτες μέρες του
χαμου του. Κι' ό Μιχκρυγιά.ννης που να σκεφτ<:Ί: για
γλ<:ντοκόπι, ετσι κlΧθως φαρμά.κι στεκόταν στ�ν καροια
ό XlΧμoς του 'ΑντροUτσοu. 'AνlΧθυμόταν, τουτες τtς
ώρες που άντά.μωνε με τ,ην άρxoνΤOθυγlΧτέρα του
Σκουζέ, τα λόγιlΧ του ΔυσσέIΧ, OτlΧν πoλεμOυσlΧν μιχζt
κα.τα τα μέρη του Παρνασσου. 'Άνοιξη �ταν xoιt κά.
θOντlΧν σ' ενα Οιασελά.κι του βουνου κι' άγνά.ντευα.ν
τον κά.μπο. Μέρες να πολεμανε με τον τουρκο κι'
ενOιωθlΧν, άξlΧφνα, να τους συνεπlΧίρνει � άνά.σlΧ τ�ς
κα.ινοUργια.ς ζω�ς, σα θα �μέρευε ό τόπος άπο το χα.
λlΧσμO xoιt το αIμlΧ. Τον άγαπουσε το Μιχκρυγιά.ννη ό
'Αντρουτσος οσο κι' αν έκεϊνος συχνα τον μά.λωνε, σαν
επεφτε σε κακοτοπιές. Μα κι' ό ΜακρυγιιΧννης κlΧμιΧ
ρωνε την πlΧλληκlΧρια του 'ΑντροUτσοu.
'Έτσι οπως κιΧθονταν κι' άγνά.ντευα.ν τον κά.μπο
κι' άρχισαν να μιλανε για καινοuργιες παλληκαριές, για
συμπολεμιστες xαot κατα.τόπια που πέρασαν κι' � ρθε �
ΚOυβέντlΧ κcΛ σε γλέντια xlΧt πlχνηγUρια. xoιt χαρές,
τοοχε πεΊ: ό Δυσσέας.
- Σαν άΠOφlΧσίσεις να πα.ντρευτεϊς με το καλό,
άοερφε ΜlχκρυγιOCννη , θά.ρθω στ-η μεγά.λη κοσμοσuναξ'fj
με ουο τριχρονίτικα Οαμά.λια. πεσκέσι κι' έφτα άρνιΧοες
'
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άπο μεγαλοκόπαοο της ΛιOCκουρας. Κι' άκόμα ουο βα
ρέλια με κρασl. άραχωβίτικο. Θα. φέρω στο γλέντι
τοδς καλύτερους Λειβαοίτες ο ργανοπαΊ:χτες, ουο βιολιOC,
ταμπουρOC, νταούλι και' φλογέρα άπο κόκαλο ά'ητοσ.
Σ' ασπρο φαρl. θα βάλουμε τη νύψη . Χρυσα πολυτρίχια
στο λαιμο τοσ άλόγου και' βυσσινΙ βελουοο με γαλά,
- φαρι,, περ'η,
ζ ιες χαντρες. Κ ι " εσυ θ α\ κα β αλ ικε' ψ εις μαυρο
φανο, με το μπρισίμι και' το φλουρl. να λαμποκοπάει και'
τl.ς πιστόλες και' το γιαταγάνι στο σελλιάχι. Θα. κάμουμε
γάμο περίλαμπρο και θα. γλεντ�σoυμε μερόνυχτα. Λε
φούσι οί &ρματω μένοι , να. γιομίσει � απλα τοσ παν'η
γυριοσ. Κοίταξε μοναχα να. βρεΊ:ς κορίτσι καλό, με καρ
οια. κι' ομορφάοα, οέντρο γερο σα.ν κα!. του λόγου σου.
'Έτσι τοσ μίλησε ό 'Αντροστσος και τον χτύΠ'!Jσε,
χαμογελ6Jντας, στην πλάη .
πως μπορουσε, ένω άκόμα ό άγέρας μοφιολογοσσε
οίπλα το χαμό του και στα. βράχια του κάστρου το
α!μα οεν είχε σβ�σει, να. στ�νει χοροδς και π ανηγύρια,
iJcro κι' αν πίστευε πως οί ουνατοι κα!. στο χαμο και στ�ν
πίκρα Οένουν τ� ζω·η με το τραγούο ι ; Τ οuφτανε πού
ό καλΟς ό ανθρωπος � ρθε κοντά του. Με καινούργιες
εγνοιες στο μυαλό του , θα. φύγει, σελίγο, άπο την 'Aθ�να
για. το Μοριά.
\

'Από ηΊν 'Ύδρα και πάλι στην 'Αθήνα

ΤΟ θεριστ� τοσ 1 826 ό ΜακρυγιάννYjς ξανάρχεται
στην 'Αθήνα, σε &ρα κρίσιμ'l) για. την ΈπανάστασYj.
Τώρα πρέπε ι iJxo: να οοθοσν στη μεγάλη και πιο άποφα57

αναμέτρηση με τον 'TuPIΧvvo. Στο με τ α.ξU , άπο
το Σεπτέμβρη ως το Ν οέμ β ρη του 1825, βρέθηκε στ"�ν
"yapIΧ, οπου X1Y.� πρόσφερε τις πo ΛUτ ιμες υπηρεσίες του.
(/Ημείς οί Πρόκριτοι της Νήσου 'Ύδρας - ανα
φέρεται σε εγγραφο τών πρόκριτων τού νησιού γραμ
μένο στις 26 τού Νοέμβρη 1825 - δηλοποιούμεν 8τι ό
Γενναιότατος Στρατηγο ς Μακρυγιάννης, 8στις με
κοινψ μας λύπην αναχωρεί έντεύθεν δι ' Όπου τον καλεί
πλέον κατεπείγουσα ανάγκη της Πατρίδος, είς 8λην
του την ένταύθα διατριβήν εδειξε την μεγαλυτέραν φρό
νησιν, πατριωτισμον και πολεμικας γ1lώσεις, (υστε ό
τόπος μας ελαβε πάντοτε γενικην εύχαρίστησιν απο
την αμεμπτον διαγωγ171! του και τών ύπ' αύτον στρα
τιωτών, είς τους όποίους δια τού λόγου και τού παρα
δείγματός του ηξευρε να έμπνεύσπ την εύταξίαν και τα
καλά του φρονήματα» . 1?
'ΈΧΟlJν<: πολλα. μ α ζευτε � στη ν χ α ρa ι α του , χα.θως
φτCΊ.νε ι χαι πάλι στ-�ν Άθ"�να. Κα"ημοι χαι πίχρες χ ι '
άπογοητεUσεις. Ό άaερφοσπαραγμος ε χε ι βαθuν::: ι το
λογισμο και την εγνοια του . Τόσοι aιxol του να λ::: ί 
πο υν , συ μπολεμιστές, φ ίλο ι του. Κι' OCναμεσό τους,
xoρυφα�oς ό Ά ντρουτσο ς . Άναθυμόταν τα λόγια του
σιστιχ"η

στ-�ν 'Αγόριανη , T�ν παλληχαριά., την OCποχοτιά. του.
ΊΌν ε β λεπ ::: σ.ητΟ χαι πεp�φανo στα Ονειρά. του. ΚαλιΧ
.Οχε μαντέψ ει το π αλλη χά. ρ ι . Ό φ ό β ο ς του βγηχε OCλη 
θινός. Δε θα τον εβλεπε ξcι.νιΧ ζωντανό. Κι' ό Άν
τρου.σος ae: θ&βλεπε T�ν Έλλά.�oι λευτερωμέν'Υ) .
Άναλoγιζότcι.ν Τ'�ν εχθρα του παλλ'Υ)χαριαυ για τοδς
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κοτσαμπάσ'Υ)ίΙες και τους καλαμαράίΙες, τα κουβεντιά.
σματά τους, το πάλεμά τους, ίΙίπλα - ίΙ ίπλα , το στερνο
το, γ),εντι.
'Υ)• Ψυχ'Υ)ι του . Σ αν
ι
Κ αι' π)l'Υ)μμυρι
Ι
'
Ι ζ ε πικρα
άίΙερφ6 τον �κλαΨε, δταν �μαθε το χ αμ6 του. Οuτε
που το λογάριαζε τουτο το μεγάλο το κcα6, καθως πο
λεμουσε στο Μοριά. π ου να τοξερε, ναρθει να προλάβει.
Νια δλα εΤχαν γίνει τ6σο μυστ ικ α κι' άναπάντεχα. 'Ή 
ξερ ε τώρα γιατι ίΙε βασιζ6ταν στους πολιτικους το παλ
λ'Υ)κάρι. Καταλά.βαινε τ·η φλ6γα και τ-ην άγρόπνια του
για τ-ην πατρ[ίΙα, πιο καλά.
Στ-ην Άθ'ήν α , δπως φτάνει στο κά.στρο , βρίσκει
το Γκοόρα, του τα λέει άπο τ-ην καλ�, ατι �γινε κιοτης
και παρ αίΙ6πιστος. Να φέρει με μπαμπεσια στην Ά
θ-ή ν α τον Άν τρ ουτσο και να τον σκοτώσει. Π οι6ς ; Το
πρωτοπαλλ-ήκαρ6 του. Ό Γκοόρ ας στ-ην άρχ·η ίΙεν το
παρ αi)έΧΤ'Y)κε , μ' αλο που βοόϊζε ό τ6πος. "Θέλ'Υ)σε να
φόγ::: ι , εΤπε, �πεσε άπο τ·η μεγάλ'l) τάπια και σκοτώ
θ·l) κε". Μα ποιος τον πίστευε, �τσι π ου � άλ�θεια :::Τχε
όλουθε μαθευτε� ; 'Έπρεπε τώρα α μω ς και να συνερ
γάζ:::,;, α ι μαζί του, μια π ο υ � ΔιοίΚ'Υ)σ'Υ) άνάθεσε και
στους ίΙυο να βαστάξουν το κάστρο. του μιλουσε για
';'0 τι θα κάμουν με τα ταμποόρια και τους πολεμιστές.
"Αλλ'l) κουβέντα ίΙεν ξάνο ιγ ε μαζί τ ο υ .
'Αδερφικες κουβέντες με το Γκούρα
Πέρ α σ ε χά.μποσος κα ιρ6 ς . Ό Μακρυγιάνν'Υ)ς με το
Γκοόρα έξακολουθουσαν ν(fναι μαλωμένοι. 'Όμως κι'
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οΙ ουό τους, <Ιψες - �ρες, περισσότερο ό Μcoφυγιάν
νης, λιγότερο ό Γκούρας, εβρισκαν φταίχτη τον
εαυτό τους που οε φίλιωναν. τ-ης μοίρας �τανε γραφτο
να φιλιωθοuνε τ�ν �OΙIΧ μέρα που θα σκοτωνόταν ό
Γκούρας. Στις 30 τοϊ) Σεπτέμβρη τοϊ) 1 826.
ΟΙ ουο καπετlΧνα�OΙ άνταμώθηκαν άποβραOUς στοϊ)
Μακρυγιάννη το πόστο. Μόλις ό ηλιος, κόκκινος κι'
όλόγιομος, εΙχε xαθε�, σΥ-αρφαλωμένος σ' ενα φουσάτο
άπο μαβια σύιινεφα που άκουμποuσαν γύρα στα βουνά.
ΆπlΧλά, � γOητείlΧ τ-ης φθινοπωριάτικης νύXτlΧς, που
άνέβαινε άπο τα πεpιβόλιlΧ με τους γινομένους κlΧρπους,
μεσιΖ στο\ καστρο,
κουρσε Ψ ε τις ταπι::: ς ,
Ι
, περασε
,
σκέπασε κάτω και τ�ν πολιτεία. 'Ένας G{νεμος άπαλός,
μελωοικός, περνoOιάβcι. ινε άνάμεσο: στο θάμα τ-ης νύχ
τας, κύκλωνε λες τον κόσμο.
Ό Μακρυγιάννης οεν τ�ν πρόσμενε την επίσκεψη
70U Γκούρα, ετσι οπως καθόταν λίγο ψηλότερα άπο το
πόστο του κι' άγνά.ντεuε, μέσα στο σύθlΧμπO, τα χω
ρά.φιlΧ με τα λιόοεντρα να γίνωνται μια σεφα άπο σκιες
πρωτlΧ, μια άρμlΧτωσια όνείρου, μέσα στο σΥ-ΟΤά.Οι,
υστερνά.. ΕΙχε Υ-ά.μποση ωρα εκε� σκαρφαλωμένος,
μουρμούριζε Υ-ΙΧΙ συλλογιότα.ν. Ό Γκούρας πά.λι, σα να
70'1 εσπρωχνε ό κlΧυΤOς ό λόγος που βά.ραινε τ�ν καρ
οιά του υστερα σ.πΟ τον πολύπικρο XlΧμO τοϊ) Άντρού
τσου, ηθελε ολα οσα Y-λωΘOγύριζlΧν στο μυαλό του να
τα ξoμoλoγηθε� στο ΜαΥ-ρυγιάννη, να ξαλαφρώσει κι'
ό 'ΙΟιος. Καταλά.βlΧLνc�ν Υ-Ι' ο Ι ουό τους πόσο άνά.γκη
εΙχε σ.πΟ το φίλιωμά. τους � πατρίOIΧ. Και πρόσμενιχν
,
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την ωρα την εύλOγΊJμένΊJ που θα μιλοuσαν, οπως παλιoc
στα κατατ6πια της POόμελΊJς. ΆνcXλαφρα σίμωσε ό
Γκοόρας. 'Έκατσε δίπλα στο ΜακρυγιcXννΊJ.
-' Η ωρα � καλ�, &οερφέ, είπε. Και κοίταζε κατα
τον κάμπο.
-Ή ωρα � καλ,η και σε λ6γου σου, &ντιμίλΊJσε, κcΧ
πως &οιά,φορα και χωρις να γυρίσει, ό MακρυγιάννΊJς.
- Σουροόπωσε για καλcΧ, συνέχισε ό ΓκοΙΙρας.
Σκοτείνιασε ό τ6πος. Δεν ξέρω, μα �τσι οπως πέφτει
στις τcΧπιες και τ�ν πολιτεία το σκοτάδι, οΙ �γνoιες
πλΊJθαίνoυν στο μυαλ6 μου, &δερφε MακρυγιcΧννΊJ.
- ΟΙ �γνoιες είναι &πο Θεοu, είπε �ρεμα, χωρις
&κ6μα να γυρίσει κατα το ΓκοΙΙρα, ό ΜαΚΡυγιcXννΊJς.
'Έρχονται να μας όρμηνέψουν και να μας δείξουν τον
ισιο δρ6μο που �χoυμε χρέος νΙΥ. περπαταμε. Κι' αν
δε κοιταμε το χρέος δε θOC λευτεpωθε� .η πατρίδα. Θαχει
παντα. Τψl τυραγνια απο πανω ΤΊJς.
Ό ΓκοΙΙρας -η ρθε πιο κoντcΧ. ΆναθcΧρρεψε, οη οεν
τον πηρε με το αγριο ό MακρυγιcΧννΊJς.
- Συμπάθα με &δερφέ, είπε, κι' � φων� του είχε
ενα παρακλψικο &ντιφέγγισμα. Είναι μέρες τώρα που
θέλω νOC σ' &νταμώσω. Να crou ξομολΟΥηθω το φαρ
μcXΚΙ της ΚIΧΡOιας μου. T�ν ξαγρΙΙπνια και τ�ν �γ'loια
που σφιχτοοένει το μυαλ6 μου. τα κακOC ό'lείρατα που
'
�
"
τον
υπνο
μου. Κ αΊJκε
ΊJ' ψυΧΊJ' μου, αοερφε.
\
οιαφεντευουν
,�
,
Δεν &ντέχω αλλο. ΊΌu λ6γου σου στάθΊJκες ΠcXντα μπεσα
λης και φίλος. Σ' εχω σαν &δερφ6 μου τ6σα χρ6νια.
Ειμαστε και συντοπίτες. Γιατι. μοu κρατας εχθρψα;
,

ι
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Ό Mακρυγιά'JIIΊJ ς γυρισε, τον κοίτας.:: .
- Π ρέπ.:: ι ολα να σου τα πω, ε!πε. Και το γιατι σου
φέρθ"lJκα ετσι και πόσο βαθεια μπηκες στ� aοuλεψΊJ
της ιΧμαρτΙας και της OCχlχριστίας. Συμπάθα με, μα θα.
'
σου- μ ιλΎjσω
" κlΧι συνο",ω
" 1: lχπο τlχ, οοντια,
�,
σα μπεσαλΎjς
τoπίΤΊJς και φίλος, οπως ε!πες.
- Θ' ιΧκουσω το λόγο και τ�ν όρμ�νια σου, οπως
θ&κουγα το λόγο του πατέρlΧ μου, ε!πε ό ΓΚOυρIΧς κι'
ιΧνάσανε βlΧθειά.
Ό MlΧκρυγιάννΎjς ςά.νοιςε μέσlΧ στη νυχτα τα μάτια
και το νου του για λίγο κι' ιΧρχ[νΎjσε.
-«Σού ε ίπα, δταν ηρθαμεν εΙς την 'Αθήνα, μην
τηράξrις να πλoυτήνrις, δτι θα διατιμηθfις και η 'Αθ17να
θα κιντυνέψπ εξ αΙτΕας σου. 'Ότι δεν είσαι μικρος αν
θ ρωπος να τψ βλάψrις όλΕγον. ΤΙ το θέλω τώρα. Πλού
τηνες και ρήμαξες και την 'Αθήνα γυμνώνοντας. ΤΙ
τα θέλεις τα πλούτη δπου τακαμες και γιόμωσες τόσους
τενεκέδες και τους εχωσες; Δεν πλέρωνες ανθρώπους
ναχrις δ ια το κεφάλι σου, κ' εσυ να δ oξαστfις και την
πατρΕδ α να την ώφελήσης; Σού βάλαν ύποψΕες οί απα
τεώνες δτι θα σε σκοτώσω μ ' απιστιά εξ αΙτίας τού
Δυσσέα, όπου τον σκότωσες. ' Αδερφέ, δεν επρεπε να
γένrι αυτο εΙς τον ευεργέτη σου και ναρθfι απο σένα.
Τώρα εγινε. Θυμήσου πόσα σού είπα εΙς την ' Αγόρ
γιανη· δτι θα μας βάλουν να σκοτώνωμεν ό ενας τον
αλλον. Τότε μ ' ακουσες, δεν τΟκαμες· υστερα εγινε.
Τώρα δμως να γνωρίσrις τους φίλους σου και τους
απατεώνες. Δ εν πλουταΕνει ό ανθρωπος με χρήματα
μοναχά, πλουταίνει κι ' απο τα καλά του εργω;.
"
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Μ6λις άπ6σωσε το λ6γο του ό ΜακρυγιιΧννης, &να
στέναξε, �τσι οπως ό ουρανος εΤχε κι6λας πλημμυρί
σει άπο τ� θιΧλασσα των άστεριων. Ό ανεμος �φερνε
τ� aροσια: της θιΧλιχσσας στα: πρ6σωπιΧ τους. Άπο μα
κρια: έρχ6ταν ό άντίλαλος άπο τραγοόaι κλέφτικο, μα
κρ6συρτο, άχνα: λυπητερ6. Ό Γκοόρας �μεινε κιΧμποσο
&μίλητος. Κοόνησε το κεφιΧλι του σα: να: τα. παΡαaε
χ6ταν ολα και το μυαλ6 του στριφογόριζε σε συγκαι
ρινα: και παλι6τερα πράγματα, �τσι σα. ναθελε να.
aικαιολΟyΙJσει τον έαυτ6 του πως αλλοι τον πηραν στο
λαψ6 τους. 'Όλα πέρασαν γp�γopα στο μυcι.λ6 του.
Χτόπ"φε το aεξί 70υ χέρι πιΧ.νω σ7� φουσ7ανέλλα και
με 7' &ριστερο κριΧτησε για. λίγο το σαγ6νι του. "Υ
στεpcι. μίλησε.
-''Η τανε να. με βάλει ό σατανας να. κάμω τουτο
70 μεγιΧλο το κακο στ�ν πcι.ΤΡίaα και το Δυσσέα.
«"Α ν ζψιω κ' εβγω lJξω, δεν θέλω ματαξέρrι απ' αύτους
τους μπερμπάντες» που με &φιΧνισαν με τις κακές τους
όρμ�νιες. « Και τα χρήματα καταγίνομαι να φκειάσω
την διαθι]κη μου κ αι θα κάμω σκολεια κι' αλλα καλα
δια την πατρίδα» .
- «Να ζ1]σrις να τα χαρης, αδερφέ, εκοψε το λόγο
του δ Μακρυγιάννης, και να κάμης καλα πράματα δια
, πατρι'δ α, να' βγα' λης αυτον τον
' λεκε απο πανου σου,
την
δτι δποιος σ' εχει φίλο λυπάται. Και αν μ ' ακούσης
κ' εμ ένα εΙς το έξης δ, τι μου κόβη το κεφάλι μου να
σου λέγω, ε'ίμαστε αδερφοι και φίλοι καθως 1Ίμαστε·
ειδέ, τηράγει καθένας Τ17ν δουλειά του. Και μ ' αύτους
"

"
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τους φ ίλους όπούχεις φιλίαν δεν θέλω , δτι τους γνω
ρίζω εγω τι εκαμαν σ' εσένα και εΙς την πατρίδα».
« τα ξέρω δλα πώς μ ' εχουν δλο ι αυτείνο ι τυλι
έ
μ νον» ε!πε ό ΓκοUρας. Ξέρω το περίτρανο κακο όποu
καμα στ�ν πατρί�α. Άπο �ω xoct πέρα θα κοιτάξω
μονάχα το καλό ης και θα σε σuμβοuλεuομαι κιόλας.
Μάρτυράς μου ό Θεός. Συχώρα με, ά�ερφέ. 'Έλα να φι
λ"ηθουμε.
- Μακάρι να ξεπληρώσεις το κακο με τ�ν άρετ·η
και τ�ν παλλΎJκαρια το ��ιo, ε!πε ό MακρυγιιΧννΎJς.
Φιλ�θΎJκαν σταυρωτά, δπως στα μά.τια τους
αστραφτε Τι έλπί�α και Τι πίστη. Ό άντίλαλος άπο το
κλέφτικο τρcι.γοU�ι �εν άκουγόταν πιά. Μόνο λίγο χα
μΎJλότερα, κατα τα πόστα, άχνοχανόταν ό άχος άπο το
�ικό τους λόγο. Koct το φως των άστεριων δλο ξάνοιγε
τ� νuχτα σ' ενα άπαλό, ίλαρό άντιφέγγισμα που γα
λ�νευε τις χαροιες και πόκνωνε τα oνε�ρα κα.Ι Τ·�
λαχτάρα της λευτεριας.
-

Ό Γκούρας σκοτώνεται

φίλιωμα του MακρυγιάννΎJ και του rxOUpcι. μcι.
θεuηκε γρ�γoρα, πόστο με το πόστο. Οί νομάτοι των
άσκεριων τους τΙSριξαν στο γλέντι κα;' το τραγοU�ι.
Μέρες και το πρόσμεναν έτουτο, με τ� λαχτάρα στ�ν
καρ�ιά. Κατα τα μεσάνυχτα, εκατσαν να φανε στοσ
MακρυγιάννΎJ το πόστο, οί �υό τους και τρε"ϊς άκόμα
μικροκαπετανα"ϊοι. Στα μάτια τους ελαμπε Τι χαριΧ,
δπως εστρωσαν πάνω στις ξερολιθιες τ�ν πλουμιστ·η
Το
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βλιΧΧΙΚΎ) κοuβέρτα κι' &.πλωσαν το φα"t και το φλασκι
με το μπροσσκο το κρασΙ
- Π ρ έπει να γλεντησοuμε τ' ά.aερφωμά μας, όπου
μας βάνοuν οί 'aιοτελε�ς και σκοτωνόμαστε ά.ναμεταξό
μας εΤπε ό ΜακρuγιάννΎ)ς, όπως κάθΎ)σε. 'Άπλωσε,
π�ρε το φλασκί, τ5aωσε στο Γκοόρα.
- π ιες ά.aερφέ, εΤπε, τ�ν ά.νάστασΎ) γιορτάζοuμε
σ�με.pα.
Ό Γκοόρας τράβΎ)ξε κάμποσες γοuλιές, �πιε κι' ό
ΜαΚΡuγιάννΎ)ς, κι' οί &λλοι που βρίσκονταν μαζί τοuς.
Το φλασκι aEIJ &ργΎ)σε ν' ά.aειάσει. Κι' �τανε μεγάλο.
'Έπαιρνε κάποu έφτα όκάaες. Ό Γκοόρας, μ' όλο
ποuaειχνε. χαροόμενος για το φίλιωμα με το MIΧXPu
γιάννΎ), στιγμες σuλλογιόταν τ�ν πpωτιν� τοu τ� ζω'� ,
τ ο πάλεμα μ ε τον τοσρκο aίπλα στον Άντροστσο, τις
παλιες όpμ�νιες των φίλων που aEV τις &xoucrE. 'Όπως
βρισκόταν, για μια στιγμ� , σ' εγνοιες παλιες κι' ά.λ
λοτινους καιρους χαμένος, σuνταΡάΧΤΎ)κε σόγκορμος
ά.πόνα τραγοόaι, ρuθμός, λές, πρωτοταίριαστος, που
φτεροόγιζε όλογuρά τοu. Θ ρόλοι παμπάλαιοι, κατα
χωνιασμένοι μέσα στο χρόνο, ξέσερναν aίπλα τον
ά.χό τοuς και οί νερ άϊaες εσηναν χορο πανέμορφο στ�ν
&ΚΡΎ) τοσ κάστροu. Τέτοιο, γλuκο τ� μια στιγμ�, μα
κρόσuρτο, λuπψερο τ�ν &λλΎ) , παλλΎ)καριας και λεu
τεριας τραγοόaι, aEV εΤχε σuγκλονίσει τόσο βαθεια &ς
τώρα τ�ν καρaιά τοu. 'Έτσι ξαφ'ιιασμένος καθως �ταν,
κοίταξε πρωτα μακρια τ·� θάλασσα και τα βοuνά, όπως
μαζί τοuς παιχνίaιζε το φως τοσ φεγγαριοσ. Κι' {)στερα
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γίιρισε κlΧτα. το Μιχκρυγιάννη. Δικό του �τιχν το τρlΧ
γoίι�ι.18 ΣυνεπlΧρμένOς φlΧινότlΧ\1 ν&.νlΧι ιΧπο το κέφι, ιΧ.πο
τη χlΧρα. τ�ς ωρlΧς τ�ς μεγάλης. Κι' ελεγε το τραγoυ�ι
ά:πλά, την ��ιlχ ωρlΧ ταιριασμένο, για τα πlΧλληκάριlΧ
που παλευουνε να φέρουνε τη λευτερια στ�ν πlΧτρί�lΧ,
για: τοuς σκοτωμένους, για κλrXμOCΤIΧ κocι μοιριολόγιoc.
Δε μίλφε. Δεν εκοψε τοσ τρocγoυ�ιoσ το λόγο, μα: �
κlΧρ�ιά του εΤχε φουρτουνιάσει. τα: μάτιoc του αστρoc,
/ "Ι σιlΧ που\ εσ
φτlΧν τη λ lΧχτlΧρlΧ
/ κlΧι ηι συλ),ογη.
,/ β υσε ο
ιΧ.χΟς τοσ τρocγoυ�ιoσ κι' � νυχτlΧ π�ρε τον ιΧντίλlΧλO
κocτα τον κάμπο, ιΧ.κουστηκoc'! μΠOCτlΧριες ιΧ.πο τη μερια.
των Τοίιρκων.
- Θα: ξOC'/ocρχΙσει το πocνηγυρι, εΤπε ό Μocκρυγιάν
νης.
Ό Γκουρocς φάνηκε σα να μ-η ν ιΧκουσε το λόγο
τοστο. Στ' ocύτιά του ιΧ.ντηχοσσε ιX.κόμlΧ το τρocγoυ�ι.
-«'Αδερφέ Μακρυγι άννη, σέ καλο να το κάμ'Π ό
Θεός l1λλη φορα δέν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα.
Αύτο το τραγoι�δ ι σέ καλο να μας βγfj».
-Ά�ερφέ μου, ιΧ.ντιμίλησε ό Μocκρυγιά.ννης, εϊχoc
πολu κocιρο να τρlΧγOυ��σω κι' σπως �α κlΧι λόγου σου
το ξέρεις λιγοστοι μοσ πocρocβγocίνουν στο τρocγoίι�ι.
'Έτσι πο()νοιωσoc τ�ν κocρ�ιά μου ιΧνά.λαφρη, ση τόσες
/�
/
β OCρlΧινε
/
.,. θε και το τρocγουοι.
μερες
η' ψυχη/ μocς, μουρ
Τl)χω μεράκι ιΧ.πο πocλια να: τocιριάζω και τρocγoυ�ιoc
σε γλεντοκόπιoc κocι ξεφαντώμlΧτα.
ΟΙ μπlΧτlΧριες στα πόστlΧ πλ·ήθlΧινOCν. ''ΩρlΧ aεν �τlΧν
για κουβέντες. Χώρισocν. Ό καθένocς τράβηξε για το
\

\

\

"
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πόστο του. Ό Μα.κρυγιάννης μΙλησε στους όικους τοu,
έριξε κάμποσες μποιτοιριες κι' ()στεροι π�γε στο κονιΧκι
,
" οιγωνιστ-η ποι> κοινονισοιν ν α." β γει, πριν
'Ψ ει τον
,
νοι, ορμηνε
'
,
,
"
ξ-ημερωσει
οιπο
το\ κοιστρο,
γιοι νοι μ-ηνυσει στην Κu β ερνrισ-η τ�ν κρΙσιμ-η κοιτιΧστοισή τους. Δεν πρόλοιβε να
όώσει τις όρμήνιες τοu, δτοιν ιΧλοιφιοισμένοι &ντρες του
ιΧσχ.εριου του, έφεροιν το πικρο μοιντιΧτο.
-«Τρέξε, σκοτώθη δ Γκούρας είς το πόστο του.
"Ερριξε άναντίον τών Τούρκων· άπάνου είς την φωτια
τον βάρεσαν είς τον άμήλιγγα και δεν μίλησε τελείως».
Ό ΜοικρυγιιΧνν-ης ιΧλοιφιιΧστ-ηκε. Δεν το πρόσμενε
τουτο το κοικό. 'Έτρεξε στη μερια που τον εφεροιν, τον
κοΙτοιξε για λΙγο, εκοιμε το στοιuρό του κοιι κουν-ησε το
κεφιΧλι του. ΣΙμωσε, γ ονάτισε, ιΧκουμπ-ησε το μέτωπο,
τα μιΧτιοι, τ�ν κοιρόιιΧ τοu.
-" Η τοινε νοι λ ει' Ψεις τουτες τις
ωρες
ποι> οι" ξιοι κα.ι,
'
7'
με τιμιότψοι κι' ιΧρετ� θα όουλευες για τ�ν ποιτρΙόοι,
ε!πε. Π έθοινες για τη λεuτερια κοιι πας ιΧλοιφρωμένος
στον κάτου κόσμο.
" φι λ·ιjσε κοιτοικοuτελ οι. « '7"
.1 ον πηραμεν
"Ε σχ.υ Ψ ε, τον
,
είς το νώμο και τον βάλαμε ' σ ενα μπουντρούμι. Τον
συγύρισε ή φαμελιά του και τον χώσαμεν)) λέει ό ϊόιος.
'Έτσι χιΧθηκε ό Γκουροις. Τώροι δλο το βιΧρος τ�ς
πολιορκΙοις επεφτε στο ΜοικρuγιιΧνν-η, γιοιτι οιύτος ou
σιοιστικα όιευθuνε, μ' δλο που φρουροιρχος, έπΙσημοι,
φοιινότοιν ό Κριεζώτης . ΟΙ στιγμες �τoιν ξεχωριστα
Μσχ.ολες. Τώροι χρειοιζότοιν ενοις &ξιος ιΧρχ-ηγος να πιΧ
ρει τ�ν εύθυνη για. τ�ν σωτηρΙοι του κάστροι> στα χέ\

"

'

'

"

\

-

,

'
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ριoc του. AόΤ� τ�ν εόθυνη θ' OCνocλάβει ό Μocκρυγιάννης,
με κεΙ'lη τ-η φωτια τ�ς λευτεριiΧς πουκαΙΥε μέσα του
κocι τον εκocνε να μ� λΟΥocριάζει ουτε το θά,ιocτο, σαν
ξεπλ�ρωνε το χρέος στ�ν πατρΙ�IΧ.
Ή μάχη τού Σερπετζέ :
'Ακόμα τρείς πληγές
Ό ΜocκρυΥιάννης με τ' OCσκέρι του, κάπου oy06ντlΧ
νομάτους, κράτησε λευτερο το κάστρο τ�ς 'Aθ�νocς,
οσο κocιρο εμεινε πάνω σ' ocότό. Κι' ocνά�ιπλά του,
βοηθουσocν το '��ιo, τ' άλλα τ' OCσκέριoc. Τώρα �εν ε!χε
μονάχα τον τουρκο να. πoλεμ�σει. Ε!χε να φέρει στο
�ρόμo τον κocλΟ κocι κάμποσους νομάτους OCπο τ'
OCσκέρι του Γκουρoc ποv μπ�καν στο �ικό του κι' �τocνε
μocθημένοι στο πλιάτσικο κι' άλλοι λoyάριocζlΧν να. φυ
γουν. Τοvς μάζωχνε �ίπλlΧ στα. τocμπουρια και τοvς
όρμ�νευε. 'Έτσι, κocτάφερε να �ΙOCΤYJρ�σει τ� συνox�
ποv XρειαζότlΧν.19
Οί γκρίζοι βράχοι του κάστρου ποv κατέβocινocν
κοφτοι κατα τ�ν πολιτεία, βουρκωμένοι OCπο το θά
νocτο, μυριζocν αίμoc κocι φωτιά. 'Ωστόσο, σΤΙΥμες -στι
γμές, οτocν ό ουρανος ξocστέρωνε κι' � κocτocχνια ξέ
σερνε τ� βoυ� τ�ς μάχης OCπο κοντά τους, οί πολεμι
στες OCρχινουσocν το τρocγoυ�ι. Κocι το τρocγoυ�ι τουτο,
-ή ρωϊκο και περ�φocνo, τοπαιρνε ό OCγέρocς κocι το στο[
χιωνε, σε κρocυy� θριάμβου, στα Υυρω βουνά. 'Έπocιρνε
τ� �υνocμ� του και τoυ�ινε τ� �ρoσιά του. Και περνουσε
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κονταροχτυπώντας το στοιχειωμένο φουσάτο των ά.ν
τρειωμένων πέρα στον κάμπο με τα λιόδεντρα, στο
περ�φανo απλωμα του κόσμου. Χαμογελουσε ό OUplΧ
'Ιός. Ό �λιoς παιχνίδιζε στα περιβόλια. ΨΎjλα στο κά
στρο το αίμα των πολεμιστων πότιζε ά.όιάκοπα τ� γης.
Έκε� που γαλ�νε1)ε ό τόπος, &ξαφνα έπαιρνε πάλι τ�
σκ)'ΎjΡΎj\ του ο,ιψ Ύj, πυκνωνε το, ντουφεκιοι
, � κι , ο( καπνος
,
κι' � καταιγίδα ξανάρχονταν και σουροUπωνε. ' Η λιό
χαΡΎj ωρα χανόταν μέσα στο θολΟ σuγνεφο της νUχτας.
ΟΥστερα ά.πο το θάνατο του rxoupIΧ όόθΎjκαν κάμπο
σες σκλΎjρες μάχες όλόγυρα στο κάστρο και κάθε φορα
ό MακρυγιάννΎjς πρωτος ά.ρχινουσε και στερνος στα
ματουσε το ντουφεκίδι και το πέρασμα ά.πΟ πόστο σε
πόστο και να όρμψεUει. ' Η πιο σκλΎjΡ� ά.π' δλες εγινε
μπαίνοντας ό ΌκτώβρΊ)ς του 1826.
' Η μάΧΎj του Σερπετζέ, δπως όνομάστψε � μάχΎj
αuτή, ά.πoτελε� ενα μέρος της ζωης του ά.κριβό, ετσι
καθ&)ς � παλλψαρια όέθΊ)κε με τ�ν όμορφια του epu
λου. Ό MακρυγιάννΎjς ν�ναι στο πόστο του, οί τουρ
κοι να κσ.νουν yιoupouGL και να φτάνουν ως έκε�, να
σΊ)κώνεται ά.λαφιασμένος με τΟ: χέρια κlΧι νΟ: τους
σπρώχνει, νΟ: τους πελεκάει με το γιαταγάνι, έκε�νoι
να πισωδρομουν, να στρώνεται πάλι στο πόστο και να
ρίχνει με το καριοφίλι, κι' ά.κόμα ν&χει το νου του
και στων ά.λλονων τΟ: πόστα τι γίνεται. 'Άξαφνα, μέσα
στ�ν ά.ντάρα και τη φωτιά, χτυπιέται στο κεφάλι, το
αίμα τοι.ίφραζε τα μάτια, � άρμuρα του πέρασε το δι
ψασμένο του στόμα. Δε μίλΎjσε, οι.ίτε ΚOυν�θΎjκε ά.πΟ
Ι
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το πόστο του. Σε λίγο πιάσΤΊ)καν στα. χέρια με τ�ν
τουρκιαι που, λεψουσι καθως �ταν xιxt με σκοτωμένους
μπόλικους, μπόρεσαν ναι μπουν στα. πρωτα πόστα. Ό
ΜακρυγιάννΊ)ς με τα. α�ματα ναι κατεβαίνουν στο aιx
σωμένο του κορμί, μπροστα. στο μεγάλο κίνaυνο, σΊ)
κώνεται όλόρθος, ισια κατάμπροστα στο λεψουσι πο\>
σκάλωνε, ενας γίγαντας πο\> aεν ελεγε ναι πέσει.
-'Απάνω τους, ά.aέρψια, βροντοψώναζε, για. τη
λευτεριαι τΊjς πιχτρίaας. Κι' ό ά.ντίλαλος τΊjς ψωνΊjς του
ά.κουσΤΊ)κε τρομερος όλόγυρα.
ΕΙχε ά.λαφιαστε� σε μιαιν εντασΊ) ά.πο μεγlΧλε�O παλ
λ·�καριας. ται μαλλιά του ά.νέμιζαν στον ά.γέρα, κlΧθως
το κεψlΧλOμάνΤΊ)λO τοοχε πέσει. Ή μlΧτιά του άγρια,
ιaια φθινοπωριάΤΙΚΊ) νεροπονή. 'Έτσι σα.ν τον εraανε
ται παλλΊ)κάρια, ά.νάσα xιxt ΜναμΊ) καινουργια πΊjραν
ά.π' το aικό του τΊjς λεβεντιας τον ά.γέρα, χυμΊ)ζlΧν,
πισωγυρισαν τ�ν τουρκιά. Γιαι μια. στιγμ� μονάχα.
Κι' {)στερα ζαναι γιουρουσι το λεψουσι.
Δίπλα του πολεμουσε ό MΊjτρoς ΝταλιάνΊ)ς, Λιaο
ρικιώΤΊ)ς xlΧt πρωτoπαλλ�κlΧρO του ά.σκεριου του. 'Ένας
ΆρβανίΤΊ)ς σίμωσε &ζαψνα. Ό ΝταλιάνΊ)ς τοuπιασε το
βαρυ του μπράτσο, εκlΧνε να. ψυλαχτε� xιxt ναι τον χτυ
π�σει με το γιlΧταγάνι. Μαι aεν πρόλαβε. ( Η λάμα
καρψώθΊ)κε στο στΊjθoς, ισια πάνω στ' ά.ριστερΟ βυζt
κι' επεσε ά.νάσκελα στο πόστο . 'Ένα λουλοuaι, κίτρινο
σα.ν κροκκάaι αυγου, εγινε σιγαι - σιγαι κόκκινο,
{)στερα σΚOυρlΧινε &ς πο\> εγινε σκοτάaι xιxt θάνlΧΤOς.
'Όλα εγιναν γρήγOΡIΧ, πρtν προλάβει κι' ό Μιχκρυ70
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γιάννης νrΧ βoηθ�σει. 'AνlΧγυpισε, δίνει μιrΧ γpOθιrΧ στον
'ApβlΧνίτη. 'Εκείνος σουρθηκε μιrΧ στιγμ�, προσπά
θησε νrΧ κplΧτηθεί, μrΧ δε μπ6ρεσε. 'ΈβγlΧλε &γpιlΧ φων�
κlΧι\ ΚIΧΤPlΧκ\)' λησε στlΧ β plΧχ
ι ΙIΧ.
Κιχινουργιο γιο\)ρουσι ιΧπο τ-ην ΤO\)pκιrΧ εφτlΧσε
δίπλlΧ το\). 'ΈνlΧς σ�κωσε το γιlΧτlΧγάνι το\). Π p6λlΧβε.
Το()δωσε μιrΧ κlΧτάστηθlΧ. 'Έπεσε τ' απ[στωμlΧ κlχι πριν
προλάβει νrΧ σηκωθεί του πηρε, με το γιlΧτlΧγάνι, το κε
φάλι. Θεριο �τlΧν κlΧι δεν πcσωδρομουσε. Σ�κωνε μιrΧ
το ντο\)φέκι, εριχνε μcα μπlΧταpιά, τον επlΧφνε το lΧίμlΧ
στο πρ6σωπο, δεν εβλεπε. 'Έφτανε ό τουρκος ως το
π6στο που μυριζε lΧίμlΧ, σεpν6τIΧν λίγο πιο εξω, ξ,άνοιγε
τα μάτια και χτ\)πουσε σα. ν&τlΧνε πιωμένος. Κι' <1>ρες
να κplΧτάει έτουτο. π η ρε να στεγνώσει Ύι καρδιά, ετσι
καθως κι' &λλlΧ δ\)ο β6λιIΧ ε'Ιχανε βρεί το κορμί το\).
Κι' 'ΙσιlΧ που πp6λlΧβlΧν, στlΧν τέλειωσε Ύι μάχη κι' άπο
τpαβ�χτηκlΧν ΠIΧPlΧκάτO\) οί τουρκοι. Το()πλ\)ναν τις
πληγές, εκlΧμlΧν κlΧι τrΧ γιIΧτpoσ6φιIΧ που OUνονταν. Ό
Μιχκρ\)γιάννης ιΧνάσανε βαθειά.
- Ν6μισαν πως θα: μου πlΧτ�σO\)ν το π6στο, είπε,
δεν �ξεplΧν φlΧίνετlΧι ιΧπο που κplΧτάει Ύι σΚOυφιlΧ μο\).
Τον ξάπλωσαν στο κονάκι κι' ()πως ό ιΧχος της
μάχης ιΧντιλlΧλουσε στην κιχρδιά το\), τον πηρε για. λίγο
ό {5πνος.
\

Ό χαμός του Καραϊσκάκη

'Ο

μέρες, βlΧpειrΧ
να: γνωρίσει στ� Διοί-

MCXXPUYLOCVVYjt; εφ\)γε σε λίγες

πλ'1jγωμέvος

ιΧπο το κOCστρο,

γιrΧ
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κησΊj τα οεινά της ψρουρας. 'Ότι οεν �xoυν μπαρουτ ι
(
� \ υπαρχουlJ
ι
"'u
και ντουψεκοπετρες, οτι οεlJ
ι
t: ' "α να\ ψ ησουlJε
'
'
Ψ ωμι στο ψουρlJΟ, οη πρεπει lJα β ρεθ ει"'" τροπος να\ ψυγου'! άπ' αύτο οί άlJ�μπoρoι. Να τους πε� άκόμα πως
ι
,
ι
Ψ αν πολu,
' τοι σο'! καφο\ να\ πολεοι' πολεμιστες,
Λιγοστε
� Ι
� , Ψ ε στο\ ορομο
,
Μ' ο"λο που\ κινουlJε
\ ανημαlJε.
, \ την
απο
,
,
,
ι
μπορια του - κι ακομα λΙιγο ε'ΙλειΨε lJα ΤΟΙJ πιασουlJ
οΙ τουρκοι - κατόρθωσε lJα ψτάσει στο στρατόπεοο
του Φαλ�ρoυ και 'Ι ' άνταμώσει τους αλλους όπλαρχη 
γους και τις κεψαλες της Διοίκησης. τους μολόγησε
τ�ν κατάlJτια του κάστρου και ζ-ήτησε '!α σταλουν γρ-ή
γορα πολεμοψόοια, τρόψιμα και σα. μπορουνε και
πολεμιστές. ΈκεΙlJος πια θα μείνει στο στρocτόπεοο,
μια. που έτοιμάζεται � μεγάλη έπίθεση στ�1J 'Αττικ-ή.
Συγκρότησε καΙlJουργιο σωμα άπο 'Αθηναίους και
Ρουμελιωτες και ξαναμπηκε στ� μάΧ'!J.2Ο 'Απο τις 2 7
του Νοέμβρη του 1826 - εψυγε άπο τ ο κάστρο στις 1 7
του Νοέμβρη - & ς ΤΟΙJ 'Απρίλη του 1827, θα πoλεμ�σει
με τ' άσκέρι του στ�1J 'Aτηκ�. Στο Μετόχι, στον
''Αη - Σπυρίοωνα, σ' αλλες μεριές. 'ΑlJταμώνουν κάθε
τόσο με ΤΟΙJ Καραϊσκάκη και τα λέlJε. Μια χαμογελάει
και μια σκο,εινιάζει και κλαίει � καροιά τους, �τσι που
βλέπουlJ ξέIJΟΙ να μπ()'.ίlJουlJ άlJαμεσά τους και να λα
βαίlJουlJ άποψάσεις, που οί 'Έλληνες όπλαρχηγοι τις θεω
ρουσαν έπικίlJδυlJες. ταχουlJ και με τους πολιτικους
που ολο με τους κοτσαμπάσηδες συντροψευουlJ και
σπέΡlJουlJ τη διχόνοια στους καπεταlJαίους. Μα. το χρέος
στ�ν πατρίδα είlJαι πάlJω άπ' Ολα. Και πολεμανε με
ρόlJυχτα και άγωlJίζΟlJται για. τ·η συIJOX� στο στρά,

ι
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,
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ι

τευμlΧ κlΧι τ�ν όμόνOΙlΧ, Κιχ\ κιΧνουν ύπoμoψ� για να
λευτερωθε'L ό τόπος,
Ό Άπρίλης τοϊ) 1827 στιΧθ"l)κε ξέχωρlΧ πικρος για
8λους, με το χlΧμO του ΚlχρlΧϊσκιΧκ"l), Έκε'Lνlχ τα στερνιΧ
του λόγιlΧ, λίγο πριν κλείσει τα μιΧτιlΧ του ((εγω πεθα'νω'
.,.
\ \ β
'Ι:
'
ομως να\ ε ιστε μονιασμενοι και να αστηι;ετε την πατρίδα», αντιλlΧλOυσlΧν στις ΚIΧΡOιες των πιχλλ"l)κιχριων,
γινότlΧν λόγος ευεργετικός. 'Όμως ό χlΧμOς �τlΧν περί
τρlΧνOς κlΧι οε θ' αργουσε να φlχνε'L, με Τ'�ν κlΧτlΧσΤΡOφ�
του ΆνιΧλlΧτoυ,21 λίγο ύστερότερlΧ, πόσο χρειlΧζότlΧν
σε τουτες τις κρίσιμες στιγμές, � πlΧλλ"l)κlχρια κlΧι �
στρlΧτιωτικ� ίoΙOφυ'έIΧ του KlΧρlΧ'ίσκιΧKη,
Ό ΜlχκρυγιιΧνν"l)ς, αρχ"l)γος του στρlΧτόπεOOυ στον
Π εφlΧια απο τις αρχες του Άπρίλ"l), με απόφlΧσ"l) του
KlΧρlΧ'ίσκιΧκ"l), θα κλιΧψει τον αοερφό του �τσι απOΚIΧ" ΙΧ'λλο οι' <:-ουο, στρcι.τ"l)γοι' - κιχθ ως εκ
"
λ OυσlΧν ο• ενlΧς
τον
" λΙΧΨ ε
κlΧι τον Άντρουτσο. Τόσο κlΧφO κlΧι πlΧλεύlΧνε μlΧζΙ
ΚιΧπου έξlΧκόσΙOυς έξ�ντlΧ 'lομιΧτους είχε στ' ασκέρι του
ό ΜlχκρυγιιΧνν"l)ς σαν μπ�κε στις μιΧχες τ�ς Άττικ�ς.
Κιχι τώρlΧ ΤOίίμενlΧν λιγότεροι απο OιlΧκόσΙOΙ. " Αλλοι
σκοτώθ"l)κιχν, αλλοι τσιχκίστ"l)κιχν κlχι γΙIΧΤΡOΚOμΙOυντlΧι.
Άλλα κι' απ' ιχυτούς έΚIΧΤOII οεκιΧξ"l) θα: χlΧθOυνε στον
'AνιΧλlΧτO, 8που ((περίτου άπα όχτακόσιοι 'Έλληνες, πη
γαν, δλο τα ανθος» , 8πως λέει ό rΟιος. Βιχθεια: ΠΙΚΡIΧμένος θOC φύγει σε λίγο άπα τ�ν Άττικ�, ΟΠΟU τον
�Oε'IIΧII τόσες συγκλονιστικες αIIlΧμν�σεις. 22
"Ως τις αρχες του 1 828 που οιορίστηκε 'Αρχ"l)γος
τ�ς Έκτελεστικ�ς Δuvιχμ"l)ς στ�ν ΠελοπόννΎ)σο, θα:
�I

Ι

-

-

'
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πολεμάει τους Τοόρκο\)ς με τ' άσκέρι το\) σε οιάψορες
περιοχές. Στ·ην κlΧινOόργιlΧ το\) θέση, που έOΡIΧ t.χει το
'Άργος, θα: μείνει ως το Mά·� του 1 830. Σε ολο το
Οιά.στ-η(1.1Χ α.ύτΟ θα: έργlΧστεϊ με ψρ6νΊ)σYJ και πάντα με
όΟΊ)γο το χρέος στ�ν πlΧτρίOIΧ που άπο το Γενάρ1) του
1 830 είχε άνIΧΚΊ)ρ\)χτεϊ σε άνεξάρτψο κρά.τος. «Ό
ζήλος τον όποίον έδειξας, ή ακρίβεια και ή δραστηριό
της σου εΙς την διατήρησιν τής ευταξίας, έφείλκυσαν
την ευχαρίστησιν τής Κυβερνήσεως και σε έδειξαν
αξιον τής έμπιστοσύνης της» , t.γριχψε σε �γγρlΧψO που
του t.στειλε ό KlΧπooίστριlΧς άπο το Νιχόπλιο, στις
19 του Μά1) του 1 830.23
«Έγω την αλήθεια
θα την είπώ γυμνη»

Το ΦλεβάΡΊ) του 1 829, στο 'Άργος που βρίσκετlΧι,
\ IΧΠOψlΧσΊ)
ο• Μ α.κρ\)γιlΧννΊ)ς πlΧφνει
κlΧι, Τ1)ν
νlΧ" γρlΧψ ει
,
,
τ' « 'AπoμνΊ)μoνεόμlΧτά» το\), ενlΧ t.pyo που άπο κά
μποσο κlΧφO λOγάΡΙlΧζε ν' άρχίσει.
«Μπαίνοντας εΙς αυτο το έργον - θα έξομολογηθεϊ
ό ιδιος - και ακολουθωντας να γράφω δυστυχήματα
αναντίον τής πατρίδος και θρησκείας, όπου τής προξε
νήθηκαν απο την ανοησία μας και 'διοτέλειά μας κα ι
Μο θρησκευτικους και απο πολιτικους και απο 'μας
τους στρατιωτικούς, αγαναχτωντας και έγ ω απ' ούλα
αυτα δτι ζημιώσαμε την πατρίδα μας πολυ και χάθη
καν και χάνονται τόσοι αθώοι ανθρωποι, σηιαειώνω
τα λάθη όλωνων και φτάνω ως την σήμερον (1 850
'
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που" τελειωσε το' χειρογραφο ) οπου δεν
' -Θ υσια'ζομε ποτες αρετη %αι πατριωτισμο1' και είμαστε σε τού 
την την ο.θλια κατάστασιν και κιντυνεύομεν ν α χα 
θούμεν . . .
Ή πατρίδα τού κάθε ανθρώπου και ή θρησκεία
ε Ιναι το παν και πρέπει να θυσιάζΏ και πατριωτισμον
και να 'fj αυτος και οί συγγενείς του ώς τίμιοι 0.1'
θρωποι είς την κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη, σταν
ε ίναι στολισμένα με πατριωτικα αίστήματα' το αναν
τίον λέγονται παλιόψαθες τών εθνών και βάρος τής γης.
Και δια τούτο ώς πατρίδα γενικη τού κάθε ένού κα ι έργο
τών αγώνων τού μικρότερου κα ι αδύνατου πολίτη, έχει
κι ' αυτος τα συμφέροντά του είς αυτείνη την πατρίδα, είς
\ πρεπει ο ανθρωπος να' βαρυ' Δ εν
αυτεινη
τη' θρησκεια.
'
"
νεται κα ι ν α αμελfj αυτά' και ό προκομμένος πρέπει να
φωνάζΏ ώς προκομμένος την αλήθεια, το ιδιον και ό
άπλός. 'Ότι κρικέλα δεν έχει ή γης να την πάρπ κανεις
είς την πλάτη του, οϋτε ό δυνατός, οϋτε ό αδύνατος
και σταν ε [ναι κανει ς αδύνατος είς ένα πραμα και μόνος
του δεν μπορεί να πάΡΏ το βάρος και παίρνει και τους
ο.λλους και βοηθούν, τότε να μην φαντάζεται να λέγπ ό
α ιτιος εγώ' να λέγπ εμε ίς. 'Ότι βάναμε ολοι τις πλάτες,
οχι ένας . . . Θα σημειώσω γυμνη την αλήθεια και χωρ ι ς
πάθος. ' Αλλα ή αλήθεια ε Ιναι πικρη και οσοι κάμαμεν το
κακον μας κακοφαίνεται, στι και το κακο το θέλομε και
το νιτερέσιον να το κάνωμε και καλους πατριώτες θέλο
με ν α μας λένε. Και αυτο δεν γίνεται' οϋτε θα το κρύψω
εγω και να μείνπ κρυμμένο, στι ή πατρ ις ζημιώθη,
,

"

,

t:

"Ι ,
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διατιμήθη και Όλο σ' αύτο κατανταίνει · Ότι μας ηvρε
Όλους θερία . . .
"Οσα σημειώνω τ α σημειώνω γιατι δεν ύποφέρνω να
βλέπω το Cί.δικoν να πνίγrι το δίκιον. Διά ' κείνο εμαθα
γράμματα εΙς τα γερ άματα και κάνω αύτσ το γράψιμον
το άπελέκητο, Ότι δεν ε Ιχα τον τρόπον σντας παιδι να
σπουδάξω· 1jμουν φτωχος κ' εκανα τον ύπηρέτη και τι
μάρευα αλογα κι' άλλες πλήθος δουλειες εκανα να βγάλω
το πατρικό μου χρέος, Όπου μας χρέωσαν οί χαρα
μήδες, και να ζήσω κ ' έγω σε τούτην την κοινωνίαν
δσο εχω τ' άμανέη τού Θεού εΙς το σώμα μου. Και
άφΟύ ό Θεος θέλησε να κάμη νεκρανάστασιν εΙς την
πατρίδα μου, να την λευτερώσrι άπο την τυραγνίαν τών
Τούρκων, άξίωσε κ ' έμένα να δουλέψω κατα δύναμη
λιγώτερον άπο τον χειρότερον πατριώτη μου "Ελληνα.
'Εγω την άλήθεια θα την εΙπώ γυμνή. "Οτι εχω το
μερίδιό μου· σ' αύτείνη την πατρίδα θα ζήσω έγω και
τα παιδιά μου».
Ό MIΧXPuy ιάνν"l) ς κα.τ6 ρθωσε voc μας δώσει μιocν
ά.ντικειμενικ� συνθεσ ΊJ των γεγον6των, με μέσα λιτά,
πού τονίζοuν [δια.ίτερα τον αύθορμψισμο κα/. το Π"l)
γαϊ:ο "ou καλλιτεχν ικο α.Ίσθ"l)μα.. ΠΊJγ� κα/. δΊJμιοuρ
γ ικ� "ou �μπνεuσΊJ , ή ά.να.ζ�τ"l)σ"l) της ά.λ�θεια.ς. Ή
ά.φετ"l)ρία "ou α.ύτ� δίνει ά.ντικε ιμενικ6τ"l)τα στ"ην ίστο
ρικ� "ou μα.ρτuρ ία. Ή όξυτψά "ou εΤνα.ι ά.κριβως
το ά.ποτέλεσμα. το1) πάθοuς "ou γιOC τ�ν ά.λ�θεια. Άντι
κα.θρέφnσε μέσα. στο ρωμα.λέο πεζογρα.φικ6 "ou �ργo,
ο �πoς της κχp3ι�ς κα.). της ψuχης "ou, σ � σuνά ΡΤΊJσ"l)
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με πρόσωπα και γεγονότα του καιρου του. Με τ�ν
άναβρυτικ� τοι> καθοιρότητα κοιι το πάθος τοι> γιιΧ οι
xcaocruν1), άλ�θειoι κι' όμορφιά, μας �oωσε �να κλrι.σ
σικο λογοτεχνιχο κείμενο πo� ε!ναι μοιζι κοιι συγκλο
νιστικ'� ίστoρικ� μαρτυρίοι. Θοιυμάζουμε κrι.ι χοιιρό
μοιστε τ� οροσιιΧ του λόγου τοι> κοιι βλέπουμε ν' άντι
κrι.θρεφτίζεται σ' αΟτον το μεγαλε�o της λοιϊκης μrι.ς
ποιράΟοσ1)ς. Krι.Ι γίνεται ό κρουστός τοι> λόγος οίοαγμοι
έλευθερίας και άρετης.24
'Εγκώμιο αρετης
παλληκαριας

Kai

Άνυψωμένος στo�ς κορυφαίους, �βγαινε, μέσα άπο
το πoΛUχρoνo έπικο πάλεμα γιιΧ τ� λευτεριιΧ της πατρί
orι.ς, ό Μακρυγιάνν1)ς . Σuμφωvα με πιστοποιψικο της
Άντικυβερνητικης Έπιτροπης, συνταγμένο στον Πόρο
στις 9 του 'Iouν1) του 1827,
(/0 Στρατηγος Μακρυγιάννης εξ αρχής του αγω 
νος εκπληρώσας τα χρέη του και ως στρατιώτης κα ι
ως στρατηγος και ως πολίτης και ως ανθρωπος φιλό
νομος και ευπειθης πάντοτε εΙς τας διαταγας τής κα
θεστώσης νομίμου αρχής κα ι εΙς την φωνην της Πα
τρ ίδος προθυμότατος, δεν κατεδέχθη ποτε να λάβπ
μέρος εΙς φατρίας η εΙς αλλο τι αποβλέπον εΙς βλάβην
της Πατρίδος, ουτε Ύιθέλησεν, 015τε κατεδέχθη ποτε να
μιμηθfί τους ι'ίλλους συναδέλφους του εΙς τας άρπαγας
και αδικίας, αλλ ' εξοδεύων ως επι το πλείστον εκ του
Ιδίου ύστερήματος εΙς περιποίησιν των στρατιωτων
Digitized by 10uk1s, Dec. 2009
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του, έν Φ έδύνατο κα ι αυτος να πλουτ1]σ17, ώς κα ι οί
λοιποι στρατηγοΕ, εμεινε πτωχος δια τη,ι άφιλοκέρ
δειάν του και ουτε παραπονείται είς τούτο, ευχαριστού
μενος είς μόνην την καθαρότητα τ1'jς συνειδήσεώς του».
Στο �oω αότο πισΤOΠOΙΎjτικό, που ιΧποτελεϊ: καΙ συνο
πτικο οιάγραμμα τ�ς &ς τότε OpάcrΎjς του, άναφέρεται
πως θυσ[ασε ιΧπολαύσεις καΙ Xp�ματα για: τον 'Αγώνα,
πως άγωνίστηκε με παpoιoειγματικ� παλλΎjκαpιά,
«θαυμαστη καρτερΕα και μεγαλοψυχΕα» lSτι στον έμφύ
λω σπαραγμο «έπολιτεύθη με ακραν φρόνησιν και τι
μιότηΤα» , καΙ lSλα αότα: «φλεγόμενος άπο τον θείον
ερωτα τής Πατρίδος κα ι τής άληθούς δόςης». 25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γ Ι Α Δ Ι ΚΑ Ι Ο ΣΤΝ Η ΚΑ Ι ΟΜΟΝΟ Ι Α

Χρόνια αγωνίας και προετοιμασίας

"Οταν ό τουρκος ά.π08ιώΧΤ'Υ)κε, οταν � λευτερια.
ρ68ισε στις κορφουλες και τοuς κάμπους τ�ς πατρΙ8ας και στεριων6ταν το όέντρο τ�ς εθνικ�ς ά.νεξαρτ'Υ)
σΙας, ό Μακρυγιάνν'Υ)ς 8εν �μεινε ά.ργ6ς, ά.ναπαμένος
στο χρέος που, με υπευθυν6τητα και συνέπεια, ξε
πλ�pωσε στ� 8ιάρκεια του ' Αγώνα. Μέσα του ά.γρυ
πνουσε � όpμ� του Γένους. Κ ι' �νoιωθε πως ά.8ιάκοπα
�πpεπε ν' ά.γωνΙζεται για. το κ αλΟ τ�ς πατρΙ8αζ, τώρα
σαν όίξ ιος πολΙΤ'Υ)ς Τ'Υ)ς. ·0 ϊ8ιος θα ύπ08εχτε� με ενθου
σιασμο τον Καπο8Ιστρια κι' ά.ργ6τερα τον 'Όθωνα.
Δε θα 8ιστάσει ομως να. μπεΊ: στ�ν πρωτοπορΙα ολων
εκεΙνων ποu ά.γωνΙζονταν για τ�ν ά.ξΙΟΠΟΙ'Υ)σ'Υ) των θυ
σιων, για. τ�ν εξασφάλισ'Υ) πoλιτικ�ς και κoινωνικ�ς
το\ γλυκο" Ο σο κι αν ε ιχε πιστε' ψ ει πως
\
οικαιοσυν'Υ)ς.
�
χάραμα τ�ς λευτεριας θόίβρισκε ολους ΤΟUζ "Ελλ'Υ)νες
ένωμένους για το στέριωμα τ�ς καινουργιας ζω�ς,
εΤ8ε να. έτοιμάζεται και πάλι ό ά.λλ'Υ)λοσπαραγμ6ς.
Ε!χε γνωρΙσει ά.πο κοντά, crrJj 8ιάρκεια του 'Αγώνα,
cι.υτη τ� φουρτουνα του θανάτου, ε!χε βουλιάξει κι' ό
ϊ8ιος μέσιΧ στ,ην ά.βάσταχτ'Υ) πΙκριΧ ΗJ ς . ΚιΧιγ6ΤιΧν �
,

"

...
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καροιά του οπως ocναλογιζόταν καινουργιες συμφορές,
που οεν OCργΎjσαν νιΧ φανουνε.
Το ocστραμα τ�ς λευτεριας, �ταν μιιΧ καινουργια.
ocποκάλυψΎj τ�ς PωμΙOσυνΎjς. 'Όμως το 'ίοιο ocποκαλυ
πτικ� ήτανε κι' � θέλΎjσΎj του λαου νιΧ στεριώσει σί
γουρα τ�ν πρoκoπ� του, μέσα σε σωρο ocντιοράσεις,
που εΤχαν τις ρίζες τους στ�ν πoΛUΧΡOνΎj σκλαβιά, στο
συνΤΎjΡΎjτισμO των πολιτικων κα.ι στις οολοπλοκίες των
ξένων. Στόχος νιΧ συντριβε� το πνευμα τ�ς ocλλαγ�ς
που έκπροσωπουσαν οί ocγωνιστές, αύτοι οί ιΧπλοι OCν
θρωποι του λαου που κράΤΎjσα.ν, με τ� λάμψΎj τ�ς ocστρα
π�ς στ�ν καροιιΧ κα.Ι στιΧ μάτια, το βάρος του 'Αγώνα,
που στέριωσαν το κάστρο τ�ς OCνεξα.ΡΤΎjσίας με το τρα.
γοίιοι και με τ� συγκατάβασΎj στ� οοκιμασία και το
θάνατο. ΜιιΧ συσΤΎjματικ� προσπά.θεια γίνεται νιΧ στε
ριωθε� � OCπολυταρχία. ' Η ocγωνία και � λα.χτάρα του
λαου πνίγονται στις ocντιοράσεις και τις σΚOπιμόΤΎjτες.
Κι' ό MακρυγιάννΎjς, μέσα σε τουτο το πάλεμα, ocνασΎj
κώνε ι νου και καροιά, γιιΧ νιΧ κάμει εργο τον κοφτερό
του λόγο.
«Σ ' αυ τείνη την γης όπου ζυμώσαμεν μ ε το α Ιμα
μας θέλουν να μας θάψουν αδίκως και παράωρα δσο ι
μας κάναν σίγρι απο μακρυά, δταν κ ιντυνεύαμεν.
Μας πηραν τη ματοκυλ ισμένη μας γης, την αγό
ρασαν απονα γρόσι το στρέμμα και βάλαν εμας με τ '
αλέτρ ι και τραβουμεν το γενι και βγάνομεν τω ν συγ
γενων μας τα κόκκαλα ' και οί αφεντάδες μας περ 
πατουνε με τις καρότζες τους, κα ι οί αγωνισται δεν
80
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εχουν ούτε γουμάρι· και ξυπόλυτο ι και γυμνοι δ ια
κονεύουν είς τα σοκάΚΙα» .
f'Όπως οΙ ιΧγων�στές, μπαρουτοκα.πνισμένοι καΙ
με το μάτι αγριο άπο το πάλεμα με το χάρο, ζψουσαν
)
τον
�
σπιτιlΧ ΚIΧΙ
ι ΚOΙΤOυσlΧν 'IIΧ\ ζανlΧφκιlΧσOυν
, ανlΧπlΧμO,
νιΧ στεριώσουν φlΧμελιές, νιΧ σπείρουν πάνω στη στάΧΤΊ)
τ�ς φωτιας κlΧρπo και με το μόχθο νιΧ φυτρώσει, � σι
γουριιΧ μιας �συΧΊ)ς ζω�ς ξεμάκρlΧινε άπο τον τόπο.
'ΉτlΧν οΙ ξένοι που οεν ηθελlΧν κlΧλιΧ νιΧ στεριωθε� το
'
και\ v " ιχνυ Ψ ωθ ει το\ πεΡΊ)φανο
,
ΚIΧ,
πνευμlΧ
του- 'Αγωνα
στρο τ�ς νέlχς Έλλάοας, ώρlΧ�O, άκlΧτάλυτO κlΧι περ·� 
φlΧνO. "' Η τlΧν οΙ πολιτικοι που άγωνίζOντlχ\1 νιΧ έξουοε
τερώσουν τους κlΧπετα\lαίOυς. "'Ηταν οί κοτσlχμπάσ'Yj
οες που φόβο είχαν μη κlΧι μοιραστουνε τιΧ χωράφιlΧ τους
στους άγωνιστές. "'Η τlχ'! οΙ προσωπικες άντιπάθειες
κlχι οί μικρόΤΊ)τες που έμπόOιζlΧν και φωτισμένους νιΧ
πάρουν την EUeIN'Yj τ�ς πορείας του ε:θνους. "'Ηταν �
ε:λλεΙψΊ) πειθlΧρχίας και ό καθολικος συντονισμος τ�ς
ouvlχμ'Yjς του λαου γιιΧ το κlΧλO τ�ς πατρίΟας. 'Όλα
�ταν. 'Έτσι, μιιΧ νέα περιπέΤΕια αρχιζε για το Γένος
που κράΤ'Yjσε κάμποσα χρόνια.
MέσlΧ σ' αύτο το κλ�μα τ�ς καχυποψίας και τ�ς
άβεβlΧιότψας, πολλοι άγωνιστες ξανlΧβγ�κlΧν με τιΧ
καριοφίλια στιΧ βουνά, οταν μάλιστα, με την αφιξΊ)
του "ΟθωνCf., το ΓενάρΊ) του 1833, τιΧ πράγματα χειροτέ
ρεψαν, με τις άπολυΤCf.ρχικες τάσεις των Βιχυαρων
συμβούλων του. Άκολούθ'Yjσlχν συμπλοκές, το αίμα
ξαναπότισε τον τόπο. Ή πίκρα φυτεύΤΊ)κε στις καρ
Οιές. Και μαζί το μ�σoς και � άγωνία.26
......

,

,

\
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Ό MακpυγιιΧννΎjς, σε OλΎj τ-�ν περίοοο της &θνικης
αύτη ς άγωνίας, θα. σταθε� οίπλα στοuς παλιοuς του
συμπολεμιστές. Ξέρει πoΛU καλα. πόσο άπαραίηΊτες
\
ε ι'ιαι κα� Ύj συμπνοια και Ύj ενOΤΎjτα, περισσοτερο τωρα
ποι) φκιιΧχνουν το καινούργιο κριΧτος και θ' σ.γων�στε�
να. pιζoβoλ�σoυν στις καρo�ές, να. λουλουΟίσουν. Θα.
β OΎjθΊjσει
τους κατατρεγμενους.
"
Θ α" OpμΎjνε'ψ ει ΤΊjν
Ι
'
\
'ψ
υΠOμOνΊj, ωσπου να β ΡΟlJν τον τροπο να σιγουρε ουν
κιΧτι καλύτερο για. τ�ν πατρίΟα. Ξέρει 'ια. χτυπιΧει ό
MακpυγιιΧννΎjς, άλλα. θέλει το χτύΠΊjμα να. ε!ναι άπο
φασιστικό. Και προσμένει να. βpεθε� ωρα κατιΧλλΎjλΊj .
ΟΙ κατατρεγμοι των άγωνιστων, οΙ αύθαιρεσίες, �
ίοιοτέλεια και .ή &ζαλλOσύνΎj, ολα θα. βOΎjθOϊίσαν να.
ΠlJκνώσει � μεγιΧλΎj τόλμΎj για. τ� συντpιβ� του άπο
λυταρχικου πνεύματος . Γι' αύτό, �ταν σίγουρος.
Ό MακpυγιιΧννΎjς ζε� �ν πραγματικό"l)τα σ' OλΎj
τ�ν τραγικ� ΤΎjς �κτασΎj. ΚιΧθε τόσο βρίσκει τον τρόπο
και τ�ν άντoχ�, μ' ολο ποι) υποφέρει άπο τις πλΎjγες
του κορμιου του, να. καταγγείλει, με άναφορές του στ�ν
KυβέpνΎjσΎj και με �ΎjμOσιεύσεις στον Τύπο, τις άοικίες
ποι) γίνονταν, χωρις να. λογαριιΧζει τοuς κινΟύνους
ά.πο τ�ν άποκοτια. του αύτη. Θ' άγωνιστε� να. μ.� οια
λυθουν τα. μoναστ�p ια, άφου οπως ό �oιoς λέει
«αυτα τα μοναση7ρ ια ήταν τα πρώτα προπύργια τής
απανάστασής μας» και θα. βpoντoφωνε� τ·�ν άνιΧγΚΊj να.
- οσοι
θ ουν
"
,
οικαιω
�
πα' λαιΨ αν καιι σακατευΤΊjκαν
ναι πετύχει ό 'Αγώνας. ZΎjτά.ει να. μοιρά.ζεται το μεγαλύτερο
μέρος του μ�σθoυ του στοuς ((αγωνιστας κα ι χήρες
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κι' αρφανα των σκοτωμένων)) .2ί ' Η Κυβέρνηση, που
τ�ς oημιoυργε� προβλήματα , τον παρακoλoυθε� μ ε
ά.νθρώπους της, γιατι �χει πληροφορίες πως έτοιμά.ζει
στρατιω,ικο κ[νημlΥ.. "Ολ' lΥ.ύτά., που ό ΜlΥ.κρυγιά.ννη ς
τι χ μαθαίνει &.πΟ οικούς του &.νθρώπους, ο ε λιγοστεύουν
την όρμ� του.
' Η καΚΟΟlΥ.ιμονία συνεχίζετlΥ.Ι και ό ά.λληλοσπα
ΡlΥ.γμος το toιo. Στ� Ρούμελη ά.λλrι. ΧlΥ.ι στο Μοριά.,
πολλοι ά.γωνιστες π�ραν τα βουνα για να ζητ�σoυν πε
ρισσ6τερη Οικαιοσύνη. Κι' αρχισαν οί συγκρούσεις
και οί σχοτωμοΙ Ό Μακρυγιά.ννης ομως ξέρει πως
'
αυτος
ο, σπαραγμος
"
,
<:
" λυνει
'
τα, προ β ι,ηματα. Χ ρειαοε
ζετlΥ.Ι φρ6νηση και &.ρετή. Θ' &.ρνηθε� να μπε� κεφαλ�
σε σωμlΥ. ποΙΙ όρίστηκε να πά.ει στ� Ρούμελη να χτυ
π�σει τοΙΙς έπαναστcΧτες, μ' ολο ποΙΙ το ζ-ήτησε ό βlΥ.
σιλιά.ς, στέλνοντας στο σπίτι του το Μιαούλη.
'AλλcΧ, βλέπει πως τα πρcΧγματα �χoυν φοβερOC
μπλεχτε�. Στιγμές, τον πιcΧνει ά.πoγo�τευση. Κλείνεται
τ6τε να μ� τον βλέπουν γυναίκα κlΥ.Ι παιοια και κλαίει
για τ�ν κατάντια τ�ς πατρίΟας.
'

Ήρωϊκος άπολογισμος
στους πίνακες του 'Αγώνα

Τέσσερα χρ6νια, απο το 1836 ως ,ις ά.ρχές το;:;
1 840, ό Μακρυγιάννης θα βάλει το γι αταγάνι στο θηκάρι
του. Μαλωμένος με τον Άρμάνσπεργ, πικραμένος ά.πο
τr.ς οολοπλοκίες των ξένων και τις καταχρ�σεις που
γίνονταν, ά.ποσύρθηκε στο σπίτι του, στ�ν πολύDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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κλαδ-η φαμελιά του. Τέσσερα χρόνια, που ώρίμocζαν μέσα
του καινούργιες ευεργετικες αποφάσεις για τ·�ν πα
τρίδα.'Έχει πάρει, μια που έπιδεινώθ-ηκε � κατάστασ-η
της ύγείας του, απεριόρ ιστ-η αδεια, οντας το Φλε 
βάρ-η του 1837 συνταγματάρχ-ηζ, διoικψ�ς της 8-ης
τετραρχίας Άττικης.
Δουλεύει στον κηπο του, χάθεται ώς αργα το δει
λινο ν' αγναντέψει καΙ τον �λιo που φεύγει. Συχνά,
πέφτει, μέρες στο κρεβάτι, αρρωστος.28 "Ερχονται
στο σπίτι του αγωνιστές, φίλοι κι' αγνωστοι, αλλοι
με προφύλαξ-η, αλλοι ξεθαρρεμένοι απο τ-� δικ'� του
παλλ-ηκαριά. του μολογανε τα βασανά τους, λένε για
τ�ν πίκρα του λαου. Έκε�νoς τους όρμψεύει καΙ τους
έγκαρδιώνει. τους στρώνει τραπέζι. Άναθυμιουνται
' το πα),εμα με" τον τουρκο
και, Ί]( Ψ ιχα' λα
τα, παλ ια,
πέφτει στα μάτια τους. 'Όμως � έλπίδα καΙ � πίστ-η
αντρειεύουν μέσα τους.
Λυτον τον καφο της αναμονης καΙ της προετοι'
,
ο' Μακρυγιανν-ης
συνεχι ζει το γρα Ψ ιμο των
μασιας,
«Άπομν-ημονευμάτων» του. Λυτοσυγκεντρώνεται, αλ
λα. δεν �συxάζει. Γύρω του � καταιγίδα πυκνώνει.
Μέσα στ-�ν πίκρlΧ καΙ τ�ν αποσύνθεσ-η, ό σπόρος της
αλ�θειας καΙ τΎjς δικαιοσύν-ης δεν πάει, ώστόσο, XIΧ
μένος. Π ολλοΙ τον φροντίζουν να. ζεσταθε�, για. να.
ξαναφουντώσει πολύκλαδος, λουλουδισμένος. ΚαΙ
πρέπει ακομα, μέσα σ αυτες τΙς τραγικες για: το
'Έθνος (1)ρες, να. κρατηθε� στέρεα δεμένος ό καθένας
με τΙς ρίζες του Γένους, με τ�ν αρχαία καταβoλ�, να.
"

'
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μην πcφασυρθεΊ: άπο φεpσίματcι. ξενιχα. που οεν ται
ριάζουν στο ·�θoς του Νεοέλληνα, να μη νιώσει πελcι.γo
μένο, οιχασμένο, ΤΟ'Ι έαυτό του, άλλα ν' άντλ�σει τtς
Ιοέες για το καινοόργιο χτίσιμο τΊjς ζωΊjς άπο την
πανάpXαΙΊj παpάOOσΊj του τόπου του. 'Ήξερε πόσο φοΊjτcι.ν
ο• Ψ υχικος
, σιχασμος
�
β Ερα επικινσυνος
Τ
και' θ α' φρον, �
τίσει, με τ·ην άOιάΚOΠΊj άναφορα στην έλλην ικόΤΊjτα ,
τη οιάρκεια και την ιΧναγεννψικ� ΤΊjς OUναμΊj, να κρα
τ�σει μέσα στις καροιές, Οροσερ·η κι' αλο να λουλουοί
ζει, την ιΧΡ XέγOνΊj όμορφια του Γένους.
' Αλλα. οεν �ταν μονάχα � ό μορφια που επρεπε να
κραΤΊjθεΊ: σ' OλΊj τη OΡOσερcΧOα ΤΊjς. ΤΗ ταν και � ιΧλ�
θεια. Γι' αύτο γράφονταν τ' « 'AπoμνΊjμOνεόματα». Γι'
αύτο θ' ιΧποφασίσει, τον rOΙO καιρό, να οώσει, σε
ζωγραφιχους πίνακες, ιΧντιπροσωπευτικες μάχες του
'Αγωνα, με ίστορικη άκρίβεια. Σε πολλες ιΧπ' αυτες
εΤχε ό rοιος πoλεμ�σει. Γ ια τις αλλες θα συγκεντρώ
σει πλΊjΡOφOpίες ιΧπο καπεταναίους κι' άπλους πολε
μιστες που κpάΤΊjσαν το βάρος τους. Θα ταξιΟέψει
στα κατατόπια τους, ξανα να βάλει με το νου το πά
λεμα άπο κοντα και με σιγουρια να μπου,ι τ' ιΧσκέρια.
'Έπειτα θ' ιΧναζψ�σει τον κατάλλΊjλO ζωγράφο. Και
βρέθΊjκε. ΤΗταν ό Σπαρτιάτης Π αναγιώΤΊjς Ζωγρά
φος, πολεμιστης κι' ό rοιος στον 'Αγώνα. τουκαμε
�να πίνακα. 'Άρεσε στο MακpυγιάννΊj. Κανόνισαν και
την ιΧμoιβ�. Μαζι να τον βOΎjθανε, σε OεότεΡΎj οουλειά,
και τα ουο παιοια του Ζωγράφου. Κοντα τρία χρόνια,
ιΧπο το 1836 ίJJς το 1839, θα συνεργαστουν ό Μακρυ"

,
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γιάν'l'Υ]ς με 70 Ζωγράφο, για. να. γίνουν o� ε1κοσιτέσ
σερις πίνακες TOU Άγώ'lcι., που εΤναι μαζι Ισ70 ρικη
μαρτυρία και πoλUτιμo μν'Υ]μεΤο τ�ς νεoελλ'YJ'lικ�ς λα"(
κης ζωγpαφικ�ς.
Δεν εΤναι μονάχα -ή χρωματικη οιαύγεια, ()που
λάμπει κα!. ή βυζαντινη παράοοσ'Υ], ή μαγεία και ή
ποί'Υ]σ'Υ] που συνταιριάζοντα.ι με το έντυπωσιακο σχέ
οια, εΤναι και το πνεuμα 'rOU Ε1κοσιένα που ιΧναοίνουν
οΙ πίνακες αύτοί, σαν κορύφωσ'Υ] παλλ'Υ]καριας κα!. εκ
φρασ'Υ] έπικ�ς ζωης. Λύτο το ιΧποκα.λυπτικΟ βάθος Tou
εργου, ή συνθετικη ιΧναπαράστασ'Υ] των γεγονότων,
ό φείλεται στο Μαχρυγιάνν'Υ] πού, με την ιΥ..ΟιάΧοπ'Υ] έπο
�τεία και τις υποοείξεις του, βό'Υ]θ'Υ]σε τον καλλιτέχν'Υ]
ν' ιΧποοώσει την αλ�θεια και το πνεuμα των γεγονό
των. Ό λόγος Tou Μα.χρυγιάνν'Υ] φαίνετcι.ι ά.Ορός,
ΠΟΙ'Υ)Τικός, αλ'Υ]θινός, μέσcι. στην ποί'Υ]σ'Υ] Tou εργου. 29
ΟΙ αγωνιστές, που με πρόσκλ-ΙJGΎJ TOU Μακρυγιάνν'Υ]
μπαινόβγαιναν στο σπίτι για να oouνE τους πίνακες
και να θυμ'Υ]θοuν πιο ζεστα κoc!. τη oικ� τους την πocλ' ενοιω
' λειΨ'Υ]' τους,
\ εγκατα
λ'Y]xcι.pια,
"
θ αν β αρυτερ'Υ]
'
,
Τ'Υ]ν
πιο τραγικο το α'Cσθ'Υ]μα της αοικίας που τους γινόταν.
Κι' ό λόγος Tou crτpIΧT'Y]You φύτευε στην καροιά τους,
σε ωρα εύεργετικ"ή, το σπόρο για ν' ανθίσει πάλι ή
αντρειασύν'Υ] τους, σε αγωνες καινούργιους που θα:
σάλπιζαν, πάνω στο ρ'Υ]μαγμέ'lο τόπο, την ιXλ�θειcι. κα!.
τη Οικαιασύν'Υ].
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Ή Έπανάσταση
της 3ης Σεπτεμβρίου

Άπο τ�ν &.νoιξΊj του 1840 ό MακpυγιάννΊjς μπαίνει,
με καινούργια όύνlΧμΊj και πίση , στον καινούργιο
αγώνα. π ιστεύει πως οί συνθΊjκες είναι κατάλληλες
να προετοιμαστεΊ: gIJIΧ κίνΊjμα, ποu στόχος του θα είναι
να ύποχρεώσει το βασιλια να παpαxωp�σει Σύνταγμα,
για να περιοριστεΊ: ετσι Ίι απολυταρχία του και να θε
μ:ο:λιωθεΊ: συντlΧγματικO δ'η μοχρατιχο πολίτευμα στον
τόπο.3Ο
ΟΙ πρώτες του έκμυσΤΊjpεύσεις σε προσωπιχοuς
του φίλους, παλιούς του συμπολεμιστες χαι πολιτιχοuς,
τον ένθαρρύνουν. 'Όλοι ανlΧγνωpίζoυν Τ�'Ι αμεσ-η αόΤ�
ανάγχΊj, για να σωθ:ο:Ί: Ίι πατρίδα. Και δΊjλώνOυν τ�
συμπoφάστασ� τους. Ό MαχpυγιάννΊjς, ώστόσο, δεν
ένθουσιάζεται. ΈνεργεΊ: με σύνεσΊj χαι μεθοδιχά, για
να πετύχει ετσι χαι Ίι προετοιμασία χαι Ίι έξέγερσΊj ,
ποu έπιθυμουσε ν α ε!ναι είPΊJ'lιχ� : Μια γενιχ� χινΎjΤO
ΠOίΊjσ'η στρατου χιΛ λαου στ�ν 'Αθ'ή να ποu θα ύπο
χρέωνε τον 'Όθωνα να παραχωΡ'ήσει Σύνταγμα. Στα
μέσα του ΣεπτέμβρΊj του 1 840 θα συντάξει χαι τον
όρχο αότου του όύσχολου και ευεργετικου κιν�ματoς ,
ποu αρχίζει με την έπίχλΊJcrΊj στο Θεο \ια βOΊjθ�σει «να
λαμπρυνθfί ή πατρίς». Ό όρκος αότος αποσκοπουσε
να συνενώσει τοuς αγωνιστες σε μια χoιν� προσπάθεια
να φuλαχτεϊ � πατρίδα απο τοuς έχθρούς ης, &λλα χα l.
να συντονιστουν οΙ ένέργειες για την απελευθέρωcrΊj
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των έλλY)'lικων περιοχων που βρίσκονταν άκ6μcι. σκλcι.
βωμένες στους Τοίιρκους.
Ό ορκος, με κείνο το συγκλονιστικο «όρκι ζόμαστε
οί ύπογραμμένο ι ε Ις τ' σνομα Τ1Ίς Άγίας Τρ ιάδος κα ι
πάντων τών άγίων και Τ1Ίς άγαπημένης μας πατρ ίδος
οτι να ε'ίμ αστε καθεαυτα 'Έλληνες κι ' άγαθοι πατρ ιώτες,
να φυλάμε την πατρίδα μας άπα κάθε κακαν και δόλον
κ ι ' άπάτη άπα τους δολερους και άπατεώνας, τους
' δ ιατελείς και κακους άνθρώπους, να μην ε 'ίμαστε ουτε
ψευτοσυνταματικοί, ουτε κυβερνητ ικοί, ουτε ε Ις μερίδα
ξένη - ουτε 'Άγγλο ι ουτε Γάλλο ι, ουτε Ρούσσο ι , ουτε
σε καμμίαν ξένη μερίδω)31, περνάει άπο χέρι σε χέρι,
ζεσταίνει τις κcι.Ρaιές, λιγοστείιει τ�ν πίκρα του νοσ,
λοuλοuοΙζει τ�ην πΙσΤΊ) . ( Η γενικότεΡΊJ έχτίμΊ)σΊ) πού
εχει, βΟΊ)θάει cΧπoτελεσματιxα τον καινουργιο του
άγώνα.32
Ό Μακρυγιάννης βρίσκεται σε μια.ν εκσταση, ετσι
καθ ως εΙναι aοσμένος στο μεγάλο τ6λμημα. Στέλνει
εμπιστους άνθρώπους του στ� Ροίιμελη, το Μοριά, τα.
νησιά, να. φέρουν το μ-ή νυμα της άπcι.νΤOχ�ς για. κα
λύτερες μέρες. 'Ι-Ι μεγάλη εγνοια άναταράζει τον
{)πνο του. Βλέπει ()νεφcι. συμβολικά. τ-η μια. το Δε
σπ6τη να. λειτουργάει λαμπροφορεμένος κι' ολος ό λαος
τ�ς 'Aθ�νας να. βρίσκεται όλ6γυρά του, τ�ν α.λλη να.
aένει το άγριοποίιλι που κυνηγάει τα. περιστέρια. Μπαί
νουν στον ορκο κι' οί μεγάλοι τοσ 'Αγώνα, φ ίλοι του
rxιxpaLιxxol, ό Κριεζώτης, ό ΘοaωΡάκης Γρίβας,
ό M�τpoς Ντεληγιώργης. Σ' ιΧλλους, που ae: μπορεϊ
88
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να τους &νταμώσει ό Lοιος, στέλνει εμπιστους &'1θρώπους του. Π ολλους τους φέρνει στο σπίτι του.
'Αρχίζει να τους μιλάει για τα οεινα Τ�ζ πατρίοας,
για τ�ν έγκατάλεΙψΊ) και τις περιπέτειες των &γωνι
στων, για τις &οικίες που γίνονται. Π ίνουνε μαζι κι'
ενα κρασί, όρκίζει το νιοφερμένο, φιλιουνται.
Με τ� οικαιοσυνΊ) και την &λ'ή θεια του λόγου του,
κεροίζε ι το συνoμιλψ� και συμπoλεμιστ� του. 'Όπως
γιομίζε ι τ�ν κούπα με το κρασί, &ρχινιΧει τ� φωτια
-6jς κουβέντας του.
- «Να το πιούμεν είς συχώριον εκεινών όπου σκοτώθη καν δια την πατρίδα παράγωρα κι' αφησαν χήρες
γυναίκες κι' άρφανα παιδιά' οί γριες τών σκοτωμένων
διακονεύουν, οί νιες - στανικώς τους πατούνε την τιμή
τους- δσοι αγωνισται μείναν, οί περισσότεροι νηστικο ι
και δ υστυχισμένοι, μη ύποφέρνοντας την δυστυχίαν
πανε λησται κα ι τους πιάνει ή δικαιοσύνη με την δ'ύ
ναμ1] της, βάνει τ17ν τζελατίνα κα ι τους κόβει. Και
γιοματες οί φυλακες τού Κράτους. Πιέ, εΙναι δια τη τζε
λατίνα και παλούκι τών αγωνιστών, εκεινών όπου τους
αδικούνε και χάθηκαν, το ανθος τής πατρίδος ! ΠoiJvat
τόσα μιλλιούνια δάνεια, πού ε Ιναι οί πρόσοδοι, ποiJναι
οί καλύτερες γές, noiJvat οί μύλοι, noiJvat τ' αργαστ1]
ρια τών Τούρκων και σπίτια, πού ε Ιναι τα περιβόλια
και οί σταφιδότοποι; Ποιος ταχει παρμένα; Ό Άρμα
σπέρης με τους αλλους Μπαυαρέζους [διναν τών δι
κών μας τών χαραμοταϊσμένων αύτα δλα και τους
στράβωναν, κι' αύτείνοι πήραν τα χρήματα καΙ
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τα παίρνουν όλο ένα. ποιους θα έπιστηρίξυς έδώ όπούρ
θες και ποιους θα προδώσ17ς; Πού το τζάκισες αυτο
το χέρι; - 'Σ το Μισολόγγι, μού λέει. - Πού τ ο τζάκισα
έγ ο) αυτό; - ' Σ τους Μύλους τού Άναπλιού. - Δ ιατι
τα τζακίσαμεν; - Δια την λευτερια της πατρίδος. 
ΠοVναι ή λευτερια και ή δικαιοσύνη;)) .
,!
'
Το, ερωΤΎjμα αuτο ποu εκαμε
στην xou β εντα
"ou
με το Μητρο ΝτελYjγL&JPYYj, άγωνιστ� που aLIΧxpl
θΎjκε σε πολλες μάχες και σα,) καπετάνιος στο Μεσο
λόγγι, ηταν ΚΙ' ό λόγος ό στερνος 8πως κατάμα,α κοι
τουσε το σuμπολεμισ, � 'ou, σίγοuρος πως μίλΎjσε στ-ην
καρaιά ,ou. ΤΟ κέρασμα που &κολοuθουσε σφράγιζε,
με το λόγο της παλλΎjκαριας, τον 8ρκο για τ�ν άπό
φασΎj να πολεμήσο uν για τ� σω'Ύj ρία της πατρίaας.
Τον Αuγοuστο του 1843 ό MIΧxpuYLιXvvYjC: θα έξο
μολογYjθε� το σχέaιό 'ou και σ,ον παλιό ' o u σuμπο
λεμιστή, το ΔΎjμ'�ΤΡΎ) KαλλέργΎj. Μπηκε και κε�νoς
στον 8ρκο. Τον 'ίδιο μήνα θα μUΎjθουν στους σκοπους
για: τ� σuντριβ� της μοναρχικης τuραννίας και τον πε
ριορισμο της άνάμιξΊ)ς τω,) ξένων στα έλλΎjνικα πρά
γματα, ό aιοικητης της Σχολη, Ευελπίδων Σπuρομί
λιος και κάμποσοι πρόκριτοι της 'Aθ·� νας. Σύμφωνα
με το σχέaιο, ό ΜακρuγιάννYjς eifvαoL κεφαλ� στον άρμα
τωμένο λαο που θα κuκλώσει, μαζι με το στρατό, το
παλάτι. 'Όλα πια είναι �τoιμα για το μεγάλο τόλμΎjμα.
Νύχτα φθινoπωριγ�, άπα.λή, με το χαμόγελο της πί
στης. Στο σπίτι του ΜακρuγιάννΎj ot προετοιμocσίες όλο
κλΎjρώνOνται. Ό �διoς φκιάνει και τη σ η μoc ί α που θα
,

,

,

\

,

\

'

'
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τραβάει μπροστα απο τ� φουρτουνιασμένΥ) λαοσ,Jναζ-η.
' Η σΊ)μαία τ�ς πατρίδας με το σταυρο xcxt τρεϊς λέξεις,
όρόσ-ημο για. την παραπέρα πορεία του ΈλλΊ)νισμου :
« Έθνικ� ΣυνέλευσΊ) , Σύνταγμα».
'Έτσι, οπως οί προετοιμασίες κορυφώνονταν κι'
ολοι πρόσμεναν ν' ακούσουν τtς πρωτες μπαταριές,
GΊ)μάδια πως ό Καλλέργ-ης με το ίππικο τραβουσε για.
το παλάτι, καθως γιομίζονταν, για. κάθε ένδεχόμε.νο,
οί πιστόλες, αΙΙτιάσΤ'ηκαν γρ�γoρα πατ�ματα στο πε
ριβόλι καt το σπίτι ενα γύρο. κοιτανε απο το παρά
θυρο. ΞαφνιάσΤΊ)καν. Οί χωροφύλακες εΤχαν κυκλώ
σει απ' όλουθε το σπίτι. "Αρχισαν να. φωνάζουν κιόλας
και πρόσμεναν να. ξΊ)μερώσει για. να. μπουνε με σιγου
ρια. καt με τ�ν έντολ·η τ�ς KυβέρνΊ)GΊ)ς ποι) εΤχε πλΊ)
ροφΟΡΊ)θεϊ το κίνΊ)μα ποι) θα. γινόταν.
'Ο ΜακρυγιάννΊ)ς σκέφΤΊ)κε πώς, αφου το μυστικο
προΟόθΊ)κε, ολα χάθΊ)καν. Έτουτο ομως για. μια. στι
γμ�, ετσι καθως γνώριζε πως � KυβέρνΊ)GΊ) θ' αγωνι
ζόταν να. κραT'� σει με ολα τα. μέσα τ�ν κατάστασΊ) στα.
χέρια ΤΊ)ς. ΕΤπε να. φύγουνε οσοι θέλουν
για. να." μ� κιν", ,,
,
'
οε οεχτηκε
να φυγει.
τυνε' ψ ουνε μαζ'ι του. Μ α' κανενας
ΌρκίσΤΊ)καν να. πεθάνουν για. τ�ν πατρίδα, πηραν τά.
καριοφίλια κι' αναμέρισαν να. ταμπουρωθουνε, σε
πόρτες και παραθύρια.
Μέσα σε τούΤΊ) τ�ν εξαψΊ), τ�ν παλλΊ)καρια. και
την ό ργ� , ό ΜακρυγιάννΊ)ς λογάριασε πως μπορεϊ και
'
Π οτε' "οεν
να, πεθ ανει.
τον
,
"
, φο βΊ)' θΊ)κε το' Α��' 'iατO, ουτε
και τώρα τον λογάριαζε. Λογάριαζε μονάχα την παDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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T ptalΧ που θα πέσει σε μεγrι.λUτερrι. aεινά. Θα γιομί
σουν ζlΧνα οί φυλσ.χές. τα σΤΡIΧΤOδιχε�α θα aιχάζουν.
Οί τζελατίνες θα κόβουν.
Κάθεται στα γρ�γoρα χαι γράφει Τ·� διαθ-ήκ'Ι) του ,
μια aιαθ�χη που &πευθύνεται στο �θνoς όλάχερο για να
έπισημάνει το χρέος του. Ξημερώματα, τρε�ς του
Σεπτέμβρη του 1 843. ' Η δροσούλα τΎjς νύχτας &ντι
φεγγίζει το άπαλο φως των &στεριων.
«Κύριε Παντοδύναμε ! ' Εσύ, Κύριε, Θα σώσrις αυτο
ο
τ αθώο 'Έθνος. Ε'ίμ αστε άμαρτωλοί. Ε Ισαι Θεός !
'Ελεησέ μας, φωτισέ μας, ενωσέ μας και κίνησέ μας
αναντίον του δόλου και τής απάτης, τής συστηματικής
τυραγνίας τής πατρίδος και θρησκείας. ΕΙς δόξα σου ,
Κύριε, σηκώνεται απόψε ή σημαία τής λευτεριας
αναντίον τής τυραγνίας ! Πατριώτες ! Πεθαίνω δια την
Πατρίδα. Δ εν μπορώ, πατρίδα, να σε βλέπω τοιού
τως και τών σκοτωμένων τα παιδια και οί γριγες να
διακονεύουν και τις νιες να τις βιάζουν δια κομμάτι
ψωμι εΙς την τιμή τους οί απατεώνες Τ1jς πατρίδος.
Γιομάτες οί φυλακες απο αγωνιστας και στα σοκάκια
σου διακονεύουν αυτείνοι οί αγωνισταί, όπου χύσανε
το αΙμα τους δια να ξαναειπωθεί «πατρίδα Έλλάς» . . .
Ε'ίτε ελευτερία κατ α τους αγώνες μας και θυσίες μας,
ει:τε θάνατος σ' εμας ! . . . 'Έχετε γεια ολοι και την τυ
ραγνίαν να μην την αφ1ίσετε να φωλιάσrι εΙς την πατρί
δα, να μην ντροπιάσετε τόσα α'ίμ ατα όπου χύθηκαν».33
το" γρlΧ ψ ιμο , IΧΚOυστηκlΧν
οι πρωτες
Σ α' 'l ιχποσωσε
,
' '
μπατlΧριές. 'Άρχισε το ντουφεκίδι. 'Έριχναν &π' �ξω ,
«:

,
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βocρουσocν χι OL τocμπουρωμένοι μέσoc ά.πΟ το σπίτι.
Πέρocσε κάμποση ωρoc. Άκοόστηκocν επειτoc φωνές,
&'XOyOC να. τρέχουν. Κocτάλocβcι.ν. ΕΤχocν κιν-ήσει χι' ό KocX
λέργης με το ίππικο κι' ό Σκocρβέλης με το πεζικό, χι'
ά.πΟ κοντα. OL πολ[τες που ξεσηκώθηκocν ά.πΟ τη <pOC
σocρ[oc. Ot χωροφόλocκες ά.ποτρocβ+Ιχτηκocν κι' ολοι, με
κεφocλ� το Μ ocκρυγιάννη, τράβηξocν, ζcι.νocμένοι απο
τ�ν ά.γρόπνιoc xocl τ-η μάχη, στ� μεγOCλη σόν ιχ ξη.
ΕΤχε τον ά.γέρoc τ�ς πocλληκocριας του ΕΙκοσιένα
ocύτ-η 'ή λocοσόνocξη που κόκλωνε το πocλOCτι απ' ολες τις
μεριές. Ό στρocτος κι' ό λαος αρμocτωμένος, εμοιocζαν
το μεγάλο το ποτάμι το φουρτουνιασμέ'Ιο που &'ξocφνoc
ξεθεμελιώνει κOCστρο ν' αντιστέκεται στ�ν όρμ-ή του.
Μια κocτocιγ[οoc ά.πΟ φωτια. xocl φως εΤχε άπλώσει τη
Οόνocμ-ή της όλοτρ[γυρoc. Κι' οΙ κρocυγες «Θέλουμε Σόν
ταγμoc», «Να. φόγουν OL Bocuocpo[», γ[νοντocν τραγοόοι
στις κocροιες που λocχτocρουσocν τ� Οικocιοσόνη.
Ό βocσιλια.ς κocθυστέρησε ως που ν' αποφocσίσει.
"Ι-Ιθελε να. εζocντλ-ήσει κOCθε περιθώριο που του εοιναν,
� 'Αμαλία και οΙ σόμβουλοί του. Λογάριocζε ά.κόμoc πως
� συμμετox� του στρocτου στ�ν Έπocνάστocση οεν �τocν
Υ-ocθολιχ-ή. "Οτocν ομως εΤοε πως τίποτα πια οε γινόταν,
" τocπεινωμε" 'ιος κι ε<,ου
εσκυ
, � θ ενωμει 'ιος
"
Ψ ε το' κεφocr.ι
μΠΡOστlY. στη Οόναμη xocl την πίστη του λαου. Βγηχε
στο παρOCθυρο κι' ά.νάγγειλε στο xoco πως θα πocρocχω
ρηθε� Σόντocγμoc.
Και τότε � χοσμοσόνocξ"η σ-ήκωσε τρocγοόοι αρμoc
τολικο xocl φων� περίλocμπρη , ν' ά.ντιβου·έζουν βουνα.
Digitized by 10uk1s, Dec. 2009
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και κάμπος. "Αρπαξα:ν στα. χέρια τους πρωτεργά 
τες της Έπανάστα:σΎJς, το ΜακρυγιάννΊ) και τον Κα:λ
λέργΊ) κι' &ρχισε στο ορ6μο κα:ι στα. σπίτια το πα:')Yj
γύρι το περίτρα:νο για τ� μεγάλΊ) ωρα: της πατρίΟας34.
ΤΟ σχέοιο το;:; Μα:ΚΡυγιάννYj, με τ� βo�θεια δλου το;:;
κ6σμου που λαχτα:ροuσε ην ομορφια μιας ελεύθεΡYjς
κα:ι οίκαΙYjς ζωης, είχε πετύχει.35
'Έτσι, κα:θως ό λα:ος τον σ�κωνε στα χέρια, με 1'01)
κο:φαλ6οεσμο ν' α.νεμίζει και να. λάμπει όλάκερος α.πΟ
Olινα:μΊ) κι' ομορφάοα:, gμοιαζε δμοια: σαν πολεμοuσε
στο Νι6κα:στρο, το Σερπετζε κα:ι τους Μυλους.
"ΟλΊ) Ύι α.νάσα: της κλεφτουριας κα:ι το;:; 'Αγώνα οροσο
βολοuσε μέσα του, α.ντιφέγγιζε ση μopψ� του. Και
θιi τιμYjθε� επίσYjμα, τ�ν '� oια νύχτα, &'πο το Δ'ημοτικο
"
, '" ' του,
'
που Yjτα:ν
και\ προεορος
Σ υμ β ου' λ ιο ΤYjς 'ΑθYjνας
α.να:λα:βα:ίνοντας, με σχετικ� α.π6φασΊ), την α.ΡΧYjγία:
της εθνικης φρουρας της π6λΊ)ς.
Τ ο γλεντοκ6πι θα κpα:τ�σει ως τα ξΊ)μερώματα κα:1.
στο σπίτι το;:; Μα:ΚΡυγιάννYj. Με ην α:υ� ξεπροβ60ισε
τον κ6σμο που �pθε να τον χαφετ�σει κα:ι να πιε� μαζί
του. 'Όπως οί συμπολεμιστές του γυριζαν στα. σπίτια
κα1. τ1.ς οουλειές τους, δπως Ύι φθινoπωpιν� α.παλοσύνΊ)
χάϊοευε το α.νάερο χρυσάφι το;:; περιβολιοu, ό Μα:κρυ
γιάννYjς στάθYjκε κάμποσο α.πΟ τ�ν π6ρτα να τους
α.γνα:ντευει. Ό α.π6Yjχος του πανΊ)γυριου �σμιγε με η
βo� τΊjς μέρας, με η ζω� που καΛUτεpΊ) τώρα: συνε
χιζ6ταν. Κι' α.πΟ μα:κριά, α.κουγ6ταν ό μυστικος πα:λ
μος του κάμπου κα1. της θάλασσας. 'Έμεινε κάμπο-

94

\

Digitized by 10uk1s, Dec. 2009

σο ετσι. "Ιστερα. εκα.με το στα.\)ρό το\) κα.L ξα.να.μπηκε
στο GΠΙΤΙ.
,

,

Ή αγρύπνια του για την
έφαρμογη τοϋ Συντάγματος

ΤΟ Σύντα.γμα. �ταν πια γεγονός, κατιΧΚτΊjσ-η του
λαου, μια άπο τις πολλες πο'; μονιΧχα με το';ς άγωνες
το\) εΤχε κερΟίσει . • Η άπολ\)ταρχία. του 'Όθωνα. περιο
ριζόταν. ΟΙ Βα\)αροι εφε\)'(αν. Και το χαμόγελο α'l
θιζε στα. πικραμένα. ως τώρα πρόσωπα..
Ό Μα.κρ\)γιιΧνν-ης, νομοεπιθεωρψης 'Αττικης Κζι.(
Βοιωτίας με κ\)βερνψικη άπόφα.σ-η άπο τις εντεκα του
Σεπτέμβρ-η κα.ι με το βα.θμΟ του υποστράτ-ηγο\), θ'
άφιερωθε� άπο οω και πέρα. στην πρoσπάθε�α. να. στα.
θερoπoι-ηθε� και να προκόψει το σ\)ντcι.γματικO πολί
τε\)μα. κα.Ι να μην υπάρξουν παρεκκλ-ήσεις άπο το Σύν
ταγμα., πο'; κα.θως ελεγε, «δεν ε Ιναι εργο ουτε τού
Λιfεταξξ ουτε έμέψα , ουτε των αλλουνων, ε ίναι εργο
τού Θεού' έλυπήθη αύτα τα δυστυχισμένο εθνος όπού
χυσε τ όσα α ϊματα απα τους συχνους έφύλιους πολέμους
και συντάματα». Ξέρει πως πάντα. ίιπάρxε� ό κίνο\)'ιος
να ο-ημιουργ-ήσουν προβλ-ήμα.τα οΙ εχθροί του, ομως
εκε�νoς, κα.Ι πολλοL rJ.λλο� μαζί του, θ' ά.γρ\)πνουν.
Πρωτoστα.τε� στις νέες εθνικες συνελεύσεις για τ·η
Οικα.ιότερ-η οργά'lωσ-η του κράτους. Π ροτείνει να
μοφα.στου,l ο[ μεγάλες ο-ημόσιες κα.λλιεΡΥήσιμες εκτά
σεις στο';ς άγωνιστές, για να βγάζουν το ψωμί το\)ς.
Φροντίζει να οοθουν [κα.νοποιψικες συντάζεις καΙ. χωDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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ρΙς οιακρίσεις σε κείνους που ά.γωνίσΤ'Υ)καν για τη λευ
τερια της πατρίοας, που πλ'Υ)γώθ'Υ)καν κι' �τσι, σα' ειναι,
καθ ως
σε
'" λεΙ ψουν για" να
"
"" μπορουν
- να, σου
κατεμενοι
ι
"' ι
,Ι κομματι
Ι Ψ ωμι στ'Υ) φαμελ ιαΙ τους. "Οταν
ενα
σωσουν
κά.ποιος ά.γωνιστ�ς ιΧοικιέται, ό Μακρυγιά.νν'Υ)ς θα τρέξει
να του βρε� το οίκ'Υ)Ο, μα στο βασιλιά., μα στην κυ
βέρνΊ)σ'Υ). ΕΤχε'inα ά.ποτελέσει μέρος �ρωϊκo της πολι
τικης ζωης του τ6που.36
'Ένα χρ6νο μετα τ�ν έπανά.στασ'Υ) της 3'Υ)ς του
Σεπτέμβρ'Υ), ό Μακρυγιά.νψης θα πά.ει στ�ν τηνο, να
' β ΟΎ)
Τ"t)ς, οτι και\ κεινΎ)
προσκυν"t)σει
ΤΎ), χαΡΎ)
Ι
Ι
' θ'Υ)σε να'
πετύχει το κ[ν"t)μα. Θα μείνει στο 'I"t)crl της Μεγαλ6χσι
Ρ"t)ς κά.που είκoσιτρε�ς μέρες. Κι' δλες τουτες τις μέρες
, εκκ
" ""t)'!
ι
, λ·ησια,
""σε θ σι' λει'ψ ει απο
να, προΙ να
, προσκυναει,
σεύχεται και να σταυροκοπιέται. ΟΙ ντ6πιοι οεν τον
αφψαν να φύγει, δτι τον γνώριζαν κι' ά.πΟ παλι6τερα,
δταν �φερε τη φαμελιά. του στ�ν τηνο,37 μέσα στο κα
μίνι της φωτιας κσιι της μά.χ"t)ς με τον τουρκο. Τώρα
κσιμά.ρωναν κι6λας, �τσι που τον �νoιωθαν σα οικ6 τους,
αότον τον τραχύ, γεροοεμένο Ρουμελιώτη. Και κε�νoς,
�τσι που τον φρ6ντιζαν, ν6μιζε πως βρισκ6ταν σε πρω
τοσυγγενηοες του στ�ν πατρίοα, κσιτα τ� μερια του
Λιοορικιου. Τ6τε θα ξσιναφέρει στ�ν Άθ�να ά.πΟ κε�
τα χεφ6γραφα των «Άπομν"t)μονευμά.των» του, δ,τι
εΤχε γρά.ψει ως τΙς 14 Αόγούστου του 1840. Κρατουσε
τα χεφ6γραφα αότα στο σπίτι &ς τον 'Οκτώβρη του
1840, χρονια που αρχισε να προετοιμά.ζει το κίν"t)μα
για τ�ν καθιέρωση του Συντά.γματος. ΆλλιΧ καΙ οι πρω"

',
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τες κιν�σεις του, ΟΙ συνομιλίες ποu εΙχε τότε με τοuς πα
λιούς του συμπολεμιστες Βελέντζα καΙ. Καρατά-σο ,
gφτασαν, σ' �\Iα OCχνο σύγνεφο OCμφιβολιων, στο αίιλικο
'
περιβ α' λλ ον, καπως
'
ακα
' θοριστες.
'
' Ωστοσο,
"
Ύj Κυ βερνηση
είχε OCποφασίσει να κά-μει gpeuνo: στο σπίτι του Μα
κρυγιά-ννη, μ�πως καΙ. βρεθουν gΥγραφα σχετικα με
OCντι8υναστικη � OCντικυβερνητικη 8ραστηριότητα. 'Άν
θρωποι l5μως γνωστοι. του, ποu βρίσκονταν κοντα στην
" ειοοποιησαν
, τον
γι " αυτο.
'
Ιτ\.υβ ερνΎJ�
'
,
�
«Σαν εμαθα, λέει ό ίδιος - δτι θα μου ψάξουν τό
σπίτι μου, εδωσα αύτό (δηλ. τό χειρόγραφο) ένου
κουμπάρου μου 1ια τό πάγη είς την Τήνο' τόν λ ένε
Νικόλα Σκαρμαγκίi: τίμιος ανθρωπος κι' άγαθός».
Με τουτο το ΠΡOσκύνΎjμα στην Π αναγιά-, βρίσκει
την ευκαιρία να φέρει στο σπίτι το πολύτιμο χειΡό'
ψε ο' καφος στον τοπο,
γραφο. Μ αι μ , ο" λο που καλοσυνε
θα λαβαίνει τα μέτρα του, gτσι ποu τουτο το κιτά-πι
λέει τόσες ocλ�θειες καΙ. καταγρά-φει πρά-ξεις, καΙ. τις
καλΕ:ς καΙ. τι.ς α8ικες, συγκαφινων του. Θα το παραχώ
νει, σε μέρος OCπόκρυφο, σ' �\Iα τενεκέ. Κι' l5λο θα πλΎj
θαίνουν τα φύλλα. Κι' l5λο θα πλαταίνει ό κά-μπος OCπο
το σπόρο τΊjς ocλ�θειας καΙ. του 8ίκηου φυτεμένος, aέν
''Ρα και λουλού8ια να γιομίσει.
\
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ llEl\H1TO

Η ΠΙΚΡΑ Π ΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔ ΙΖΕ Ι

Ή καινούρια δοκιμασία

Ό κocφος περνουσε. Ό MocκρυγιάννΊjς �τocν πocρoc
οομένος στ"η μέθΊj του πocτριωτικου του OCίιθOpμΊjτισμoυ.
'Εργocζότocν για. το κocλΟ τ�ς πocτρΙοocς, φρόντιζε να. λι'
"
, οιocφορες
γοστε ψ ουν τoc" πocθΊj ιχνιχμεσoc
στις
πολ �τικες
� ,
πocρocτάξεις, ΚOCυΤΊjpΙOCζε τις &οικΙες, &γρυπνουσε για.
την πιστη έφιχρμογη του Συντάγματος. Κι' σταν εΙοε
πως γινόταν προσπάθεια να. μειωθεΊ: το μεγocλεΊ:ο που
"
\ επocνΙXστασΊj ΤΊjς
- 3ΊJς του- Σεανυ ψ ωνοταν ιχπο
ΤΊjν
τέμβpΊj, σταν οιαπΙστωσε πως κιντυνευε να. έξουοετε
ρωθεΊ: το φιλελευθερο πνευμoc του Συντάγμιχτος, σ�
κωσε ξocνα. το μπΙΧϊράκι τ�ς κocυτ�ς του ΟιιχμιχρτυρΙocς.
'
� , γιιχ\ ΤΊjν
'
'λ υ ΨΊj σχεοιου
\ ιxνOCτpOΠΊj
\ του- Σ υν' Ι-Ι ιχποκιχ
,
,
' )\υ ΨΊJ που\ εγινε
ΙV1ιχκρυγιιχν
"
, 'iΊj
τιχγμιχτος,
ιχποκoc
ιχπο το 1\,[
κocι � �pω'ίκη ύπoστηpιξΊj των θέσεών του, με OΊjμoσιευ
μιχτιχ στον Τόπο, �φεpocν μια. γενικη ιΧνocστάτωσΊj ΚOCΙ
&ρκετους OυσocpέσΤΊjσιxν.' Αποτέλεσμιχ ιxίιτ�ς τ�ς ουσιχρέ
σκειιχς �τlΧν � ιΧπόπεφlΧ να. τον ooλoφoν�σoυν τον
'IoυνΊJ του 1845, ένω κοιμότιχν στο μπΙΧλκόνι του σπι
τιου του. ΘέλΊ)σε τη νυχτlΧ να. σΊjκωθεΊ:, το()ριξιχν μα.
οε τον πέτυχιχν. 'Έριξε κιχι κεΊ:νος, σπως είχε το ντου'

,

'
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φέκ( στο προσκέφαλο, SEν τους πέτuχε, ε'Cχσ.νε προλιΧ
βει να. κρυφτουν. Ό rSιος SEν πίστευε πως μπορουσε ν'
ά.πoΤOλμΎjθε� κιΧτι τέτοιο, μ' ολο που φίλος τοu ά.ξιω
ματ�κoς τον είχε προειSοποι�σει να. μ�ν ά.πoκo�μ�έται
νύχτα στο μπαλκ6νι. « Θά σε σκοτώσουν και θ' άφήσrις
τα παιδιά σου ερημω) του είχε πε�. Είχαν βέβαια πρo'�
γΎjθε� και κιXπo�ες αλλες ύποSείξεις του ύποστριΧΤΎjγοu
ΓιατριΧκοu, να. φuλιΧγεται και να. μ�ν είναι τ6σο έπι
θετικ6ς, �στω κι' αν το SlXΎjO είναι με το μέρος τοu,
οτι �χει «πολλoVς ι3χτρούς)). Μα. ό ΜακρuγιιΧννης θα.
του πε� : «Όχτρους αν τους εκαμα, δε λυπώμαι, δτι
κακο κανενου δεν εκαμα δια το νιτερέσιόν μου. 'Όταν
μου πειράζουν την πατρίδα μου και θρησκεία μου, θα
μιλήσω, θα 'νεργήσω κι' δτι θέλουν ας μου κάμουν)) .
' Η Sολοφονικ� ώστ6σο αόΤ� ά.π6πεφα38 SE'! �ταν
ή μοναSικ�. Δυο ά.κ6μα φορες θα. προσπαθ�σοuν οΙ
ά.ντισυνταγματικοΙ να. τον Sολοφον�σοuν. T�ν πρώτη
είχrxν προγραμματίσει μια. φασαρία, νύχτα, κοντα. στο
σπίτι του ΜακρuγιιΧννΎj. Μέσα στ�ν πρoγραμματισμένΎj
SιαμιΧχη, που οπως πίστεuαν θα. λιΧβαινε μέρος κι' ό
ΜακρuγιιΧννης με T�ν πρ6θεση που είχε πιΧντοτε να.
παρεμβαίνει σα.ν σuμφ�λιωτ�ς σε παρ6μοιες περιπτώ
σε(ς, κιΧποιος θα. τον μαχαίρωνε και θα. χαν6ταν μέσα
στην ά.ναταραχ� που θ' ά.κολοuθουσε. ΤΟ crxtSιo ομως
προΜθηκε, ά.πο ανθρωπο τΊjς σuντροφιας που είχαν
όρίσε� για. την ά.π6πεφα, στον 'CSιo το ΜακρuγιιΧννη.
K�' �τσ�, την όρισμένΎj μέρα που �γινε ή φασαρία l)ξω
- απο
, \ το\ περι βο' λ ι τοu, ο' Μ rxκρuγιαννΎjς οε
�\ βγηκε
" το,
απο
'
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σπίη μ' ολο που του cρώναξαν. Ή αλλrι θα: γίνει μέσα
στην &ναταραχη των έκλογων, κοντα: στην Άγια: Ε1.
ρ�ψl). τ.ην ωρα που θα: προσπαθε'!: να. καταλαγιάσει τ.ην
, και τοuτrι Τ'Ι) cρoρα απο
,
1\1 ε' μαχαφι
ε"ξ αΨrι 'rou κοσμοu.
ανθρωπο πληρωμένο. Μα. ό λαός, που τον λάτρεuε, θα:
προλάβει το μεγάλο το κακό.
'Όλες αιιτες οΙ &πόπεφες cρλόγισαν περισσότερο την
καρδιά -rou, &κόνισαν το πεϊσμα "ou. Δεν ε!χε πια:
αΙΙταπάτες. Πολλο1. &πο κείνοuς που πρωτοστάτησαν
στην καθιέρωUΗ του Σuντάγματος, βοηθουσαν τώρα
στ.ην &ποδuνάμωση της λα'ίκης κuριαρχίας. ΟΙ ξένοι
α.ρχισαν πάλι, με τ.ην ύπoστ�ριξη του βασιλια, να: θέ
"OU\I να. έπιβάλοuν τ1.ς προθέσεις τοuς, με στόχο να: τα
πεινώσοuν το λαό. 'Όμως ό Μακρuγιάννrις &γρuπνουσε.
' Αναλογιζόταν καινούργια σχέδια για: τον περιορισμο
της &πολuταρχίας, για. το στέριωμα μιας καλύτερης
tθνικης ζωης. Π ικραινόταν γιατ1. σuμπολεμιστές 'rou,
που μαζ1. στέριωσαν το Σύνταγμα, τώρα gδειχναν
να: το προδίνοuν.
«Οί νέοι κυβερνηται μας - έξομολογείται - αρχι
σαν να διαιρούνται κι' άπα τα δικά τους αίση}ματα κι'
άπα των ξένων την άρετη και νιτερέσια τους. τα τρα
πέζια όπου κά1ιουν οί πρέσβες τής ΆγγλΕας και της
ΓαλλΕας και οί αλλοι και τα καθεμερινα προσκαλέ
σματα 'σ τους πληρεξουσΕους - Ινας τους άφΕνει, ό
αλλος τους προσμένει - αύτα τα τραπέζια πολυ γλύ
καναν τους συντρόφους μας και καταξοχη ταν Λόντο
και Καλλέργη . . . Και τούτοι οί δυα όποvρθαν τώρα,
-
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Κωλέτης και Μαυροκορδάτος, ' σ εμάς κάνουν τόν φίλο
κι ' άποξω με τους ντόπιους φίλους τους και με τους
' βες 'νεργovνε να καμουν κομματα και φατριες πρεσ
' στοιχειον
'
αυτα
. . . Το' Σεπτεμ βριανον
" μαθαινομεν
- κι ,
ό πολιτικός του άρχηγός ό Μεταξάς, άπόστασε' και οί
σύντροφοί μας δραπέτεψαν και πάνε γυρεύοντας νέαν
τύχη (στι τό σκυλι όποΙ> ε Ιναι μαθημένο είς τό χασα
πλειό δεν φυλάγει ποτε πρόβατα). 'Ότι ό άρχηγός με
τανόησε δι' αύτείνη την γενναιότητα και πατριωτι
σμόν όπουδειξε - και τα παλληκάρια σκόρπισαν» .
'Όσο χι' Γλν εΤναι, συχνά, α.πογΟΎ)πυτιχη ή εμπει
ρία α.πο μεριχοός του φίλους, ό ΜαχρυγιάννΎ)ς 8εν α.πελ
πίζεται. Π ιστεόει στο λαο χαι τ·η Mναμ� του. Oi λόγοι
του στ-ην Έθνιχη ΣυνέλευσΎ), οΙ συνομιλίες του με στρα
τιωτικοuς και πολιτιχοός, οΙ 8ιαμάχες του, οΙ άποκα' του επιστο
,
' Ψεις
),ες
, στις
" εφΎ)μεριοες,
λ υπτιχες
, � εινc�ι λαμ
ελπΙ8ας για το λαο ποΙ> ξανα 80χιμάζεται. ΟΙ α.ναφορές
του στο βασιλιά, τα ύπoμν�ματα στ-ην ΚυβέρνΎ)σΎ) , οΙ
ενέργειές του για: τη 8ιχαίωσΎ) των άγωνιστων, εΤναι
μια: χραυγ-η άλλα χαι μια ύπόμνφΎ) για τ-ην χαταιγί8α;
ποΙ> έ:ρχεται.
Λότος ό ά8ιιΧχοπος α.γώνας του για 8ικαιοσόνΎ) χαL
άλ�θεια, κορυφώνεται οσο περνάει ό χαφΟς. ΟΙ Κυ
βερνήσεις &λλάζουν, τα πρoβλ�ματα μεγα;λώνουν.
Και ή φ ων-η το\) ΜακρυγιάννΎ), �8ια; χαριοφιλιο\)
&στραμα; ποΙ> άνο[γει λα;βωματιά, νουθετεϊ, ελέγχει,
α.πoκα;λUπτει.
Μέσα; σ' αότη τ-ην α.γρόπνια;, ποΙ> φεγγοβολεϊ, οΙ
.....

,
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ανθρωποι του παλατιου, ξένοι παράγοντες που επYJ
ρεάζουν κάμποσους πολιτικοός, κινYJτοποιουντocι. Ό
ΜακρυγιάννYJς μπoρε� με τ� στιΧσΎj του να. προετοιμά
σει κίνΎjμoc λαϊκό. Μερικοι λένε μάλιστα πως το κί
ν-ημα ocίιτό, με συγκεκριμένο άντιδυναστικο σχ.έδιο,
ε!νocι ετοιμο να. ξεσπιΧσει.
Π αρακολουθουν, έδω xoct κιΧμποσα χ.ρόνιoc, τις κι
ν-ή σεις του. ποιους άνταμώνει στο παζιΧρι, ποιους κουι
,Ιζ απο ΤYJν εκκλΎjσια,
ποιοι\ μπocινουν στο\
β εντια' ζει ο",ω
σπίτι του. 'Απο τ�ν ανOιξΎj του 1850, ώστόσο, OCίιΤ� �
πocρocκολοuθYJσYJ γίνετocι πιο συσΤYJμocτική , μια. που οΙ
άνΎjσυx.ίες πλΎjθαίνOυν στο παλάτι και τ�ν ΚυβέρνYJση .
Γνωρίζουν τις έπαφές του με τους σΎjμocντικους του
'Αγώνα, τον άκοίμψο ένθουσιocσμό του, τ�ν όρμ� της
οργης του, τ� συμπιΧθεια που εχ.ει άνιΧμεσα στο λαό.
ΟΙ άδιάκοπες έπικρίσεις του για. οσα γίνοντocι κλονί
ζουν το ίδιο το παλάτι, μια που δε διστάζει να. μι
λ'ή σει για. τους κατocτρεγμους και τα. βάσανα του λαου
στον rδιο το βlΧσιλιιΧ. Koct να. έπισYJμιΧνει και τον κίν
δυνο που κι' ό rδιος εχ.ει άπο τούτYJ τ�ν κατάστασYJ που
έπικρατε� στο κριΧτος.
Ή κocκοδαιμονία που συνεχ.ίζεται, οΙ καΤΎjγOρίες
που πλΎjθαίνOυν, 'ή δυσαρέσκεια του λαου που μεγoc
λώνει, ολ' αίιτα. όδYJγουν στ�ν άπ6φασYJ πocλατιου XOCL
KυβέρνφΎjς να. βρουν ενα τρόπο να. σωπάσει ό Μακρυ
γιιΧννYJς. 'Έπειτα εχ.ουν κι' εναν άκόμα λόγο να. θέλουν
να. γίνει έτοϊίτο. Έδω και κάμποσο καιρό, κάπου δυο
χ.ρόνια. τώρα, πocράξενες ε!ναι και οί κουβέντες και οί
"
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συναψrήσεις του. Μ ιλάει για κάποιο κlΧινOύpγΙO σχέ
οιο 'ι' άνασάνει ό τ6πος, άνταμώνει πολλους άγωνιστές,
κουβεντιάζει άπ6κρυφα με παλιους άξιωματικους στη
γωνια -rou παζαριοu, στ�ν ιΧΚΡΎ) στους καφενέοες, κου
νώντας το κεφάλι του, πεισματωμένος. Δε μπορεϊ:,
κάτι έτοιμάζει ό ΜακρυγιάννΎ)ς. Ή ΚυβέρνΎ)σΎ), που
παPIΧΚOλOυθε'!.' τις μετακιν�σεις του και τα κουβεντιά
σμιχτά του στο ορ6μο, άνΎ)συχεϊ:. ΕΙναι κlΧι ό Πολωνος
σΤΡΙΧΤΎ)γος Μίλβιτς που βρίσκετιχι στ"�ν Άθ�να πρ6σ
φυγας κlΧι που ολο ο"l) μοσιεύει οημοκρατικες ΠΡΟΚΎ)
ρύξεις. κcι.ι ό Μ ίλβιτς εΙνιχι φίλος -rou ΜακρυγιάννΎ) .
Δε μπορεϊ. Ό ΜιχκρυγιάννΎ)ς έτοιμάζει κίνΎ)μα να οιώ
ξει το βασιλια και να ΚΎ)ρύξει OΎ)μOΚPlΧτίlΧ. 'Έτσι πι
στεύουν και το περιβάλλον -rOu βασιλιCΧ κlΧι -η Κυβέρ
νΎ)σΎ). Μα πρέπει να σιγουρευτουν, πριν άποφασίσουν
να οράσουν άποφασιστικά.
Στ�ν σ.ρχη �γιναν μυστικες άνακρίσεις άνάμεσα. σε
στplΧτιωΤΙΚOυς που βρίσκονταν κοντα στην Κυβέρ
νΎ)σΎ) , σαν lΧύξ�θΎ)κα\I οί uποψίες, το φθιν6πωρο του
1 85 1 . Άναφορες και παρακολούθηση, οεν �ριξαν
ώστ6σο άρκετο φως. Δεν άΠOκαΛUφΤΎ)κε κανένιχ συγκε
κριμένο σχέΟιο. " Ί-Ι τlΧν βέβαια άλ�θεια πως ό Μακρυ
γιάννΎ)ς μιλουσε για παραβίασΎ) του Συντάγματος, για
&οικίες και κατατρεγμούς, για σπα.τάλες και κλεψιές,
r''''.ι
'
ΟΛΟΙ
να προκο' ψ ει ο" τογια ΤΎ)ν ανιχγΚΎ) νιχ' β ΟΎ) θΎ)σουν
πος. Μα όρισμένο σχέοιο οεν UπΊjρχε. Κανένας συγκε
κριμένος συντονισμ6ς, άπ6φlΧσΎ) να μυηθουν &νθρωποι
,

,

)
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' και, Κυ' 'Ι' , Κ ι ' ομως,
,
"
με" καποιο στοχο
β ασιλιας
εΙσΙΚΟ.
βέρνηση �δειχναν φανερOC θορυβημένοι. Κι' α.ν ξαφνικOC
γινόταν το κίνημα; "Αν ό Μακρυγιάννης εΤχε κάμεL
τ� συνομωσία για τ�ν ocνατρoπ� του βασιλια με τρόπο
'1' " μπορεσαν να' τον
" αποκαλυ' Ψουν ; " Επρεπε
τε' λειο που\ σε
" πολλα,
•
Ν α' προλα' β ουν, οη
'
οπωσοηποτε.
'Ι' '
'1"
να, σροισουν
ζοιφνικά, μπορεϊ να φέρει � OCποκοηα του Μακρυ
γιάννη. Κοιι το σχέδιο που σκέφτηκαν δεν α.ργησε να
έφοιρμοστεϊ.
Ή

καταδίκη σε θάνατο

Με κυβερνητικ"η διατoιγ� ό ΜακρυγιOCννης περιο
ρ ίστηκε στο σπίτι του, 5η τέλειωνε το φθινόπωρο
του 185 1 . Ή χωρoφυλoικ� �καμε �ρευνα στο σπίη,
μ�πως και βρεθουν ένοχοποιητικOC στοιχεϊα. Στοιχεϊα
5μως, που τόσο τOC χρειαζόταν � Κυβέρνηση, δε βρέ
θηκαν. Μ' 5λο που τον περιόρισαν στο σπίη και με
φρουρο μάλιστα στ�ν πόρτα, δεν του OCπOCγγελαν έπί
σΎjμα τ�ν κocτηΥορία. Αύτο θα γινόταν κOCπου δυο μ�
νες OCργότερα, OCφου εΤχε όλοκληρωθεϊ � OCνOCκριση, μια
' β ανε και, κατocθ εσεις
'
ocνocκριση που περιλ αμ
φι' λων συμπολεμωτων του ΜακρυγιOCννη OCπο μοικρινες περιοχές39.
Στις ocρχες του 1852 του OCπαγγέλθηκε � κατηγο
ρ ία. Σύμφωνα με το κατηγoρητ�ριo, ό ΜοικρυγιOCννης
θΟ: δικαζότocν OCπο το Στρατοδικεϊο, σαν « �νoχoς έσχάτης
προδοσίοις», γιατι ό ργOCνωσε συνωμοσία με σκοπο να
σκοτώσει το βασιλια κοιι τ� βοισίλισσοι και ν' OCνοιτρέ' πολ'Lτευμα της
,
το
Ε'"ιχε
- χωροις.
,
Ψ ει, με' β'ιοιια μεσσ.,
,

,
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μlΧΛιστlΧ,
και
"
οπως ε" λεγε το' καΤΊjγOΡΊjΤΊjΡΙO,
κιχθ ορισει
τ�ν �μεΡOμΊJVία που θα πραγματοποιουσε τους σκο
ΠόΙΙς του, στις 25 του MάΡΤΊj τΊjς '�i)ιας χρονισ.ς.
Ό MακρυγιάννΊjς &'ντιμετώπισε και την καινοΙΙρ
για περιπέτεια, με το πάθος για τ�ν &'λήθεια που τον
, 'ψ
'
"
,�
"
που' τον
εγκocρocνυ ωνε κocι ΤΊjν OCγOCΠΊj σΤΊjν ΠOCτριοoc
i)ίωνε. 'Όσο ομως κι' &.'1 περίσευε 'η &'πocντοχή, στι
γμες - στιγμές, μέσlΧ στ�ν Π[ΚΡIΧ κlΧι τ�ν &'ρρώστειoc
ι
.....
'
,
,
,
του, μεσlΧ
σΤΊjν
τρικυμια
των
ανcι.μνΊjσεων
κocι" ΤΊjν
περισυλλογή, φουρτοόνιαζε � καρi)ιά του, &.στραφτε �
&'γOCνάκησΊj κι' ,η πίκρα στο νου του. Κι' οτocν ολα θό
λωναν γΙΙρω του, τότε τoi.ίμενε μοναi)ικο &'ποκουμπι ό
Θεός. 'Έπια.νε κα.ι τoi.ίγρα.φε, σα να του μιλουσε
" &'πο
'
'
� ,
, " Ανοιγε ΤΊjν
ΚΟ'ιτα..
κα.ρo�α.
του για., να\ γrι.λΊjνεψ ει, οπως
τρικΙΙμιζε &'πο πΙκρrι..
«Και τώρα γράφω με δάκρυα . . . και δεν μας
ακοϋς και δεν μ ας βλέπεις . . . φυλακωμ ένοι εξη μή
νες, ολοι μας και με φρουρά, και να κοιτάζω αυτούς.
Και να σκούζω νύχτα και 1}μέρα απο τις πληγές μου.
Και να βλέπω τη δυστυχισμένη μου φαμιλια και τα
παιδιά μου πνιμένα είς τα κλάματα και ξιπόλυτα. Και
εξη μήνες φυλακωμένος σε δυο αδΡασ'κελιες κάμαρη . . .
'
'
και\ γιατρον
να" μη βλεπομεν,
ουτε
ν αφινουν κανενα να
'"
πλησιάσυ να μας ίδfί . . . 'Αρρώστησε ή φαμιλιά μου
Ι
\ κατε'β ασαν. Δανω την εκτεσιν
,
,
μου εις
και\ κατω
την
Τ
Ε'
,
,,
τον τύπον, ουτε μίλησε καμμια 'φημερίδα δια έμας . . .
Τέλος πάντων ολοι θέλουν να χαθοϋμε' μας κάνουν ανά
κρισες όλουνων, κατ' ο Ικον ερευνα, σπίτια, κατώγεια,
α

Ι
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ταβάνια, κασέλλες, εικονες δικές σου . . . Ηρθαν
υστερα ανακριτες και ξετάζουν την φαμιλιά μου διατι
ναχω μεγάλο κομπολόγι και ποιος καλόγερος μ ου
τοδωσε . » .
Κοντα το οεκαπενταυγουστο του 1852 τον μετcι.
φέρουν στο Μεντρεσέ, ενα παλιο σαρcι.βcι.λιασμένo κτίριο,
κοντα στο κάστρο που το ΧΡYjσιμοποιουν για φυλακΥι,
βασικά, πολιτικων κρcι.τoυμένων. 'Άρρωστος, με τις
πλYjγές, τις πλYjγες που πηρε στο Νι6καστρο κcι.ι το
Σερπετζε να πανε, μέρα με τ� μέρα, στο χειρ6τερο,
ρ ίΧΤYjκε σ' ενα κελι α.ν�λιαγo, να το κuκλώνεl. � άπο
φορα: της μουχλας άπο τ�ν υγρασία. 'Έτσι καθως τον
εφερναν α.πΟ το σπίτι στη φυλακ�, με τ� γυναίκα και
τα: παιδια: να: τον συντροφευουν με τ�ν καρδια. και τα
μάτια, ό ΜακρuγιάννYjς ταξίδευε στ� Μεγαλ6χαΡΥ)
της T�νoυ, σταυροκοπι6ταν στ� χάρΥ) ΤYjς κι' υστερα
τραβουσε για τον 'ΆΥ) - ΓιάννΥ) της Δεσφίνας, ν' άνά
ψει τα καντ"�λια. του, στο χαμ6γελο του δειλινου. 'Έτσι
οπως ταξίδευε με το νου, άλάφρωνε κι' � καρδιά. του
άπο τ�ν πίκρcι..
Κλεισμένος στο Μεντρεσέ, ολο και mιγαινε στο χει
ρ6τερο. Κιντυνευε. Με τ·ην παρέμβασΥ) των γιατρων
που τον επισκέφηκαν, μεταφέρθYjκε στο άπoμoνωτ�
ριο του Στρcι.τιωτικoυ Νοσοκομείου. Άπο κε� θα κι
II+Ισει για το Στρcι.τoδικε�o, κάπου οκτω μην ες άργ6πρα.
Πέρασε καυτο το καλοκαίρι, φoρτώθψ�αν καρπο
τα. δέντρα, ξανίl.γuμνώθYjκαν με το χιονιά. "Ανθισαν πάλι
'3'

.
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ΟΙ &μυγοαλιες στα περιβ6λια χι' ό Μακρυγιάννης βρι,
Ι
....
f
,Ι
σκοταν στ απομονωτηριο
του νοσοκομειου, αρρωστος ,
ομως &λύγιστος και περ�φανoς, με τ�ν &γρυπνια για
το οίκηο να λουλουοίζει στ�ν καροιά του.
Ή οίκη του έτοψαζ6ταν. Ό κυκλος των &νακρί
σεων είχε κλείσει. Όλ6κληρη -ή κατηγορία στηριζ6ταν στην κατάθεση του πoλιτευτΎj οιχ:fjγ6ρου Νίκου
Στεφανίοη που �ταν γνωστος του στρατηγου. Συμ
φωνα με τ·ην κατάθεσ� του ό Μακρυγιάννης του έξο
μoλoγ�θηκε �ξω &πο τ�ν έκκλησια τΎjς Καπνικαρέας
οτι «τού Εύαγγελισμού, και ό Βασιλευς και ή Βασί
λισσα σκοτώνονται με τ' αλογά τους σύσσωμα εμπρος
εΙς την εκκλησίαν η εΙς τον δρόμον» . Συμφωνα πάντα
με τ�ν κατάθεση του Στεφανίοη, ό Μακρυγιάννης πί
στευε πως θα γίνει κάποιο θαυμα και θα χαθουνε ΟΙ
βασιλιάΟες.
Άλλα ΟΙ έξομολογήσεις αότες του Μακρυγιάννη,
&.'1 πραγματικα �γιναν, οεν �ταν παρα μια πρoσωπικ�
έπιθυμία και 6χι συγκεκριμένο σχέΟιο. 'Όπως -ή πίκρα
φουντωνε μέσα του, -ή λαχτάρα να oε� τ�ν τυραννία ,)α:
πέφτει και να πλημμυρίζει στο φως τΎjς oικαΙOσυνΊjς δ
τ6πος, θέρμαινε τ�ν έλπίοα για: το θαυμα.
"Αν και οεν ύπΎjρχαν συγκεκριμένα &ποοεικτικα:
στoιχε�α για να: στηpιχτε� -ή κατηγορία για: «έσχάτη
προοοσία», οιάχυτη �ταν -ή έντυπωση πως ό Μακρυ
γιάννης κάτι έτοίμαζε. Ή Κυβέρνηση,40 rσως με ύπ6οειξη του 'Όθωνα,41 είχε &ποφασίσει τ·η οίκη, για: να:
προλOCβει. Π ίστευε, και σωστOC, πως ό Μακρυγιάννης,
ι

,
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με τ·� γενικότερΊj έκτίμΊjσΊ) και τις ίκανότψες που είχε;
μπορουσε να. οργανώσει ενα λα'ίκο κίνΊjμIΧ. Κι' αν ξε
σπουσε αύτο το κίνΊjμα, σίγοuρο �ταν και το γκρέ
μισμα τ'fjς μοναρχία.ς. Με τ�ν κIΧταOίΚΊ) τοu ο ρφάνεuε
ό λαος άπο τον πιο αξιο �γέΤΊ) τοu.
(Η OίΚΊj του ΜακρuγιάννΊj αρχισε στο Στρατοοι
κε�o Άθψων, το Α ' Διαρκες Στρατοοικεiο Άττικ'fjς
οπως λεγόταν, στις 16 του MάΡΤΊj του 1853 καΙ κρά.
ΤΊjσε OUO μέρες. Π ρόεορος του Στρατοοικείοu �τocν ό
Κίτσος Τζocβέλocς, με τον όπo�o πολλες φορές, κocτα
τ� οιάρχειoc του Άγώνα, είχε φιλoνικ�σει ό Mocxpu
γιάννΊjς. 'Έμπιστος του 'Όθωνα, οεν σuμπαθουσε το
ΜocκρuγιάννΊ) καΙ �σως πικρocινόταν άπο τ� γενικό
τεΡΊ) έπιβoλ� τοu και μάλιστα στ�ν περιox� τ'fjς Άτ
τικης . Στα. μέλη του Στρατοοικείοu περιλαμβάνονταν
κocΙ οί ύποστράΤΊ)γοι Κocνέλλος ΔελΊ)γιάνlJΊjς κocΙ Άλέ
ξ1)ς Βλαχόποuλος.
Η οιocοικασίoc ύπηρξε σύlJΤOμΊj καΙ το καΤΊ)γΟΡ1)
τ�ριo στηρίχτηκε άποκλειστικ,χ στ�ν κατάθεσΊ) του
ΣτεφocνΙΟ1). Παρα. τ�ν ελλεΙψΊ) στοιχείων, που να θεμε
λιώνοulJ Τ�IJ καΤ1)γορίoc, ό ΜακρuγιάlJνΊjς κατocοικά
στηκε σε θά.νocτο με εξΊ) Ψ�φοuς ενocντι μιας άθωωτικης
κocι, επειτoc
ocπο
πεντε
ΨΊ) ποu ΚΡOCΤΊ)σε μονocχα
ι
,
"
' \ crucrxo.
'
λεπτά. ( Η άπόφαGΊj περιλάμβocνε κocι τα έξ'fj ς :
« ΤΟ δε δικαστήριον σκεφθεν κατά τον νόμον, κε
κλεισμένων τών θυρών εκήρυξε διά τής πλειονοψηφίας
6 ψ1]φων επι 7 ενοχον εσχάτης προδοσίας τον είρημέ
νον ύποστράτηγον Ι. Μακρυγιάννην, παμψηφει δε μη
(

"
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ένοχον τ1Ίς αλλης επι εξυβρίσει κατηγορίας. Καταδι
κάζει αύτον εΙς την ποινην τού θανάτου» διότι ((συνώ
μοσε κατα της ζωης των Αύτων ΜεγαλεΙΟτ1Ίτων τού
Βασιλέως και της Βασιλίσσης, θέλων να μεταβάλυ το
καθεστως πολίτευμα δια βιαίων μέσων»42.
ΤΟ δ�καστ�ριo, ώστόσο, o�ατύπωνε τ�ν πρότασΊ) να
του δoθε� βασ�λ�κ� χάρ'l) .
, Αρματολικο τραγούδι
δίπλα στο κάστρο

,

Aπoμεσ�μερo �τ()'.ν σαν τέλε�ωσε � δίΚΊ) και βγηκε
'ή &πόφαUΊ). Ot χωροφύλακες τον πηραν να. τον φέρουν
στο Στρατιωτικο Noσoκoμε�o, που βρ�σκόταν κοντα
στο σπίτι του. Γλυκο μαρτιάτικο &πόγιομα, με τον
κόσμο ζαφν�ασμένo και π�κραμένo. Δίπλα του ot φρου
ροΙ Τον συνοδεύουν ό &ντισυνταγματάρχΊ)ς Άναργύ
ρου και ot συν�γoρo� που τον δπερασπίσΤΊ)καν, ό ΜΊ)
τσάΚΊ)ς και ό Tρ�ανταφύλλΊ)ς. Ό Mακρυγ�άννΊ)ς περ ,
' κλ ω θ 0 , " ετσι
' σκε' Ψ εις πολλες
πατουσε
αργα,
κα θ ως
γύρ ιζαν στο νου του. ΠλΊ)σίασαν κατα. τ�ν ΆκρόπολΊ) .
Ό �λιoς παιχνίδιζε με το χρυσάφι του πάνω στις κο
λόνες, χαμΊ)λότερα στα. ταμπούρια του Σερπετζέ,
στ' &νθισμένα δέντρα των περιβολιων. Μια όλάζαφνΊ)
&νατριχίλα πέρασε το κορμί του, οπως κοίταζε τα
ματωβαμένα κατατόπια του κάστρου. 'ΤΙρθαν, καται
γίδα μν�μΊ)ς και δροσια. παλλΊ)καριiiς, στο μυαλό του ot
μάχες με τον τουρκο. Π ερνουσαν δίπλα του ό Άντρου
τσος, ό Γκούρας, αλλοι πολεμιστές, &OέρφιlΧ του
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ποι) χάθ'Υ)καν στον 'Αγώνα, τουπιαναν πρωτα το χέρι ,
υστερα τον άγκάλιαζαν, τον aιπλοφιλουσαν. Κι' �ταν
α.νιΧμεσό τοuς σuντοπίτες τοu πολλοι ποι) χιΧθ'Υ)καν στο
κιΧστρο, ό Σταυρος ΚαλλιαντιΧμ'Υ)ς άπο τ� Δωρίaα, ό
Γιωργος Καλούτσ'Υ)ς άπο τιχ Σάλωνα, ό N�κoς Καρα
θιός, ό Καστέλ'Υ)ς Αυγερινός, ό ' Ηλίας Κατσαρος κι'
αλλοι πολλοι και Ροuμελιωτες κι' ' AθΊjνα�oι κι' άπ' αλλα
μέρ'Υ) τ�ς πατριaας. 'Αναθuμόταν μια τα παλιά, μια
τ�ν κατάντια τ� συγκαφιν�. 'ΑνιΧσανε βαθειά. ΤΟ'!
π�ρε το παριΧπονο. Βούρκωσε � καρaιιΧ τοu και το τρα
γούaι, άρματολικο και λεβέντικο, ιΧπλώθΊjκε όλοτρί
γυ ρα,43 με κείν'Υ) τ� MναμΊj τ� μεγάλΊj ποι) Ι)μοια στε
κόταν και σε ΤOύΤΊj τ·η φοβερη aοκιμασΙα.
'ΑλαφιιΧσΤ'Υ)κε ό κόσμος gvIΧ γύρο. 'Άνοιξαν οί
πόρτες aιιΧπλατα. Και τα παραθύρια το '{Οια. Κι' εμπαινε
ό άχός του στις κcφοιές, ετσι καθως μιλουσε για παλ
λΊjκαριες του παλιαυ καφου. Οί ανθρωποι κοιτουσαν
το στραΤ'Υ)γό, ετσι καθως πεΡ'ή φανα ορασκέλιζε και
τραγουοουσε
κρυ' ψει
και, καμαρωνε.
ε�xαν
Ι
Καμποσοι
Ι
Τ
�
το προσωπό τους στις παλιΧμες κι' εκλαιγαν. Μερικο).
βλασΤ'Υ)μουσαν άπο μέσα τους τοuς α�τιαυς. 'Όμως κα
νένας ae: μιλουσε. 'Έτσι, άκουγόταν, πιο βροντερο και
πιο μακρόσυρτο, του ΜακρυγιιΧιιν'Υ) το τραγούΟι. Ή
aροσια περνουσε στο προσωπό του, κατεβαίνοντας άπο
τα βουνα κι' ό �λιoς χρύσωνε την ελπίaα στις καρaιές.
Μια πλ'Υ)μμύρα λεβεντιας ε!χε παντου άπλωθε�, Ι)πως
ό ΜακρυγιιΧνν'Υ)ς εμπαινε στο νoσoκoμε�o. Οί καρ
aιες, ποι) ε!χαν αξαφνα άγριέψει, γαλ�νευαν πιΧλι. 'Όμως
-
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� πίσΤΥ) καΙ � έλπίοα για. καλύτερες μέρες, για. οικαιο
σόνΥ) καΙ αλήθεια, στέκονταν όλοζώντανες, �τσι καθως
τΙς α.νά.στφε το τραγοόΟι. Ό ΜακρυγιάννYjς οε φαι
νόταν π ιά ΤΟ α.νάσΤYjμά. του, έκε�νo το στψο κορμί,
μ' ()λες τΙς πλYjγες καΙ την ταλαιπω ρ ία, ε!χε α.πομεί ι ει
στην καρΟιά., �τσι ()πως �μεινε � λάμψΥ) της ματιας
του. Κι' ()σο κι' α.ν OL πόρτες εΙχαν κλείσει πίσω του
βαρειές, ό α.ντίλαλος του τραγουοιου ξεχυνόταν α.πο κε�
καΙ περνουσε κατα. τον κάμπο καΙ τα. βουνά, μ' lΙλο
τον περ-ήφανο λόγο καΙ ρυθμό του.
.

ι

Ή αποφυλάκισή του
Ή καταοίΚΥ) του Μακρυγιά.ννΥ) σε θάνατο προκά

λεσε μεγάλΥ) α.ναταραX�. "Ήταν � φωνη που α.ντι
προσώπευε τη λαχτάρα του κόσμου. Κραυγη άλ�,
,
�
f
"
'
θ ειας καιι σικαιοσυνYjς
,ιταν ο' λογος
του. Κ αιι οι" ενεργειες
'Ο
"
'Ο
Ψ
'
"
Τ υπος
"εσYjκω
' θYjxe:
1:
'
του το ισΙΟ. ρφανε ε ο τοπος.
να. καυΤYjριάσει, με γλώσσα σκλYjΡ�, όλόκλYjΡYj τη οια
οικασία καΙ την καταΟίκη. Δυο άποσπάσματα, το ενα
άπο τον «ΑΙώνα» της 24 του Μάρτη του 1853, το α.λλο
άπο την «Άνατoλ�» της 28 του ΜάΡΤΥ) της Ίοιας χρο
νιας, φανερώνουν τη γενικη κατακραυγ�.
« Ματαία πάσα έλπις αγαθ1], ματαιοτάτη πάσα
προσπάθεια περι της Ισχύος τού νόμου ! Τ1jς τοιαύτης
απελπισίας τον πρώτον και εσχατον κρίκον συνδέουσιν
αί προγραφαι τού 1833 και τα Μακρυγιάννεια τού
1853' αί πρώται εργον ξένων, τα δεύτερα εργον <Ελλήι

"
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νων. Ή άπο 1 7 Μαρτίου άπόφασις τού Στρατοδικείου
'Αθη ώ εβεβαίωσεν 8τι άπο της χειρος τού όμου
ν
ν ν
ήρπάΥη πλέον και αυτη ή ύπέροχος ίσχυς περι ηίς ζωης
ή τού θανάτου τού επι τούτιΡ ή εκείνιΡ τφ εΥκλήματι
κατηγορουμένου. 'Άπληστος αχρι τούδε αρπαξ 8λων
τών συνταγματικών δικαίων τού πολίτου, ή Έλληνικη
Κυβέρνησις διήρπασεν άρτίως είς έαυτην και το δι
καίωμα της ζωης ή τού θανάτου τού πολίτου. Πασα
νόμου ίσχύς, εξέλιπεν, άντικαταστασα δια της άτομι
κης θελήσεως. Τοιαύτης αρχης την τερατώδη κε
φαλην ϋψωσε πρώτον το δικάσαν τον στρατηΥον
Μακρυγιάννην Στρατοδικείον. ' Εφεξης ή κεφαλη
τούτου ή εκείνου τού ύποβλεπαμένου παρα της Κυ
βερνήσεως πολίτου κρέμαται άπο ένος μόνον λόγου,
απο της καταμηνύσεως ένος και μόνου ατόμου, εστω
και τούτου τού αίσχροτέρου τών ανηθικωτέρων περι
τριμμάτων .
Lυνετάξαμεν ανωτέρω τας προγραφας τού 1833
με τα Μακρυγιάννεια τού 1 853· άλλ' όπόση μεσολαβεί
ή διαφορα μεταξυ τούτων ! Σημείον μεν ε Ιχον αί
πρώται την επι πίνακος κεφαλην τού μεΥάλου πολίτου
της ' Επαναστάσεως Θ. Κολοκοτρώνου, συκοφαντη
θέντος επι εσχάτη συνωμοσίq. κατα τού θρόνου, ώς
εΙχον τοιούτον και τα Μισορθόδοξα τού 1 840 κατα
τού ηρωος Νικήτα, συκοφαντηθέντος ώσαύτως επι
μεμελετημένrι δολοφονίq. κατα τού βασιλεύοντας προ
σώπου· ενώπιον 8μως τών Δ ικαστών ύπεβλήθησαν
όπωσδήποτε 'ίχνη το)ά, εί και πεπλασμένα, τα 'ίχνη δε
112
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ταύτα ένίσχυον μεμορφωμένο ι ψευδομάρτυρες πάσης
πο ιότητος και πάσης πολ ιτικής ακα θαρσίας. ' Αλλ' έπι
τών δευτέρων τού 1853 ποία , έρωτώμεν, εστω και πε
πλασμένα , είσήχθησαν 'ίχνη; ούδέν- πο ίο ι δε εστω και
ψευδομάρτυρες παρέστησαν; ούδείς. 'Επι ένι δ.ρα και
μόνφ μάρτυρι έστάθη παν Ρ1jμα. ' Ιδού 1] δ ιαφορα τών
δύο έποχών τού 1833 κα ι τού 1853 1 Και ή δ ιαφορα
αϋτη κατεξελέγχε ι πραγματ ικην την κυρ ιεύουσαν ηδη
έσχάτην διαφθοράν, οτε, κα ι ούδεμιας ύπαρχούσης
ένδείξεως νομίμου, ουτε πολλών η όλίγων ψευδομαρ
τύρων καν, το Δ ικαστ1}ρ ιον εΙπε με συνείδησιν τόοψ
εύρύχωρον, ενοχος θανάτου έστιν ό Μακρυγ ιάννης.
Τις δεν έξεφράσθη, η τις δεν έγόγγυσε κατα τής α
ποφάσεως τών Στρατοδ ικών, ού μόνον ώς αδίκου, αλλά,
κα ι προ πάντων, ώς αφ αιρούσης ε ίς το μέλλον πασαν έγ
γύησιν πλέον, ώς τού θεμελιώδους λίθου τού ωμοτέρου
δεσποτισμού; Κα ι βεβα ίως να ε'ίπrι τ ις δύναται, οτι . ό
νόμος, ό έγγυώμενος και ασφαλίζων την κοινωνίαν, έγί
νετο μέχρι τινος ίστος αράχνη ς ύπερ τών δυνατών' αλλ'
ηδη, οτε αντικαθίστησι και τούτον ή νομολογία τού
Στρατοδικείου, πού μένει πλέον ή τάξις; πού δύναται
να στηρ ιχθfj ή κο ινωνικη έγγύησις; Τοιαύτη κατάστα
σις, εί κα ι μνημονεύομεν αύτης μετα της μεγαλυτέρας
φρίκης, εστι κα ι εσεται πέλεκυς θ ανατηφόρος κατα
της κοινωνίας και τών έγγυήσεών της, ρομφαία δίστο
μος κατα της νομίμου τάξεως κ αι της δικαιοσύνης».
«Σας έρωτώμεν ομως, ώ Στρατοδίκαι ! έκδίδοντες
την απόφασίν σας έσκέφθητε ποσώς περι τών αποτεDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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λεσμάτων της; 'Εσκέφθητε δτι, καθιερούντες τοιαύτην
' παρεχετε εις
'
1Όμο λογιαν,
" λ 01'
, παρ α,νομον Κ:υβερνησιν
οπ
μέγιστον κατα τής ζωής τών πολιτών; Έσυλλογίσθητε
δτι δια τής νομολογίας σας ταύτης ή Κυβέρνησίς μας
δύναται σήμερον δωροδοκούσά τινα να φέρυ όποιον
δήποτε θέλει πολίτην είς την λαιμητόμον; ' Αλλα το
τρομερώτερον , έσκέφθητε, JJ στρατοδίκαι, δτι κατα
δικάζοντες τον Μακρυγιάννην, ατιμάζετε είς τον έξω
κόσμον την Έλλάδα, αποδεικνύοντες αύτην φωλεαν
ληστών , δολοφόνων και προδοτών, ώς έχουσι την κα
λωσύνην να ονομάζωσιν αύτην οί φίλοι της;
' Αλλ' έγκαταλείποντες τους στρατοδίκας, έρω
τώμεν σέ, JJ Κυβέρνησις: Δεν σοι ήρκεσαν αί τοσαύται
και τηλικαύται παρανομία ι σου ! δεν σοι ήρκεσεν ό
ύπόκωφος κατα τού έθνους πολεμός σου' δεν σοι
ήρκεσεν ή προφανης παραμέλησις και αντίδρασις κατα
τών πολυτιμοτέρων τού έθνους συμφερόντων, δεν σοι
ήρκεσεν ή βανδαλικωτέρα καταπάτησις και προσβολη
τής τιμής τών πολιτών, δεν σοι ήρκεσεν ή διαφθορά,
δι ' -ης κατέκλυσας το έθνος, πνίξασα πασαν πολιτικην
αρετήν, δεν σοι ήρκεσαν πάντα ταύτα αλλ' έχρειάσθη
να έκθέσυς τελευταίον αύτο με τον χαμερπέστερον τρό
πον απέναντι τής Εύρώπης, να έκθέσυς και αύτην την
εθνικην ήμών τιμήν, την πρωτίστην ταύτην και πολύ
τιμον αρετην τού Έλληνικού έθνους, την όποίαν
ακμαίαν διετήρησε και κατ' αύτην την στυγεραν δου,
"
ΤΩ .Ι μετα\ βαθ ειας
αποκρουομεν
Λειαν;
" αγανακτησεως
εν ονόματι τού έθνους το α Ισχος με το όποίον επε,

,
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χείρησαν τελευταίον να το περιβάλωσι, κα ι το οπο ίον
θέλει καλύπτε ι το μέτωπον έκείνων μ όνον, ο 'lτινες
ένήργησαν την πραξιν ταύτην, πνίξαντες έν έαυτοίς
παν αϊσθημα Έλλην ικόν, πάσαν Έλληνικην άρετήν». 44
ΤΟ ξεσπάθωμα του Τόπου για τ�ν κατα8ίΧ'Υ), μέσα
στ� λαϊκ� άγανάκτφΎJ, �ταν μια λυτρωτικ� κραυγ�
8ικαιoσόνΎJς. Μια. κραυγ� που μεγάλωνε τ� 8υσαρέ
σκεια προς το παλάτι και την KυβέρνΊJσΎJ, θέριευε τ�
λα·cκ� MναμΊJ και τόλμΎJ.
ot πολίτες μιλουσαν στο 8ρόμο για. τ�ν ά8ικία που
εγινε. Άγρίευαν. 'Ήξεραν πως ή κατα8ίΚΎJ εγινε για. να.
(' >'
'
Κιοτε' ψ ουν οσοι ετοιμα,,-ονταν
να' πολεμΊJσoυν
για το
καλΟ της πατρί8(f.ς, νσ. τ� λυτρώσουν άπο τ�ν τυραννία.
Κι' αότ-η .1) πίσΤΎJ φοόντωσε στις καρ8ιές τους τ� μεγάλΊJ
άπόφαι1ΎJ. Να. βOΎJθ'�σoυν να. ξεριζωθεΙ: άπο τον τόπο
τους το φυτεμένο άπο ξένους Μντρο του 8εσποτισμου.
ΟΙ μέρες περνουσαν ΚΙ' ό MακρυγιάννΎJς, κλεισμένος
σ' Ε'Ια άν�λιαγo και βρώμικο 8ωμάτιο του Στρατιω
τικου νοσοκομείου,45 άνάσαινε με το νου, την παλλΊJ
καρια. του ΕΙκοσιένα, άναλογιζόταν τον κόσμο που χά
θΊJκε για. την πατρί8α, εκλαιγε, σα.ν άπελπιζόταν, &0'
τραφτε ξανα. ή έλπί8α στ�ν καρ8ιά, σταυροκοπιόταν,
'
'
, ΙΙΑγιους, πιοτερο
κου β εντιοι
με
ζε με το' Θ" εο' κοιι τους
'
τον ' AΎJ - ΓιάννΊJ το Boιφτιστ�, άνοιταροιζόταν στον
υπνο ()πως οΙ πλΎJγες κοιι 'ι) εξoιψΎJ τοuφερνοιν ;)νειΡα
παράξενα.
' Η γυ'lαίκα και τα. παι8ιά, που ερχοντοιν να τον
80υν, του μιλουσαν για. τη συμπoιράστoισΊJ του κόσμου,
"

t1

,

,

,
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γ ια την �γνoια τ� oιx� τοuς κι' ά.λάφρωνε ά.πο τ�ν πίκρα
Υι καροιά τοu. 'Όμως, δσο περνοuσε ό καιρός, Υι κατά
στασ� τοu �παιρνε το χειρότερο. ' Η ά.ντox� τοί) κορ
μιοu, ά.π' τ� φoβερ� ταλαιπωρία, λιγόστεuε. Μα το
πεΤσμα Οuνσ.μωνε. Και Υι Ούναμ"!) της ψuχης ά.νάσται'ιε
κάθε τόσο τ� ζω� που �γαινε να σβ�σει.
Ό βασιλιας κα ι -ιι Κuβέρν"f)G"f) μπροστα στ� γενικ-�
κατακραuγ·� και τ� ν ά.γωνία τοί) κόσμοu μη χαθε!: ό
, μετατρε
>
' ψ αν Τ"!)' θ ανατικ"!)' ποιν"!)\ σε\ ,ισο' β ια
αγωνιστης,
οεσμα και σε ε'� κoσι και οέκα χρόνια ά.ργότερα. Στις
Ούο το ί) Σεπτέμβρ"!) τοί) 1 854, ό Δ"f)μ�ΤΡ"f)ς Καλλέρ
γ"f)ς, πανίσχuρος ύποuργος Στρατιωτικων τότε, θα
ένερΥήσει να τοί) οοθε!: χάΡ"f).
Σεπτέμβρ"f)ς �τιY.ν δταν βγηκε ά.πο τ� φuλακη ό
Μακρuγιάνν"f)ς . T�ν 'ίοια μέρα που έτοίμαζε το ζεκί
ν"f)μα για το παλάτι, να ύποχρεώσει το βασιλια να πα
ραxωρ�σει Συνταγμα. Π ρ ιν εντεκα χρόνια. 'Όπως ορα
σκελισε το κατωφλι τΊjς φuλακης τοu, στ' ά.νάφλογο οει
λινο της μέρας και τον πη ρε το μοσχοβόλ"f)μα των πε
ριβολιων, ά.να.θuμ�θ"f)κε, πιο πoΛU, έκείν"!) την Yιρω ·ίY.�
κοσμοσυναζ"f), τ�ν <xπόφασ"fj, τ-� oικ� τοu καL των α.λ
λων που βρέθ"f)κα.ν στο σπίτι, να πεθάνοuν για να λu
τρωθε!: άπο τα οε ινα Υι πατρίΟα. ΤΟ χαμόγελο πέρcr.σε
,
, τοu απα
'''
Μ α'
στο, προσωπο
β ελoUoou.
' λο" , σαν αγγιγμα.
"
τώρα οεν �τα.ν, �τσι καθ ως τότε, γερός, Ρ οΟομάγοuλος.
Ή ζω� στο Μεντρεσε και το νοσοκομεΤο εΤχα.ν φυράνει
το κορμί τοu. Στο πρόσωπο Υι cXν"f) μπόρια. οειχνόταν
' Τ"f)ς
ο' λ οκα.' θ αρα. ηλ1α.' το
" ματι ε" λαμπε, το' '''''
ΙσΙΟ φο β ερο
'
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λευτερια.ς φουσάτο, δπως πρωτcι.. Kcι.Ι 'ή κcψ/)ιrΧ το
L/)ΙO ελcφπε. Και το κορμι όλόρθο στεχ.όταν, μ' δλα
τrΧ κακοπαθιάσματα, l)έντρο που /)ε μπoρε� νrΧ κουρσέ
ψουν τη /)ύνcι.μ� του οί άγέρΊ]/)ες. 'Ανάσανε βαθειά.
ΣταυροκοπήθΊ]κε. Με κόπο εφτcι.σε στο σπΙτι. 'Αγκά
λιcι.σε τ� γυνcι.Ικα. ΦΙλΊ]σε τrΧ παι/)ιά του. ΠΊjγε στο
είκονοστάσι. 'Έκανε κάμποσες μετάνοιες. ΕύχαρΙσΤΊ]σε
το Θεο γιrΧ δλα κι' υστερα επεσε παρά/)ιπλα στο τζάκι.
1;\1 ια. μΙΚΡΎj' φθ ινOπωρινΎj' Ψ ιχα.λα περασε στΎjν καρ1\
/)ιά του, &ξαφνcι., μrΧ /)Ε:ν εφτασε στrΧ μάτια. 'Έσφιξε
τrΧ /)6ντια. Κι' δπως ό νους γύριζε σε πcι.λιoυς καιρούς,
τον πΊjρε ό ϋπνος.
'

'

,

'

Βαρια αρρωστος,
δμως άλύγιστος
Ό περιορισμος στο σπΙ'n, � /)ΙΚΊ] και � κατα/)ΙΚΊ]
του, � παραμoν� στ� φυλακ�, επέ/)ρασcι.ν φοβερα πάνω
'
�" λα' και, Ψυχικα. Τ'ι ε...ιχε
του. " 0 χι μοναχα
σωματικα W\
κάμει νιΧ του φερθουν ετσι ; Έκε�νoς ά/)ιάκοπα πάλευε
γιιΧ το καλΟ τΊjς πατρΙ/)ας. Μιλουσε με είλικρΙνεια,
εμπιστευόταν το φΙλο κι' δταν χτυπουσε κάποιον που
ζ�μιωνε τον τόπο, τον χτυπουσε στα LcrLIΧ κι' ιJχι με
μπαμπεσιά. 'Έτσι πλΎjρωνόταν � άφoσΙωσ'� του στο
καλΟ τΊjς πατρΙ/)ας; Δεν κρατουσε κακΙα για δλους
δσους τον κατάτρεξαν και βασανΙσΤΊ]κε κι' ό L/)ιος
και ταλαιπωρ�θ'Y)κε και � φαμελιά του. Δεν τον ενοιαζε
που /)οκιμάσΤΊ]κε σκλ'fJρα ό L/)ιος. Στοχαζόταν που /)0κιμάζεται και ύποφέρει � πατρ[/)α. Στιγμές, άπελπιζό,
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ταν, ολα G'/.ο,εί'ιιαζαν γuρω -;-ο\), -ή έΡΊ)μιά ά.πλωνόταν
yuprx και μέσα το\). ΜεσΊ)μέρι καλοκοιιριάτικο κι' ομως
ό �λιoς οεν �λoιμπε, ή σκοτεινια είχε ρo\)ψ�ξει τον
,
' Τ Ο'ί-ε
καμπο
και" τα β ο\)να.
το \) απομενε μοναχα ο
'
,
' ' Εκεινος μπορο\)σε
- να, βΟΊ)θΊ)σει
'
κα:ι, κανενlΧς
α" ι
Θ" εος.
λος, �τσι που κ\)ριάΡΧΊ)σε το κακό. Μονάχα ό Θεος θα
ψέρει το χαμόγελο της ζωΊjς, το νερο στις στερεμένες
νεροσ\)ρμές, τα λο\)Λοuοια στα καμμένlΧ περιβόλιlΧ.
Και πρέπει πολυ να ύποφέρει, να σ\)γκεντρωθε� κα�
να πρoσε\)ΧΊ)θε� ό Μα:κρ\)γιάννΊ)ς.
KlΧθότlΧν στο σπί'ΙΙ, χαιρόταν τη ψαμελιά το\),'16
μα σαν ή πίXΡIΧ βάθαινε μέσlΧ το\), π�γαινε στη σΠΊ)
λιά.47 'Ί-Ι τα:ν ενlΧ μεγάλο θολωτο βαθοuλωμα στη γης,
πlΧράOιπλlΧ στις μlΧρμαΡOΚOλόνες, στην &κρη του περι
βολιου, που τοχε φκιάξει έκκλΊ)σάκι, στ' ι)νομα τ' 'ΆΊ)
ΓιάννΊ) α.φιερωμένο. ' Ί-Ι ταν το α.ποκοUμπι το\), καθως
ητlΧν γεμάτο με εικόνες και το λάοι να καίει, μερόν\)χτα,
στο κoιν,,� λι. Σαν �μπoιινε, γονάτιζε και στα\)ροκοπιό
ταν κάμποση &ΡIΧ, κι' υστεροι ξομολογιότοιν, &λλοτε
Ψιθ\)ριστά, κι' &λλοτε φωνοιχτά, στο Θεο κοιι στους
"Αγιο\)ς, την κοιτάντιοι της ποιτρίοα:ς κα:ι τους ποιροι
κοιλουσε να βOΊ)θ�σo\)ν τους α.ν�μπoρo\)ς, τους κοιτοι
τρεγμένο\)ς, τις χηρες κοιι τα όρφοινα των σκοτωμένων
α.γωνιστων. 'Ύστεροι μιλουσε για τα οικά το\) βάσοινοι.
"Ώρες κροιτουσε τ ουτο το κο\)βέντιοισμα:, ζοιλιζόταν,
�τσι κοιθως α.πο χρόνια ο ί πλΊ)γες του κορμιου, πλΊ)γες
α.πο τη μάχη με τον τουρκο α.ρχινισμένες, οεν �λεγαν
να κλείσο\)ν. ΤΟ περισσότερο τουφερνε τη ζάλΊj ή πλΊjγη
-

"

-
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του κεφocλ ιου. ' Ερχότocν τό7ε αργοπερπocτώντας ο' σ.λλΥ)
aιπλocν� σΠYJλιά, όποδχε το κρεββάτι του, ξάπλωνε,απο
κocμωμένος κι' απολYJσμονιότocν στ� συλλoγ� και
το περιaιάβασμα σε παλιότερους ΚIΧΙΡOύς. Συχνα τα
μάτια του γιόμιζαν Οάκρυα. Μα πάλι ευρισκε κουράγιο
κocι aύναμYJ , ε7σι καθως &ρχιζε κουβέντα με το Θεο
και τους "Αγιους. Κάπου τρία χρόνια aE: βγΊjκε απο
το σπ(τι48 και το περιβόλι. ΤΟ μεγαλUτερo σχεοον κα
θYJμερινο του ταξίοι �ταν ως τ� σΠYJλιά. Ξέχωρα τα
καλοκocίρια εκε'!: περνουσε όλόκλYJΡYJ τ-� μέρα. Κι' ανά
μεσα στις προσευχες και τ�ν ανάπlΧψY) στο κρεββάτι,
ευρισκε καιρο να γράφει και στο χαρτι ονειΡα που τά
ραζαν � γλUκαιναν τον υπνο του, όράμocτα πουβλεπε
μέσα στο σύθαμπο, θάματα, λογης - λογης λογι
σμούς. 49 'Έκανε μεγάλες νYJστε'l:ες ξέχωρα κι' απο τις
βaομαaιάτικες, ΤετάΡ7Υ) και Π αρocσκευ�. Σύναζε, 7ις
γιορτάaες, όλόκλYJΡYJ τ� φοιμελιά του και πριν κάτσουν
στο 7ραπέζι, προσκυνουσαν f:)λοι μαζι τις είκόνες.
'Ατμόσφαιρα κατoινυκτικ�, ευλαβικ�, επικρα
τουσε στο σπίτι, και πιο πoΛU τις Κυριακές, με το
ΜακρυγιάννΥ) να. προσεύχεται και να. όρμψεύει. Ό
παπiΧς, ό παπoc - ΓιώργYJς π ουλος ερχόταν 7ακτικα
και aιάβαζε άγιασμο κι' ερχον70cν OCπο μακρι ά, OCκόμα
κι' OCπο το 'Άγιον 'Όρος κι' OCπ' σ.λλα μoνoιστ�ρια, κα
λόγεροι να. τον aou'! και να. κουβεντιάσουν μαζί 70υ.
"Αλλοι γνώριμοι κι' σ.λλοι που τον εβλεπαν για. πρ(�τYJ
φορά. 'Ήξεροιν 70υς OCγωνες που εκανε για. τ�ν ποιτρ[aα
και, τη' θ ρ"η σκεια.
ι Κ ι " ακομοι
ι
ι
�σου'λεΨ ε να, κρατYJποσο
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θουνε στ-ην 06ξα τους τα. μοναστήρια xιxt για. τουτο ξέ\ τιμουσαν.
Ε"υρισκε αναπα
, ι ΨΊj στα\ κου β ενχωρα τον
τιιΧσματά τους το ϊοω καθως άναπαυ6ταν σα. μιλουσε
με συμπολεμιστές του. 'Όμως � άρρώστια του κορ
μωυ οεν τον ιΧφψε. Ο[ γιατροι μπαιν6βγαινα'! στο
σπίτι. "Ολοι τον φρ6ντιζαν. Άλλα. οεν επαφνε ε()κολα
το καλυτερο. 'Ήταν xιxt � πίκρα xιxt � άγανάΚΤΊjσΊj για.
5λα 5σα γίνονταν που τον βασιΧνιζαν.5Ο Ή πίστΊj άνα
κρατι6ταν, ώστ6σο, όλoζώντανΊj μέσα του. Kιxt �
ελπίοα, φως [λαρ6, άχνορ60ιζε στο σκοτάοι της άπελ
πισιας.
Στα. τρία χρ6νια ηρθε και καλλιτέρεψε. Σα.ν πηρε
' Κερκυρα,
Ι
ΤΊj Ζ ακυν
'
το\ καλυτερο,
ι
θ ο και\
ταc.,ιοε
t:'''' Ψε, σΤΊjν
τ�ν Κεφαλονιά, να. προσκυψήσει τους προστάτες "Α
γιους των νYjσιων και να. πάρει, ετσι, καινουργια OUναμΥ)
� καροιά του. Ο[ κάτοικοι των νYjσιων οεν τον χ6ρται
ναν να. τον καμαρώνουν, μ' 5λο που το κορμt οεν είχε
τ-ην πρωτιν� παλλYjκαροσUνYj. 'Όμως � λεβεντια. στε
κ6ταν το ϊοιο και τώρα περίτρανYj. Ξανανιωμένος θα.
γυρίσει στην 'Αθήνα άπο τουτα τα. ταξίΟια. Kιxt οεν
ηταν μονάχα � πίσΤΥ) στο Θεο που τον θέρμαινε. "1-1 ταν
XIΧt � ελπίοα πως γρήγορα θα. ξανανθίσουν τα. οέντρα
στο ΡYjμαγμένο τ6πο. ΤΟ πίστευε άχνα. xιxt μέσα στη
μεγάλΥ) πίκρα ό MακρυγιάννΊjς. Τώρα 5μως τοβλεπε
όλοκάθαρα. 'Ακ6μα XIΧt μακρυτερα άπο την 'Αθήνα.
,
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Ό γιός του πρωτοστατεί
στην εξωση του νΟθωνα

Σε λίγο καφο ξέσπασε 'ί] καταιγίΟα. Μια: γενικό
τερη έξέγερση έτοιμαζόταν για το οι&)ξιμο του βασι
λια. Στις αντικαθεστωτικες προσπάθειες πρωτοστα
τε� � νεολαία. 'Ανάμεσα στους κορυφαίους κι' ό γιος
του Μακρυγιάννη, ό 'Όθωνας, που τοδχε χαρίσει
τουτο τ' ι)νομα για να τψήσει το βασιλιά, τον πρωτο
καιρό, σαν τον υποΟέχτηκε με περίσσιο ενθουσιασμό.
Είχε καλα γνωρίσει τ�ν αοικία ό γιός του. ΕΤχε καλcΧ
πυργώσει μέσα του τ�ν αγάπη στ"ην πατρίΟα. Κι' ό
όίρρωστος πατέρας καμάρωνε. Στο σπίτι ερχονταν φί
λοι του γιου του, μα και παλιοι αγωνιστές, να τον
οουν και νcΧ χαρουνε το λόγο του. Κι' ό Μακρυγιάννης
τους όρμ�νευε νόίχουν το φόβο του Θεου και νcΧ πολε
μουν για το καλΟ τΊjς πατρίΟας.
'Απο τ�ν όίνοιξη του 1859 � αντικ()".θεστωτικ� κί
νηση παίρνει ανησυχητικες για το θρόνο οιαστάσεις, ετσι
()πως ενωνε παλιους πολεμιστες με νέους πολιτικους
&ντρες. Ό κόσμος μιλουσε για τ�ν ανάγκη να φuγει
ό 'Όθωνας και να μπε� καινοuργιο αίμα, μια πιο φιλελεu
θερη πνo�, στ�ν πoλιτικ� και κoινωνικ� ζω� του τό
που. ΟΙ πιο πολλοι πίστευαν πως ό καφος �ταν ωρι
μος γιcΧ γενικότερες ανακατατάξεις μέσα στο κράτος.
( Η ουσαρέσκεια εΤχε φουντώσει. Και � ελπίοα και �
πίστη για κάτι καΛUτεpo το �Oιo. Ί-Ι Κυβέρνηση ,
προσπάθησε να έξουοετερώσει το κίνημα που έτοιμαDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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ζόταν, με βίαια, περιοριστικα και σπασμωδικα μέτρα.
Μα ολα �δειχναν πως μάταιη ·η τcι.ν κάθε προσπάθειά
της.
Άπο τις άρχες τοσ 1862, � έξέγερση παίρνει συγ
κεκριμένη και πιο άπoφασιστικ� μopφ�. T�ν πρώτη
τοσ Φλεβάρη, λαος και στρατος έπαναστατε� στο Ναύ' ' Η φωτια" αναπλ ιο, με" α ιτημα
να φυγει ο β ασι λ ιας.
Ι
βει στ� Σύρο και τ�ν Κύθνο. ' Η πρώτη ομως αυτη κί
νηση δεν πετυχαίνει. Και πνίγεται στο αίμα. ΤΟ ξεκίνη
μα δεν εΤναι και τόσο ένθαρρυντικό. Μα ό λαος δεν άπο
γοητευεται. Πέρασε το καλοκαίρι σε μιαν άν-ή συχη ηρε
μία. Κόντευε να τελειώσει και το φθινόπωρο. Μέσα
'
σ αύτο το χρονικο διάστημα, ό συντονισμος των δυνάμε ων ειχε συντεΛεστει.
,
Μπαίνοντας ό 'Οκτώβρης, ό 'Όθωνας κcι.ι .� Αμα
λία ξεκίνησαν για ενα ταξίδι - περιοδεία σε διάφορες
περιοχές, παρα. τ�ν άντίθετη γνώμη της KυβέpνΊJU ΊJς
που έπέμενε οτι -η παpαμo'l"� τοσ βασιλια στην ' Aθ�να
ηταν άπαpαίΤΊJΤΊJ μέσα στ� γενικότεpΊJ άναστάτωσ"1J
που έπικρατοσσε στ� χώρα. Ό 'Όθωνας, ώστόσο, πί
στευε πως � περιοδεία αύΤ� θα μπορουσε να κατασιγασει τη φουρτουνα που ανταριασε τον τοπο και να
ένισχύσει τ�ν έμπιστοσl,JνΊJ τοσ λαου στο πρόσωπό του.
Μα. ηταν πια. μάταιη κάθε προσπάθεια, ετσι καΘως 'ή
δυσαρέσκεια ξεχείλισε και το άντικαθεστωτικο πνεσμα,
με τ�ν καινούργια όpμ� μιας πιο φιλελεύθεpΊJς ζωης,
εΤχε φωλιάσει στις καρδιες κι' έξουδετερώσει κάθε
έπιφύλαξΊJ , ύπoχώpΊJ σΊJ και σκεπτικισμό. Οί νέες
.,.

"
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πολιτικες �υνάμεις, ερχονταν ,ια: πάρουν τ� θέση τους
στη χώρα, άξιοποιώντας και τ� γενια: του Είκοσιένα,
άλλα: και τα: αίτ�ματα του καφου τους. ΤΟ περιβάλλον
ι
ι ι ζε πολλ α,
του- β ασι λ ια' γνωρ
-:σχεοον
'
απο
ο"λ α, γυρω
τον έπαναστατικο συγκλονισμ6. τα: σκληρα: μέτplΧ, που
-:- ' εκαμ
ειxlΧ'! λ ηcρ θει, οεν
"
Ψ αν την IΧΠOCΡασιστικoΤΊJτα τουλαου, άντίθετα τ� γιγάντωσαν. 'Έμμεσες ύπo�είξεις
να: παραιτηθεϊ: ό 'Όθωνας, �εν καpπoCΡ6pησαν. Τώρα
οί έλπί�ες, που πιο πoΛU τις ένίσχυε � 'AμαλίlΧ, κρέ
μονταν σ' αίιΤ� τ�ν πεpΙO�ε(lΧ. Μα: οί έλπί�ες �ε θαβρι
σκlΧν καp�ιες για: να στεριώσουν, �τlΧν εξω άπο τ�ν πρα
γματικ6τητα.
Στ!.ς εξη του 'OκτώβpΊJ, έ\ιω ό 'Όθωνας κιχ!. � 'Α
μαλία βρίσκονταν στ� MεσσΊ)'lίlΧ, ό Θo�ωpάκης Γρίβας
ϋηκώνει τ� UΊjμαία τ�ς 'Επανάστασης στ� Β6ν ιτσα.
Μαζί του πολλοι &γωνιστες του EίκoσιένlΧ, χωριάτες
που παράτησαν τις �oυλειές τους και π�pαν το καριο
CΡίλι στο χέρι. T�ν αλλη κι6λας μέρα � CΡωτια: &νάβει
στο Μεσολόγγι, τ�ν Π άτρα. Ί-Ι Κυβέρνηση προσπαθεϊ:
ν' &ντι�pάσει. Μα εΤνlΧι ά:ργα. πιά. Στ!.ς �έκlΧ του ' 0 κτώβρ·η , λαος και σΤPIΧΤOς κατακλύζει τους �p6μoυς
τ�ς 'Aθ�νlΧς κlχι ζητα να CΡύγει ό βασιλιάς. Στ� μεγάλη
αίιΤ� κοσμοσύναξη οί cρoιτητες κρατουν το πιο μεγάλο
μέρος τοί) ένθουσιlχσμοU. Κι' ά:νάμεσα στους πρώτους,
ό 'ΌθωνlΧς Μακρυγιάνψης, είκοσιεννιά χρ6νων τ6τε.
ΕΤχε σουρουπώσει για: κlΧλα: OτlΧν ά:κούστ"ηκαν οί
πρωτοι πυροβολισμοΙ Κα!. �εν αργησα\ι να: CΡτάσoυν
εξω άπο το παλάτι στρατος κα!. λα6ς . • Η Κυβέρνηση
'
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·ηταν άνίσχυρη να σταθε� έμπόaιο μπροστα σ αυτη
τ� θύελλα που άντάριασε τ�ν 'Aθ�να. 'Αρματωμένοι
'
ανυ
απο τ"ην πιστη και τις
και' ξ 'φματωτοι,
ι
' Ψ ωμενοι
ζ-ητωχραυγες για τ�ν παΤΡίaα, είχαν τον άγέρα τΊjς
λεβεντιας άπάνω τους, έ!τσι καθως � φθινoπωpι'l� apo
σια περνουσε στα πρόσωπά τους. Πυροβολουσαν στα
παραθύρια του παλατιου, στα φανάρια του aΡ6μου, στον
άέρα, φωνάζοντας καΙ. ΤΡαγουaώντας. ΟΙ φωνές, τα
-'Ραγούaια, οί παψηΥυρισμοί κράτησαν όλόκληρη τ�
νύχτα. ΚαΙ. τ�ν αλλη μέρα, που είχαν ολοι σιγoυpευτε�
για τ�ν έπιτυχία του κιψ�ματoς, λίγο πρl.ν το μεσημέρι,
μεγc1.λες όμάaες άπο πολίτες, μπΊjκαν στο παλάτι άπο
πόρτες καΙ. παραθύρl. α κι' άνακλαaώθηκαν στους atrl
aΡομους καΙ. τl.ς μεγάλες αΊ:θουσες. Οί πιο πολλοl. τρά
βηξαν για τ�ν αΊ:θουσσ.: του θρόνου, έχε� που καθόταν ό
βασιλιας να ύπογράφει, να alVEL έντολες καΙ. να συμ
βουλεύεται τους συνεργάτες του. 'Όπως μπΊjκαν, με
Μναμη περίσσια σε xιxpaLιX καΙ. νου κα!. χέρια, το βε
λούaινο κάθισμα άναποaογυΡΙστηκε καΙ. το τραπέζι κι'
οΙ πολυθρόνες το raιo. Ό 'Όθωνας Μακρυγιάννης, που
άπο τους πρώτους μπ:η κε στ�ν αΊ:θουσα, πΊjpε τ�ν κο
ρώνα, το στέμμα του θρόνου στα χέρια του καΙ. ξε
σύρθ"Ι)Χε ιΧπαλc1., άνάμεσα άπο τον κόσμο που φώναζε
καΙ. -'ΡαΥουaουσε. τα μάτια του έ!λαμπαν κι' � xιxpaLO:
χτυπουσε γp�yopα, έ!τσι οπως τραβουσε για το σπίτι
κι' άπ' όλουθε νOC τον κυκλώνουν οΙ χαρούμενες φωνές.
MπΊjκε άργά. ΠΊjγε 'ίσια στο κρεβάτι που βρισκόταν
ό πατέρας. 'Έβαλε στl.ς παλc1.μες του το στέμμα. Ό
"
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Mακρυγιcί..ν'l"ης τόσφιξε, τον κοίταξε γ ια λίγο. "lστ::: ρ α
χαμογέλασε.
- Στάθηκες &ξιος γιός μου, εΙπε. 'Έλα να σε φι�
Λησω. 'Ο " Οθ ωνας εσκυ
Ψ ε κι ' ο" πατερας του τον φι"
λησε κατακούτελα, οπως άργα -η φθινoπωριν� ψιχάλα
επεσε πάνω στο φως των ματιων. 'Απο τ�ν ά.νoιχτ�
πόρτα ό άχος τοσ πανηγυριοσ πλημμύριζε το σπίτι.
- Να πας να μ'φύσεις σ' ολους τ�ν άγάπη μου και
τ�ν ευγνωμοσύνη μου, εΤπε. 'Έπρεπε ν&.μαι κο ντα τους
τούτη τ�ν ωρα, μα οε μπορω, ετσι που κατάντησα.
'Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι. 'Ακούμπησε στο
προσκεφάλι και τον το'!:χο. 'Έκαμε το σταυρό του.
Ι{ '
,
\
,
ι οπως ο γιος ε" βγαινε απο
το\ σπιτι
κι , "η( γυναικα
τουφκιαχνε Ενα ζεστο ρcαι με μέλι, άκούστηκε να. σι
γομουρμουρίζει :
- Δοξασμένος ό Θεος που οεν άποξεχνά:::ι τ�ν πατρί
οα. Με άξίωσε ό ΜεγαλοOUνα.μος να μ� σφαλίσω, πι
κραμένος, τιΧ μάτια.
,

"

,1

(

\

,

Θριαμβευτικό περιδιάβασμα
στους δρόμους της ' Αθήνας

,
Το' ψηφισμα
για" τ·η ν
ε ιχε πετυχει.
'
' Η επανασταση
'
Ι
.,

εξωση τοσ 'Όθωνα εΤχε ύπογραφε'i:. Και -η πpoσωρι'l�
Κυβέρνοηση, εΤχε άναλcί..β ει, τ�ν 'CoLIΧ νύχτα. Π ραγματικο
πανηγύρι εΤχε ξεσπάσει. Οί χαρες και τιΧ τραγούοια,
άπλώνονταν στ�ν πολιτεία. Π αλιοι ζουρνάοες και
νταούλια xcr.ι βιολιά, άφημένα στις &κρες των σπιτιων,
πέρασα'l c'":ιΧ χέρια. Ο ί αυλόπορτες cτολίστηκαν με
Digitized by 10uk1s, Dec. 2009

1 25

σ'Y)μα�ες. Και στα χαγιάτια και 7α παραθύρια ζα.νοι
ζαν τ� φανταχτερ� τους όμορφια πoλUχρωμα υφαντά.
Ο[ ζυγιες με τα οργανα γύριζαν στο Ορόμο. Και χό
ρευαν ο[ άρματωμένοι.
Μέσα σ' αύτο το περίτρανο το παν'Υ)Υύρι ό λαος οε
λ'Υ)σμόν'Υ)σε το Μακρυγιάννη, που χρόνια τώρα οεν
�ταν μονάχα τ�ς λευτεριας πoλεμιστ�ς άπο τους πρώ
τους, �ταν και ήγέΤ'Υ)ς λαϊκός, πολιτικος που άνύψωσε
και\ φρον'Υ)σ'Υ)
κι αρετ'Υ) για να; προκο ει
πα;λληκα;ροσυν-η
'
Ι
"
"
\ ό λόγος
'ψ
το εθνος. 'Έτσι καθως φούντωσε το γλέντι,
επεσε καλοοεχούμενος στις καρΟιές.
- Να παμε ολοι στου Μακρυγιάνν'Υ) το σπίτι. Να
,
ι
τον
χαφεΤ'Υ)σουμε,
οπου πα' λε Ψε και σακατευΤ'Υ)κε για
το καΛQ της πατρίοας, τ�ν πρoκo� κα;/. το οίκ"ηο μας.
Ό λόγος πέρασε άπο σπίτι σε σπίτι. Φτερούγισε
στο ορόμο και τις πλατε�ες, στα κιόσκια; κα/. τους κα
φενέΟες. Σε λίγο, ενα άνθρώπινο ποτάμι , με τραγούοια;
άρμα;τολικά, με κάμποσες ζυγιες άπο τους καλλίτερους
όργανoπα�χτες, κάμποσοι άπο τον κόσμο να.χουν τα
γιαταγάνια κα/. τις πιστόλες στα σελιάχια, τράβΎjζε για
του Μακρυγιάνν'Υ) το σπίτι, σα να π�γαινε σε μάχ'Υ), με
τον άγέρα της παλλ'Υ)καριας ν' άνθoβoλε� στις καρ
οιές τους. Ό Μακρυγιάνν'Υ)ς α.κουσε τον άχο που εφτανε ,
άναγάλιασε μέσα στ�ν άν'Υ)μπόρια του. ΆνασΎ)κώθψ.ε
άπο το κρεββάτι που καθόταν, βγηκε στ�ν πόρτα. Ό
κόσμος μπ�κε στο περιβόλι και τ�ν αυλ�. Κα/. τότε,
οπως ο[ φωνες καΙ. τα τραγούοια καταλάγιασαν για μια
στιγμ�, άκούσΤ'Υ)κε καθαρ� , άπό'Υ)χος τ�ς βροντερης
tl
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παλιας λαλιας του, μελωi)ικ·� ώστόσο και με κάποω
άνάλαφρο τρεμοόλιασμα, Τι i)LKYj του φων�.
-'Αi)έρφια, είπε, σας ευχαριστω για τΟ καλΟ ποι)
κάματε σΤ'�ν πατρίί)α. Γλεντ�στε, οτι σώθΎ)κε ό τόπος
άπο τ·� i)ιχόνοια και τις φατρίες. 'Όμως κοιτατε να.στε
πάντα μονιασμένοι και να,χετε το φόβο του Θεου.
Άπομεσ-ήμερο �ταν. Μέρα, ομοια καλοκαιριάΤΙΚΎ),
να. ζεσταίνει το καινοόργω φότρο στο χωμα κι' Τι άνη
Λια να. GΎjκώνει μικροσυγνεφάκια στον κάμπο. Κι'
cι.ξαφνα. μέσα. στ� σιωπ�, ποι) άπλώθΎ)κε οσο ποι) μι
λουσε ό Μα.κρυγιάννΎ)ς, άκοόσΤΎ)κε ό λόγος άνάi)ιπλα,
λα.χτάρα του λα.ου ποι) το') γυρόφερνε.
-"Ι-Ι ρθαμε να. σε πάρουμε μα.ζί μας στο ξεφάντωμα
κα.ι το γλέντι, οτι έσι) πρωτος σ�κωσες το μπαΟί ράκι
Υ-α.Ι βό'� θΎ)σες να. προκόψει κι' ό Υ-α.ινοόργως ό άγώνας.
π ως μπορουσε ν' άντισταθε� στο μεγάλο κάλεσμα.,
μ' ολο ποι) �τα.ν άν-ήμπορος; 'Όσο κι' αν li)b) και λίγες
μέρες είχε πάρει το καΛUτερo κι' εβγαινε λίγο κα.τα.
το μεσημέρι στο περιβόλι, φυλαγόταν. Μα. άπο χτες
το βράi)υ, σκίρ,,:φε Τι παλια. όρμ� μέσα του. ΤΟ i)ιώξιμο
του βασιλια, Τι περίλαμΠΡΎ) νίΚΎ) του λαου, ό κόσμος ποι)
συνάΧΤΎ)κε, το τραγοui)ι πουμπαινε στ�ν xιxpi)LιX του
, ,
, Ψυχη' του, ο" λ α β 0' "1) θ Ύ)κι "Ι) χα.ρα, που\ πλ"ι)μμυρι
ι ζ ε τψ
σαν να. πυκνώσει το κουράγω κα.ι Τι ΜναμΎ). 'Όπως
εκαμε να. ξεκιν�σει και ν' άλαφροκρα.τάει κα.ι το μπα.
στοόνι, Τι γυναίκα του, άπορ"l)μένΎ) για τ�ν άποκο
,,:ιά του , τουριξε τ�ν άλα.φρ� κάπα άπο πάνω του, μ�ν
πάρει το χειρότερο, ετσι ποι) θα. τον βρίσκει Τι i)ροσερ�
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άπαλοσύν'η του aειλινου, XlΧμOγέλlΧσε στον κόσμο που
τον κύκλωνε. 'ΈκlΧμε το στlΧυρό του. KoΙτlΧζε κlΧτα.
το Σερπετζέ, κlΧτα. τον κάμπο με τα. λιόaεντριχ. "1στερα
aρlχσκέλισε, με τ� λυγερ� ΚOρμOστlΧσιά του, το κlΧτωφλι,
περπάτησε λΙγο. KoντoστάθΎjκε. ΆνrY.σlχνε βlΧθειά. Δε,)
�φτlΧνε � λlΧχτOCΡIΧ, ετσι cΧν�μπoρoς, ΚIΧΚOπlΧθιlΧσμένOς
καθως �τlΧν, καφο τώρlΧ κlΧι ν' cΧντιμάχετlΧι το χOCρο.
ΚΙΧ/. τότε. Τότε τον �κωσαν στα. χέριlΧ κι' ολοι
μαζL ΤΡOCβΎjζlχν για. τ�ν πλlΧτεΙα του παλlΧΤΙOυ. Μπρο
σ.α. ό MlΧκρυγιάννΎjς κlΧι γύρω κι' cΧπo κοντιχ. ό κόσμος,
με ζψωκρlΧυγες για. τ�ν πιχτριaιχ κlΧL τον �ρωα. Άπο
τ�ν πλlΧτεία του πlΧλlΧΤΙOυ τράβΎjζlΧν κατα. τ�ν Κιχπνι
καρέα κlΧι το παζάρι. ' ΉτlΧ'! πραγμlΧτικα. cΧπoθεωτικo
.ουτο το πέρlΧσμlΧ cΧπo τους aρόμους της πρωτεύουσας,
με το MlΧκρυγιάννΎj να. σΎjκώνει το τσακισμένο χέρι
του κlΧι να. χlΧφετάει τον κόσμο κι' ό κόσμος ν' cΧντlΧ
ποaίδει το χαφετισμο με ζψωκρlΧυγες κι' cΧναγυρί
σμlΧτα της μν�μΎjς στους cΧγωνες του πολεμιστη για.
.0 καλΟ της πιχτρίaιχς. Οί γυνlΧϊκες εβγlΧινlΧν στα. πlΧρα
θύριlΧ και ΤLς πόρτες κlχL κlΧμOCρωνlΧν κlΧι χlΧφεΤOυσlΧν
το raιo με τους α,ντρες που ολο κlχι πύκνωνα.ν τ� Υ-Ο
σμOσύνlΧζΎj που cΧκoλoυθoυσε. ΕΙχε πlΧνΤOυ άπλωθεϊ το
τριχγούaι της πlΧλλΎjκlΧριας κlΧι της πεΡΎjφOCνειας, ετσι
οπως ό λαος aE χόρτlΧινε τον �ρωα. κιχι μOCρτυρlΧ της
λευτεριας του.
"OτlΧν όλόκλΎjΡΎj � Άθ�νlΧ τον ειaε κlχι τον καμά
ρωσε, ετσι που μ' ολο τα κακοπαθιάσματα, κρατουσε
στ"�ν κορμοστασια κα� το μά.τι, τ� λεβεντ�ιΧ και. την
128
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ομορφ ια πρωτοπολεμιστ-η, τον εφεραν στο σπίτι. Ό
κ6σμο ς, που τον λά.τρευε, π-ηρε OCπο το πέροισμoc του
καινοΙΙργια OUναμΎj κι' � γαλ�νΎj περίσσευε μέσα του.
Καιρο είχαν να τον 80υν οι πιο πολλοί, οπως βρισκ6ταν
αρρωστος, κλεισμένος στο σπίτι. ΚαΙ. τώρα που τον
εΊ:8αν, πλΎjμμιιριζε OCπο ομορφια καΙ. πίστη � καρ8ιoc τους.
τουτο το περι8ιocβασμα, ετσι που ό κ6σμος OCνατα
ΡOCΧΤΎjκε OCπο ένθουσιασμο καΙ. πεΡΎjφocνεια, εβαλε και
νοΙΙργιο αίμα στ�ν καρ8ια του ΜακρυγιOCννΎj. Δεν είχε
πια εγνοιες . • Η γαλ�νΎj ocντocμωνε με τ�ν ίκανOΠOίΎjσΎj
' Τον
' ανταμει
' ' Ψ ε ο " εος για ο,τι
και" ΤΎj χαρα.
και,
• Θ '
" Ι εκαμε
"
με το παραπOCνω. 'Έτσι σκεφτ6ταν.51
'Όπως ό κ6σμος εφευγε κι' � νΙΙχτα εφτανε, οπως
'
)1 Ψε το' μεγαλ OκανΤΎj
' λο
στο εικονοστασι Ύj γυναικα
ανα
και θυμιocτισε με λιβocνι το σπίτι, ό ΜακρυγιocννΎjς
σιγομουρμοΙΙρισε τα λ6για τουτα.
- MEyocAΎj � lOCpΎj του Θεου. ΈκεΤ που κιντυνεΙΙει �
πατρί8α, βά.νει το χέρι του καΙ. 8εν τ�ν OCφ�νει. Σαι)
τουτο πoί)ζΎjσα σ�μερα αμα ζ�σει ό ανθρωπος, πεθαί
νει OCναπαμένος. Ό χocρος θα με βρεΤ τώρα είιτυχι
σμένο. "Ας κοπιocσει στο κονocκι μου, οποτε θέλει.
'Έκαμε τρεΤς φορες το σταυρ6 του. ΚαΙ. ψέλνοντας,
τον π-ηρε ό {)πνος.
"

Ι

(

Ε υτυχι.σμένος
αναμετριέται με το χάρο
Ή νέα KυβέρνΎjG'η τίμΎjGε το ΜακρυγιOCννΎj. του
ξανα8ίνει το βαθμ6 του ύποσΤΡOCΤΎjγου και τον περιDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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βάλλει με τ·η βαθεια: έκτίμ-ηση που -rou ταφιocζει. Ό
λΙΧός, επειτα, τον θέλει και πά.λι, μ' ολη την άνημπόριιΧ
του, έκπροσωπό του στ� Συνέλευση. 'Έτσι, έκλέγεται
πληρεξοόσιος Άττικ�ς, σπά.νια ομως παίρνει μέρος
στις συνε8ριά.σεις. Μ' ολες τοuτες τις τιμές, � καρ8ια:
κι' ό νοuς γνωρίζουν τ�ν άνά.παψη, μα: το κορμι 8ε
' καθ ως
' ε'''ιναι.
μπορει- νoc' βοηθησει,
ετσι
κακοπαθ ιασμενο
'
"
Χρόνια ΚιΧΙ το πελεκοuσαν άπ' ολες τις μεριες τοuτο
,
το, �οεντρο,
του ocνοιγιΧν
π),ηγες,
μα το ιχψ.oc
ηΤιΧν
α' ψ υΙ
ι
"
7'
Τ
ΚιΧΙ 8υνατό, προλά.βαινε το κακο και ξιΧνιΧφοόντωναν τα:
κλωνocρια του στ� φυλλωσιOC, τα: λουλοό8ια ΚιΧΙ τον
ΚιΧρπό. 'Όμως τ6>ρoc πέριχσαν τα. χρόνιιΧ, ό χυμος ae:
- ν ιΧ' θρ ε' ψε ι τις
, πληγες, �οεν
" τις προλιΧ' β ιΧινε.
μπορουσε
Άπο τις ρίζες τις βαθειες και τις άτέλειωτες, καινοόρ
γιιΧ βλαστά.ρια γυρόφερναν το κορμί, οπως έκε�νo στέ
γνωνε και μαραινόταν, μέρα με τ� μέριΧ.
Ό Μακρυγιά.ννης επεσε άρρωστος βαριά., οπως
ήρθε το φθινόπωρο -rou 1863. Δε μποροuσε πια: να: ση
κωθε� άπο το κρεβά.τι. 'Απόμενε, <1ρες, να: κοιτά.ζει το
εΙκονοστOCσι, να: προσεόχεται και να. συλλογιέται. ΔίπλιΧ
� γυναίκα, τιχ. ΠιΧιaιoc, τον φρόντιζαν με περίσσια στορ
γ�. Κά.θε τόσο άνοιγε � πόρτα κι' εμΠιΧινιΧν να: τον
aouVE, Άθηνα�oι, άλλοι που κίνησαν άπο μcαρια: για: ν α.
μOCθουν πως πOCει � ύγειOC του. ΚOCθονταν κοντα: του ,
σε πρόχειριΧ ξόλινα καθίσματα, σε σεντοόκια σκεπα
σμένα με άσπρες και κόκκινες φλοκOCτες κocι τον ρω
τοuσαν �ρεμoc κocι τουλεγocν νέα aLXOC τους, τα. χocφε
τίσματιΧ και τα: μocντά.τoc άπο παλιοός του συμπολεμι....

"

'
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στες κocι φίλους. 'Έλεγocν για: τα σπαρσίμcχτoc, για: τα
κοπά8ιoc, για τ-η ζω·ή τους. 'Άνοιγαν τ�ν κocρ8ιά τους.
Κι' ό Μακρυγιάννης ακουγε κocι 8ε χ6ρταινε. Σαν
άπ6σωναν το λ6γο τους, ό ΜακρυγιάνlJ" ης τους κοί
ταζε εναν - ενα με τα λαμπερά του μάτια πουχανε φω
λιάσει σ' ενα σκουροκίτρινο άνocβύθισμoc, άνάσαινε
βαθια κι' άργα κινουσε τ�ν κουβέντoc, ολο όρμ�νισ.
κι' εγνοιoc για τ�ν πocτρί8α. τους ελεγε ν(fναι μονιασ
μένοι, να βοηθάει ό ενocς τον αλλο, ναχουν το φ6βο του
Θεου και να κοιτανε πρωτ' άπ' ολα το χρέος στ�ν πcχ
τρί8oc. Με τους παλιους άναθυμ6ταν παλληκocριες του
παλιου καφου, στους νι6τερους μιλουσε για: τους άγω
νες πουκαμαν ot πατερά8ες τους για τ-η λευτεριά. Κου
βέντιαζε, κουβέντιαζε, ωσπου � φων� λιγ6στευε,
κ6μπιocζε, t8ρωκοπουσε κι' άχνα ό λ6γος εσβΎjνε στα
χείλΎj. 'Ύστερα μονάχα τους κοιτουσε και κεϊ:νοι τον
άποχocφετουσocν. Άλαφροπατουσαν κι' εφευγαν.
Πέρασε ό χειμώνας κι' ό MocκρυγιάννΎjς πήγocινε
στο χεφ6τερο. Δε μπορουσε πια ουτε ν' άνασΎjκωθε'!:
στο στρωμoc μονάχος του. Και 8εν �ταν πocρα έξΎjνψΎj
ι
"0
,
"
τocεφτcχ, χρονων.
μως ο" λα τουτα τoc, χρονιoc
ocνocπoc
8ε βρΊjκε. Άπο π6λεμο σε π6λεμο κι' άπο χocροπάλεμα
σε πίκρoc κocι συλλoγ�. Ό άγώνας κocι � άγωνίoc για: το
κocλΟ τΊjς πατρί8ocς, ε�χocνε τσocκίσει το κορμΙ Μα: �
κocρ8ια: κι' ό νους στέκοντocν άκ6μoc στην παλλΎjΚOCΡOσύνΎj
και τ�ν ομορφιά τους.
.....
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Ό θάνατος ήρθε,
το παράδειγμα μένει

Άνθοβόλισε ό τόπος σα μπ�κε ό Άπρίλ'ης του
1864. ΤΟ χα.μόγελο τ�ς ιΧνοιξ-ης πα.ιγνίΟιζε στα περι
βόλια.. M�κε κα.ι στο σπίτι πού ιX.ργόσβΊjνε ό Μα.κρυ
γιά,ννΊjς. Τ6νοιωσε να τον συνεπα.ίρνει σε κα.ινοόρ
γιους λογισμοός. Κι' όλόγυρα. ό κόσμος να ρωτάει, τα
ρ αγμένος, τούς οικοός του, τούς για.τρούς πού τον
φρόντιζα.ν. 'Όσο περνουσε ό ΆπρίλΊjς, τόσο οΙ έλπίοες
λιγόστευα.ν κι' � πίκρα φοόντωνε στις κcφΟιές. Στις
ErxocrL του μ�να πού πρoβιβά.σΤΊjκε σε ιX.ντιστρά,ΤΊjγO,
8λα. εΟειχνα.ν πως φτάνει το τέλος. Στις είκοσιπέντε
του ΆπρίλΊj κα.τά.λαβε κι' ό 'Lοιος πως ό θάνα.τος εφτα.νε.
, να" τον μετα.λα.' β ει, ο' παπα, '
να.ρ
Ζ ΊjΤ'Y)σε
" θ ει ο' παπα.ς
Γιώργ'Υ)ς πού μπαινόβγαινε κι' άπο παλιότερoc στο
σπίτι, να Οια.βάζει εύχέλα,ιο κα.ι άγια.σμό, να τον ξομο
λογά.ει. "Εοειχνε πιότερο γα.λψεμένος άπο τ' άπο
μεσ�μερo πού μετάλα.βε. 'Ώσπου �ρθε κα.ι � στεργ�,
πoΛUΠΙΚρ'Y) &ρα, στις είκοσιεπτα του ' Απρίλ'Υ).
Μοσχοβολουσα.ν οΙ πα,σχα.λιες κα.ι τα τρια.ντάφυλλα.
ξάνοιγα.ν την περίσσια. τους όμορφάΟα,. οι άγρα.μπελιές,
στο κα.ινοόργιο τους βλα.στάρι, άνα.κλα.Οίζοντα.ν στούς
τοίχους. ΛουλοόΟιoc του κα.φου, στα πα.ρα.θόρια., μο
σκοβολουσα.ν, με τ�ν πεΡ'Υ)φάνεια. της νιόΤ'Υ)ς. Π ιο πάνω
άπο το σπίτι, έκε� κα.τα το πόστο πού σκοτώθ'Υ)κε ό
Γκοόρα.ς, άπο το χάρα.μα., βίγλιζε τον τόπο άπόνoc χα
μόοεντρο κ,Λ τρα.γουοουσε ενrι.ς ξεκομμένος άπο τα
132
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βοuνοτόπια της 'Aττικ�ς πετροκότσuφας. Κι' εμοιαζε
το τραγoό�ι, κλέφτικο μ�νuμα γιΟ: σuναπαντ�μlί'.τ:ι.
σε �ιιΧσελα και σε κoρφιΧ�ες. ΜιΟ: ά.παλά.�α χρuσαφιου
�ταν ό �λιoς κι' � �ρoσιo: της νόχτας �εν είχε στεγνώ
σει, 5ταν ό ΜακρuγιάννΊ)ς εσβψε, ά.νασαίνοντας ά.παλΟ:
και το φως ν' ά.λαφροτρέμει στο μεγαλοκιΧνΤΊ)λο.
'Έτσι, 5πως το φωι, εμπαι'!ε στο σπίτι κι' �ταν 5λα
Όμορφα, άνοιξε ά.λαφρΟ: τΟ: μιΧτια -rou, κοίταξε κάμποσο
στο εΙκονοστάσι, εκαμε '10: σΊ)κώσει το �εξί τοι; χέρι,
�ε μπόρεσε. Άχνo�ιάβΊ)κε στΟ: χείλΊ) �να ά.παλΟ μοuρ
μοόρισμα, σΟ:ν ά.γεριΧκι καλοχαφιου, κα!. καθι�ς ε�ειχνε
,
,
,
,
�
'
να' σ βΊ)νει,
Ί) ματια τοι; περασε σΤΊ) γuναικα, τα παισια,
\
τοuς
α"λλ οuς ποι; β ρ ισκονταν ο' λ oyupιx' 'rOU . " Ε μοιαζε
σΟ: '10: τοuς ά.ποχαφετουσε. Ξαναγόρισε τΟ: μιΧτια τοι;
κατΟ: το εΙκονοστιΧσι κι' επειτα εγεφε .ηρεμα �εξιo: το
κεφάλι -rou, σΟ: νάπεφτε σε βαθuν (ίπνο. Και σε λ(γο, ό
στερνος ά.νασασμός, σΟ: φτεροχόΠΊ)μα ποuλιου, '10: aένει
τις καρ�ιες στον πόνο τον περίτρανο.
Ό κόσμος ά.ναταράΧΤΊ)κε, ετσι καθως το πικρο
μαντάτο μαθεόΤΊ)κε γρ�γoρα. ΠαράΤΊ)σε τις �οuλειες
-rou, πλΊ)μμόρισε το σπίτι και το περιβόλι. 'Όταν σε
λίγο του φόρεσαν τ�ν καλότεΡΊ) φορεσιιΧ -rou, τ�ς λε
βεντιας τ�ν περ�φανη τ� φορεσιά. τ� χρuσοκένΤΨ'η
κι' άστραψε στο φως του �λιoι; ποίίμπαινε στο σπίτι
ά.σΊ)μένιο το γιαταγιΧνι κι' � σκαλισμένΊ) � πιστόλα ν '
ά.να�ίνοu') ά.κόμα του μπαροuτιου και τ�ς μά.χ"ης η
μuροu�ιιΧ, βοόρκωσαν τΟ: μιΧτια, 5πως OL καρ�ιες
ά.ναθuμιόνταν τις παλλΊ)καριες τοι; χα/. τΟ: κακοπαθιάt

ι

,

\

,
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πού πέρα.σε.
'Έτσι, χαθως τούτ'l) � άνοιξιάΤΙΚΎ)
'
Ψσματα
.....
ί
,
,
, ΎJ. πισΤΎJ
LXrxΛCI. περνοuσε κι αναcρτερωνε το, λογισμο,
στεριωνόταν κι' -ή ελπίaα το raιo.
Θύμιζε στιγμες τοσ ΕΙκοσιένα το ζεπροβόaισμά.
"ou, τ�ν α.λλΎJ μέρoc, με το λαο που σuγκεντρώθΎJκε στ�
MψρόπoλΎJ, με το ΔεσπόΤΎJ και τους παπά.aες, με τον
επικ�aειο τοσ Γούaα,52 με τον επιτά.CΡΙo λόγο του
Ίά.λεμοu53 και το πολύστιχο πoίΎJμα τοσ 'Αχιλλέα
llcxpάocrxou.54 'Ένας άγέρας λεβεντιας εΙχε πλΎJμμuρίσει
τ�ν 'Αθ�νrx, που σuνόaεuε το στρocΤΎJγό, με κατά.νuζΎJ
κι' άνocπόλΎJσΎJ . ΕΙχε aeee� με τ�ν έλλΎJVΙΚ� πρωτεύοuσα
Ψ
• Μ ocκ ρuγιocννΎJς
' θ ε'
'
'" ' λε ε, σε
ζεχωριστα, ετσι ποι) οΟΙ)
ο
σεις uπεύθuνες, για τ�ν άπελεuθέρωσΎJ και τ�ν προ
κoπ'� ης55. Μα -ή παλλΎJκαριά. ΤΟι) και -ή CΡρόνΎJcrΎJ, στέ
κονταν το raιo είιεργετικες για όλόκλΎJΡΎJ τ�ν Έλλά.aoc.
τ Η ταν πια �νoc σύμβολο, εaω κocι χρόνιoc, σύμβολο άρε
τ-η ς και δικαιoσύνΎJς, CΡύλακας α.γρuπνος, �τoψoς να
πoλεμ�σει για το κocλΟ τ'Yjς πατρίaocς, άνuψωμέ"ος σε
-ήγέΤΎJ λoc·ίκό. 'AπoθέωσΎJ τοσ εργοΙ) xrxl -,OU μαρτuρίοu
τοι) �ταν αίιτο το ζεπροβόaισμoc, αίιτος ό πικρός, -ήρω'( 
κός άποχαφετισμός .
'Όπως ό κόΡCΡOς τ'Yjς γ'Yjς εκλεινε τ ο γιγα"τόaε"τρο
κι' οί &.ρματωμένοι ζαναγuρνοuσαν στOC σπίτιoc, ό λόγος
και το εργο τοσ McxxpuYLάoIiIiΎJ για aικαιοσύ"ΎJ, όμό
νοιoc και άρετη, άνθοβολοσσαν πιο πολυ στις καρaιές
τοuς. Τώρoc �ταν που το άνά.σΤΎJμά. τοΙ) EaELlve κά.στρο
πεΡ�CΡlΧνO, να aιιχcρεντεύει το" τόπο, με τ�ν πεΡΎJCΡά.νεια
κocι την OμOΡCΡΙά. "ou. Ό κόσμος σuνειaΎJτοποιοuσε, πιο
"

'
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βll.θιιΧ, τ�ν προσφοριΧ TOU στην πατρίδα, το ocSιΧμαστo
της λεβεντιiΧς TOU, τ�ν καuτ� δίψα της λεuτεριiΧς, τον
OCδιιΧκοπο μόχθο Tou για το καΛQ το\) λαο\) Tou, τη σΊJ
μασία το\) μαρτuρίοu Tou. ' Ί-ΙΤll.ν ενll. Πll.ριΧδε�γμα για
ολοuς, έτσι Κll.θως έβγαινε μέσα ιΧπο τον OCγώνα Xll.t τ�ν
OCγωνία Tou για τ�ν πρoκoπ� της πατρίδας, όρθός, με
τις έφτα πλΊJγες Tou, με τ η λιΧμψΊ) της παλλΊ)Κ ll. ριας
XIl.L της δικαιοσυνΊ)ς το λόγο.
Τ ρuφερο γλuκοχιΧραμll. crTExbTIl.'! το Πll.ριΧδειγμσ. Tou
σΤLς καρδιές, οπως πόκνωνε όλόγuρll. � όμορφιιΧ, κι' ό
λόγος Tou, μελωδικός, OCπ' το κιτιΧπι το καΤll.χωνιασμένο
- κι' αλλες φορες σε μιλ'ήματα ιΧπλα Xll.t σε μαλώμll.τα
ειπωμένος - ξέσερνε, μέσα ά.πο το χρόνο, τ� δροσιιΧ του :
« Τούτην την πατρίδα την εχομεν ολοι μαζί, και
σοφοι κι ' αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοι και πολι
τικοι και στρατιωτικοι και οί πλέον μικρότεροι αν
θρωποι' οσοι αγωνισn]καμεν, αναλόγως, ό καθείς,
εχομεν να ζήσωμεν έδώ. Το λοιπον δουλέψαμε ολοι
μαζί, να τη φυλάμε κι ' ολοι μαζι και να μ17ν λέγυ
ουτε ό δυνατος «έγιύ», ουτε ό αδύνατος . Ξέρετε πότε
να λέγη ό καθεις «έγώ)); 'Όταν αγωνιστ'fί μόνος του
και φκειάσυ η χαλάση να λέγη έγώ' οταν ομως αγω 
νίζονται πολλοι και φκειάνουν, τότε να λένε «έμείς)).
Ε'ίμαστε είς το «έμείς)) κι ' οχι είς το « έγώ»
Κι' OCντιΧμω'l;:: το\)τος ό Myoc" πεΡll.σμένος στα 1 850
στο Ill.pTl, ετσι σα μακρινος &ντίλαλος ά.πΟ φωνες &ρ
χα�ες καΙ. κραuγες καινοόργιες, μ' α.λλες χοuβέντες
,
γνωμες κι ορμΊ)νιες του :
,

.

....

(

,
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«Γλυκώτερον πραμα δεν ε Ιναι αλλο άπα την πα
τρίδα και θρησκεία. 'Όταν δι' αυτα ταν ανθρωπον δεν
ταν τύπτη ή συνείδησή του, άλλα τα δουλεύη ώς τίμιος
και τα πρ οσκυνn, ε Ιναι ό πλέον ευτυχης και πλέον
πλούσιος. ' Αγαθοι δταν ε 'ίσαστε και δίκιο ι, ε 'ίσαστε
και δυνατοί. Δ εν πλουταίνε ι ό ανθρωπος με χρήματα
μοναχά, πλουταίνε ι κ ι ' άπα τα καλά του εργα» .
ΠλΥ)μμυριζε στην όμορψια καροια κα;' νους. Κα;'
πυκνωνε το χρέος κα;' Υι ά.λ�θεια, μέσα σε τουτο το
ά.πριλιάτικο γλυκοχάραμα, με τις χρυσορόοινες ά.ν
ταυγιες να γιομΙζουν τις κορψάοες των βουνων καΙ. να
μοσχοβολουν τα περιβόλια. ΚαΙ. να γΙνεται Υι ζωΥι καΙ. ό
λόγος του, πΙστ'Υ) καΙ. OUναμ'Υ) , καρπος στα νιοβλάσταρα.
Να οιαβαΙνει το τραγουοι, πού ψέρνει τον ά.νασασμό
του, σ' όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) τΥιν πατρΙοα, τΥιν πατρΙοα, πού πά�
, κορυψαLOυς,
,
"αι Ψ ε, αναμεσα στους
να' λευτερωθ ει� και" να
,
\
ϊ. f
Ψ
"
Ν
'
Τ'Υ)ν αναστασΨΊ)
προκο ει. α ΤΊ)ν κυΚΛωνει με κειν'Υ)
χαρα πού ζωντανευει, στΥι μεγάλΊ) τόλμΊ), τΥιν ά.γρυπνια
του Γένους. Ν&ναι ό 'Cοιος ό μακρινος ά.ντΙλαλος τΎjς
ζωΎjς και τΎjς όμορψιας του ά.νθρώπου, Υι κραυγΥι της
οοκιμασΙας του, .η λυτρωΤΙΚ'ή, Υι αΙώνια κι' ά.κατατάλυΤΊ)
λαχτάρα τΎjς λευτεριας του.
"

"
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ΜΙΚΡΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α Π Ο Τ'
«ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» ΤΟΥ

Ο ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΗ ΚΗ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Τ' ,,' Απομνημονευματοω του Μακρυγιάννη είναι το πιο
άποκαλυπτικο καΙ συγκλονιστικο κείμενο για το Είκοσιένα,
αλλα καΙ μια κραυγη αλήθειας καΙ δικαιοσυνης. Ή εμβάθυνσ'�
στην ανυψωτικη δροσιά του αποτελεί: έθνικ·η καΙ ατομικ'lι εύερ
γεσία. "ΤΟ περιεχόμενο της γραφης του Μακρυγιάννη , λέει δ
Σεφέρης, είναι δ ατέλειωτος καΙ τραγικος αγώνας ένος ανθρώ
που, που, με δλα τα �νστικτα της φυλης του ριζωμένα βαθια
μέσα στα σπλάχνα του, αναζητα την ελευθερία, το 3ίκιο, την
ανθρωπιά)). Άπο το συγκλονιστικο αύτο κείμενο του Μακρυ
γιάννη , πoΛUτψη παρακαταθήκη συνέπειας, Ί]θους καΙ λεβεν7ιας, ανθολογουμε τ' αποσπάσματα που ακολουθουν, ύποθηκες
πάντα 3'� μιoυpγικα πολυτψες στον αγώνα για εναν καΛUτερo
κόσμο. ΤΟ ανθολόγιο αύτό, με Ιδέες καίριες του Μακρυγιάννη
πάνω στην έθνική μας ζωή, �χει τη θέση του! παρά3ιπλα στην
εξιστόρηση της ζωης του, αφου κι' δ λόγος του δ έπικας δμοιος
στεκεΤC<L με τ�ν έποποι'ία του βίου του.

'Όλοι ο ί πρ ο κομμένοι αντρες τω ν π αλ αιω ν Έλ
λήνων, ο ί γοναίγοι Όλης τής ανθρωπότης, ό Λ υκουρ 
γος, ό Πλάτων, ό Σωκράτης, ό ' Αρ ι στείδης, ό Θεμ ι
στοκλής, ό Λ εωνίδας, ό Θρ ασύβουλος, ό Δημ ο στένης
κα ι ο ί έπίλ οιποι π ατέρες γενικ ω ς τής ανθρωπότης
κοπια'ζαν κ αι' βασανι'ζονταν νυχτ
Ι α κ αι, ημερ
t' Ι α μ " αρετη,
,
με ' λ ικρ ίνειαν, με καθ αρ ο ν ένθ ουσιασμον να φωτί
σουνε την ανθρωπότη κ αι να την αναστήσουν ναχτι
αρετη κ αι φωτα , γενναι ότητα κ αι πατρ ι ωτι σμόν . "Ολοι
αυ τείνοι ο ί μεγάλοι αντρες του κόσμου κα τοι κουνε
τόσους α ιωνες εΙς τον "Αδη σ ' εναν τόπον σκοτε ινον
139
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%αι κλαίνε κα ι βασανίζονται δια τα πολλα δει)·α όπου
τραβάγει 1] δυστυχισμένη μερικη πατρίδα τους. Χά
νοντα ς αυτείνοι, εχάθη και ή πατρίδα τους, 1] Έλλάς,
εσβυσε τ ' όνομά της. Αυτείνοι δεν τήραγαν να θησαυ
ρίσου1'ε μάταια και προσωρινά, τήραγαν να φωτίσου'Ι'
τον κόσμο με φώτα παντοτινά. 'Έντυναν του ς ανθρώ
που ς άρετή, τους γύμνωναν άπο την κακη διαγω1] '
και τοιούτω ς θεωρουσαν γειιικώ ς την άνθρωπότη και
γένονταν δάσκαλοι τής αλήθειας. Κάνουν και οί μαθη
ταί του ς οί Ευρωπαίοι την άνταμοιβη είς του ς απο
γόνους εμας - γύμναση τής κακίας και παραλυσίας.
Τέτοι' άρετη εχουν, τέτοια φώτα μας δί1'ουν. Jlιlια χού
φτα απογόνοι ε%εινών τών παλαιών ' Ελλήνων χωρις
ντουφέκια και πολεμοφόδια και τ ' αλλα τ ' αναγκαία
του πολέμου ξεσκεπάσαμεν την μάσκαρα του Ι'κραν
Σινιόρε, του Σουλτάνου, όπο-δχε είς τ ο πρόσωπόν του
κ ' εσκιαζε εσέναν τον μεγάλον Ευρωπαίον. Και του
πλέρωνες χαράτζι εσυ ό δυνατος, εσυ ό πλούσιος, εσυ
\ Σ ινιορε, φοβω\ ε"λ εγες rκραν
'
ο φωτισμενος, και\ τον
σουνε να τόν είπfjς Σουλτάνο. 'Όταν δ φτωχός ό 'Έλ
ληνας τόν καταπολέμησε ξυπόλυτο ς και γυμνο ς κα ι
του σκότωσε περίτου από τετρακόσες χιλιάδες αν
θρώπους, τότε πολέμαγε και μ ' εσένα τον χριστιανον
- μ ε τις αντενέργειές σου και τον δόλο σου και την
απάτη σου κ ' εφόδιασμα τις πρώτες χρονιε ς τών
κάστρω1" "Αν δεν τα ' φόδιαζες εσυ ό Ευρωπαίγος,
ηξερες που θα πηγαίναμεν μ ' εκείνη την δρμή. 'Ύστερα
μ ας γιομώσετε και φατρίε ς - ό Ντώκινς μας θέλει
,
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"Α γγλους, α Ρουγαν Γάλλους, α Κατακάζης Ρούσ
σους' και δεν αφήσετε κανέναν 'Έλληνα - πήρε α
καθείς σας το μερίδιόν του' και μας καταντήσετε
μπαλαρίνες σας· και μας λέτε ανάξιους τής λευτεριας
μας, στι δεν την αίστανόμαστε. ΤΟ παιδι σταν γεν
νιέται, δεν γεννιέται με γνώση · οί προκομμένοι αν
θρωποι το αναστήνουν και το προκόβουν. Τέτοια ηθι
κη είχετε έσείς και προκοπή, τέτοιους καταντήσετε
κ ' έμ ας τους δυστυχείς.
'Όμως τού κάκου κοπιάζετε. "Αν δεν ύπάΡΧΏ σ'
έσας αρετή, ύπάρχει ή δικαιοσύνη τού μεγάλου Θεού,
τού αληθινού βασιλέα. 'Ότι έκεινού ή δικαιοσύνη
μας εσωσε και θέλει μας σώσπ στι οσα ε Ιπε αύτος
ε Ιναι ολα αληθινα και δίκαια - και τα δικά σας ψέμα
τα δολερά. Κι ' ολοι οί τίμιοι "Ελληνες δεν θέλει κα
νένας ουτε σας ακούσΏ, ουτε να σας ίδfί, στι μας
φαρμάκωσε ή κακία σας, οχι τών φιλανθρώπων ύπή
κόγωνέ σας, έσας τών ανθρωποφάγων απ' ούλο ζων
τανους τρώτε τους ανθρώπους και 'περασπίζεστε τους
ατιμους και παραλυμένους· και καταντήσετε την
κοινωνία παραλυσία.
Ό περίφημος Ναπολέων, α βασιλέας τής Γαλλίας,
απου τίμησε την αντρεία και την σοφία τού πολέμου
κι' απο μικρος ανθρωπος εγινε αύτοκράτορας, βασι
λέας απολέμηστος - α Χάρος τον σκότωσε με χωρις
" ΤΟ1Ι "Αδ η με'
, και, σπαθ ι,' και, κατε'β ηκε εις
ντουφεκι
φόρεμα έννια πήχες πανί. 'Όλος α κόσμος δεν τον
χώραγε, ολα τα πλούτη τού κόσμου δεν τού φτάναν,
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εννια πήχες πανι του εφτασε και του περίσσεψε.
ΕΙς τον "Αδη κατέβηκε με το ί'διον φόρεμα κι ' ό βα
σιλέας τής Ρουσσίας ό 'Αλέξανδρος ' και χαιρετιώνται
οί δυο βασιλείς « Τί ελεγες, βασιλέα Άλέξαντρε,
δεν θα πέθαινες και νάρθfjς εδώ σε τούτηιι την ζωη
ντυμένος μ ' αύτο τ ο φόρεμα ; Πσδναι τα παράσημά
σου ; Ποvναι ή μεγάλη σου στολ1ί ; Που οί καναπέδες
οί χρυσοί ; Που οί κόλακες ν α μας λένε μυθολογίες
και ν α τους πιστεύωμεν και να χάνωμεν τΎιν δικαιο
σύνην εΙς την άνθρωπότη και να τρώμεν τους τίμιους
άνθρώπους ζωντανους και τους ατιμους ν α τους πι
στεύωμεν και να τους δοξάζωμεν ; Και ν α μας τυφλώ
νουν αύτείνοι οί άπατεώνες, να χάνωμεν την δικαιο
σύνην και ν α μας άναθεματουν δλοι οί άθώοι δτι τους
φάγαμεν ζωντανους και δτι τους άφίναμεν νηστικούς,
ξυπόλυτους και γυμνούς ; Κ' εδώ οί δίκαιοι βασιλείς,
οί άληθινοι φιλόσοφοι ε ίναι ντυμ ένοι λαμπρα και οί
'
' δ ικαιον
α"δικοι γυμνοι απο
, , τον
, Θ εον,
' τον
' , τουβασυ,εα
παντός, οργισμένοι κι ' απο τους άνθρώπους κι' άνα
θεματισμένοι. 'Ότι δποιον άδικ<1ς τιμή, ζωη και
λευτερια και δεν τον άφίνεις ' σ την προσωρινη ζωη
ν α ζήσrι ώς ανθρωπος, αύτος 'σ' αναθεματάγει, δεν
σε συχωράγει. - 'Όσο τ α θυμήθης εσύ, Ναπολέων,
αύτα όπου μου τ α λες και με συνβουλεύεις τώρα,
αλλη τόση προσοχη ε ίχα κ' εγα) κι ' δλοι οί δμοιοί
μας. 'Όσο πιστεύουν τους κόλακες κι' άπατεώνες,
τους γλυκόγλωσσους, οί βασιλείς κ' οί αλλοι σημαν
τικοί, τού διαβόλου το φόρεμα θ α φορέσουν κ' εκείνοι.
'
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παμε, Ναπολέων, να ίδούμεν τους παλιους τους 'Έλ
ληνες είς το μέρος όπού κατοικούνε, ναύρούμε τον γέρο
Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεμιστοκλή, τον λεβέντη
Λεωνίδα και να τους είπούμεν τις χαροποιες ε ίδησες,
δτι άναστήθηκαν οί άπόγονοί τους, όπου ήταν χαμ ένοι
και σβησμένοι άπο τον κατάλογον τής άνθρωπότης.
Αύτείνοι οί άγαθοι και οί δίκαιγοι, το φώς τής άλή
θειας, οί γενναίγοι 'περασπισται τής λευτεριας, με
πατριωτισμόν, με καθαρη άντρεία, μ ' άρετη κι' οχι
δόλον κι' άπάτη επλούτηναν Τ1}ν άνθρωπότη άπο αυ 
τά· κι ' αν ήταν αυτείνοι φτωχοι είς τα προσωρινα
και μάταια, ε Ιναι πλούσιοι πολυ είς τα 'στορικα τού
κόσμου. Δι' αυτους ήταν τ α εργα τους άγώνες τής
άρετής. Δ ια τούτο θέλησε ό Θεος ό δίκιος κι' άνά
στη σε και τους άπογόνους τους, όπου ήταν χαμένη
τόσους αίώνες ή πατρίδα τους. Και δια να θυμώνται
πίστη, ό Θεος ό άληθινος τους άνάστησε· ξυπόλυτους,
γυμνούς, νηστικούς, δεμένα τα ντουφέκια τους με
σκοινιά, τα καλά τους τα σύναζε ό Τούρκος κάθε και
ρόν- οί περισσότεροι πολεμούσαν με τα ξύλα και χωρις
τ' άναγκαία· οί Τούρκοι ήταν πλήθος και γυμνασμένοι '
οί δυστυχείς "Ελληνες ολίγοι κι' άγύμναστοι νίκησαν
τον δικόνε μας τον σύντροφον, τον Γκραν Σινιόρε.
τους κατάτρεξαν οί Εύρωπαίγοι τους δυστυχείς "Ελ
ληνες. Είς τις πρώτες χρονιες εφόδιαζαν τα κάστρα
τών Τούρκων· τους κατάτρεχαν και τους κατατρέχουν
όλοένα δια να μην ύπάρξουν. Ή 'Αγγλία τους θέλει
να τους κάμrι 'Άγγλους με την δικαιοσύνην την άγDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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γλική, καθως οί Μαλτέζοι ξυπόλυτους και νηστικούς,
οί Γάλλοι Γάλλους, οί Ρούσσοι Ρούσσου ς κι' ό Με
τερνικ τής 'Αούστριας 'Αουστριακους - κι ' δποιος
τους φάγrι απα τους τέσσερους. Και τους λευτερώνουν
χερότερα κι' άπα τους Τούρκους. Και οί τέσσεροι
καλι1 φρονούν, δμως να ίδούμεν τί λέγει κι ' αύτας ό
μάστορης ό Γεροθεός. Δ ια να βγούνε είς την κοινωνίαν
τού κόσμου δεν εβήκαν μόνοι τους, τους προστατεύει
,
'
'
ο
"
Α υτος,
αυτος
, \
ο' δικαιος
και παντοτινος βασιλεας.
δίκιος Θεας - δποιος τους κιντυνέψrι, θα τον φάγrι
το δικέφαλον· αύτος ε ίναι ό 'περασπιστης των αθώων
και των αδύνατων» .
'Εσύ, Κύριε, θ ' αναστήσrις τους πεθαμένους 'Έλ
ληνες, τους απογόνους αύτεινων των περίφημων αν
θρώπων, όπου στόλισαν την ανθρωπότη μ' αρετή. Και
με την δύναμή σου και την δικαιοσύνη σου θέλεις να
ξαναζωντανέψrις τους πεθαμένους και ή απόφασή
σου ή δίκια ε ίναι να ματαειπωθfί Έλλάς, να λαμπρυν
θfί αύτείνη και ή θρησκεία τού Χριστού και να ύπάρ
ξουν οί τίμιοι και οί αγαθοι ανθρωποι, εκείνοι όπου
'περασπίζονται το δίκιον· και οί ανθρωποφάγοι - ό
'Άδης θα τους ρoυφήσrι· και οί ανθρωποι οί τίμιοι θα
τους αναθεματούν κατα τα εργα τους και οί προ
δότες τής πατρίδος και οί αγορασμένοι - κακον
μπελα να τους δώσπς και συντρόφους τού Κάγη να
τους κάμrις.
Με την βοήθεια τού Θεού, αύτο κ' εγινε. Οί ξυ
πόλυτοι και οί γυμνοι τα σπαθια των Τούρκων τα
\
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ντιμισκια τα πηραν αύτείνοι οί ολίγοι με τ ις μαχαι
ρουλες, τα φλωροκαπνισμένα τους ντουφέκια τα πη
ραν με κείνα όποδταν δεμένα με σκοινιά, τους πηραν
και τους ζαϊρέδες κι' δλα τ' αναγκαία τού πολέμου.
Οί ανθρωποφάγοι φτόνησαν αύτο και μας εσπειραν
την αρετ1] τους, διχόνοια, φατρία, κατασκοπεία, τ ις
ακαθαρσίες τις δικές τους, κ' εφκειασαν την πατρίδα
μας παλιόψαθα με τα φώτα τού Φαναργιού, με τ17ν
αρετη της Κεφαλλωνιας, με τον μαθητη τού 'Αλή
πασσα, με τον μέγα φιλόσοφο τών Κορφών. Τώρα,
αφού μας γύμνωσαν άπο την άρετη και πατριωτισμον
και ταλαιπωρούνε δλους τους άγωνιστας και χηρες
τών σκοτωμένων κι' άρφανά τους κι' δσους θυσίασαν
τον δικόν τους δια την λευτερια της πατρίδας, μας λένε
άνάξιους της λευτεριας, κι' ό ψευτογιατρος τών Καλα
βρύτων ό Ζωγράφος λέγει εΙς την προκήρυξή του
δτι οί άγωνισται ε Ιναι λησταί. Αύτος ε Ιναι σωτηρας !
Τοιούτως συσταίνουν τους αγωνιστάς.
Γενναίγοι προπατέρες, Μιλτιάδη, Θεμιστοκλη,
'Αριστείδη, Λεωνίδα κ ' επίλοιποι γενναίγοι άντρες,
μην περηφανεύεστε όπου κάμετε τόσα μεγάλα και
γενναία κατορθώματα και σας εγκωμιάζουν δλος ό
κόσμος - δεν τα κάμετε εσείς μόνοι σας οί στρατιω
τικοι και οί πολιτικοι σας βοηθούσαν, σας βοηθούσαν
οί φιλόσοφοι μ ' άρετή, με φώτα πατριωτικά. ' Εκεί
νοι ε Ιχαν άρετη και φώτα, εσείς γενναιότητα και
καθαρον πατριωτισμόν. Και δι' αύτο δοξαστήκετε.
Να είχετε πολιτικον τον Μαυροκορδατο, να ε ιχετε
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τον Κωλέτη, ν α ειχετε τον Ζαιμη, τον Μεταξα κι '
αλλους τοιούτους, να θέλουν αλλος την ' Αγγλία, αλλος
την Γαλλία, αλλος την Ρουσσία, αλλος την 'Αούστρια
κι' αλλος την Μπαυαρία και να κάνουν χιλιάδες άν
τενέργειες και συχνους έφύλιους πολέμους, κι' 8σους
θέλαν ν α βαστήξουν την πατρίδα, δταν οί Τούρκοι
την κιντύνευαν, ζητούσαν να τους σκοτώσουν με τις
άντενέργειές τους· και τους σκότωσαν- και χάθη
δλο τ ' ανθος τών 'Ελλήνων εΙς τους έφύλιους πολέ
μους.
[Βιβλίον Β'. Κεφάλαιον Γ'}
ΕΙχα δύο άγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι '
ενα βασιλόπουλο, άτόφια - φαίνονταν οί φλέβες
τόση έντέλειαν ε Ιχαν. 'Όταν χάλασαν τον Πόρον,
ταχαν πάρει κάτι στρατιώτες και εΙς τ' "Αργος θα τα
πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλλαρα γύρευαν.
'Άντεσα κ ' έγω έκεί, πέρναγα· πήρα τους στρατιώτες,
τους μίλησα· «Αύτα και δέκα χιλιάδες τάλλαρα να
σας δώσουνε, να μην το καταδεχτήτε να βγούν άπο
την πατρίδα μας. Δ ι' αυτα πολεμήσαμεν. (Βγάζω
' δ ινω
'
,
και, τους
τρακοσια
πενηντα
τα'λλαρα) · κι ' οταν
"
φιλιωθούμεν με τον Κυβερνήτη, (δτι τρωγόμαστε),
τα δίνω και σας δίνει δ,τι τού ζηη]σετε δια να μείνουν
εΙς την πατρίδα άπάνου». Και ταχα κρυμμένα. Τότε
με την άναφορά μου τα πρόσφερα τού Βασιλέως ν α
χρησιμέψουν δια την πατρίδα.
[Βιβλίον Γ'. Κεφάλαιον Α'}
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Ό ίίγιο ς Πρωτοσύγκελλος ονομαζόμενος Φραν

τζής, ό ' στοριογράφος τού Κολοκοτρώνη, μσκανε τ ον
φίλο και μού ε Ιπε να τού δώσω ϋλη δι α να φκειάσrι
ιστορία, δτι συνάζει κι ' απο αλλους πολλούς. Τού
ε Ιπα· « 'Η ιστορία θέλει πατριωτισμό, να ε lπnς και
τών φίλωνέ σου και τα καλα και τα κακά, και τοιού
τως φωτίζονται οι μεταγενέστεροι όπου θα τ17ν δια" πεφτουν σε\ Λα
'
j ' θ η . και" τοτε σκηματιβασουν
, να\ μην
ζονται τα εθνη. Θα ε lπnς δ ι α το ν Κολοκοτρώνη, τού
λέγω, και τα καλά του και τα κακά του. - Μπορώ
να εΙπώ ; μού ε Ιπε. "Αν εκεί ό Κολοκοτρώνης δεν τον
απάταγαν, θα γένεταν εκείνο το καλό. - Τού ε Ιπα,
δεν εχω να σού εΙπώ τίποτας». ' Α πο τότε ο,υτε τού
ματάκρινα δι ' αύτο και δια ενα φέρσιμον όπου εκαμεν
σε αύτείνη την ήλικία μιας φτωχής και οι πράξες του
κατάντησαν και εΙναι εΙς τον Δεσπότη τής ' ΑΤΤΙΚής.
' Απο τοιούτους ας λείπrι κι ' ό καρπός τους τών παρά
σιτων, τών ξ ένων τις παλιόψαθες, όπου αύτείνοι κατάν
τησαν την πατρίδα και την θρησκείαν και κλονίζεται
απο τους αθρησκους. ΕΙς τον καιρον τής Τουρκιας
μίαν πέτραν δεν πείραζαν απο τα παλιοκκλήσια· κι '
αύτείνοι οι απατεώνες σύνδεσαν τα συνφέροντά τους
με τους μολεμένους, Φαναργιώτες κι' αλλους τοιού
τους, όπου 17ταν εΙς την Εύρώπη μόλεμα, και μας
χάλασαν τα μοναστήρια και τις εκκλησιές μας 
μαγαρίζουν μέσα κι ' αλλες εγιναν αχούρια. 'Απο τους
τοιούτους γερωμένους πολλους πάθαμεν αύτά· κι ' απο
τους τοιούτους λαϊκούς, στρατιωτικους και πολιτι,
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κούς, αφού χύσαμεν ποταμους αιματα, Κι1lτυνεύομεν
να χάσωμεν και την πατρίδα μας και την θρησκεία μας.
Ό κύριος Πρωτοσύγκελλος εΙς το ίστορικόν του έκ
τάνθηκαν τα φώτα του και ή αρετή του κ ' εγραψε
αντραγαθήματα απο την Βλαχίαν και κάτου. Τον ρώ
τησαν· ((Διατι δεν εγραψες και τών Ρουμελιώτων ; »
'Αποκρίθη· (( τους ε 'ίχαμεν μιστωτούς>) . Πού ε ίχες
αύτα τα πλούτη, παραλυμένε, ασωτε, λοιμικη της
γερωσύνης ; Πότε πολέμησες μόνος σου ; Πές μου
εναν πόλεμον και να μην ήταν Ρουμελιώτης μαγιά·
και να βάστησες μίαν θέση σ' ενα μέρος και να μην
17ταν Ρουμελιώτης, πονηρέ , κ ' έσυ να κέρδεσες νίκη ;
Πι' αν δεν ήταν Ρουμελιώτης, εσκουζες κ' επαιρνες
τα καταρράχια, τα βουνά. Ποιοι βαστούσαν τις θέ
σες είς τα στενά ; Με το ντουφέκι σου χαλάστη ό
Δράμαλης η απο την πείνα και τόσοι αλλοι πασιάδες ;
Ποιοι κόβαν τους ζαϊρέδες εΙς τα στενα τών Θερμο
πύλων και Πέτρα κι' αλλού και τους αφάνιζε ή πείνα
και χάθηκαν ; 'Απο έφύλιους πολέμους και φατρίες
και δέσιμον τα συνφέροντά σας με τους νεκροθάφτες
της πατρίδος ήταν αλλη ή τέχνη σας ; Ποιοι ανάστη
σαν τη φατρία και διχόνοιαν ; <Η ίστορία τους λέγει
και Πελοποννήσιους και Ρουμελιώτες. Δ ιατι ή κακία
σου σε κάνει και διαιρείς το εθνος και δεν ξηγιέσαι
την αλήθεια ; Λες στι οί Ρουμελιώτες εψησαν εΙς την
Πελοπόννησο φακη εΙς το σουφλί. Ποιος εδωσε αίτία
τού κακού ; ΕΙσαι κ' έσυ ένας ό α'ίτιος τού κακού και
φυλακώθης δι' αύτό. Ποιοι Πελοποννήσιοι και Σπαρ148
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τιατες και νησιώτες και Ρουμελιώτες ΠOλέμησαJJ του ς
ξέρει γενικώς ή πατρίδα κι' ό εξω κόσμος, Κα ι ποιοι
τήν αφάνισαν τήν πατρίδα - ε ίναι ή ψυχή τους και 1]
αρετή τους σαν τήν δικ'ή σου - κι' αυτους τους ξέ
ρουν' και τής φατρίας σου τ' αντραγαθήματα και τ α
δικά σου, κύριε Φραντζή, τα ξέρουν, 'Ό σο το εθνος
ε ίχε εις τις αγκάλες του τον Κυβερνήτη, οί τίμιοι
ανθρωποι τον ελεγαν Άγιάννη Χρυσόστομον' δταν
�
τον
\ περι'λ αβες εσυ
φατρια
σου, κ , εκεινον
τον
,
�
, με\ την
,
Ι
εχασες και την πατρίδα γενικώς' δτι τον συβούλευες
δ,τι ijθελες εσυ και ή φατρία σου, 'Όλο αδικημ ένοι
ήστε κι' δλο εφύλιους πολέμους κάνετε, Οί Μαυρο
μιχάληδες σκοτώθηκαν δλοι εΙς τους πολέμους, κι '
δσοι μείναν ζωνΤα1!ΟΙ σερνικοι δλους τους φυλακώ
σετε, και φυλακωμ ένοι νηστικοι ζούσαν μ' ελεος τού
ένού και τού αλλου, Φαίνονται και οί αγώνες και οί
θυσίες αυτεινών, Κι απατήσετε τον Κυβερνήτη και
τον χάσετε' κι' αφανίσετε και την πατρίδα, Και τώρα
εγκωμιάζεστε δλοι ενας τον αλλον, Κι' απο σας τους
απατεώνες κι' δμοιους σας αφάνισε και τώρα ή τζελα
τίνα τα καλύτερα παληκάρια, όπου αδικηθήκανε και
πανε εΙς τις κακες στράτες να φανε κομμάτι ψωμί'
και τους κατασκοτώνουν ' κι' δλες οί χάψες ε ίναι γιο
ματες απο αυτούς, 'Ότι εσείς οί ψωργιασμένοι εγίνετε
κόντηδες κ' εκείνοι όποχυσαν το α ίμα τους οVτε ενα
σίδερον σταυρον δεν εχουν, 'Αναίρεσέ μου ενα Μο
αύτά, κύριε Φραντζή, Τί πλούτη ε ίχε ή φατρία σου
πρώτα δλος ό κόσμος την ξέρουν' και τί εχουν τώρα
Digitized by 10uk1s, Dec. 2009
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φαίνεται. Η' εκείνοι όποi)χαν τα πλούτη πεΘαίνουν
, ο
"
νηστικο ι · κι οπο ι ο ς εχει
'δ ιο χτησιαν την ανει αμα' β'
νέτι είς τους το κο γλύφους και δανείζεται
τρία, τα
έκατο τον μήνα και το διάφορο ν κεφάλι, και σ' ενα
χρόνο του τρώγει το ύπο στατικόν του και μένει ό
νοικοκύρης κι ' ό αγωνιστης διακονιάρης. Και ο ί φίλο ι
τής φατρία ς σας και τώ1! αλλουνών, ψεύτων συντα
ματικών, πιάσαν δλες τις Θέσες και μεράζουν ψέματα
είς τους ξένους κ ' εγκώμια με τις ' φημερίδες τους ' σ
τους το κογλύφους, τ ους ν ομικούς σας, τους αβο κάτους
σας. 'Όλο ι μία μασιά, πο ια φατρία Κυβερνητικη και
πο ια Ψευτο συνταματική. ΤΟ εΘνος αφανίστη δλως
διόλου · και ή θρησκεία - εκκλησία είς την πρωτεύουσα
δεν ε ίναι και μας γελανε δλος ό κόσμος. Οί φατρίες
σας, τονα το μέρ ο ς και τ' αλλο, Θέλετε Θέατρο· το
φκειάσετε κι ' αυτο δια να μας μάΘΏ Τ17ν παραλυσία.
Και δι ' αυτο παίρνουν δυο αδέλφια δυο αδελφές. 'Ό,τι
του λες - ((1] Θρησκεία δεν ε Ιναι τίποτας !)) Και τα
παιδια όπου τα στέλνουν να φωτιστουν γράμματα κι '
αρετή, απο μέσα το κράτο ς κι ' απόξω, φωτίζονται
την τραγουδικη και 1]Θικη του Θεάτρου · και πουλουνε
τα βιβλία τους ο ί μαΘηται να πανε ν' ακούσουνε την
Ρίττα Βάσσω Τ17ν τραγουδίστρα του Θεάτρ ου· δτι
παλαβώσανε ο ί γέροντες, οχι τα παιδάκια να μην που
λήσο υνε τα βιβλία τους. Το γέρο Λ όντο, όπου δεν
εχει ουτε ενα δόντι, τον παλάβωσε ή Ρίτα Μπάσσω
του Θεάτρου και τον αφάνισε τόσα τάλλαρα δίνοντας
κι' αλλα πισκέσια. Δ εν ρωτήσαμεν την Ευρώπη· δταν
ι

'

1 50
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ήταν 'σ την δΙΚ1] μας κατάστασιν ηθελε να φκειάσrι
θέατρα, η τ1]ραγε τις αλλες της άνάγκες κ' εφκειανε
τους ναούς της, να δOξάζrι τον Θεον να τους φωτίζrι
εΙς το καλό, και σκολεια να γιομίζ?) δ μαθητης προ
κοπη κι' άρετή, να γένπ αξιος τής κοινωνίας - και
οχι αξιος τής άπιστίας και παραλυσίας, να πoυλfί
δ ι ' αυτα
"
' του ; Δ ι " αυτεινη
"
τα' βιβλ ια
την προκοπη
σού στέλνει κάθε γονέος το παιδί του εΙς την πρωτεύ
ουσα ; Αύτα τα φώτα να γυμναστfί ; 'Αλλοίμονο σ'
εκείνους δπου χύσανε το α l.ιια τους και θυσιάσανε το
δικόν τους να Ιδούνε τΊ)ν πατρίδα τους να ε Ιναι το
γέλασμα δλου τού κόσμου και να καταφΡΟ1ιιώνται
τ' άθώα αϊματα δπου χύθηκαν !
[Βιβλίον Γ' . Κεφάλαιον Δ '}
,

'Αφού τέλειωσε δ ζωγράφος άπο τα κάδρα, τότε
εστρωσα [να μέρος τού περιβολιού μου με πετραδάκια
τής θάλασσας ασπρα και μαύρα. Ζωγράφισα πρώτα
Ιναν κύκλο και γύρα ήταν λόνχες. Αύτος δ κύκλος
ήταν ή πατρίδα, δπουταν τρογυρισμένη με τις λόνχες
τής τυραγνίας τόσους αΙώνες. Παρ ακάτου ε Ιναι [να
σκυλι ζωγραφισμένο· ε Ιναι δ πιστος δ 'Έλληνας, δπου
φύλαγε την λευτερια τής πατρίδος του τόσους αΙώνες
νηστικος και γυμνος εΙς τα χιόνια, σαν εκείνο τό καλό
Π
σκυ λ"ι οπου, φυλ αγει
τα, προ'βατα απο
το, λυκο.
. αρα'
"
'
κάτου ε Ιναι δυο τραγόπουλα και πολεμούν· ετζι μάθαν
την πολεμΙΚ1] και οί "Ελληνες να λευτερώσουν την
πατρίδα τους. Παρ ακάτου ε Ιναι μια άλαφίνα, βυDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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ζαίνει τ' αλαφάκι της δταν εχωμεν όμόνοια, ετζι
μας βυζαίνει %' εμας ή πατρίδα μας. Παρ ακάτου εί1ιαι
ενα τρανο λιοντάρι και το τρώγει ενα λυκόπουλο· με
την δύναμιν τού Θεού ετζι φάγαμεν τον Τούρκο.
Παρακάτου ε ίναι ενα δέντρο φορτωμένο καρπον κ'
εχει ενα σακκουλάκι ενας δυστυχης 'Έλληνας όπου
πολεμάγει να μαζώξπ τον %αρπον τών αγώνων του
' Λεγει
- οι" κακες α'βδε/
"
%αι" τον χτυπουνε
ο
" ι λ ες. Τους
'Έλληνας. «Φευγατε απο τον %αρπον τού δέντρου μου·
μού το τρογυρίσατε - θα σας τζακίσω τα πόδια» .
Παρακάτου ε Ιναι ενας Cίλλoς 'Έλληνας γενναίος, καλα
αρματωμένος· φυλάγει βάρδια δια την λευτερια τής
πατρίδας του, όπου λευτέρωσε με το α Τμα του, να μην
τολμήσπ να την πειράξπ κανένας. Παρακάτου ε ίναι
ενα τρανο λιοντάρι κ' εχει τα νύχια του ρίξπ είς τον
δυστυχΓί απάνου σ' εναν 'Έλληνα και θα τον ξεκλούσε.
Προσκαλέστη τον Θεον και με τήν λόνχη του ό 'Έλ
ληνας το σκότωσε. Παρ ακάτου ε ίναι οί κολωνες τού
' Ολυμπίου Δ ιος και ή Πόρτα (ή Πύλη τού 'Αδριανού.
Σ η μ . Βλαχογιάννη) και το σύβολο ή κουκουβάγια.
Παρακάτου ε ίναι ενας χορος όπου γένεται· ενας με
σκουτια φράγκικα χορεύει μ' εναν 'Έλληνα . . . (μία
λέξις δυσανάγνωστος). Ό φραγκοφορεμένος θέλει
τον δικό του χορό, ό 'Έλληνας τον δικό του και θα
μαλώσουνε όγλήγορα, δτι δεν μπορεί να μάθπ ενας
τού αλλου το χορό. Παρ ακάτου είναι ό Έλληνικος
και των Τούρκων ό πόλεμος και βλέπεις πεζούρα
και καβαλλαρία καί πλήθος σκοτωμένους. Παρακάτου
•
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ε ίναι οί 'Έλληνες οί αγωνισταί, όπου πολεμο ύσαν
δια την λευτερια της πατρίδας, καταπληγωμένοι'
ε ίναι και βόδια ζωγραφισμένα, κάρρα, όπου κουβα
λούν πέτρες, φουσκιές και φκειάνουν οί αγωνισται
τών νέων αφεντάδων τα σπίτια και τα ύποστατικά.
[Βιβλίον ΓΙ. Κεφάλαιον ΕΙJ
Εις τα 1843 ό Πωλέτης άπο τα Παρίσια μου συ 
σταίνει εναν σημαντι;�oν Γάλλον περιηγητή, μογραφε
προκομμένον πολύ, 'στορικόν, θέλει να μαθαίνn τους
αγcvνες μας και να γνωρίζεται με τους αγωνιστές
κι' άλλα πληθος προτερήματα μΟγραφε. "Ηταν δύο
αύτείνοι συντροφεμένοι κ' ενας διερμηνέας τους. Τον
μεγάλον άντρα αύτον τον ελεγαν Μαλέρμπη . "Ήρθαν
εις το σπίτι μου, δεν μ' η υρανε και κατέβηκαν εις
τον Κ17ΠΟ μου όπου εργαζόμουν και 'ημουν αποστα
μένος και καθόμουν να ξεκουραστώ, 'Έρχονται με
ρωτάνε δια τον Μακρυγιάννη, τους λέγω' «'Εγω
ε ίμαι» . ΙΊιΙού λέγει ό διερμηνέας τους' «Με γελας 
Τού λέγω, σα σε γελάγω, σύρτε να τον βρητε)). Τότε
:) \ - ,J:,/ταν κι ' α''λλ οι αν
'' θρωαφου τους ε ιπα « ε ιμαι εγω))
ποι και τους ε'ίπανε και τους βεβαίωσαν - τότε μού
δίνουν το γράμμα. 'Αφού το διάβασα το γράμμα, μού
λέγει αυτος ό σοφος άντρας δτι' «Δεν ελπιζα ναυρώ
σε τοιαύτη κατάστασιν εναν αγωνιστη της Έλλάδος.
- Του λέγω' καλα τον ηυρες η άχαμνά ; - 'Όχι να
ε ίν αι σ' αυτείνη την άχλιότη. - του λέγω' οί ευερ
γέτες μας οί Ευ(!ωπαίγοι ετζι θέλησαν να μας κάμουν
'

-

:)

...,

'

'Τ

,.
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ιεμας τους αγωνιστάς' δμως τους φίλους τους κα
κόλακές τους τους ευτύχησαν πολλα καλά. Οί τίμιοι
θέλουν να ζήσουν κι' αυτείνοι είς την ματοκυλισμένη
τους γης κι' αγωνίζονται και κοπιάζουν να υπάρξουν
κι' αυτείνοι είς την κοινωνία δσο έχουν τ' αμανέτι
τού Θεού είς το σώμα τους και ε ίναι ζωντανοί. 'Όταν
πεθάνπ ό ανθρωπος, δεν έχει ανάγκη απο τίποτας.
ΝΙ' δλον τούτο τώρα, όπου ζούμε1Ι, δλοι οί τίμιοι 'Έλ
ληνες ευκαριστούμεν τους Φιλέλληνας είς τον κόπον
όπου έλαβαν δια να μας σκηματίσουν κ' εμάς εθνος,
όπου 1ίμαστε τόσους αίώνες σ' ένού λιονταργιού τα
νύχια. - Μού λέγει, ενα θα σάς βλάψπ εσας, το κε
φάλαιον τ1Ίς θρησκείας, όπου ε ίναι αυτείνη ή ίδέα
'σ εσάς πολυ τυπωμ ένη - Δ ια τούτο ε ίπα κ' εγυ)
δτι ευκαριστούμεν τους ξένους προστάτες μας, δτι
ε ι'δαμεν τ1ιν διάΘεσίν τους είς αυτο το κεφάλαιον' δτι
δεν τους δίνομεν χέρι οί 'Έλληνες, δτι δεν κάνομεν
nιν ϋρεξή τους, και μας κατατρέχου1Ι και αυτεϊνοι
και οί εδικοί μας όπου μας κυβερνούν τοιούτως κατα
τις συνβουλες τcjj ν πρέσβεων κι' αδικούνε δλους εμι1ς
τους αγωνιστάς' και σκάβομεν και ταλαιπωριόμαστε'
κι ' ι'ίλλοι δεν ύπο φέρνουν nιν καταφρόνεση και πανε
σε κακες στράτες. Και τους πιάνουν αυτείνοι όπουχουν
την εξουσία και τους κρένουν με τον νόμο τον δικόν
'
C' \ μας εστειλαν οι
τους και, βανουν
το κοπι'δ ι, οπου
φωτισμένοι και 1]μεροι /ΙνΘρωποι της Ευρώπης, και
κόβουν εμας τους ι'ίγριους 'Έλληνας. Και ε ίναι τόσοι
κομμένοι , κι' δλα τα μπουντρούμια τών Βενετζάνων
.

,
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και οί χάψες γιοματες. Και ποιοι ε Ιναι αυτε ί11ΟΙ όπου
σκοτώνονται και ε Ιναι χαψωμένοι ; 'Όλο οί αγωνι
σταί- σλο απο 'κείνους όπου βάστηξαν την θρησκεία
τους τόσους αίώνες με τους Τούρκους - και τους
'
t
'
'
καναν τοσα μαρτυρια και την βαστης
αν' και λ ευτερωσαν και την πατρίδα τους αυτείνοι με την θρησκεία
τους, όπου ηταν πεντακόσιοι τουρκοι εΙς τον αριθμον
κι' αυτείνοι ενας και χωρις τ' αναγκαία του πολέμου
και την μάθησιν οί πεQισσότεροι' και τ' If.ρματά τους
δεμένα με σκοινιά. Και ή πίστη είς τον Θεον - λευτέ
ρωσαν την πατρίδα τους. Και οί φίλοι εσας τών ξένων
δικοί μας κυβερνηται, όπου μας κυβερνουν, θέλουν
να την ξανασκλαβώσου11• 'Όμως απο τουτο όπου ακού
γω κι' απο την ευγενείαν σας, του κάκου κοπιάζει
1] Ευρώπη, όπου επιστηρίζει τους τοιούτους ανθρώ
πους. 'Όσο νά καταστρέψ'Π την αρεn], δεν σώνεται'
στι χωρις αρετη και θρησκεία δεν σκηματίζεται κοι
νωνία, ουτε βασίλειον. Και πραμα τζιβαϊρκον πολυ
τίμητο, όπου το βαστήξαμεν είς την τυραγνία του
Τούρκου, δεν το δίνομεν τώρα, οVτε το καταφρονου
μεν οί 'Έλληνες. Ή ευγενεία σου απαρατιέσαι απο
την θρησκείαν σου ; Κι' αν γυρίσω εγω και οί If.λλοι,
πώς θα μας θεωΡ1ίσ'Πς τίμιους ανθρώπους εσυ ό τί
μιος ; Και τί i!χεις εσυ δια 'μένα τί δοξάζω εγώ ;
Και διατι να φροντίζω εγω δια σένα τί δοξάζεις ;
Ό Θεος ας θεωΡ1]σ'Π του κάθε ένου την γνώμη, ε Ιναι
φροντίδα αυτεινου. Σε παρακαλώ, ένα παρόμοιον
να μην το είπυς αλλουνου 'Έλληνα, στι θα βλαφτυς.
ι

ι

,

,
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'Εμένα όπου μού το είπες σοVδωσα n}ν άπάντηση'
κι' αχι τού λόγου σου να μού το είπfjς δεν σ' άκούγω,
άλλα κι' ό Θεος ό δικός σου να μού το είπfj, δεν σα
λεύει το μάτι μου Ι Να μην το είπfjς άλλουνού κι'
άντέσπς Ι» . . . Τού ε Ζπα και πάλε να μη ματαειπfj
σε κανέναν περι θρησκείας. Αύτος ήρθε ώς κατηχητής.
Πήγε είς τις επαρχίες κι' αρχισε πάλε n}ν κατήχησ/ν
, "
, ε"β ω.αν
'
του και, τον
" δεν
' σωτ?Ι ' αν
εις τις φημερι'δες. Δ
φρον/ζεταν και ξαναμιλούσε δια θρησκε/α, θl1μεναν
τα κόκκαλά του είς την <Ελλάδα και τότε θαλεγαν
θερία τους "Ελληνες - διατι δεν θέλουν ν' άλλάξουν
την θρησκε/α τους.
[Βιβλ/ον Γ' . Κεφάλαιον ΣΤ'}
Μίαν βραδια εκανα την προσευκή μου, λυπημένος
πολυ δια την κατάστασιν τής πατρίδος, κ' επεσα και
κοιμ1Ίθηκα. Βλέπω είς τον υπνο μου δτι άπο πάνου
το σπ/τι μου ήταν ενα πλήθος περιστέρια κι' ενα
δρνιον τα κυνηγούσε και τατρωγε' κι' αλλα τα ξεκλού,
'
βλ εποντας
συναχτηκαν
σε και τα πεταγε κατου. Α υτο
"
πλ1Ίθος ανθρωποι και μού φώναζαν' «Μακρυγιάννη,
βάρε αύτο το αρνιον όπου καταφάνισε τα περιστέρια !))
του ς ελεγα' «ΕΙναι πολυ ψηλά, τί να τού κάμω ;))
'Αλλού υστερα πα/ρνει το αρνΙΟ1Ι ενα περιστέρι είς τα
Ι
J;
,
Ι
και\ 11ταν ενας γκρενυχια του και' κατεβαινει κατου'
μνος και είς τα χε/λια τού γκρεμνού κάθεταν και
τατρωγε. Τότε αλος α1Jτος ό κόσμος με φωνάζουν
να πάγω να το πιάσω. του ς λέγω' «Να πάγω jIcl το
\

\

,

,
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πιάσω μού βγάζει τα μάτια με τα νύχια του». τους
ε ίπα κ' εφκειασαν ενα μεγάλο παλούκι και τομπηξαν
εΙς την γη . και τους ε ίπα και μοφεραν και μίαν χοντρη
τριχια και την εβαλα και την πέρασα εΙς το παλούκι
και την εδεσα καλά' και τότε εδωσα τη μια ακρη ένού
άπο τον λαον και την αλλη την ακρη τ?)ν πηρα έγω
και τους ε ίπα' « Τ(όρα όπου τρώγει το περιστέρι, εχει
το νού του έκεί' να παμεν να τού δέσουμεν τα ποδά
ρια του με την τριχιά' το παλούκι θα το βαστήσrι».
Τού περάσαμεν τις ακρες τού σκοινιού, το δέσαμεν
χωρις να μας νoιώσrι. 'Αφού τελείωσε αυτο το περι
στέρι, κάνει να πάρrι φτερον κρεμάστη κάτου με το
- τα, φτερα, του. Τοτε
και,
κεφαΛΙ
και\ βαρουσε
"
' ξυπνησα'
'
ε ίπα θα δέσουμεν τον Βασιλέα με νόμους. Αυτο το
ονειρον το ε ίδα πριν την τρίτη Σεπτεβρίου ως πέντε
μη νες .
[Βιβλίον Γ'. Κεφάλαιον ΣΤ'J
Μπαίνοντας εΙς τα πράματα ό Μαυροκορδατος
και οί συντρόφοι του διάταξαν να γένουν οί πρώτες
έκλογες τών βουλευτών της πατρΕδος δια να στερεω
θούν νόμοι πατρικοι και να πάγη σμπρος ή δυστυχι
σμένη και ματοκυλισμένη πατρίδα με τον Βασιλέα
της, να σωΘούν τα δεινά της. ΝαρΘούν αντιπρόσωποι
τού 'Έθνους, της μπιστοσύνη ς του και τ?Ίς έκλογης του,
αυτο 17 'Εκλαμπρότης του και ή συντροφιά του δεν
το θέλουν ουτε αυτείνοι, ουτε ό Λάγυνς, ουτε ό Πισκα
τόρης, ουτε ό Πρόκενς, αλλα Θέλουν κοπέλια τής συ1ΙDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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τροφιας τους δια να προκόψουν ηιν πατρίδα. Κάνει 1]
Κυβέρνηση επέβασες παντού εΙς το Κράτος και χύ
θηκαν α'ίμ ατα κι' άφανίστη ό κόσμος - κ' εδωσε και
νέον παράδειγμα νέων εκλογών δια ν' άκολουθουν
και οί αλλες μ' αύτον τον πατριωτισμον κι' άρεηί,
δια να λέπrι ή πατρίδα και οί τίμιοι ανθρωποι τον
ολεθρό τους. Και κατακομμάτιασαν τους άνθρώπους
και τους διάγειραν· και σκοτώνεται άδελφος με τον
άδελφον και κυτάγεται ενας "Ελληνας με τον αλλον
δπως κύταγαν τους Το ύρκους δταν τους πολεμούσαν.
Και παντού θέλει να μπαίνrι ή 'Εκλαμπρότης του ό
κύριος Μαυροκορδατος, ν' άκούγεται εΙς ηιν Εύρώπη
στ' ε Ιναι μέγας και πολύς- κι' δλοι οί ανθρωποι δταν
πίνουν νερο να σμώνουν εΙς το ονομά του δια το καλο
όπου εκαμεν εΙς την πατρίδα του αύτος και οί δμοιοί
του άρχη και τέλος - όπου την γύμνωσαν άπο ήθΙΚ1],
άπο θρησκεία, άπο πατριωτισμόν. Κατατρέχουν δσους
ταχουν δλα αύτα κι' άδελφώνονται με την κακία, με
τον δόλο και με την άπάτη.
[Βιβλίον ΔΌ Κεφάλαιον Β'}
'Ήρθετε εσεις οί μεγάλοι μας πολιτικοι να μας
λευτερώσετε, δταν σηκώσαμεν την επανάστασιν μόνοι
μας κι' άγωνιζόμαστε τις πρώτες χρονιες με τους
σημαντικους της πατρίδας μας πολιτικους - φαίνεται
ό άγώνας εκεινος κι' ό πατριωτισμος και ή άδερφοσύνη
όπουχαμεν άναμεταξυ μας. 'Όταν κοπιάσετε εσείς,
μας γυμνάσετε την διχόνοια, μας φέρατε τις φατρίες
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'' 1 "
'
κα ι, τ ' αλΛα
τ αγαθ α·' και, κακοβα'λετε το' δυστυχισμ ενο
δ
Κ
αΟύ)ον εθνος. Πρωτόηφερες Τ17ν ιχόνοιαν εσύ, ύρ ιε
111αυροκορδατε, κι' άπο αυτο αλλο ι καπεταναίοι
πήγαν όπίσου ε Ις τους Τούρκους, αλλους ηθελες με
τους νόμους σου να τους σκoτώσrις. Θα. σκότωνες
τον Καραϊσκάκη · που θα τον ε δρισκε ή πατρίδα δταν
ξαναγιόμωσε Τουρκιά ; Δ εύτερος ερχεσα ι εσύ, κύρ ιε
Κωλέτη· θα σκότωνες τον Δυσσέα - και υστερα δεν
γλύτωσε απο σένα· που θα τον εύρίσκαμεν μ ' εναν
τεσκερε να διώξrι δώδεκα χιλ ιάδες Τούρκους, όποJταν
περι σσότερο ι αλλοι ε Ις το Γριπονήσι και Ρωπο κι'
άλλού, και πρόσμεναν κι ' αυτείνη την δύναμιν ν ' άφα
νίσουν δλη την 'Ελλάδα, κι' αυτο τους νέκρωσε δλα
τους τα. σκέδια ; "Αν ηταν κακοι στρατιωτικοι εκεί
νοι κ' εσείς καλοι πολιτικοί, τους κάνετε κ ι ' αυτους κι'
δλο το στρατιωτ ικο ν καλο και με πε ιθαρχίαν. "Αν
ησουιιε εσύ, κ'ύριε 111εταξα, καλός, εκανες τον Κολοκο
τρώνη πλέον καλύτερο . '"Ηταν καλο ς πατριώτης,
αλλα οί δικές σου συβουλες δλο σε εφύλ ιους πολέμους
τον κ ινούσανε και σε μεγάλη δ ιχόνο ια με τους πατρ ι ώ
τες του· και κάποτε τον γύριζες με το ενα κόμμα και
κάποτε με το αλλο. Και χύνονταν τόσα αθώα α'ίμ ατα.
Σας ερωτώ, εσας τους ι Εκλαμπρότατους και μεγα
λόγνωσους πολιτικους της Έλλάδος αρχη και τέλος·
αν ηρθετε απο καλωσύνη σας να μας φωτίσετε, να
μας λευτερώσετε, δ ιατι να χυθούν αύτα τα α'ίματα
όπου χύθηκαν και ή πατρίδ α να ε ίναι ε Ι ς την κατά
στασιν όπου είναι ως Τ17ν σήμερον, και να. γένη αύτείνη
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ή δυστυχία γενικώς εΙς τους τίμιου ς ανθρώπους ;
Κα ι να θέλουν οί 'Άγγλοι, οί Γάλλοι, οί Ρούσσοι , οί
'Αουστριακο ι η αλλο κράτος να μας κυβερνήσουν με
τό μέσον τό δικόν σας ;
Ή άφεντιά σας, οί ξενοφερμ ένοι πατριώτες, ήστε
και οί πρώτοι πολιτικοι και οί δεύτεροι κα ι οί τρίτοι
, , Ι
\
Ι
και οι τεταρτοι
και οι πεφτοι και οι εχτοι κι ακομα
�

,

�

,

'

1:

<:1

εΙς δλα τα πράγματα τής πατρίδας- αν ε ιχετε άρετη
κι ' όμόνοια, γένονταν αυτά ; Δ ιατιμιέταν τό δυστυχι
σμ ένο, τό άθώον 'Έθνο ς ; Μπαϊναν δλοι οί μπερμπάν
τες παντού ; Πότε συβουλέψετε τό στρατιωτικόν
πατριωτικώς, κι' αυ τό έβήϊ,ε άπό τα καθήκοντά του
κα ι δεν σας ακουσε ; Μεγαλύτερον ε ιχαμεν εΙς την
Πελοπόννησον τόν Κολοκοτρώνη· δπως τού λέγετε
ετζι εκανε· «πολέμα ύπερ τής πατρίδος», πολέμαγε·
«κάνε έφύλιους πολέμους» , εκανε. 'Ήταν ό Δυσσέας
εΙς την 'Ανατολικη Ελλάδα· άπό τίνο ς συβουλη
, '
Ι κ , ε"βαλε το\ καλ αμαρι
' κ εγινε
ξε το\ ντουφεκι
επετα
πολιτικός και φατριαστη ς ό στρατιωτικός ; 'Απο δΙΚ1]
σας. 'Έστειλε ό κύριος Κωλέτης εΙς τόν Δυσσέα τόν
'Αλέξη Νούτζο κα ι τόν σκότωσε αυτόν κα ι τόν γεν
ναϊον και τίμιον Παλάσκα. Ό Δυσσέας τους σκότωσε,
άλλα ό Κωλέτης και ή συντροφιά του τους εστειλε
η έκεϊνοι σκότωναν τόν Δυσσέα, η ό Δυσσέας αυτούς,
οφελος τού Κωλέτη και τής συντροφιας του ήταν.
'Ύστερα σκότωσε και τόν Δυσσέα.
ΕΙπα τα πατρικά σας αΙστήματα κα ι τόν πατριωτι
σμόν όπου δείξετε δλοι σας, όπου κοπιάσετε να μας
•

,

,,

-
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λευτερώσετε. Α υτείνο ι ε Ιναι ο ι αγωνες σας. Ε'/,χαμεν
τόσα σπίτια σημαντ ικα και ε Ις την Ρούμελη και ε ίς
την Πελοπόννη σο και νησι ά, όπου πραματ ικως θυ
σιά σαν δ ια την πατρίδ α. Πού ε Ινα ι τώρα ; Χάθηκαν
τα περ ι σσότερα. τα πα ιδ ιά τους και πολλοι όπου ζού
νε από αυτου ς στραβώνουν μυίγες μέσα ε Ις του ς δρό
μους τής ματοκυλ ισμένης πατρίδας τους. Θυσιάστηκαν
απΌξω όρθόδοξο ι χρ ιστιανο ι κα ι σκοτώθηκαν τόσο ι
σ ημαντι κο ι αρχηγοί, τόσο ι νο ικοκυραίο ι - τα πα ιδ ιά
τους κι ' δσο ι ζούνε λ ένε « ψωμάκω οί περ ισσότερο ι ,
και πο-δν ' το ; ' Εσας σας τ ιμήσαμεν, σας δοξάσαμεν,
σας κάμαμεν ' Εκλαμπρότατους, αντιπρόσωπους ε Ι ς
τ α δυνατα εθνη. Κα ι πληρώνεστε χοντρους μιστούς.
'Ότ ι σας κάμαμεν σημαντικους και βέβαια θέλετε
και καλους μιστου ς ν α ζήσετε. 'Ενφ έμείς κα ι πρωτα
και τώρα ζούμεν Όπως μπορέσωμεν - Όμως οί 'Εκ 
λαμπρότητές σας δεν θέλομεν ν α κακοπορέψετε ' κ ι'
αν σας Ιδούμεν δυστυχείς λυπώμαστε κ ' ευτυς θαν '
αναπάψωμεν τα δε ινά σας. Κι ' ώ ς τίμιο ι ανθρωπο ι αυτο
πρέπει ν α κάμωμεν δ ια ν ' αναστή σωμεν στύλους ε Ις
την πατρίδ α μας άπο άνθρώπου ς αξιους ν α την βοη
θούν, καθως κάνουν Όλα τα εθνη. ' Εμείς αυτο άρχη
κα ι τέλος το άκολουθούμεν ε Ι ς την ' Εκλαμπρότη σας "
ή ' Εκλαμπρότη σας τί κάμετε σ' έμας ;
ΕΙς την ' Αθήνα μ ε δυο χιλιάδες ίππικο τού Κιου
τάγ ι α και με πλήθο ς πεζικον σκοτώθηκαν 'Έλληνες
έφτακόσο ι η οχτακόσο ι' σε μι α έκλογη τού ' Εκλαμ
πρότατου Μαυροκορδάτου κα ι συντροφιας τους ε Ις
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την Μεσσηνίαν και Σπάρτη οί σκοτωμοι πέρασαν
αύτον τον άριθμόν. Κα ι οί κάτοικοι καταφανίστηκαν
κι' άπο κατάστασιν κι' άπο ζωντανα κι ' άπο δενδρο
φυτείες. 'Άσε τού Κωλέτη - οϋτε γράφονται, οϋτε
θέλουν γραφτούνε οί προκοπές του. 'Όμως αύτος
δικαιολογιέται, δτι ή έδική σου ή συντροφιά, κύριε
Mαυρoκoρδίiτε, ανοιξε αύτείνη την στράτα. Και πόσοι
χάθηκαν και χάνι.ινται ως την σήμερον και πόσοι θα
χαθούμεν άκόμα κ ' έμείς δεν ξέρομεν. 'Ότι τα φώτα
κι ' ό πατριωτισμος φαίνεται ως τ17ν σήμερον όλουνών.

1'α 3υο κεΙμενα που άκολουθουν άπoκαλuπτoυν, μΙ: τρόπο
έντυπωσιακό, συγκλονιστικό, την παλληκαρια καΙ το ·ηθος του
MακρυγιάννΊJ, Ι:τσι καθως άντιπροσωπευουν το λόγο καΙ το Ι:ργο,
την πΙστη καΙ την άγρυπνια του για το καλο της πατρΙ3ας,
το φλογερό του πάθος για λευτερια καΙ 3ικαtoσυνη.
1'0 πρωτο εΤναι δ δρκος (πρωτο δρκο της 1'ρΙτης Σε
πτεβρΙου τον χαρακτήρισε δ t3ιος. Βλ. 'Αρχείον Μακρυ
γιάννη, Α', σ. 2 7 8 ) που ύπ-ηρξε το θεμέλιο για την προετοιμα
σΙα του άγώνα να στεριωθεί συνταγματικο πολΙτευμα στον τόπο
μας. ΣΙ: άντΙγραφο του δρκου δ MακρυγιάννΊJς σημειώνει :
«'Όρκος όπου δρκιζα τους άνθρώπους ιΧπο μέσα το Κράτος
κι' άπόξω, κ' Ι:γινε Τι μεταβολ-η της ΤΡΙΤΊJς ΣεπτεβρΙου. "Εχει
το χαρτΙ περΙτου άπο όχτακόσες ύπογραφές. 1'63ωσα του ύπουρ
γου Λόντου να δικιώση τους άνθρώπους μ' άριστεία, κι' αότος
τGίδωσε των συντρόφων του Καλλέργψ>. ( 'Αρχείον, Α', σ.
282 ) .
Σχετικ-η μ ε τ-ην προετοιμασΙα του κιν�μoιτoς γιΟι την έφοιρ-
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μογ'η ΣυντιΧγματος, στην οποία πρωτοστατουσε ο ΜακρυγιιΧν
νης, είναι κα! 'ι] μαρτυρία του άγωνιστη του ΕΙκοσιένα: ύπο
στριΧΤ'lJγου 'Αντώνη Γεωργα:ντα. 'Ανα:φέρετα:ι σε συνocντησ� του
με το ΜακρυγιOCννη, τον 'Avapioc Λόντο, κα:! τον 'Ανaρέα:
Μεταξα, στο σπΙτι του Μα:κρυγιOCννη.
«'Η κυρΙα: Μα:κρυγιOCννη-γρOCφει-μας ώaήγησεν εΙς τον x'ijJtov
εΙς Itv θολωτον μέρος κOCτωθεν των στυλων του 'Ολυμπίου Διός.
Έχει ο Μα:κρυγιOCννης είχεν άποθήκα:ς otvou κα! των τοιοuτων,
έσωτερικως ai: 1]ΤΟ περιποιημένον με κα:θίσμα:τα:. ΕΟρομεν λοιπον
καθημένους έκει τους auo τοuτους (aηλ. τον Mα:κρυγιάνVΗ κα:!
το Λόντο ) . 'Αμέσως ai: ο Μεταξας εύρέθη σuμφωνος καΙ είπεν
οτι παραaέχεται την ιaέαν των πληρέστατα: aLιX την ευημερία:ν
της Έλλάaος, κα:ι πρέπει να ένεργήσωμεν ιΧποτελεσμα:τικως.
Συσχεφθέντες λοιπον ιΧπεφασίσαμεν οτι είνα:ι άνάγκη να προ
σελκuσωμεν πρόσωπα: τα οποια: να είνα:ι &ξια: προς έκτέλεσιν
του σωΤ'lJρίου αυτου �ργoυ της εΙσα:γωγ'ijς του Συντάγμα:τος.
'Εμείναμεν ai: σuμφωνοι δτι εΙ μεν ο βα:σιλευς 'Όθων aεχθη την
μεταβολην να κατορθώσωμεν να aια:τηρηθη α:υτος εΙς τον θρό
νον, Μν ομως κα:! άντισταθη, τότε να έπέλθη Υι aέουσα: �νoπλoς
Μναμις καΙ να φέρη το άποτέλεσμα. 'Επίσης έσυμφωνήσα:μεν
οπως εΙς ολην την έργα:σίαν μας αυτην να μη γράφωμεν έπιστο
λάς, να συνεννοώμεθα al: μόνον προφορικως μετα των ιΧπεσταλ
μένων φίλων, κατεβάλαμεν ai: άνα έκατον aραχμας ο καθεΙς aL'
!:κταχτα �ξοaα, και &ν γίν() άνάγκη άπεφασίσα:μεν να κατα:
θέσω μεν κα:ι C1.λλα:ς. Έπίσης έμείναμεν σuμφωνοι οτι οσοι έξ
Υιμων των έν τη συνομωσίq: �χoμεν σχέσεις μετα των Αυλικων,
των όπουργων και C1.λλων όπα:λλήλων, να έξακολουθωμεν aLIX
τηρουντες α:υτας κα:ι πολιτευόμενοι με τον σχοπον να γνωρί
ζωμεν τΙ ένεργει Υι Κυβέρνησις, κα:Ι Μν γίνη τι γνωστον έκ των
συμβουλίων μας να γνωρίζωμεν τι μέτρα: θα λάβη Υι Αυλη κα:ι
'η Κυβέρνησις. » . (Α. Γ ε ω Ρ γ α ν τ ii, '1στορικα άπομνημο
νεuμα:τα τ'ijς βα:σιλείας 'Όθωνος, περ. «Πα:ρνασσός», τόμο Ε'
( 1 8 8 1 ) , σ. 837 ) ,
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Υ-ρυγιOCννη καΙ την εύρότερη όργOCνωση τοϋ κιν'ήματος στΙς
Ιπαρχίες, πλ�θαιναν καΙ οΙ ύπογραφες κOCτω &πο τον Ορκο. Το
κείμενο τοϋ ορκου, στον πρώτο τόμο τοϋ 'Αρχείου ΜακρυγιOCννη ,
σ. 2 7 8 - 2 7 9. Πρώτος ύπογρOCφει ό Mακpυγιocνν'�ς κι' &κολου
θοϋν οΙ ι3ίλλες ύπογραφες (σ. 2 7 9 - 282 ) . Στο τέλος Τ'�ς πρώτης
παραγρOCφου �χει συμπληρωθεί &ργότερα, οπως λέει ό ΒλC'l.χο
γιOCννης, Τι φρOCση : «ΣωτηρΙC'Ι. της πατρίδος, Έθνικ-η Συνέλεψη,
Σόνταμα». Ό ΒλαχογιOCννης διευκρινίζει, Ιπίσης, πως ό 'Μα
κρυγιOCννης με τη λέξη «κυβερνητικοί» έννοεί τους όπαδους τοϋ
Καποδιστριακοϋ κόμματος καΙ οτι οπου στο κείμενο όπOCρχουν
τρείς τελείες ( . . . ) σημαίνει πως στο χειρόγραφο οΙ λέξεις
είναι δυσανάγνωστες η φθαρμένες.
ΤΟ δεότερο κείμενο είναι Τι διαθ�κη του, γραμμένη σε στι
γμες κρίσιμες, πρΙν &πο το χOCραμα της 3ης τοϋ Σεπτέμβρη.
Άφοϋ πρoσευχ�θηκε-oπως Ιξομολογείται στ' «Άπομνημονεό
ματOC» του-κι' �φκιασε τη σημαία με τΙς λέξεις «'Εθνικ-η Συνέ
λεψη, Σόνταμα», συνεχίζει: «Λέγω : «ΕΙς το ΙJνομα τοϋ Θεοϋ
xC'l.t της βασιλείας του σηκώνεται Τι σ·�μαίC'l. της πατρίδος ! » ΚαΙ
την είχα ετotμη. Τελειώνοντας αύτο �φY.ειασC'l. την διαθ-ήκη μου
(οτι ι3ίλλαξC'l. ΙδέC'Ι. το να καγοϋμεν ολοι' είπα μπορώ να βγώ �ξω
καΙ να σκοτωθώ. ΤΟ λοιπον σκοτώνομαι έγω καΙ μένουν αύτεί
νοι οΙ &aόνατoι. 'Όλοι οΙ 'Έλληνες δεν είναι θερία ) . ΦκειOCνω
την διαθ�κη μου κ' έ:βαλα xC'l.t κηδεμόνες τίμιους &νθρώπους».
Σέ σ-�μεΙωση, έξ αλλου, που συνοδευει &ντίγραφο της διαθ-ήκης
αύτ� ς, ό ΜακρυγιOCννης γρOCφει : «Διαθ�κη της τpίΤ'� ς Σεπτε
βρΙου, όπου μ' είχαν κλεισμένον πεζοόρα και καβαλλαρία xC'l.l ·1]
χωροφυλακ-ή. Έγω αντεσα μ' �ντεκα &νθρώπους κι' IJaot αλλοι
�pχoνταν μιντOCτι ' σ έμένα τους χτuποϋσC'l.ν καΙ δέν μποροϋσαν να
�μπoυνε μέσα. Έγω ημουν &γαναχτησμένος IJTt εtπαμεν να βα
ρέσωμεν τΙς δόο ΣεπτεβρΙου καΙ μας &πOCτησε ό Καλλέργης xC'l.t
οΙ ι3ίλλοι καΙ κιότεψαν. Κ' εγώ είχα τους &νθρώπους μου εΙς το
περιβόλι μου κατα την συνφωνΙαν μας, καΙ δέν θέλησε το TC'l.XTι
κον κι' ό Καλλέργης να βC'l.ρέσουν. Και κόντεψα να χαθώ κ' έγιJ> ,
αν ό Θεος δεν μ' �σωνε. ΚαΙ σαν δέν βOCρεσC'l.ν έκείνη τη νόχτC'l.
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έδιάλυσα τους άνθρώπους Χαι εΙς τις 2 του μηνος �μoυν πολιορ
'
χ"ημένος. Κι' αύτείνη ή άγανάχτηση μ !:χαμε χι' άποφάσισα να
χαγώ μ' δλα μου τα παιδιά' δη χι' αύτα νΥ.μεναν πΙσου θα ήταν
χαταφρονεμένα χαΙ χαμένα. ' Αφου άποφάσισα αύτό, άχουγοντας
'
'
τ άνήλιΧά μου παιδια όπου Χλαίγαν χ �να &ς δεχαπέντε μηνών
"ηταν σα να το θέρμισες με βραστο νερό, τότε άποφάσισα xIΧι
πηγα χ' !:xαμIΧ τ�ν προσευχή μου χ' !:φχειασα τ-�ν σημαία χι' αύ
τείνη την δΙIΧθήxη, την όποία την σ'ημειώνω εδώ, οτι Τ'�ν Ι:φ
χε ιασα έχεΙνη τ-�ν τρομερ·η ι'� pα». ('Αρχείον, Α' , σ. 3 1 0 - 3 11 ) .
, AπoσπάσμlΧτlΧ άπο τ α δυο αύτιΧ χείμενα συμπεριλήφτηχαν
στο !:ργο, παρουσιάζονται δμως όλόχληρα έδώ, για να φανεί,
έντυπωσιαΧά, ή λάμψη της λεβεντιας χαΙ της άλήθειας τους,
λάμψη που φωτίζει, XIΧΛUτεpα, την raLIΧ τ"η φυσιογνωμία του
"Μιχχρυγιάννη.

Είς τ' όνομα τού Θεού. Βάλε την αγαθή σου Θέλη
σιν, Κύριε Παντοδύναμε, να μας φωτίσrις και να μας
ένώσrις και να μας δυναμώσrις να λευτερώσουμεν τους
αδελφούς μας όπο-δναι είς την τυραγνίαν τού Σουλτά
νου και να λαμπρυΘfj ή πατρίς μας, ό Θρ6νος, και να
δοξαστfj ό Σταυρο ς και ή Θρησκεία μας.
Όρκιζ6μαστε οί ύπογραμμένοι είς τ ' όνομα της
Άγίας Τριάδος και πάντων τών άγίων και της αγαπη
μένης μας πατρίδος δτι ν α ε'ίμαστε καΘεαυτο 'Έλληνες
κι' αγαΘοι πατριώτες και ώς τοιούτοι να φVλαμε η}ν
πατρίδα μας απΌ κάθε κακον και δ6λον κι' απάτη απΌ
τους δολερους και απατεώνας, τους 'διοτελείς και κα
κους ανθρώπους, να μην ε'ίμαστε ουτε ψευτοσυ1ιταμα,, εις
::> μερι'δα ξενη
" κυβερνητικοι,Ι ουτε
Ι - ου"τε
τικοι,' ουτε
'Άγγλοι, ουτε Γάλλοι, ουτε Ρούσσοι, ουτε σε καμμίαν
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ξένη μερίδα· να τους σεβόμαστε δια την ευεργεσίωι
όπου μας κάμαν- κα ι ν α μας αφήσουν ησυχους έμας
' μας· και, να, ε "ιμαστε κ " εμεις
' β ασι λ εα
και, τον
- "Ελληνες
κατα τους αγωνες μας και θυσίες όπου ύποφέραμεν,
και ώς τοιούτοι να χαιρόμαστε τ ' αγαθα της πατρίδος
και τοιούτως να την έπιστηρίζωμε, κι ' οχι ώς κόλακες
κα ι προδότες κι ' αγορασμένοι αυτεινων των απατεώ
νων. Δ ια τούτο λοιπον όρκιζόμαστε αβιάστως, ό καθεις
μόνον με την θέλησίν του, ν α φυλάξωμεν την πατρ ίδα
μας, οτι κιντυνευει απο τους τοιουτους, κι , οποιος
έβγυ προδότης κ ' έπίγιορκος ναχ?] την κατάρα τού
δρκου όπου διαλαβάνει τούτο και ν' ανοίξυ ή γης
ν α τον καταπγ?7 και ναχ?] να δώσυ λόγον εις τον Θεον
και να ε Ιναι κριται να τον τραβούν έμπροστα εις το
ανώτερον κριτήριον τού Θεού τα α'ίματα όπου χύθηκαν
δι ' αυ τείνη την πατρίδα κα ι των χηρων γυναικων όπου
αφησαν κα ι των όρφανων παιδιων τους κα ι των αγωνι
στων δπου θυσιάστηκαν δι ' αυτείνη την πατρίδα κα ι
καταπληγώθηκαν, κα ι ή πατρις δεν έχει να τους δώσυ
ν α ζήσουν και διακονεύουν εΙς τους δρόμους, και τ '
αγαθα της πατρίδος τα χαίρονται δσ' ήταν πολλα
μακρυα απο τα δεινά της, δταν κιντύνευε αύτείνη· τα
χαίρονται και οί κόλακες και οί προδότες, και οί τοιού
τοι προδώνουν κι ' ανακατώνουν την πατρίδα κι ' αδι
κιωνται οί αγωνισται και γενικως οί τίμιοι ανθρωποι· κι '
απο αύτους τους απατεωνες κιντυνεύομεν. Δ ια τούτο
λοιπον έγινε το παρον κι' όρκίζομαι έγω πρωτος ό Μα
κρυγιάννης να φυλάξω δλα αύτα κα ι το ί'διον χαρτ ι
rI
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όπου ε ίμαι ύπογραμμένος και δίνω τον δρκο μου δτι
ναχω την κατάρα . . . διαλαβάνει έδώ μέσα αν το προ
δώσω εΙς κανέναν αλλον όπου δεν θα ε Ιναι ύπογραμ
μ ένος να ε Ιναι σε τούτην την ενωσιν περι τού καλού
κι' ώφέλειας της πατρίδος. Κύριε, ή θέλησ1ί σου να
γ ένυ και να μας φωτίσυς και να μας ένώσυς τους άμαρ
τωλούς, να μην μείνωμεν . . . και χανόμαστε και ζών
τως και πεθαμένως. Ή έσπλαχνία σου μόνον θα μας
σώσυ, οχι αλλος απο σένα, Βασιλέα δίκαιε τού παντός.
Πρώτος όρκίζομαι να φυλάξω τ ον δρκον μου . . .
αστενής, κιντυνεύοντας απο τα δεινα της πατρίδος και
μόνον αύτες οί πληες μας εμειναν (ε Ι ς) δλους τους
αγωνιστας κι' οχι αλλο ' και δι' αυτό εγινε έτούτο, ϊσως
και λευτερωθούμεν απο την απάτη και δόλον τών κα
κcΙΙν ανθρώπων.
1840 Δ εκεμβρίου 17, Άθ17να.
ΕΙ ς δόξα τού δίκιου και μεγάλου Θεού.
Κύριε παντοδύναμε ! 'Εσύ, Κύριε, θα σώσυς αύτο
το άθφο εθνος. Ε'ίμ αστε άμαρτωλοί, ε Ισαι Θεός ! 'Ε
λέησέ μας, φώτισέ μας, ενωσέ μας και κίνησέ μας
αναντίον τού δόλου και της απάτης, της συστηματικης
τυραγνίας της πατρίδος και θρησκείας. ΕΙς δόξα σου,
Κύριε, σηκώνεται απόψε ή σημαία της λευτεριας αναν
τίον τής τυραγνίας! Πατριώτες ! Πεθαίνω δια την πα
τρίδα. Στέκω εΙς τον δρκον μου τον πρώτον. Δεν μπορώ,
;rατρίδα, να σε βλέπω τοιούτως και τών σκοτωμένων
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τα παιδια και οί γριγες να διακονεύουν και τις νιες
να τις βιάζουν δια κομμάτι ψωμι εΙς την τιμή τους
οί απατεώνες τής πατρίδος. Γιοματες οί φυλακες από
αγωνιστας και ' στα σοκάκια σου διακονεύουν αυτε ίνοι
οί αγωνισταί, όπου χύσανε το αίμα τους δια να ξαναει
πωθfί «πατρίδα Έλλάς». Ε'ίτε ελευτερία κατα τους
αγώνες μας και θυσίες μας, ε 'ίτε θάνατος ' σ εμας ! Πε
θαίνω εγω πρώτος απόψε. 'Έχετε γειά, πατριώτες, και
εΙς την αλλη ζωη σμίγομε, εκεί όποvναι και οί αλλοι
συναγωνισταί μας, εΙς τον κόρφον τού αληθινού Βασι
λ έως, τού μεγάλου Θεού, τού αληθινού. Πατρίδα, σ'
αφίνω ανήλικα παιδια και γυ1ιαίκα' αν τ ' αφήσουνε
ζωντανά, τ ' αφίνω εις την προστασίαν σου. }(ύταξε
οτ' ε ίναι παιδια τού τίμιου αγωνιστή Μακρυγιάννη.
ποτε αυτος δεν σε ψύχρανε εις τα δεινά σου και τώρα
πρόθυμος να πεθάνrι δια σένα για να σε ιδούνε τα παι
διά σου ελεύτερη Έλλάδα κι ' αχι παλιόψαθα της τυρα
γνίας και τών κολάκωνέ της. Δια τα παιδιά μου αφίνω
κηδεμόνες τον κύριο Μιχαηλ Σκινα, Mελίi, Δόσιον, Παλ
λεφουρνα, γυναικάδελφόν μου Σκουζε και την γυναίκα
μου. }(αι ν ' ακολουθήσετε κατα την παλιά μου δια
θήκη Ο, τι διαλαβάνει' κι' αν αμελήσετε εις την αλλη
ζωη θα μού δώσετε λόγον. Βιαστικος γράφω και με
την σημαία μου εις το χέρι. "Εχετε γεια ολοι και τ,ην
τυραγνίαν να μην την αφήσετε να φωλιάσrι εΙς την πα
τρίδα, να μην ντροπιάσετε τόσα αϊματα όπου χύθηκαν.
1843 Σεπτεμβρίου 2 μεσάνυχτα

μακριγιανις.
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Σε &ντ[γραφο τΊjς ί>ιαθ-�Kl)ς, ό Μακρυγιάννης σ-ημειώνε ι :
«'Ο Θεος ό &ληθινος ί>εν θέλησε, ν α. χρησιμέΨη αι'Jτε[vη .� ί>ια
θ'�xη χι' όίφησε πάλε έμένcι; χηί>εμ6να των &VΉλικων παιοιων
μου, Κι' ό Σκινδίς κι' ό Μελας την όίλλη μέρα τους �βαλα ίιπουρ
γους' κι' ό Δ6σιος Σόβουλος τοϋ Έσωτερικοϋ. 'Όμως πα
τριωτισμόν, όλ[γον ί>είξαν, 'ί>ιoτέλειcι; πoλλ·�. Το toLo καΙ εΙς
την Συνέλεψη, όπου 'νέργησα να. μποϋνε' λ[γο καλο καΙ πλΊjθoς
φcι;pμάκι». ( ΆΡΖείον, Α' , σ. 31 1 ) .
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙ Κ Ο Σ Π ΙΝΑ ΚΑ Σ
Τ Η Σ ΖΩΗ Σ ΤΟΥ ΜΑ Κ ΡΥΓΙΑΝΝ Η

1 797. Γενν1]θηκε στην τοποθεσία «Κρύα Βρύσψ) του
συνοικισμου ' Αβορίτι Κροκυλίου, κοντα στο
Λιδορίκι.
1804. Φτάνει στη Λειβαδιά, μετα τη δολοφονία του
πατέρα του απο τους Τούρκους. ' Απο τον ϊδω
χρόνο αρχίζει ν α δουλεύει.
1811. πρωτα ερχεται στα Γιάννινα κ ' υστερα στην
'Άρτα. ' Εργάζεται στο σπίτι το υ προύχοντα
Θανάση Λιδωρίκη.
181 7. Στην 'Άρτα. 'Ασχολείται με το έμπόρω κα ι
κερδίζει αρκετά. Ταξιδεύει στην πατρίδα του
για να ξεπληρώσει διάφορα χρέη.
1820. Γίνεται Φιλικός. Βοηθάει στην προετοιμασία
της ' Επανάστασης.
1821. Μετέχει σε μυστικες συνεδριάσεις. Συγκεντρώ
νει δπλα στο σπίτι του. ΤΟ Μάρτη ταξιδεύει
στην Πάτρα, να έπικοινωνήσει με διάφορους
σημαντικους του ' Αγώνα. Προδίνεται κα ι
φεύγει κρυφά. Μόλις φτάνει στην 'Άρτα συλ
λαμβάνεται απο τους Τούρκους. Φυλακίζεται
και βασανίζεται, αλλα κατορθώνει να δραπε
τεύσει, πληρώνοντας κάμποσα γρόσια στους
φρουρούς του. Τον Αύγουστο, μαζι με 18
170
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1822.

1823.

1824.
1 825.

νομάτους, βρίσκεται στ ' ασκέρι τού Γώγου
Μπακόλα και πολεμάει μαζί του. Μετέχει στη
μάχη τού Πέτα και στην πολιορκία τής 'Άρτας.
'Άρρωστος βαριά, το φΘινόπωρο , στο Μεσο
λόγγι.
'Άνοιξη. Φτάνει στο χωριο Σερνικάκι, κοντα
στα Σάλωνα, δπου ε Ιναι παντρεμένος κι' ό
αδερφός του Γιώργος κα ι που εχει σαν επώ 
νυμο, τονομα τού πατέρα τους, Δημητρίου.
Παίρνει το καλύτερο. ' Οπλαρχηγο ς τέσσερων
Σαλωνίτικων χωριών, πολεμάει στη Νευρό
πολη, κοντα στη Λαμία κα ι στην Ύπάτη.
Τον Αυγουστο κατεβαίνει στην 'Αθήνα, δπου
κα ι γίνεται αντιφρούραρχος στην 'Ακρόπολη.
Πολιτάρχης στην 'Αθψια απο το Γενάρη.
Στη Σαλαμίνα με το Νικηταρά, στις αρχες
τού ' Ιούνη. ΤΟ καλοκαίρι με τον ' Αντρούτσο
στη Ρούμελη. Μάχες στη Βελίτσα κι' αλλού.
Στις 25 τού ' Οκτώβρη κατεβαίνει στο Μοριά,
δπου αναψε ή φωτια τού εμφύλιου σπαραγμού.
'Αγωνίζεται για τη συμφιλίωση.
Ό εμφύλιος σπαραγμος συνεχίζεται κι' ό
αγώνας του για συμφιλίωση το 'ίδ ιο.
Πολιτάρχης στην επαρχία 'Αρκαδίας. Πρωτο
στατεί στις μάχες τού Νιόκαστρου και τών
Μύλων τ' 'Αναπλιού (Μάης και 'Ιούλης).
Στην 'Αθήνα για θεραπεία απο τον τραυματι
σμό του στους Μύλους. Άπο το Σεπτέμβρη
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ως το Δεκέμβρη στην 'Ύδρα. ΤΟ Δ εκέμβρη
παντρεύεται την ΑΙκατερίνη Γεωργαντα Σκου
ζέ.
1 826. Στην 'Αθήνα, στην τρομερη πολιορκία τού
κάστρου. Πρωτοστατεί σε πολλες συγκρούσεις
και μάλιστα σε κείνες τού Σερπετζε (Σεπτέμ
βρης) δπου και παίρνει τρείς καινούργιες λα' Το' Ηοεμ
7\ Τ ' βρη φευγει απο το καστρο.
β ωματιες.
182 7 . Έπικεφαλ1]ς τ ών ' Αθηναίων και Ρουμελιωτών,
παίρνει μέρος στις μάχες τής ' ΑΤΤΙΚ1]ς, συχνά,
συντροφια με τον Καραϊσκάκη. Κοντα στον
πολέμαρχο δταν πέθανε. 'Απο τους άρχηγους
στη μάχη τής Καστέλας και τού ' Ανάλατου.
ΤΟ φθινόπωρο πηγαίνει, για λίγο, στην Τήνο ,
"
οπου
βρισκεται η οικογενεια του.
1828 - 1830. ' Αρχηγος τής Έκτελεστικής Δ ύναμης
στην Πελοπόννησο. ΤΟ Φλεβάρη τού 1 829 άρ
χίζει να γράφει, στο "Αργος, τ ' «' Απομνημο
νεύματά» του. Πληρεξούσιος διαφόρων περιο
χών στις Έθνικες Συνελεύσεις. ΤΟ Δ εκ έμβρη
τού 1830 γίνεται χιλίαρχος.
1830 - 1 836. "Αρρωστος, συχνά, άπο τις πολλες πλη
γές του και τις ταλαιπωρίες του στη διάρκεια
τού 'Αγώνα, πρωτοστατεί στην προσπάθεια
για την καθιέρωση συνταγματικού πολιτεύ
ματος, που να περιορίζει την βασιλικη απολυ
ταρχία. Πολέμιος τής ξενοκρατίας και τού
δεσποτισμού, αγωνίζεται για την έσωτερικη
/
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γαλήνη. Πληρεξούσιος και κατ ' επανάληψη
δημοτικος σύμβουλος και πρόεδρος τού Δη
μοτικού Συμβουλίου τής 'Αθήνας.
1836 - 1840. Άπογοητευμένος και πικραμ ένος, ιJ.πέ
χει άπο την πολιτικη ζωή. Συνεργάζεται με
τον Παναγιώτη Ζωγράφο για τη φιλοτέχνηση
τών 24 πινάκων τού 'Αγώνα.
1840 - 1843. 'Αρχίζει καινούργιες προσπάθειες για
την επιβολη τού Συντάγματος. 'Οργανώνει,
με τη συνεργασία πολιτικών και στρατιωτι 
κών, την επανάσταση τής 3ης Σεπτεμβρίου
1843.
1844 - 1950. Ταξίδι στην Τήνο. Πληρεξούσιος στψι
'Εθνικη Συνέλευση, άγωνίζεται για την πιστη
τήρηση τού Συντάγματος. 'Επικρίνει τη μοναρ,
χια και" οργανωνει τον αντιβαυαρικο" αγωνα.
1851 . ΤΟ παλάτι και ή Κυβέρνηση ανησυχούν για
τους δημοκρατικους άγώνες του. Σε περιορι, , το' Σεπτεμ
' βρη.
σμο,, στο" σπιτι του, απο
1852. Τού άπαγγέλεται ή κατηγορία, τής « εσχάτης
προδοσίας)), με το αίτιολογικο δτι οργάνωνε
συνωμοσία για να σκοτώσει τον 'Όθωνα και
την 'Αμαλία, ν' ανατρέψει το πολίτευμα
και να εγκαταση]σει δημοκρατία. ΤΟ Δ εκα
πεντα'ύγουστο μεταφέρεται αρρωστος στις φυ
λακες τού Μεντρεσε και λίγο αργότερα στο
τού Στρατιωτικου Νοσοκο
απομονωτήριο
μείου.
ι
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1853. Καταδικάζεται σε θάνατο, το Μάρτη, απο το
Α Ι Δ ιαρκες Στρατοδικείο 'Αττικής.
1854. Η ποιν17 του μετατρέπεται, διαδοχικά, σε
Ι
, ιβια δεσμα και σε εικοσι και δεκα
ισο
χρονια.
ΤΟ Σεπτέμβρη του δίνεται χάρη και αποφυλα
κίζεται.
1854 - 1857. Βαρια αρρωστος απο τις ταλαιπωρ ίες.
Ταξίδι στα <Επτάνησα, το φθινόπωρο του 1857.
8
1 59. Ταξίδι στη Ζάκυνθο.
1 862. <Η εξωση του 'Όθωνα. ο γιος του πρωτοστα
τεί στο κίνημα. Τον 'Οκτώβρη, με διάταγμα
τi'jς Προσωρινής Κυβέρνησης, αποκτά ξανα
το βαθμο του ύποστράτηγου.
1864. 'Αντιστράτηγος στις 20 του ' Απρίλη. 'Εξαν
τλημένος σωματικά, πεθαίνει στις 27 του
' Απρίλη.
<
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έπψελείqι 'Ι ω ά ν ν ο υ Β λ α Χ ο γ ι ά ν ν η. Β' ' Αρχείον του
στρατηγου 'Ιωάννου Μακρυγιάννη. Τόμος Ι)ευτερος (Περιέχων τα
, Απομνημονευματα) , έν ' Αθ'ήναις '1 907 , εΙσαγωΥή, σ, στ' , λε' -λστ'.
2, Γ ι ώ Ρ γ ο υ Θ ε ο τ ο κ ά , Πνευματικη πορεΙα, β' �κ
Ι)οση, Άθ-ήνα, χ,χ. , σ. 1 62 - 1 63 .
3. Γ ι ώ Ρ γ ο υ Σ ε φ έ ρ η, Δοκιμές, γ' �κί)oση, τόμ ο
Α', Άθ-ήνα 1974, σ. 241 - 2 4 2 , 256,
4 . Ρ h ί 1 i Ρ S h e r r a r d , Δοκίμια για τον Νέο 'Ελ
ληνισμό, Άθ-ήνα 197 1 , σ. 1 65,
5 . 'Εκτεταμένη ε!ναι η βιβλιογραφία γυρω άπο το Μα
κρυγιάννη. Πρώτη συγκέντρωση, Ιl)ιαίτερα Ιστορικων πηγων,
άπο το Βλαχογιάννη στους Ι)υο τόμους των 'Αρχείων του στρα
τηγου 'Ιωάννου Μακρυγιάνν'η (1907 ) . Ό πρωτος περιέχει τα
Ιστορικα �γγραφα καΙ ό Ι)ευτερος τα «Άπομνημονευματα». ΚαΙ
οΙ Μο τόμοι περιλαμβάνουν εΙσαγωγ·η καΙ ύπομνηματισμους.
Άρκετα βιβλιογραφικα στοιχεία στη «ΒιβλιογραφΙα Ι. Μα
κρυγιάννη - Π. Ζωγράφου» του Γ.Κ Κ α τ σ Ι μ π α λ η (1957 ) .
Βιβλιογραφικη έπιλογή : (Άναφέρονται έργασΙες που Ι)η
μοσιευτηκαν μετα την �κί)oση των 'Αρχείων του στρατηγοu
Μακρυγιάννη (1907 ) καΙ ί)εν μνημονευονται έκείνες, οΙ όποΤες
περιλαμβάνονται, ώς Ιστορικη καΙ βιβλιογραφικη τεκμηρΙωση,
στη μυθιστορ-ηματικη βιογραφία ) . Φ ώ τ ο υ Π ο λ ί τ η, Έ
κλογη άπο το �ργo του, ε�κoσι χρόνια κριτικη ς , Α' τόμος (1914 1927 ) , Άθ'ijναι 1938, σ. 1 80 - 1 8 1 . ΚΘ. Δ 'η μ α Ρ σ., Στρα
τηγος Μακρυγιάννης, έφημ. «ΤΟ Β'ijμα», 1 1 Δεκεμβρίου 1946.
Α. Σ οι Χ Ι ν η, Ό στρατηγος Μακρυγιάννης, περ. «Άκρίτας»,
Μάρτιος καΙ Άπρίλιος 1947, σ. 17 - 18 καΙ 26 - 27. Γ. Μ ι Χ α Ύ)
λ Ι Ι) η, Ό Μακρυγιά:ννης καΙ ό νεοελλ'φικος μυθος, περ. «Νέα
'Εστία», 1 'Απριλίου 1950, σ. 436 - 443 . Ι. 1\1 π α λ ά: σ κ α,
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Για τ-ην 'Άμυνα και τ-ην 'ΑναγέννΥ)ση του ΈλλΥ)νισμου, 'Aθ'ίjναι
1 950, σ. 1 2 9 - 164. Δ. Φ ω τ ι ά. ο .� , Μακρυγιά.ννης (ίστορικο
Ορά.μα ) , 'Αθήνα 1953. Γ ι ά. ν ν η Δ ά λ λ οι, 'Εποπτεϊες, 'Α
θ'�να 1 95 7 , σ. 1 3 - 26. ΚΔ. 'Α β Ρ οι ά. μ, Ρουμελιωτες άγω
νιστες του ΕΙκοσιένα, 'Αθήνα 1 95 7 , σ. 311 - 329. 'Α ν τ Ρ έ α
Κ α Ρ α ν τ ώ τ Υ), Φυσιογνωμίες, σειρα πρώτη, 'Αθήνα 1957, σ.
1 3 - 3 1 . Φ ρ ί ξ ο υ Π. Β Ρ ά. Χ α, Ό άνθρωπισμος του Μακρυ
γιά.νν·� κι' Υι ούσία του ΝεοελλΥ)νισμου, Λευκωσία 1 96 1 . Μ ι χ.
Π ε ρ ά 'Ι θ η, 'Απόψεις, 1961 , σ. 281 - 286. Ι.Θ.Κ α κ Ρ ι ο 'ίj ,
Φως �λληνικό, 'Αθήνα 1 963, σ. 54. Π. Π Ρ ε β ε λ ά. κ η, Το
Ήφαίστειο, 'Αθηναι 1963, σ. 1 5 - 16, 19,20. Α. Κ οι ρ α ν
τ ώ ν Υ), Ό στρατηγος Μακρυγιά.ννης. Έκατο χρόνια μετα το
θά.νατο ένος μεγά.λου "ΕλλΥ)να, έφΥ)μ. «'Ημέρα», 27 Μαρτίου 1964.
Χ οι ρ. Σ . Σ τ α μ ά. τ Υ) , Ό ΜαΚΡυγιά.νVYjς (ό άγωνιστ-ης - ό
ανθρωπος - ό πεζογρά.φος ) , έφΥ)μ. «Ή Βραουνή», 18 και 25 'Α
πριλίου 1964. Κ ώ σ τ α Κ α λ α ν τ ζ η , 'Ιστορία της Μεγά.λΥ)ς
Έλληνικης ' Επαναστά.σεως, τόμο Β', 'Αθήνα 1964, σ. 1 3 1 . Π.Δ.
Μ α σ τ Ρ ο ο Υ) μ ή τ Ρ η , Ό στρατ-Ι)γος Μακρυγιά.ννΥ)ς. 'Ερα
νίσματα άπο το �pγo του για τις -ηθικες άξΙες, έφημ. «'Ελευθερία»,
22 Αύγο6στου 1965. Γι ά. ν ν η 'Α θ. Μ α ρ Ρ έ, ' Ιστορικα μελ
λετ-ήματα, 'Αθήνα 1965, σ. 70 - 1 3 1 . ΚΑ. Κ υ Ρ ι α κ ό π ο υ
,
λ ο υ, 'Ένας λεβέντης, ό Μακρυγιά.ννης, Αθηναι 1965. Γ ι ώ ρ
γ Ο υ Σ ε φ έ ρ Υ), 'ΕκλοΥ1) &:πο τις «Δομικες», 'Αθηναι 1 966,
σ. 35 - 62 . Ή ρ ω ς Δ. Λ ά. μ π ρ ο υ, Ό Μακρυγιά.ννΥ)ς - «ΤΟ
οίστομο σπαθι του λόγου του», έφΥ)μ. «'Ελευθερία», 27 Μαρτίου
1 966. Χ ρ. Γ ι α ν ν α Ρ α., Ό «λαος του Θεου» στον Μακρυ
γιά.ννΥ), περ. «Σύνορο», φθινόπωρο 1 9 66, σ. 180 - 189. Χ ρ.
Τ ζ ο ύ λ Υ) , Ήρω'ίκος κόσμος, 'Αθήνα 1 966, σ. 17 41 . Π.Δ.
Μ α σ τ Ρ ο ο η μ ή τ Ρ Υ) , Μακρυγιά.ννΥ)ς καΙ Λουκιανος περι
ίστορίας, περ. «Νέα Έστία», 1 5 Μαρτίου 1 9 6 7 , σ. 3 7 6 - 3 7 7 .
Δ Υ) μ . Σ ι α τ ό π ο υ λ ο υ, Ή άντΙστασΥ) το;) λόγου, περ.
«Νέα Έστία», 1 'Απριλίου 1 9 6 7 , σ. 443. 'Α ν τ Ρ έ α Κ α Ρ α
ν τ ώ ν η. 'Απο τον Σολωμο στο Μυριβ'ήλη, 'Αθήνα 1 969, σ.
141 - 1 50 . ΚΣ. Κ ώ ν σ τ α, Λαογραφικα στον Μακρυγιά.ννΥ),
-
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;τερ. «Nέcι: Έστία», ά.φιέρωμα στο ΕΙκοσιένα, Χριστούγεννα
1970, σ. 23ft - 2 li5. 'Α π. Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, τα. έλλ'!J
νικα. στρατεύματα του 1 82 1 . 'OργάνωG1J, -ηγεσία, τακτική, -ηθ·η.
Ψυχολογία, β' !txίJOG1J, Θεσσαλονίκ'!J 1 970, σ. 1 1 8. Γ ε ω Ρ γ ί ο υ
Γ α ζ Ίj, Λεξικον της Έπαναστάσεως καΙ αλλα Ι:ργα. ΊστορικαΙ
σημειώσεις εΙς το Λεξικον Ν. Π α τ σ έ λ η, έκίJoτικη έπιμέλεια
Λ. B p ιx v o U G '!J, ' Ιωάννινα 1 9 7 1 , σ. 93. Μ ι χ. Π ε ρ ά ν θ '!J,
ΤΟ ΕΙκοσιένα. Άπο την Σταύρωσ'η στην 'AvιXcrTΙXG1J, ΆθΊjναι
'1 9 7 1 , σ, 151 - 156. Κ ώ σ τ α Ά β Ρ α ά μ, Το πνευμα καΙ το
ηθος του Μακρυγιάννη , περ. «Στερεα. 'Ελλάς», 'Ιανουάριος 1 9 7 1 ,
σ . 25 - 2 6 . Κ ώ σ τ α Α. Κ υ Ρ ι α κ ό π ο υ λ ο υ, Σκόρπιες
ί)άφνες του ΕΙκοσιένα, Άθ·ηναι 1 9 7 1 , σ. 28 - 3 7 . Α. Π α π α
σ τ α ύ Ρ ο υ, ΜαΚΡυγιάνν'!Jς : δ πεζογράφος, δ ανθρωπος, δ ά.γω
νιστης, δ "Ελλψας, περ. «'ΕπιθεώΡ'!Jση Λόγου καΙ Τέχνν,ς»,
Λευκωσία, Μάρτιος 1 9 7 1 , σ. 1 56 - 1 59. Δ '!J μ. Σ τ α μ έ λ ο υ,
'Ο Μακρυγιάνν'!Jς, έψημ. «τα. Σημερινά», 2 7 Μαρτίου 1 9 7 1 .
Τ ά κ η Δ ό ξ α, Διί)άγματα ά.π· τον Μακρυγιάννν" περ. «Πει
ραϊκη - Πατρα'ίκή», 'Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 1 9 7 2 ,
σ . 4 8 - 5 4 . Γ ι ά ν ν η Ά ν ίJ ρ ι κ ό π ο υ λ ο υ, Έθνικο Σύμ
βολο ('Ο στρατηγος Μακρυγιάνν'!J ς ) , έψ'!Jμ. « ' Η φωνη της Ά
χα'ιαζ» , AtYto, 1 1 'Ιουνίου 1 9 7 2 . Ή λ ί α Β ε ν έ ζ '!J, Ένω πλ'!J
σιαζει -η μέρα του 'En'!JvtxoG Εύαγγελισμου. Άναφορα. στον Μα
xpuytιXvv'!J , έφημ. «'Ακρόπολις», 18 Μαρτίου 1 9 7 3 . Τ ύ ν ν ι
Χ ο υ, 'Ο ΜαΚΡυγιάW'!Jς καΙ -η Εί5ριπος, έφ'!Jμ. «Εύβο'ίκος Χρόνος»,
5 'Ιουλίου 197ft. Τ ά κ '!J Λ ά π π α, 'Ο ΜαΚΡυγιάνν'!Jς, Ά
θ'ijναι 1 975. Β. Μ ου σ τ ά κ η, Μακρυγιάννν,ς. ΤΟ λιοντάρι της
Ρούμελ'!Jς, Άθ'ηναι 1975.
Β ' "Εργου

1. «Χωρίον κατεστραμμένον του δήμου ΚροκυλΙου της Δω
ρίδος, κείμενον έπΙ της ίJεξιας Τ<Τ> κατεpχoμένιr ιJχθ'!Jς του ποτα
μου Μόρνου. ΤΟ χωρίον ά.ναφέρεται καΙ έν Τ<Τ> έπισ'ήμιr πΙνακι
των ίJήμων του Κράτους, Τ<Τ> δημοσιευθέντι έν Τ<Τ> ύπ' ά.ριθ. 2
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φUλλ'J) της " ΈψlJμερίοος της Kυβερν·�σεως)) του 1 83 7 και εν
τ(")) «ΧωρογραφικΙ:) πίνακι» του ΙΔ. Σταματάκ-η, εκοοθέντι τ�
1 84 6 . Είχε οε κατα την επίσημον &πογραφήν, την γενομένην τ�
1 844, κατοίκους εν δλ'J) 28. ΤΟ χωρίον κατεστράφη τ� 1 847 - 4 8 ,
εποχη των ε ν Στερε� &νταρσιων. Σώζονται σήμερον (οηλ το
1 907 ) τα ερείπια οέκα πέντε περίπου λιθίνων καλυβων μετα της
«καρυοιας του Μακρυγιάννη)), οϋτω γνωστης παρα τοίς Δωριευσι,
φυομένης οε �τι καΙ σήμερον προ της πατρικης ερήμου οΙκίας του
άειμνήστου Στρατηγου)) ( Σημ. Βλαχογιάννη . Άρχείον Μακρυ
γιάννη , Β' σ. 11 - 1 2 ) . Στα 1900, στο Άβορίτι (καΙ Άβορίτη )
παραχείμαζαν «εως πέντε οΙκογένεια ι)) (Έλληνικη Χωρογρα
φία όπο ' Ι ω ά ν ν ο υ Έ μ μ. Ν ο υ Χ ά κ "1), εν 'Αθήναις 1901 ,
σ. 2 3 8 ) . Για τ·ην πατρίοα του Μακρυγιάννη βλ Ρ ο ζ ε Μ ι λ
λ ι έ ξ, Στα χωρια του Μακρυγιάννη. κροκυλι, κρυα Βρυσ'η,
Άβορίτι, εφημ. «τα Νέα)), 6 Αόγουστου 1 9 6'1 . Δ η μ. Κ. 'Υ
φ α ν τ η, 'Αβορίτι, ό τόπος που γεννήθηκε δ στρατηγος Μακρυ
γιάννης, περ. «Στερεα Έλλάς)), 'Απρίλιος 1969, σ. 26 - 2 7 . Δ η μ.
Κ. Ύ φ α ν τ η, Στη γενέτειρα του στρατηγου Μακρυγιάννη,
περ. «Στερεα Έλλάς)) , Ίουνιος - ' Ιουλιος 1 9 7 0 , σ. 33 3 5 .
2. Λ.Γ.κ., Βασιλικ-η Μακρυγιάννη. Μια μ·ητέρα συμβολο
της Έπαναστάσεως, εφημ. «'Ελευθερία)), 25 Μαρτίου 1 952.
3 . Βλ καΙ Δ η μ. Κ. Ύ φ α ν τ η , κρυα - Βρυση. Έκεί που
γεννήθηκε ό στρατηγος Μακρυγιάννης, περ. «Στερεα Έλλάς)),
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1 9 7 3 , σ. 31 - 32.
4. Βλ για την παραμονή του στο σπίτι του Θανάσ-η Λιοω
ρίκη, Κ. Π ε ν τ α γ ι ώ τ η, 1 8 1 4 ΠρΙν άνθίσει -Ι] σουφλα,'Αθήνα
1 960, σ. 3 1 9 - 322. Βλ καΙ Τ ά κ ·η Λ ά π π α, Άθαν. Λιοω
ρίκη - 'Απομνημονευματα, άνάτυπο άπο το περ. «'Ήπεφωτικ-η
'Εστία)), 'Ιωάννινα, 1 9 5 5 . Ό Θανάσης Λιοωρίκης -ηταν σφρα
γιοοφυλακας του 'Αλη Πασα στα Γιάννινα, � οΙκογένειά του δμως
�μενε στην 'Άρτα.
5. «Αότο το καντήλι το είχε οεί με τα μάτια του ενας καλό
γερος &ναθρεμμένος στο μοναστήρι εκείνο. Τον εγνώρισα σ' ΙΧλλο
μοναστήρι. Αότος μου &φηγήθηκε την έξαφανισ-ί) του. «'Ένας κυ-
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ριος άπο τ-ην 'Αθ+Ινα, μου εΊπε, μας παρακάλεσε να του το δανεί
σουμε για να πάει να κάνει το ομοιό του. "Αν το ξανάειδες έσυ
το ξανάειδα κι' έγώ)) (Μαρτυρία του Γ ι ώ Ρ γ ο υ Σ ε φ έ Ρ η.
'Εφημ. ((το BΊjμα)), 10 'Ιουλίου 1 9 7 1 ) .
6 . Για την πολιορκία T�ς 'Άρτας βλ. Γ ι ά ν ν η Τ σ ο u
τ σ ι ν ο υ, Ή μάχη της 'Άρτας (με συντoμ'� άναδρομ-η στο Δε
σποτάτο καΙ τ-ην τουρκοκρατία ) , άνάτυπο άπο τον Κ' τόμο T�ς
((Ήπειρωτικης 'Εστίας)), Γιάννινα 1 9 7 1 . Κ.Δ. Σ τ ε Ρ γ ι 0π ο u λ ο υ, Ή πολιορκία της 'Άρτης το 1 8 2 1 , ((:Μν+ιμη Σουλίου)),
7όμ. Β' , ΆθΊjναι '1 9 7 3 , σ. 1 4 8 - 2 1 2 . Στην 'Άρτα βpΊjκε κι' ενα
προεστο που τον κατάτρεχε, κρυμένο στο άγγλικο προξενείο κι'
οχι μονάχα δεν τον πείραξε μα φρόντισε να μ-ην κακοπάθει κι'
άπο συμπολεμιστές του. του εΊπε : (('Ό,τι θέλησες έσυ να κάμ��ς
'σ έμένα με τ-η βο+Ιθεια τω,) Τοι;ρκων, με γΛUτωσε Ο Θεός' σ' εχω
τώρα εΙς το χέρι να σ' άφανΙσω μ' ολη σου τ-ην φαμελιάν. Δεν
σου το κάνω)). ((Ή φιλανθρωπία αυτου - γράφει Ο Βλαχογιάν
νης - � άποστροφ-η προς τ-ην όιpπαγfιν, το μίσος προς το π λ ι ά
τ σ ι κ ο υπΊjpξαν άρεταΙ αϊτινες άπετέλουν το Οεμέλιον του
γενναίου χαρακτηρος αυτου» (' Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη,
τόμο Α' , Άθηναι 1 90 7 , εΙσαγωγ+Ι, σ. ιζ' ) .
,
7 . Για τ α κατατόπια το\) Κάστρου της Αθ+Ινας στα χρόνια
T�ς 'Επανάστασης, βλ. Κ ώ σ τ α Η. Μ π ί Ρ η, ΤΟ Κάστρο
τΊjς Άθ+Ινας στην 'Επανάσταση, περ. ((Νέα 'Εστία)), 1 5 'Οκτω
βρίου 1946, σ. 1037 - 1042 καΙ 1 Νοεμβρίου 1 9lι 6 , σ. 1 1 29 - 1 1 33.
8 . Σύμφωνα με πιστοποιητικο της 1ης Σεπτεμβρίου 1 8 23
που το υπογράφουν οΙ Δ'�μoγέpoντες των Άθηνων ((ο κυριος
Γιάννης Μακρυγιάννης παρευρισκόμενος έδω προσεφέρθη τί
μιος καΙ καλος πατpιώτ-�ς, 5ντας υπο την οδηγίαν του φρουράρ
χου' διωρίσθη άπο την πατρίδα Πολιτάρχης καΙ έδουλευσε μΙ:
ζΊjλoν πειθόμενος εΙς την Πατρίδα κατα το δέον άμισθί)) ('Αρ
χείον στρατηγου Μακρυγιάννη Α' , σ. 5 ) .
9 . ((Έγω σαν εΊδα αύτους τους έφυλιους πολέμους - έξομο
λογείται Ο ΜαΚΡυγιάνVfjς - τους μουτζωσα ολους κ' εφυγα καΙ
πηγα εΙς την ArYLVrx όπίσου)). {('Όσον δε περΙ του Μακρυγιάννη, Digitized by 10uk1s, Dec. 2009
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γράφει ό Βλαχογιαννης - έλάττωμα αότου '�τo βεβαίως ή ύπερ
βoλ� τ-ης χρφτότψος, -ητις διεφύλαξε μεν αότον άμόλυντον άπο
πάσης διαρπαγ'ijς καΙ καταπιέσεως κατά τε τους έμφυλίους
πολέμους του 1 82 4 - 5 καΙ τα: συνταγμ'Χτικα: του 1 832, άλλ'
έποίει αότον να: πιστευη καΙ τους όίλλους όμοίους τον χαρακτ-ηρα
προς �αυτoν» ( 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Β' , σ. 2 60 ) .
Σύμφωνα με πιστοποιψικο τ'ijς Προσωρινης Διοίκησης τ'ijς
'Ελλάδας ('Ιούλιος 1 82 4 ) «τί;) 'AplaTl;J Πατριώτη Μ'ΧκρΊ)
Γιάννη, τί;) καλως καΙ λαμπρως ύπερ της στερεώσεως των Νό
μων άγωνισαμένl;J, ή Βουλη των 'Ελλήνων χάριτας όμολογεί»
('Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Α', σ. 7 ) . «'Ανεξάρτψα
άπο τ� συναισθηματική μας κλίση για: ώρισμένα πρόσωπα του
'Αγώνα, τ�ν τoπoθέτ-�ση του Μακρυγιάννη στον έμφύλιο πό
λεμο, πρέπει να: την έχτιμήσουμε άπο τη σκοπια: της Ιστορικ'ijς
προόδου που έξυΠ'�ρετoυσε)) λέει ό 'Άγγ. Προκοπίου (ΤΟ ΕΙκο
σιένα στη λα'ίκη ζωγραφικη του, 'Αθήνα 1 940, σ. 33 ) . Γενι
κότερα για: τους έμφυλίους πολέμους κατά τ�ν διάρκεια του
'Αγώνα βλ , Τ ά κ η Α. Σ τ α μ α τ ό π ο υ λ ο υ, Ό έσω
τερικος άγώνας πριν καΙ κατά την 'Επανάσταση του 1 8 2 1 , τόμο
Α', β' �κδoση , 'Αθήνα 1 97 1 , τόμο Β', β' !txaoaΊI, 'Αθήνα 1 9 7 2 ,
τόμο Γ ' , 'Αθήνα 1 9 7 3 , τόμο Δ ' , 'Αθήνα 1 9 7 5.
1 0 . 'ΑρχειΌν στρατηγου Μακρυγιάννη , Α', σ. 20.
11. 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη , Α', σ. 3 1 - 32.
Σύμφωνα με όίλλο πιστοποιητικο που το ύπογράφουν οΙ Γ.
Μαυρομιχάλης, Α. Β06λγαρης καΙ Π. Φωκας (30 'Απριλίου
1 825 ) ό Μακρυγιάννης «εΙσΊjλθεν εΙς το φρούριον του Νεοκάστρου,
δπου έξηκολούθει νά πολεμη έντος καΙ έκτος μΙ: άμΙμψον γεν
ναιότητα καΙ μΙ: δλοuς τους όπο την όδηγίαν TOU· καΙ άληθως δl:ν
-ημπορεί τινάς έξ ήμων των ένταυθα, εΙμη νά όμολογΊ) στεντο
ρείως την καθ' δλα γενναίαν καΙ όίγρuπνον αότου πολεμικην
άξιότητα» (δπ. παρ. σ. 22 ) . Βλ καΙ Σ π ύ Ρ ο u Π α ν α γ ι ω
τ ό π ο υ λ ο u, Θαλασσινά κείμενα, 'Αθήνα 1 97 2 , σ. 1 29 - 1 3 3 .
1 2 . Γιά τη μάχη των Μύλων σχετικη βιβλιογραφΙα άπο
τον Βλαχογιάννη ('Αρχεϊον στρατηγου Μακρυγιάννη, Α', σ.
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2 7 - 3 1 , Β', σ. 169 - 1 7 9 . Καί, Έ λ ε υ θ ε ρ ί ο υ Γ. Π ρ ε
β ε λ ά κ η, Ή εκστρατεία του 'Ιμβραημ πασα εΙς 'Γ�ν Άργο
λίδα, 'Λθηναι 1 950, σ. 42 - 8 7 , απου καΙ άναλυτικη βιβλιογρα
φία. ' Επίσης, Σ π υ ρ ο υ Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ, "Λν
θρωποι, καιρο! καΙ τόποι, Άθηναι 1 964, σ. 9 - 3 1 . Δ ι ο ν υ
σ ί ο υ Α. Κ ο κ κ ί ν ο υ, 'Η Έλληνικ-η Έπανάστασις, πέμπτη
εκδοσις, τόμο 50ς, Άθ'�ναι 1968, σ. 44 - 50. Δ 'Ι) μ. Φ ω
τ ι ά δ η, Ή Έπανάστασ'� του ΕΙκοσιένα, τόμο 30ς, Άθηναι
1 9 7 2 , σ. 1 0 3 - 1 0 7 . Βλ καΙ Δ η μ. Σ τ α μ έ λ ο υ, 'Η επο
ποι'ια 'Γ�ς 1 3ης 'Ιουνίου 1 82 5 . Ή μάχη στους Μυλους τ' Άνα
πλιου, εφo�μ. « τα Σημερινά», 19 'Ιουνίου 1 9 7 1 .
1 3 . Β λ άπόψεις Ιστορικών χαΙ εφημερίδων της εποχης
για την σοl) μασία 'Γ�ς συμβολης του Μακρυγιάννη στη μάχη , στο
Άρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, απ. παρ. «Λυτος (δηλ ό
ΛΙακρυγιάννης ) - εγραφε το 1828 ό Γάλλος βαρώνος Ζυσερε ντε
ΣαΙν Ντενίς, προξενικος πράκτωρ της Γαλλίας στην 'Ελλάδα,
σε εκθεσή του άπο την Αlγινα προς τον ύπουργο τών 'Εξωτερι
κών της Γαλλίας - έσταμάτησεν τον 'Ιμβραημ πασαν το 1 825
εΙς την μάχην τών Μυλων πλησίον του Ναυπλίου. 'Εκεί έπλη
γώθη έπικινΜνως. Φίλος της πειθαρχίας. Πάντοτε εδείχθη
εχθρος της λεηλασίας καΙ πιστος εΙς την άποκατασταθείσαν Κυ
βέρνησιν» (Ή λ ί α Π. Γ ε ω Ρ γ ί ο υ, Τρείς εκθέσεις του
Γάλλου προξενικου πράκτορος ( 1 828 ) Ζυσερε ντε ΣαΙν Ντενίς,
'ΕπετηρΙς 'Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, τόμο Β',
( 1969 - 1 9 7 0 ) , σ. 1 35 ) . «'Έδειξεν άπαράμιλλα θαυματα -ηρωϊ
σμου Ιδίως κατα την εν lΊlυλoις περιώνυμον μάχην)) λέει ό
Γουδας ( Άρχείον Μακρυγιάννη, Β' , σ. 546 ) . «Μέσα σ' αυτη
την άτμόσφαιΡα της -ηττοπάθειας - γράφει ό "Αγγ. Προκο
πίου - που εΤχε διαποτίσει τα έλληνικα απλα, πρέπει να θαυ
μάσουμε την Ψυχικη Μναμη του Μακρυγιάννη να μην παρα
σupθη άπ' αυτήν. Τσακισμένος άπο το Νεόκαστρο, ποτισμέ
νος πίκρες, άπογοητευσεις κι' άπο τους δικους του άκόμη,
άντιμετωπΙζοντας τον άδιάκοπο ύπονομευτικο πόλεμο τών πολι
τικων του εχθρων, που του άποσυνθέτανε κά.θε συγκέντρωση δυDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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νάμεων, δ jνΙακρuγιάννης άντι να κοuρασθη και να παραιτ-ηE)'� άπο
τον Άγωνα, ξαναοίνεται σ' αύτον με πιο φλογερο πάθος» (ΊΌ
ΕΙκοσιένα στη λα'(κ-η ζωγραφική τοu, σ, 1 3 1 ) . Βλ έπίσης και
την μαΡΤUρία για την παλληκαρια τοϋ Μακρuγιάννη, τοϋ άμερι
κα'ιοϋ φιλέλληνα Μίλλερ που πολέμησε στους Μυλοuς (8 t e ρ
h e η Α. L a r r a b e e, Έλλας 1 7 7 5 - '1 865. πως τ-ην είοαν οΙ
Άμερικανοί, μετ. Ν. Π α π α γ ι ά ν ν η, Άθ�να χ.χ" σ, 103 ) .
1 4 . «'Ιοιαιτέρως έτίμησεν ή Κuβέρνησις τον -ηρωα των
Μυλων, τον Μακρuγιάννην, γράφΖΙ ό Έλ. Πρεβελάκης. Άπο
των πρώτων μετα τ'ην μάχην 'ήμερων �oειξε τ-ην ευγνωμοσυνην
ης, έγκρίνασα τ-ην χoρ�γησιν προς αύτον οΙκονομικης ενισχυ
σεως εκ 500 γροσΙων. ΈπΙσης έπέτρεψεν εΙς αυτόν, έντελως
προνομιακως, να λαμβάνη ϋοωρ κατα τας ήμέρας T�ς πληρώσεως
των οεξαμενων έν Ναuπλί4>, όπότε τοϋτο -ητο άπηγορεuμένον εΙς
πάντας, Άλλα οεν περιωρίσθη 'ή Κuβέρvησις εΙς ταυτα μόνον.
Τόσον ένεθοuσιάσθη οια τον ήρω'(σμον τοϋ πληγωμένοu στρατη
γου, οτε έπληρoφoρ�θη τας σχετικας λεπτομερείας παρα τοϋ
De Higny, ωστε ιΧπεφάσισε να πρoσφέΡΊJ δλόκληρον χωρίον
εΙς τον πρωτεργάτην T�ς νίκης των Μυλων. Άρνηθέντος ομως
τοϋ !\1ακρuγιάννη να οεχθη τοιοϋτον οωρον, ή Κυβέρνησις άπε
φάσισε να τον τιμ�ση οι' αλλοu τρόπου έξ lσaυ μοναοικου : οιέ
ταξε να οίοωνται εΙς αύτον καθ' έκάστην πέντε γρόσια ώς σιτηρέ
σιον, ό μισθος και το σuσσίτιον ουο στρατιωτων, τους όποΙοuς
θα είχεν εΙς την υπηρεσίαν τοu, και ή τροφ-η ένος ζώοu, πάντα
οε ταϋτα εΙς χρημα εκ του Έθνικοϋ Ταμείου» (οπ. παρ. σ. 85 ) .
1 5 , Τοϋρκος άπο τ,ην Άταλάντη , που �φτασε στην Άθ�να
το '1 822 και «κατα τ-ην τελεuταίαν μεγάλην πολιορκΙαν ώφέλησε
λίαν θεραπευων τους τραuματ[ας» ( Άρχεϊ:ον στρατηγοϋ Μα
κρuγιάννη, Β' σ. 1 8 1 ) . Για τον κουρταλη , βλ και Τ ά κ η
Α ά π π α, Γυρω ιΧπ' το Ε Ικοσιένα, Άθήνα 1 9 7 1 , σ. 1 2 9 - 139.
1 6. Βλ και κ.Σ. Κ ώ ν σ τ α, Στιγμες τaϋ στρατ'ηγοϋ
λΙακρuγιάννη. Ό γάμος τοu με την ΑΙκατερίνη Σκουζέ, περ.
«τα Άθηνα'(κά», Πάσχα 1 966, σ. 22 - 26. ΤΟ προικοσυμφωνο
Itγινε στις 26 Δεκφβρίοu '1 8 2 5 , τήν παραμov.η τοϋ γάμοu (Βλ
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Γ.Α. Π ε τ Ρ ο π ο υ λ ο u, Ό κωδιξ του ΝοταρΙοΙ) Άθ'ηνων
Παναγ'ίj πουλοΙ) ( 1 822 - 1 833 ) , τόμος Ι, Άθ'ίjναι 1 95 7 , σ.
1 62 - 1 63 ) . Συμφωνα μ� το προικοσυμφωνο, ή μάνα της νυφΊjς,
Βασιλικη καΙ δ αδελφος ΤΊjς Δημ-ήτριος, atνouν στην ΑΙκατερΙνη
προΙκα, ανάμεσα σ� &λλα, «στρωσες τρεϊ:ς, ή μΙα γεμάτη , πα
πλώματα τρία, το �ν κατώτερον, προσκεφαλάδες δέκα, μανδ-ήλια
erxoG, κεφαλ'ίjς καΙ xeplou, δυο φοuστανέλλες, σκοuλαρΙκια
μαργαριταρένια ζευγος εν, πιατάκι γλuκου ασημένιον μ� δυο
κοuταλιΧκια, μανδ-ήλα μΙα, μπόλιες δώδεκα, τεντζερέδες τρεϊ:ς,
πuροστιες τρεις, λιγινόμπρικον εν». 'ΕπΙσης κάποΙ) 1 3 0 ρίζες
ελιές, χτήματα, ενα αμπέλι στη Βάρη καΙ μετρητα auo χιλιάδες
γρόσια. «Τάσσει και ό γαμβρος χάριν προγαμιαίας δωρεας γρό
σια χίλια πεντακόσια. ΚαΙ '� εύχη των γονέων».
1 7 . Άρχειον ΜαΚΡuγιάνν'� , Α' , σ. 3 7 . Βλ.καΙ Π. Κ Ρ ι
ν α ί ο u, Ό στρατηγος Μακρυγιάννης στην &μuνα της 'Ύδρας,
περ. «Ναuτικη Έλλάς», 'Οκτώβριος 1 9 7 1 , σ. 1 2 - 1 3.
18. Ό Μακρuγιάννης καΙ ΙJμορφα τραγοuδουσε καΙ αύτο
σί'.εδίαζε. «'Άλλος καπετάνιος ποιητης εlνα� δ Μακρuγιάννης,
τον άπαΤον και ώς συγγραφέα ε{)τονον κα.Ι ευσυνεΙ8Ί'jτoν Ιστορι
κόν μας απεκάλuψεν δ Βλαχογιάνν'!Jς δια της εκδόσεως των
ΆπομV'!Jμονεuμάτων τοu», γράφει δ Ν.Γ. Πολίτης (Λαογρα
φικα Σ'.:Ιμμεικτα, τόμο Α', εν Άθ-ήναις 1 920, σ. 2 2 7 ) . Παραλ
λαγ�ς δημοτικων τραγοuδιων για τη μάχη της Άράχωβας καΙ
το χαμο του KαραϊσκάΚΊj, καμωμένες άπο τον Μακρuγιάννη ,
βρέθηκαν στα εγγραφά τοΙ) (Άρχειον στρατηγου Μακρuγιάννη ,
Β', σ. 202 - 203 ) .
1 9 . 'Ένα δημοτικο τραγουδι αναφέρεται στην προσπάθεια
του Μα.ΚΡuγιάνV'!J , να διατ'ηρ-ήσει συμπνοια καΙ πειθαρχία στους
ύτ:ερασπιστ�ς του κάστροu, ()στερα. άπο το θάνατο του Γκουρα.
Ό Γκουρας εβαρέθηκε καΙ πάει για το Γένος

κ�' .� σuντροφιά τοΙ) σκόρπισε, yupeUEL για να φυγΊ) .
Κι' δ ΜαΚΡuγιάννης φώναξε, κι' δ Μακρuγιάννης λέει.
- Παιδιά μ', να νταγιαντησωμε ακόμα. δέκα μέρες
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σ' εμας μεντάτι �pχε.αι στεργιίΧς καΙ τοσ πελάου·
φέρνουν μπαϊράκια με σταυρο καΙ Φράγκους με καπέλο.
Μαμοιψ/), πέσε τοσ Φαββιέ, τοσ καπετάνιου ΤσοΙιρτσ·/),
το κάστρο να μη δώσωμε, την παινεμένΊ) 'Αθ'ήνα.
Γι' άκοσστε τσ' 'Αθηναίισες καΙ τσ' 'Αθηνιωτοποσλες
πώς κλαίνε για τον τόπο τους καΙ για τα πατρικά τους,
να μην τα παραδώσετε στο σκόλο τον Κιουτάγια.
('Αρχείον στρατηγοσ Μακρυγιάννη, Β' σ. 2 1 3 ) . Για τη δράση
'ου στην 'Ακρόπολη, βλ καΙ, 'Αρχεία της Νεωτέρας Έλληνι
χης 'ΙστορΙας. 'Εκδίδονται επιμελείq: Ί ω ά ν ν ο υ Β λ α Χ 0γ ι ά ν ν η. Α' , 'Αθηναϊκον 'Αρχείον, τόμος πρώτος, εν 'Αθοήναις
1 90 1 .
20. Σόμφωνα με εγγραφο της Διoικητιχ-ϊj ς Έπιτροπης
(ΑΥγινα, 1 5 ΔεκεμβρΙου 1 82 6 ) «δ &ξιος Στρατηγος Μακρυ
γιάννης διετάχθη παρ α της Διοικ'ήσεως να εκστρατεόση άνυ
περθέτως εΙς το στρατόπεδον της 'Αττικης. Διατάττονται λοιπον
κατ' επανάληψιν &παν.ες οΙ εντασθα �νoπλoι 'Αθηναίοι καΙ λοιποΙ
Στερεοελλαδίται να καταταχθώσιν υπο την όδηγίαν τοσ εΙρημέ
νου στρατηγοσ καΙ να άπέλθωσι με αυτον εΙς το στρατόπεδον))
('Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Α', σ. 51 ) .
2 1 . ' Η μάχοl) εγινε στΙς 2 4 'Απριλίου 1 8 2 7 στην περιοχ"η
άνάμεσα Φιλοππάπου καΙ 'Άγιου Σώστ-Ι) καΙ υπ'ijρξε καταστρο
φικη για τους επιτιθέμενους 'Έλλ"Ι)Vες που εΤχαν σχοπο να κατα
λάβουν την 'Αθ'ήνα. 'Αφορμη -ή εσπευσμένη καΙ χωρΙς συντονι
σμο επίθεση που εγινε με εντολη τοσ Κόχραν καΙ παρα τΙς άντφ
ρ'ήσεις τοσ Μακρυγιάννη καΙ &λλων δπλαρχηγών. Στην κατα
σχευη ταμπουριών καΙ στη μάχ"/) , 8σο καΙ στη διάσωση συμπο
λεμιστών του, σαν &ρχισε -ή υποχώρηση, πρωτοστάτησε δ Μα
κρυγιάννης. 'Υπεόθυνος της καταστροφης θεωρείται, βασικά, δ
Κόχραν. «'Ο Κοκράν, - λέει δ Μακρυγιάννης-δια να μην μείνη
κανένας ζωντανος - �τoιν οιυτος δ α�τιoς κι' δ Τζαβέλας κι' δ
Περραιβος κι' 8λη αυτείνη -ή συντροφια δια να γένη το κίνημα·
κι' αυτείνοι μείναν ολοι πΙσου εΙς τον Φαληρέα μ' εννια χιλιάδες
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ασκέρι καΙ κάναν σίγρι με τα κιάλια. Εrχαμε συνφων-ήση να μσ.ς
στείλουν καΙ την καβαλλαρΙα' οϋτε εναν καβαλλάρ'/) 3εν εστει
λαν». Βλ. για τη μάχη στο 'Αρχείον στρατηγου ΜαΚΡυγιάννΊj ,
Β', σ. 2 3 6 - 242, 490 - 501.
2 2 . «Μεταξυ των αλλων πολιτων, - εγραφε -ή «Γεν. Έ φη
μερΙς της 2ας Φεβρουαρίου 1 82 7 - δσοι συν-ήργφαν τα μάλιστα
εΙς την όπερ της 'Ακροπόλεως των 'Αθηνων γενομένην εκστρα
τείαν, κατέχει λαμπρον τόπον Ο ΝΙακρυγιάννης. "Ε3ειξεν ακρον
ζηλον καΙ όπερ του τακτικου στρατευματος, το οποίον εθεώρει
πάντοτε καΙ θεωρεί, ώς φρόνιμος, ώς &ναγκαιότατον καΙ εΙς την
Έλλά3α εΙς στερέωσιν της πολυποθ-ήτου έλευθερίας. Ό στρα
τηγος Μακρυγιάννης επαινείται καΙ τιμσ.ται 6χι μόνον ώς αξιος
πολεμιστης καΙ φρόνιμος στρατηγός, άλλα καΙ ώς χρηστος πο
λίτης καΙ τίμιος ανθρωπος» ( 'Αρχείον στρατηγου Μακρυ
γιάννη , Α', σ. 54 - 55 ) . Ό άρχιστράτηγος στα 1 82 7 Churcll,
σε εγγραφό του (ArytvtX, '1 2 'Ιουλίου 1 82 7 ) μιλωντας για την
3ραστηριότητα του Μακρυγιάννη στο στρατόπε30 των 'Αθηνων,
γράφει : « Έγνώρισα άπο πραγματικα 3ι3όμενα τον ζηλον, τον
πατριωτισμόν, την 3ραστηριότητα καΙ γενναιότ�τα του Στρα
τηγου ΜακρυγιάννΊ»Ι, ενω ο Gordon που, άρχηγος μεγάλου σώ
ματος, πολέμησε στην 'ΑττιΧ'η σε πιστοποιητικό του (Ναυπλιον,
6 'ΙανουαρΙου 1 82 9 ) , γράφει: «'Ως στρατηγος των 'Αθηναίων,
ο Γενναίος Μακρυγιάννης έ30υλευσεν με ΙSλην την φρόνησιν, τά
ξιν, άκάματον έπαγρυπν"ησιν εις τα χρέη του, ύποταγην εις τας
δ3ηγίας, τόλμην εΙς κάθε περίστασι'l, καΙ με δλην την καλην θέ
λ�σιν, κλίσιν καΙ προθυμίαν, χωρΙς να άποβλέΨη μ-ήτε εΙς Ιντερέ
σιον, μ-ήτε εΙς κέρ30ς, μ'ήτε εΙς αλλο τί, εΙμη μόνον εΙς το 6φελος
της Πατρίδος» ( 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Α ' , σ.
1 20 - 1 2 1 , 1 3 9 ) . Ό στρατηγος Gordon, σ' εν3ειξη θαυμα
σμου, μετα τη μάχη του Φαλ-ήρου, του χάρισε χρυσοκέντψη
στολ'η στρατηγου.
2 3 . 'Αρχείον στρατηγου ΛΙακρυγιάννη, Α' , σ. 1 5 3 - 1 54.
24. (('Ασυγκριτο στο εΤ30ς του, το άποκάλεσε δ Παλαμας,
σα οαμα του Ψυχόρμψου, σαν εΊ30ς άριστουργημα του άγράμDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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μοιτου μα γερο\) κοιΙ οιύτόνομου μυοιλο\), γραμμένο άγάλιοι - ιΧγά
λια, ντροποιλα κοιΙ άνυποψίοιστοι ιΧπο όίνθρωπο το\) τουφεκιο\),
iSxt τ'ης πέννοις . . . Πλουσιο άπο κάθε λoy'ίjς έκφροιστικους τρό
πους, το raLo το �pγo π"l)Υη γροιμμοιτικών κοινόνων, για ν' άπελ
πίσουνε κοιΙ να πεισμώνουν τον σκελεθρωμένο λογιωτοιτισμό»
(Ήρω'ίκα πρόσωποι κοιΙ κείμενοι, περ. «Νουμας», 3 'Απρίλη
1 9 1 1 , σ. 2 2 0 2 1 καΙ 'Άποιντοι, τόμο 80ς, σ. 6'1 ) . « 'Η άξίοι το\)
[στορικο\) μέρους το\) �pγoυ Elvcr.ι, νομίζομεν, άνυπολόγιστος,
λέει ό Βλοιχογιάνν"l)ς. Ό Μοικρυγιάννης C:Jς έμάχετο έν πoλέμ<ιJ,
ώς ιΧντίκριζεν έν ταίς πολιτικοιίς διοιμάχοιις τον άντΙποιλον, ώς
έδέχετο κοιΙ άπέδιδε τα πλήγματα κατάστηθοι, 06τω καΙ έκφρoc
ζεται γράφων, δηλ. π α λ 'ι) κ οι Ρ ί σ ι οι, Ρ ο υ μ ε λ ι ώ τ ι κ οι,
όίνευ δόλου χοιΙ ένέδροις. τα μ οι σ "Ι) μ έ ν οι λ ό γ ι οι, ό φόβος
της άλ"l)θείοις, 'ή δειλη έπιφύλαξις, ό πλάγιος υπαινιγμος εΤναι
&γνωστα εΙς οιύτόν. ΕΤναι μοναδιχον καΙ πολύτψον Ιστοριχον χει
μ'ήλιον. 'Ι-Ι δια της γραφίδος αύτο\) ρέουσα Π"Ι)γη ζω'ijς ή' ρχετο μα
κρόθεν, λίαν μακρόθεν έκ τών βαθυρρίζων θεμελίων τ'ijς φυλ:η ς καΙ
το\) 'Έθνους εΙς δ άν'ijκεν» ('Αρχείον στρατηγο\) MoιxpUYLιXvv"l) ,
'
τόμο Β / , είσαγωγ-ή, σ. εΙ, 'η , LtX', λε' ) . «1\IΙιχζΙ με την Ιστορικ-η &.νά
μνηG"l) τών λαμπρών του πράξεων μας έκληροδότ-Ι)σε κι' ενα
μνημείο το\) νεοελλψικο\) λόγου άμυθήτου άξίας, !ivoι πρότυπο
άθάνατου δ"l)μοτικο\) 6φους», θα πεί ό Σπ. Μελας (ΛΙγα για
τον Μακρυγιάννη , έφημ, «'Ελευθερία», 23 'Ιουλίου 1 96 1 ) . «Δεν
ξέρω - �γραφε το 1%1 ό Θεοτοκας - να βγ'ijκε πολλες φορες (/Jς
σ'ή μερα άπο τη συνείδηση το\) Ι:θνους μας, τέτοια που τη βλέ
τ.ουμε να καθρεφτίζεται στα νεοελληνιχα κείμενα, τα κείμενα
τών ποιητών, τών πεζογράφων, τών έπιστημόνων 'fι τών πολι
τικών ιΧντρών, ενας λόγος πιο βαθύς, πιο όδυνηρός, πιο ύποβλη
τικός, άλλα καΙ πιο έκφραστικος τ-ης έθνικ'ijς μας Ψυχ'ijς ιΧπο
το λόγο αύτο το\) πολεμιστη το\) ΕΙκοσιένα« (Πνευματικη πο
ρεία, β' έOxooG"l), σ, 1 59 ) .
Πλούσια εΤναι 'ή σχετικη με τ' «'Απομνημονεύματα» βιβλιο
γραφΙα. 'Αποκαταστάτης κι' άναστυλωτ-ής τους ό Γιάννης
Βλαχογιάνν'l)ς, που άπέδωσε, με μόχθο πολύκαφο, αύθεντικα
-
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καΙ σχολίασε το κείμενο με έπιστημονικη εύσυνειΒησΙα. "ΕΊναι
ενα άνεκτίμητο Βώρο που ααμε ό ΒλοιχογιιΧννης στην ΈλλάΒα,
Βώρο για: το όποίο θα: τοϋ όφείλετοιι πάντοι Τι έθνικ-η εύγνωμο
συνψ> γράφει ό Θεοτοκας ( Πνευμοιτικη πορείοι , σ. 16lι ).
Βιβλιογραφικη έπιλογή : Κ λ Π οι Ρ ά σ Χ ο υ, Ό «(χσπο')
ΒαΖτος» Μ
: ακρυγιάννΊ)ς καΙ το μέτρο τών οιΙσθ'ητικών κρι
-:ηρίων, «Φιλολογικη Πρωτοχρονιά» 1 9 44, σ. 1. 7 - 2 1 . Ν Ι
κ ο υ Γ κ ά τ σ ο υ, Τ' Άπομνημονευμοιτα τοϋ Μακρυγιάννη,
περ. "Άγγλοελλψικ·η ΈπιθεώΡ'ηση», Δεκέμβριος 1945, σ.
1 8 - 1 9. Η. Β ε ν έ ζ η , 'Η φωτιά, έφΊ)μ. "ΊΌ Βijμοι», 8 Δε
κεμβρίου 1 % 6 . Φ. ]\Ι[ ι Χ οι λ ό π ο υ λ ο υ, ΟΙ μεγάλοι μοις
πεζογράφοι. Γιάνν'ης ΜοικρυγιάννΊ)ζ, έφΊ)μ. ,,'Έθνος», 2 1 Δε
κεμβρίου 1 % 6 . Ε.Π. Π α π οι ν ο υ τ σ ο υ, Ή Ιστορικη συνέ
χειοι, έφημ. "ΤΟ Βijμα», 24 Δεκεμβρίου 1 946. Β. Β α Ρ ί κ α,
"Ενοις ανθρωπος. τα: άπομψημονευματα τοϋ Μοικρυγιάννη, έφ·ημ.
"τα: Νέοι», 27 Δεκεμβρίου 1 % 6 . ΚΘ. Δ Ί) μ οι Ρ ίi, Νεοέλ
ληνικα: άπομνημονευματα, περ. "Νέα 'Εστία», 1 'Ιοινουοιρίου
1 % 7 , σ. 4 6 - 48. Α. Κ α Ρ α ν " ώ ν η, τα: άπομνημονευμοιτα
τοϋ Στρατηγοϋ Μακρυγιάννη , περ. ,,'Αγγλοελληνικη ΈπιθεC:>
ρηση», Φεβρουάριος 1 %7 , σ. t,06 - lι 1 0 . Π έ τ Ρ ο υ Χ ά Ρ η ,
Στρατηγοϋ Μακρυγιάννη Άπομνημονευματα, έφημ. ,,'Ελευθε
ρία» 1 3 Φεβρουαρίου 1. 9 0 . Α. Σ α Χ ί ν 'η, τα: Άπομνημονευ
ματοι του Στρατηγοϋ Μακρυγιάννη, εφημ. ,,'Έθνος», 'ι t, Μα'[ου
:
1 % 7 . Γ. Β α λ έ τ α, Άνθολογία 'rI)ς ΔΊ)μοτικijς Πεζογρα
φίας, τόμο Α', Άθ�να 1 %7 , σ. 585. Θ ε ο Β ώ Ρ ο υ Ξ υ Β "Γι ,
Στρατηγοϋ ΜοικρυγιάννΊ) Άπομνημονευματα, περ. ,,'Ι-Ιώς»,
'Οκτώβριος 1 94 7 , σ. 2 6 2 7 . "Α γ γ. Π α π α κ ώ σ τ α, τα:
χειρόγραφα του στρατηγοϋ Μακρυγιάννη, έφημ. «'Η ΚαθΊ) με
pιν� » , 30 Νοεμβρίου 1 94 7 . Ε ύ ά γ γ. Μ π ό γ Κ α, 'Ορθη έρ
μψεία της σ'l) μασίας τουρκικών τινων λέξεων περιλαμβανομέ
νων εΙς τα: « 'ΑπομνΊ)μονευματα» τοϋ στρατηγοϋ ]\Ι[ακρυγιάν
νΊ), περ. ,,'Αθηνα», τόμο 560ς ( 1 952 ) , σ. 2 7 4 - 2 7 7 . Το Ά
πομψημόνευμα, 1 453 - 1 953, τόμο Α', έπιμέλεια Γ.Π. Κ ο υ ρ
ν ο υ τ ο υ, Άθ�να 1 953, σ. 1 9 , 31 , l. O - 43, 2 7 6 280. Π έ-

-
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τ Ρ ο u Χ ά ρ "1), ΜιOC επετειος (τ' «'Α1τομν"l)μονευμοιτοι » του
Μοικρuγιάννη ) , περ. «Νέοι 'Εστίοι», 1 5 Άπριλίοu 1 95 7 , σ. 542 543. Π. Σ π οι ν δ ω ν ί δ η, Ποικιλίες, έφημ. «Ή Καθημερι
ν-ή», 1 2 Αuγοuστοu 1 953. Ι.Μ. Π α ν α γ ι ω τ ό π ο u λ ο u ,
Ό Μακρuγιάννης. Ό λοιος γράφει την Ιστορίοι Tou, «Φιλολογικ'η
Πρωτοχρονιά» 1 962, σ. 1 3 - Η. Greek Miscellany, ΒΥ Α.Α.
Pallis, Athens 1 964, ρ . Η3 - 1 55. Ν ι κ ο λ ά ο u Β. Τ ω
μ α δ ά κ "1) , ΊστορικοΙ ά,πομνηματογράφοι καΙ ποιηταΙ του
'Ιερου Άγώνος 1 82 1 - 1 830, περ. «Παρνασσός», τόμο Η '
( 1 966 ) , σ . 226 - 229, Δ η μ. Σ τ α μ έ λ ο u, Ροuμελιώτικ"l)
Πεζογραφία, τόμ, Α' ( 1 8 2 9 - 1 900 ) , 'Αθ'ήνα 1 969, σ.6, 1 1 14.
'Ι. Μ. Χ α τ ζ "Ι) φ ώ τ "1), ΟΙ πρόδρομοι της νέας μας πεζογρα
φίας, περ. "Νέα Έστία», ά,φιέρωμα στο Ε Ικοσιένα, Χριστου
γεννα 1 970, σ. 1 98. Τ ά σ ο u Γ Ρ ι τ σ ο π ο u λ ο u, 'Ιστοριο
γραφία του Άγώνος, περ. «Μν"l)μοσυνψ>, τόμο Γ' ( 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) ,
σ . 9 2 - 1 4.4. Κ u Ρ ι ά κ ο u Σ ι μ ό π ο u λ ο u , ' Η γλώσσα καΙ
το Ε Ικοσιένα, Άθηναι 1 9 7 1 , σ. [.6. Α. Ά Ρ γ u Ρ ί ο u, ' Η
φλέβα, έφ"l)μ, «ΤΟ Βημα» , 2 6 'Iouvlou 1 9 7 1 . Β. Β α Ρ ί κ α ,
Πεζογραφία λα'ίκη καΙ �ντεχνΊJ ' Στρατηγου l\1IXxpuYLrXvv"l)
,,'ΑπομνημΟνεIJματα», έφημ. «ΤΟ Βημα», 2 7 'Iouv(ou 1 9 7 1 .
Ά. Ά Ρ γ u Ρ ί ο u, 'Ένα τέλος καΙ μιOC ά,φετ'ηρία, έφημ.«ΤΟ
Βημα», 24 'Ιοuλίοu 1 9 7 1 . Δ "Ι) μ. Σ τ α μ έ λ ο u, Νέες σuζη
τ-ήσεις γιOC την σuμβoλη του Βλαχογιάνν'η. Τ' « Άπομνημονευ
ματοι» του MIXxpuYLrXvv"l), έφημ. « Toc Σημερινά», 31 'Ιοuλίοu
1 9 7 1 . Θ. Π ε τ σ ά λ η - Δ ι ο μ 'ή δ "1), Γλώσσα καΙ ίίφος, έφ'η μ.
«ΤΟ Βημα», 30 'Ιοuλίοu 1 9 7 2 . Δ, Σ τ α μ έ λ ο u, Τ' «Άπο
μν"l)μονευματα» του Μακρuγιάννη. 'Η αίιθεντιχη φων-η του ΕΙ
κοσιένα, έφ"l)μ. "ΤOC Σημερινά», 26 MoιPTlou 1 973. Κ ώ σ τ α
' Α β Ρ α ά μ, Το λογοτεχνικο ταλέντο του Γιάννη Μακρuγιάννη
περ. «ΣτερεOC Έλλάς», Μά'ίος 1 97 3 , σ. t. 5. Γ. Ά Ρ ά γ η , Ό
μακρuγιαννισμος στην &:φ-ήγ"l)σ"l), περ. «Δοκιμασία», ' Ιωάννινα,
Μά'ίος - 'Ιουνιος 1973, σ, 51 - 54. Μ ι χ. Π ε Ρ ά ν θ η, Έλ
λ-ηνικη Πεζογραφία, τόμο 20ς, χ.χ., σ. 549 - 550.
25. Άρχεϊον στρατηγου MIΧxpuYLrXvv"l), Α' , σ. Η 5 - 1 1 8.
-

-
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Σuνοπτ�κ-η πcφοuσίαση της aΡάσΊ)ς ΤΟι> στο ΕΙκοσιένα, στα Σχέ
atIΧ αύτοβιογραφιών τοι> ( Άρχείον στρατηγου :ΜαΚΡuγιάννη, Β',
σ. 467 - 4 7 9 ) καΙ σε άναφορα τοι> στον ΚαποaΙσΤΡια, γραμ
μένη στην Arytνιx στΙς 1 4 Αύγουστοι> 1828 (Βλ. Τ ά σ ο u
Ά θ. Γ Ρ ι τ σ ο π ο υ λ ο u, 'Ο MακpυγιάWΗς αύτοβιογραφου
μενος, περ. «Νέα Έστία», άφιέρωμα στο Ε Ικοσιένα, Χριστου
γεννα 1 970, σ. 2 2 7 - 233 ) . « ' Ο ΜαΚΡuγιάννης - γράφει ό Βλα
χογιάννης - ύπηρξεν ό κατ' έξοχ-ην ά ν a ρ ε ι ο ς στρατηγος του
ίερου Άγώνος. Πάντες οΙ ξένοι οΙ γράψαντες περΙ αύτου οϋτως
όνομάζουσι καΙ όμολογουσι αύτόν' Le brave general. «'Ο
'� pωϊκoς Μακρυγιάννης (λέγει ό Θίρσιος ) ό έκ του μακρου ύπερ
ελευθερίας της 'Ελλάδος άγώνος aιασώσας μόνον το σώμα κεκα
λυμμένον ύπο πληγών καΙ τα οπλα αύτου» (Άρχειον στρατηγου
Μακρυγιάννη Α', σ. μθ' εΙσαγωΥη ς ) .
26. Καυτος καΙ άποκαλυπτικος εΤναι ό λόγος του Mιxxpu
γιάννη για την πεΡίοaο αύτή : «οι πολιτικοΙ μας καΙ οΙ ξένo�
τρώγονταν καΙ καθένας κοίταγε να 'ΠεΡισκυση ή aική τοι> φατρία.
'Άλλος το -ηθελε Άγγλικόν, &λλος ρουσικον, &λλος Γαλλικόν.
ΟΙ Άντιβασιλείς μας τήραγαν κι' αύτεινοι να πάροuν κάνα λε
πτό, οτι εΙς την Έλλάaα ηυραν όιλώνι ν' άλωνίσοuν. Πιάσαν φα
τρίες με τούς aικους μας . . . ΚαΙ χάθηκαν τόσοι άγωνισταΙ cial
κως καΙ παραλόγως καΙ χήρεψαν γuναίκες για το χατίρι αύτει
'Ιών (a·fjλ. του Κωλέτη καΙ της σuντροφιας τοu ) . Κι' i.ισους al:ν
σκότωσαν εΙς τον πόλεμον τούς σκοτώνοuν 'στη τζελατίνσ. με
τούς προκομμένοuς τους κριτας όπου 'νεργουνε τούς νόμους κα
θως θέλοuν . . . Τούς βαθμούς τούς aώσαν τών ληστών καΙ οΙ
άγωνισταΙ μειναν auστuχείς . . . ΚαΙ χάθη 01.0 το &νθος τών
'Ελλήνων εΙς τούς έφυλιοuς πολέμους».
2 7 . Με άναφορα τοι> στο βασιλια ('15 Δεκεμβρίου 1 834 )
ζητουσε, οΙ aιακόσιες Erxocrt άπο τΙς τριακόσιες έβaομήντα apιxx
μες πού �παιpνε το μήνα, να δοθουν σε άγωνιστές πού ύποφέρουν.
'Η πρότασή του να aώσοuν οσοι παΙρνουν μεγάλους μισθους,
�να μέρος «εΙς αύτούς τούς auστuχείς», σχολιάζεται έγκωμιαστικα
στην έψημεΡιaα «Έθνική» της 1 7ης ' IIΧνouιxplou 1 83 5 : «'Η
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πραξις του άνaρός, άναμφιβόλως, θέλει καθωρα'Ισει μίαν άπο τας
πλέον ώραίας σελlaας τ'ης Ιστορίας T�ς νέας εποχης τών Έλλ�
νων». (Σχετικα μΙ: την πpότα� του αότ�, στο 'Αρχείον στρα
τηγου Μακρυγιάννη, Α' , σ. 2 4 1 247 ) ,
2 8 . 'Απο σχετικα Ιατρικα πιστοποιηηκα της περιόaου
1 835 - 1 83 8 παρουσιάζουμε άποσπάσματα : «'Όσον δ' άφορα
εΙς την γενΙΚ1)ν κατάστασιν της ύγείας του κ. συνταγματάρχου
.Μακρυγιάννη πρέπει προ πάντων να ληφθώσιν ύπ' ΙSΨιν, παρ,Ζ
την ι3ίλλως καλ1)ν κατάστασιν του σώματος αότου, τα τραύματα
της κεφαλης. 'ΕπΙ του μετωπικου καΙ του κατ' ΙνΙον όστου παρα
τηρουνται κοιλότητες όίνευ σχεaον όστών, οΟσαι επακολουθ'ή ματα
τών ληφθέντων τραυμάτων της κεφαλ·η ς. 'Αaιαφιλον[κητος πείρα
άποaεικνύει στι τοιαυτα τραύματα της κεφαλης παράγουσι μετα
πάΡοaον πολλών ετών σπουδαίας aιαταραχάς, ζάλας, συμφο
Ρ'ήσεις, aιαρκείς κεφαλαλγΙας κτλ, συμπτώματα εξ ων άπο
πολλών ετών ό Χ. συνταγματαρχης Μακρυγιάννης πάσχει, θε
ραπευόμενος ύφ' ολων σχεaον των Ιατρών της ΝαυπλΙας καΙ ' Aθ'�
'Ιών. Προς τούτοις, ό αότος παρουσιάζει οόλ1)ν τραύματος εκ πυρο
βόλου σπλου εν τi;) aεξιi;) π�χει του βραχίονος, σπερ σπουaαlως
�βλαΨε την XEpxlaa, καΙ παλαιαν εξάρθρωσιν της ώλένης του
αότου βραχίονος, aι' ων επΊjλθεν εξασθένισις καΙ εν μέρει ά.χp'�
στΙα της aεξιας χειρός. Έν al: τi;) aεξιi;) μηρi;) προς τα κάτω
εύρίσκεται οόλ1) τραύματος εκ πυροβόλου σπλου, ά.ρχομένου κατCι
τας άτμοσφαιρικας μεταβoλOCς να ά.λy?j ώς καΙ τα όίλλα τραύματα
καΙ προκαλουντος Τ1)ν πλήρη ά.κινησίαν αότου του μηρου. Έκ
των προ μνημονευθέντων κακών .η σωματικών παθων εξάγεται
ση ό κ. συνταγματάρχης Μακρυγιάννης άναγκάζεται συχνάκις
να μένη κλιν-ήρης καΙ ΧΡ'ήζει aιαρκώς Ιατρικης ά.ρωΥης. τουτο
πιστοποιώ κατα καθηκον. 'Εν 'Aθ�ναις τη 20 Ίαν. ) 1 Φεβρ.
1 837. Δρ Λινδερμάουερ, Βασιλικος Έλληνικος ά.ρχΙατρος»
( 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Α' , σ. 264 ) .
« Ο Ι ύποφαινόμενοι ΙατροΙ επισχεφθέντες τον Συνταγμα
τάρχην Μακρυγιάννην κατα τον Ίούλιον καΙ ά.κολούθως κατα
τον Αύγουστον μηνα ( 1 837 ) πάσχοντα άπο φλεγμον1)ν πρώτον
-
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του βραχίονος εκ των παλαιων τραuμάτων καΙ εΙς εμπύωσιν άπο
σταθείσαν, καΙ υστερον άπο σπopα/)ικ�ν χολέραν, άπο την όποίαν
μόλις /)ια της 'Ιατρικης τέχνης εσώθΊ), πιστοποιουμεν κατ' αtτη
σιν TOU ΟΤΙ ό άν�p ουτος φέρων Ικανα τραύματα παλαιά, καΙ
εξησθενημένην �χων την κρίΧσιν TOU /)1:'1 Ι>ύναται να υποφέρ'n
κακοuχίας καΙ κόποuς καΙ να είναι μακραν T�ς Ιατρικης βοηθείας,
υποκείμενος &'1 εύκόλως εΙς νόσοuς, εΙς τας όποίας ΠΡο/)ιαθέτοuν
το σωμ'Χ αΙ εΙΡΊ)μέναι αΙτίαι, 'Εν Άθ-ήναις την 2 7 ΝοεμβΡίοu
'1 838», ΤΟ uTCoyptfιpouν, ό καθηγ'IJT�ς του πανεπιστημίου Δημ,
ΜαυροκορδίΧτος καΙ ό γιατρος Ν, KωσT�ς (' Αρχείον στρατηγου
ΜαΚΡuγιάννη, Α', σ, 2 7 2 - 2 7 3 ) , Σύμφωνα με αλλο πιστοποι'l)
τικο (9 ' Ιουνίου 1 835 ) ό γιατρος Α, Γεω ργιάδης που τον επι
σκέφθηκε τον βρηκε «κακως �χoντα , καΙ σχεδον εν κιν/)ύνιr
οντα ζω'�ς», καΙ οτι « �χει χρείαν Ιατρικης επισκέψεως εκ δια
λειμμάτων, καΙ οΙκιακης περιθάλψεως καΙ -ήσυχίας σχεδον δια
πάντα» ( Άρχεϊ:ον στρατηγου MoιxpuyttfνV'l), Α' , σ, 249 ) ,
«Άπο το νοσοκομεϊ:ον εξελθόντες - διασώζει ό Κ . Μπέλλιος - ε
π-ήγαμεν καΙ εΙς τον συνταγματάρχην MoιxpuyttfvV'l)ν, τον πλησίον
του νοσοκομείου κατοικουντα, ονπερ καΙ κλιν-ήρη ευρομεν»
( Σταθμοι προς τη νέα έλλ"I)Vικ� κοινωνία. Ε' Βαρωνος Κωνσταν
τϊ:νος Μπέλλιος. 'Ένας όμoγε�ς στ�ν Άθ-ήνα του 1 836. Πα
ροuσίαση : Β.Π. Παν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο u , περ. «'Εποχές»,
Σεπτέμβριος 1 964, σ, 86 ) . Ή επίσκεψη αύτη �γινε στΙς 20
Φεβρουαρίου. Σε μια προηγούμεν'l) επΙσκεψ-ή του, στΙς 3 'Ια
νουαρίου, θα συναντησει στο σπίτι του Μακρυγιάννη το Νικ'l) 
ταρίΧ (σ, 8 4 ) .
29. «ΤΟ εργο αύτο - γράφει ό "ΑΥΥ, Προκοπίου - αν καΙ
είναι ό τεχνικος αθλος ένος λα'ίκου καλλιτέχνη, οπως ό Πανα
γιώτης Ζωγράφος, είναι ώστόσο πνευματικο δημιούργημα του
Ρουμελιώτη στρατηγου Μακρυγιάννη , που άποτελεί, για την
πολεμιχ-ή, ήθικ-ή, λογοτεχνική και καλλιτεχνικ� ΙστορΙα του,
μια άπο τΙς πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες πού �δωσε -ή Έλ
ληνικ� 'Επανάσταση» (ΤΟ ΕΙκοσιένα στη λα'ίκη ζωγραφικ-ή του,
σ. 5 ) Βλ επίσης για το Ιστορικο καΙ καλλιτεχνικο αύτο μνηDigitized by 10uk1s, Dec. 2009
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μεϊΌ : ΚΑ. Μ α κ Ρ 'fj , ΟΙ εθνικοί μας άγώνες στ'� λαϊκ-η ζωγρα
φική, περ. «ΝεοελλψικOC Γράμματα)), 22 Φεβρουαρίου 1 9 4 1 ,
σ . 8. Β α λ ε Ρ Ι ο υ Μ έ ξ α , ΜιOC εΙκoνoγραφΊJμένΊJ εποποι'Ια
της ΈλλΊJνικης 'Επαναστάσεως, περ. «Νέα Έστία)), 1 Μα'Ιου
1 936, σ. 651 - 653. 'Ο δ υ σ σ έ α 'Ε λ υ τ ΊJ, ΟΙ εΙκονογραφίες
του MακpυγιάννΊJ και ό λα'ίκος τεχνίΤΊJς ΠαναγιώΤΊJς Ζωγρά
φος, περ. «' AγγλoελλΊJνικ-η Έπιθεώρψτl»>, Μάρτιος 1 946,
σ. 2 - ? Σ π υ ρ ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ, Σκέψις MακpυγιάννΊJ,
χεΙρ Παν. Ζωγράφου, περ. «'Ελευθερα Γράμματα)), 22 Μαρ
τίου 1 946, σ. 88. Έ λ έ ν .� ς Β α κ α λ ό, ΟΙ ζωγραφιες του
MακpυγιάννΊJ, εφΊJμ. «ΤOC Νέα)), 2 1 Αύγουστου 1 95 ,! . Μ.
Κ α λ λ ι γ α, Καινουρια στοιχεια γιoc τΙς εΙκόνες του Πανα
γιώΤΊJ Ζωγράφου, περ. «Ζυγός)), 'Ιανουάριος 1 956, σ. 1 2 1 3 ,
Φεβρουάριος 1 956, σ . 1 0 - 1 1 . Σ π . Ι. Ά σ δ Ρ α Χ α , Μερι
κες παpαΤΊJ Pήσεις γιOC το έ: ργο του Παναγιώτη Ζωγράφου,
«Ρουμελιώτικο Ήμερολόγιο» 1 96 1 , σ. 136 - 14 4 . Φ ώ τ ο υ
Γ ι ο φ υ λ λ η, 'Ιστορία της Νεοελλψικης TέχνΊJς, τόμο Α' ,
Άθήνα 1 962, σ. 1 1 3 - 1 1 9. Ζ ή σ ι μ ο υ Λ ο ρ ε ν τ ζ ά τ ο υ,
Μελέτες, β' έ:κδοσις, Άθηναι 1 96 ? , σ. 1 2 4 - 1 25. Δ.Ε. Ε ύ α γ
γ ε λ ί δ ΊJ, Ή Έλλψικ-η τέχνΊJ, Άθηναι 1 969, σ. 1 99 . ΕΙκο
νογραφία του ' 2 1 (Κείμενο Ι. Μ ε λ ε τ ο π ο υ λ ο υ ) , Άθήνα
1 9 ? 1 , σ. 1 ? - 29. ' Ι ω ά ν ν ο υ Α. Μ ε λ ε τ οπ ο υ λ ο υ,
ΕΙκόνες του Άγώνος Ι. MακpυγιάννΊJ - Π. Ζωγράφου, Ά
θηναι 1 9? 2 . Σ π. Ι. Ά σ δ Ρ α Χ α, MακpυγιάννΊJς καΙ Π .
Ζωγράφος. Τ ο Ιστορικο της εΙκονογραφίας του 'Αγώνα. ΟΙ
'Έλληνες ζωγράφοι , τόμο Α' . 'Απο τον 1 90 αΙώνα στον 20ό,
'Αθήνα 1 9?!" σ. 1l> 2?, 3 4 - 36. Γ ι ά ν ν ΊJ Τ σ α Ρ ο υ χ η,
'Αθώα καΙ σοφ-η ζωγραφική, ΟΙ 'Έλλψες ζωγράφοι, Α' , σ.
30 - 33, 35.
30. «"Αν το Ιδανικο της άρχαίας έλλΊJνικης δΊJμoκpατίας
ήταν ΙSχι μόνο Τι εθνικ-η ελευθερία του λαου άλλOC καΙ Τι πoλιτικ'�
έλευθερία του άτόμου, - γράφει ό Ι.Θ. Κακριδης - τότε γιoc κα
νέναν l1λλον άγωνιστη του ΕΙκοσιένα δεν μπορουμε νOC πουμε πως
ενσαρκώνει εντονότερα το Ιδανικο αύτο άπο τον Mακpυγιάνν·�.
-

-
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'Ο Μακρuγιάννης είναι ό κατ' έξοχην 3ημοκράτης άγωνιστ-ί]ς»
(Τ.Θ. Κ α κ Ρ ι 3 η, Στρατ-ηγος ΜαΚΡuγιάννης. Μια: έλλη\lικ-η
καρ3ιά, β' �κ30ση, 'ΑΟήνα '1 97 2 , σ. 29 ) .
3 1 . ' Ολόκληρο τ ο κείμενο του opxou, στο ' Αρχείον στρα
Τ'ηγου ΜακρuγιcY.ννη, Α' , σ. 2 7 8 - 2 7 9 . 'Ακολοuθουν οΙ υπο
γραφές, σ.279 - 282.
3 2 . « 'Ο Ν!ακρuγιcY.ννης - �γpαφε το 1 841 άπο την 'Αθήνα
ό Γάλλος πολιτικος καΙ 3ΙΠλωμάτης Piscatory στον τότε υποuργο
'Εξωτερικών της Γαλλίας Guizot - είναι πoΛU γενναίος καΙ πoΛU
�ντιμoς άνήρ, �χει άπο3εΙξει την σταθερότητα του χαρακτηρος
τοι> 3ια: της πειθαρχίας, τ-�ν όποίαν πάντοτε έξησφάλιζεν, έν τη
διοικήσει στρατιωτικών τμημάτων. Ή έπιρρο·η τοι> είναι πoΛU
μεγάλη εΙς τα:ς 'Αθήνας καΙ την 'Αττικήν. 'Ο κ. Μακρuγιάννης ,
σστις άπο .χπλους στρατιώτης, άνηλθεν εΙς τον βαθμον του άντ /
pxou, θεωρείται ώς ό πλέον Ικανος άν-ηρ έν Έλλά3ι, αΙ φιλο30ξίαι ΤΟι> είναι υπέρμετροι, &λλ' είναι &νθρωπος τον όποίον πρέπει
να: λαμβάνη τις υπ' σΨιν (να: περιποιηται ) , άνήκει εΙς το Γαλλικον
κόμμα καΙ 'ή3η άπο τριών έτών �χει προσφέρει μεγάλας υπηρε
σίας εΙς τουτο» (Ίωά ν ν ο υ Χ ρ. Π ο υ λ ο υ, Πολιτικα: της
ΣτερείΧς Έλλά30ς έπΙ 'Όθωνος, ΈπετηρΙς 'Εταιρείας Στερεοελλα
δικών Μελετών, τόμο Β' (1969 - 1970 ) , σ. Μι) .
3 3 , ΤΟ κείμενο της 3ιαθήκης, στο ' Αρχείο\l στρατηγου
Μακρυγιάννη , Α' , σ. 3 '1 0 - 3 1 1 ,
3 4 . Χαρακτηριστικο του ένθουσιασμου είναι πώς ό κό
σμος είχε γεμίσει τους τοίχους καΙ τΙς πόρτες του παλατιου με τη
λέξη Συνταγμα ('Αλέξ. Σουτσου, Ή μεταβολ-η της γ' Σεπτεμ
βρίου, β' �κ30σις, 1 84 4 , σ. 1 8 ) , ένώ, σταν στο Συμβουλιο της
'Επικρατείας, δπου ό Μακρυγιάννης έμφανίστ-ηκε με «άρει
μάνιον χλαίνην)), ό 'Αναστάσιος Λόντος προσπάθησε να: 3ικαιο
λογήσει την &ρνηση του 'Όθωνα να: υπογράψει ευχαριστήριο
μ'�νυμα στο στρατο καΙ διάταγμα που να: καθιερώνει έθνικ-η γιορτη
τ·ην 3η Σεπτεμβρίου, ό Σπυρομήλιος �βγαλε το σπαθί του καΙ του
είπε: «- Σε περνάω πέρα καΙ πέρα ! Δικηγόρος θα: γίνης του
βιΧσιλέως έναντίον του "Εθνοuς ; Τ&μαθε ό 'Όθωνας καΙ
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υπ6γροιψε» (Γ ι α ν ν 'η Β λ οι Χ ο γ ι α ν ν η, Ίστορικ-η &νθο
λογίοι, Άθήνοι 1 9 2 7 , σ, 64 ) ,
35. Άνοιμφισβήτητοι ό Μοικρυγιαννης υπηρξε ό έμπνευστης
κοιΙ ό βοισικος έμψυχωτης της 'Εποιναστοισης τοϋ 1 843. Χοιροι
κτηριστικο εΤνοιι το γεγονος πως έκείνος συγκαλεσε το Συμβού
λιο της 'Επικροιτείοις κοιΙ ό (δως κοιταρτισε τον κοιταλογο των
υπουργων της νέοις Κυβέρνησης, Ι:πειτοι &πο συνεν6ηση με τον
Κοιλλέργη, τον Σπυρομίλιο κοιΙ τους όίλλους &ξιωματικους που
π'ijρoιν μέρος στο κίνημα. «T'�ν νύκτοι της 3 Σεπτεμβρίου γραφει
ό Σοϋτσος - ό συντοιγμοιταρχης Μοικρυγιαννης έποιρουσίοισε τον
ονομοιστικον οιύτοϋ κοιταλογον έκ μέρους τοϋ στροιτοϋ κοιΙ τοϋ
λιχοϋ εΙς το Συμβούλιον T�ς ' Επικροιτείοις». (Ή μετοιβολ-η της
γ' Σεπτεμβρίου, σ. 8 7 , κοιΙ Β λ οι Χ ο γ ι α ν ν η, 'Ιστορικ-η &νθο
λογίοι, σ, 65 ) , «Πρωτοιγωνιστην της 3ης Σεπτεμβρίου» τον
&ποκαλεσε ό ' Ιαλεμος στον έπιταφιο, για τον Μακρυγιαννη,
λόγο του (Άρχεϊ:ον στροιτηγοϋ Μοικρυγιαννη, Β', σ. 555 ) . ΟΙ
Ιστορικες πηγες &ποκαλύπτουν, ΟΤΙ ό 'ι διος συνέλοιβε τ'�ν Ιδέοι
κοιΙ πολύπλευρη υπ'ijρξε 'ή δροιστηρι6τητα του για την έφοιρμΟΥή
της, με την μuηση &ξιωμοιτικων κοιΙ πολιτικων. Μεθοδικος κοιΙ
άκούροιστος, συντ6νισε τΙς προσπαθειες κοιΙ προποιροισκεύοισε το
Ι:δοιφος. Ή γενικ6τερη όίλλωστε έκτίμηση καΙ 'η πολιτικ-η άκ6μοι
δUνoιμ1) που διέθετε Ιδιοιίτεροι στην 'Αθήνοι, τοϋ έπέτρεποιν να
Ι:χει θέσ1) πρωτοιγωνιστη. (Βλ καΙ Τ.Ν. Π ι π ι ν έ λ η, Ή
μονοιρχΙοι έν Έλλάδι, 1 833 - 1 843, έν 'Αθήνοιις 1 93 2 , σ. 389.
Μ.Δ. Σ τ οι σ ι ν ο π ο u λ ο υ, Ό ρ6λος τοϋ Συμβουλίου 'Επι
κροιτείοις κοιτα την έποινοιστοιτικ-ην νύκτοι T�ς 3ης Σεπτεμβρίου
1 843. Άνατυπον έκ των Συμμείκτων Σβώλου, σ. 399 - 4 24,
Άθηνοιι 1 960, σ. 403 - 4.07 ) .
Για: τ-ην έποιναστοιση της 31)ς Σεπτεμβρίου 1 843, βλ. στο
'Αρχεϊ:ον στροιτ'ηγοϋ Μοικρυγιαννη, Α' , σ. 306 - 400. 'Επίσης
Γ. Ά σ π Ρ έ οι, Πολιτικ-η Ιστορίοι T�ς Νεωτέρας 'Ελλαδος, τ6μ.
Α', 1 930, σ. 1 59 . Δ 1) μ. Α. Π ε τ Ρ α κ α κ ο υ, Κοινοβου
λευτικ-η Ιστορίοι της ΈλλιΧδος, τ6μ. 20ς, 'Αθηνοιι 1 946, σ. 285 340. Τ. Μ π οι Ρ λ α, ' 1-1 3η ΣεπτεμβρΙου καΙ ό στραΤ1)γος Μα-
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χρυγιάννης, περ. « 'Ιστορία χαΙ Ζωή», Σεπτέμβριος 1 956, σ.
2 9 7 - 299. 'Ιω ά ν. Χ ρ. Π ο υ λ ο υ, 'Ι-Ι επανάστασις τ'ijς 3'ης
Σεπτεμβρίου 1 843 επι τη βάσει των Γαλλιχών Άρχείων, Δελ
τίον της 'Iστοριχ'ijς χαΙ Έθνολογιχ'ijς ΈταιΡείας της Έλλά80ς
τόμο Η ος ( 1 956 ) , σ. 223 - 259. Γ ι ά ν νη Μ π ε ν έ χ ο υ
Κωλέτης, 'Αθήνα 1 96 1 , σ. 2 1 7 - 2 3 4 . Α. Σ χ α ν 8 ά μ η , 'ι-Ι
,
τριαχονταετία της βασιλείας τοϋ 'Όθωνος, 1 832 - 1 862, Aθ'�να
'1961 , σ. 367 - 423. Δ. Φ ω τ ι α 8 η, Ό 'Όθωνας. Ή μοναρ
χία, Άθήνα 1 963, σ. 281 - 340. Σ π. Β. 1\1 α Ρ χ ε ζ ί ν 'η,
Πολιτιχη 'Ιστορία τ'ijς Νεωτέρας Έλλά80ς, τόμο Α', 'Ae'ijVΙXL
1 966, σ. 1 86 - 1 93. Χ. Κ ο Ρ ι ζ 'ij. Ί-Ι πολιτιχη ζωη εΙς την
Έλλά8α, 1 82 1 - 1 91 0 , 'Ae'ijVΙXL 1 9 7 2 , σ. 62 - 65.
36. «Άλλ' δ Μαχρυγιάννης &ναμιχθεις νϋν στενώτερον εν
T7j πoλιτιχ'ίj, - γράφει δ Βλαχογιάννης - 8εν εΥνώριζε πολλας δ80υς
φερουσας προς τον σκοπον αύτης. 'Ι-Ι πολιτικη προς αύτον -ητο
&σχησις πατριωτισμοϋ και ού8εν πλέον. 'Ως -ητο αύτος άπλοϋς
καΙ εύθυς, ο()τως &πήτει χαΙ παρα των &λλων το αύτό. Ή πολιτιχη
ομως είναι μίΧλλον λαβυρινθός τις 'l) δ80ς εύθεία φέρουσα ταχέως
εΙς τέρμα εύτυχές. Δ ια τοϋτο δ Μαχρυγιάνν'ης μη γινόμενος χα
ταληπτος χαθίστατο 6χλ'ηρός. Μη 8υνάμενος να χατανοήση χαΙ
ν' &νεχθ'ίj τας &8ιχίας, τας παρ' &ξίαν 8ιαχρίσεις, την 6λιγωρίαν
τοϋ 8ημοσίου συμφέροντος χαΙ την χαταχρησιν, 'ηγανάχτει χαι
εξε8ήλου μεγαλοφώνως τα αΙσθήματα καΙ τας Υνώμας αύτοϋ.
Δυσηρέστει ο()τω τους Ισχυρους καΙ έποίει εΙς έαυτον έχθρους
έπιχιν8υνους. ΚαΙ αύτος μέν έλησμόνει μετ' 6λίγον, έχλειπου
σης "ης &φορμ'ijς, &λλ' εχείνοι ενεθυμοϋντο. Τοιαυτη ύπ'ijpξεν -ή
έντεϋθεν Ψυχολογικη έξέλιξις τοϋ βίου τοϋ Μακρυγιαννη μέχρι
τοϋ θανατου αύτοϋ» (Άρχείον στραΤ'ηγοϋ Μακρυγιάννη, Α',
εΙσαγωγή , σ. ξθ' - ο' ) .
3 7 . Στα 1 82 7 -ή οΙκογένεια τοϋ Μαχρυγιαννη βρισχόταν στην
T'ijvo. Τον Σεπτέμβριο χαι τον 'Οκτώβριο τοϋ raιou χρόνου δ
λΙαχρυγιάννης θα πάρει μιαν &νασα &πο το πάλεμα, με τον
τοϋρχο, χοντά της. ΟΙ Έπιστατ08ημογέροντες καΙ οΙ 'Έφοροι
τοϋ νησιοϋ, σε γράμμα τους ( 2 1 Φεβρουαρίου 1 82 7 ) προς τον
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Μαχρuγιάννη,
:
τελειώνοuν με τα έξ�ς: «'Η Toπιχ� �μών Διοί
κησις έπαναλαμβάνοuσα την τε προς την Γενναιότητά crou εύ
γνωμοσυν'φ καΙ σέβας, καθ(�ς καΙ εΙς την εύγεν� οΙκογένειάν
σας, ώς το χρέος της, είμεθα με το πρoσ�κoν σέβας)) ('Αρχείον
στρατηγου Μακρuγιάννη, Α', σ. 9 1 ) .
3 8 . τ α σχετικα μ ε τ�ν άπόπεφα 30λοφονίας 'ou, στο
'Αρχείον στρατηγου Λ'lαΚΡuγιάννη, Α', σ. lι 1 3 - 438.
39. Ή �κθεσΎj άνάκρισης που εγινε με έντoλ� του ύποuργου
Στρατιωτικών, στο 'Αρχείον στρατηγου MιxxpuYLciVVΎj, Α', σ.
4 4 5 - 456. Γενικότερα για το άνακριτικο εργο πού πpOηγ�θΎjκε
της 3ΙΚΎjς, βλ. 'Ι-Ι 3ίκη του στρατηγου MιxxpuYLcfVVΎj, εΙσαγω
y1j - έπιμέλεια - σχόλια Ε.Γ. Π Ρ ω τ ο Ψ ά λ τ η, 'Aθ�να 1 963.
40. Πρωθuποuργος κατα τη 3ιάρκεια της νέας 'ou 30κιμα
σίας (3ΙωξΎj, φuλάκισΊ1, κατα3ΙΚΎj ) -ηταν ό ναύαρχος 'Αντώνιος
Kpιεζ�ς καΙ ύποuργος Στρατιωτικών ό Σπuρομίλιος.
4 1 . «'Ο 31: βασιλευς 'Όθων - γράφει ό Βλαχογιάννης - ού3έποτε σuνεχώΡ'φε τον 'ΑρχισuνομώτΎjV του 1 843, ώς 3εν
σuνεχώΡΎjσε καΙ άΠΎjVώς κατε3ίωξε καΙ τους όίλλοuς πρωτοuρ
γους της Σεπτεμβpιαν�ς έπαναστάσεως, οίον τον KαλλέpγΊ)V,
ΣκαρβέλΎjν κτλ. Έκ πάντων τών γενομένων κατα την άνάκρι
σιν καΙ τ�ν 3ΙκΊ)V αύτου έπΙ cruVWIλocrtq: κατα της ζω�ς του βα
σιλέως 'Όθωνος καταφαίνεται � έμπάθεια, � ά3ικία, 'ή άπάν
θρωπος σκληρότης τ�ς ΚuβεΡν�σεως προς τον MιxxpuYLcivv·�v.
Έπει3-� δμως -η πρα ξ ις έφ' -n καΤ'�γop�θη ό Μακρuγιάννης άπέ
βλεπεν αύτο το πρόσωπον του βασιλέως, τοιαυTl1 3ιαγωγ'� της
ΚuβεΡν�σεως προς τον ΜαΚΡuγιάννην νομίζομεν δτι ύπηΥΟ
ρευθη αύτη υπο του 'Όθωνος, δστις καίτοι 3[καιος καΙ φΙλάν
θρωπος, άλλ' δμως πολυ το μνΎjσΙκαΚOν εΤχεν δτε προέκειτο περΙ
πpoσβoλ�ς κατα του βασιλικου άξιώματος. ΚαΙ 3εν �θελεν
rσως ένταυθα να τψ.ωp�ση τ�ν καθ' έαuτου σχε3ιασθείσαν
3�θεν άπόπεφαν, όίν ύποθέσωμεν δτι ώς άλΎjθ�ς αδτη παρε
στάθ'� αύΤ<J> , άλλ' έπεθυμει να έκ3ικηθΊi την άσέβειαν καΙ την
τόλμην του γενομένοu αίτ[οu της Μεταβολ'η ς της Τρίτης Σε
πτεμβρΙοu, οτε αότος ώς βασιλευς ούχΙ μόνον έστεp�θ'� ση μαν-
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τικου μέρους της βασιλικ'ijς αύτου Ισχόος, άλλα καΙ εΙς πολλας
έξευτελιστικας πράξεις εΤχεν ύποβληθη)) ( 'Αρχείον στρατηγου
Μακρυγιάννη, Α', εΙσαγωγ'�, σ. οζ' - ο-ή, οθ' ) .
42. Βλ., ' Η 3ίκη του στρατηγου Μ
: ακρυγιάνν'η, οπ. παρ.
σ. 4 93, 502. «'Όπως καΙ &'1 �χη - γράφει ό Βλαχογιάνν-ης ό
Μακρυγιάννης κατηγοροόμενος έπΙ πολιτικij> έγΚλ-ήματι, πα
ρεπέμφθη , παρα το Σόνταγμα καΙ παρα τον Ποινικον νόμον, εΙς
Στρατιωτικον 3ικαστ-ήριον ϊνα 3ικασθη. Κατα πασαν πιθανό
τητα ή 3ιαταγη της κατα3ίκης εΤχε 30θη έκ των προτέρων τοίς
στρατο/)(καις)) ('Αρχείον στρατηγου Μαχρυγιάννη , Α', εΙ
σαγωγ-ή, σ. πγ' ) . Βλ. για την 3ίκη έπίσ'lJ ζ : Δ. Φ ω τ ι ά 3 η ,
'Όθωνας . ' Η �ξωση, 'Αθ-ήνα 1 964, σ . Η 2 1 66. Κ. ' Α β ρ α 
ά μ, Ή 3ίκη καΙ ή κατα3ίκη του Γιάννη Μακρυγιάννη , περ.
«Στερεα 'Ελλάς», Ίοόνιος - Ίοόλιος 1 973, σ. 13 1 7 .
43. «Διερχόμενος 3ε τότε οπισθεν τ'ijς 'Ακροπόλεως καΙ Ι3ων
την θέσιν εΙς -ην &λλοτε έπληγώθη πολεμων ύπερ τ'ijς πατρί30ς
χατα των τυράννων αύτης, 'ήρχισε μετα καρ3ίας γενναίας εν
τραγοό3ιον ήρω 'ικον μέχρι τ'ijς φυλακ'ijς του, κιν-ήσας εΙς την
περιπαθεστέραν συναίσθησιν τους συν03εόοντας αύτόν. ΕΙς την
φυλαχην τον περιέμενεν ή σόζυγος καΙ τα τέκνα του 3ια να
OCσπασθωσιν την 3εξιάν του. Ό Μακρυγιάνν'ης OCπέπεμψεν αύτά,
λέγων ΟΤΙ πρέπει να εύχαριστωνται μάλιστα 3ιότι χατε3ικάσθη
OC3ίκως καΙ 3ιότι OCποθν-ήσκει OCφ-ήνων μίαν κοινωνίαν, άπο την
όποίαν προ πολλου OCπελπίσθψ>. ( Έφημ. «ΑΙών», 1 8 Μαρτίου
1 853, χαΙ 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Α', σ. 457 - 458 ) .
44. 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη , Α ' , σ. 4 5 8 - 460,
467 - l.68.
45. «'Ο Μακρυγιάννης έτάφη ζων» εΤπε, μιλώντας για
τ-ην παραμον-ή του στο Στρατιωτικο νοσοκομείο, ό 'Αναστάσιος
Γοό3ας στον έπικ-ή3ειο για τον -ηρωα λόγο του ('Αρχείον στρα
τηγου Μακρυγιάννη, Β', σ. 549 ) . Ό άρχίατρος 'Γράϊμπερ που
τον έπισκέφτηκε έκεί στΙς 29 'Ιουλίου 1 853, γράφει σχετικα
με το 3ωμάτιο που εΤχε φυλακιστεί: «'Επει3η το 3ωμάτιον
έν ιJ> ουτος 3ιατελεί, 3ια την μεΥάλ'ην αύτου OCκαθαρσίαν κα-
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τέσΤΊ) auσωl!έστατον καΙ ρυπαρότατον, νομίζομεν άναγκαίον
να μεταφερθ?) άλλαχοϋ, τoυλciχιστoν μέχρις ou καθαpισ&ίi ό
θάλαμος έκείνος προς τοϋτο ae: καθ' δ λίαν άκαθάρτου τοϋ θα
λciμoυ, άπαιτοϋνται τέσσαρες περίπου ήμέραιη. (Ή aίΚΊ) τοϋ
Μακρυγιάνν-η, οπ. παρ. σ. 5 1 5 ) .
46. ΠολUκλαl!Ί) στάθΊ)κε ή φαμελια τοϋ ΜακρυγιάννΊ).
'Απόχτησε συνολικα aώl!εκα JtΙXLaLiX, Μκα άγόρια καΙ auo κο
ρίτσια. ΤΟ πρωτο JtΙXLal γενVΉθ-ηκε το 1 82 6 καΙ το στερνο στα
1 847. τα περισσότερα άπο τα άγόρια πέθαναν σε μικρ-η ήλι
κία, πρΙν φτάσουν τα I!έκα χρόνια. Σα βΥηκε άπο τη φυλακ-η
τα JtΙXLI!LιX που ζουσαν, �ταν: ό 'Όθωνας, εΙκοσιένα χρόνων, ή
Έρασμία l!εκαενιιΧ, ό Νικόλαος l!εκαεπτιΧ, ,1] Βασιλικ-η aexιx
πέντε, ό Γεώργιος aέκα καΙ ό Κίτσος έπτά. Δυο άπο τα JtΙXLI!LtX
του που πέθαναν σε μικρ-η 'Ι]λικία, εΙχαν τ' ονομα του παππου
τους, Δημήτριος.
4 7 . Στ-ην άρχ-η της Λεωφόρου Συγγρου, προς τ-ην πλευρα
οπου οΙ κολόνες του ναου τοϋ ' Ολυμπίου Διός, βρίσκονταν οΙ
auo σπ-ηλιές, που τ-ην μια εΙχε Ι!ιαρρυθμίσει σ' έκκλ'φ ια καΙ την
α.λλη σε πρόχειρ-η κατοικία.
48. Το σπίτι βρισκόταν στ-η συμβολ-η των όaων .Μακρυ
γιιΧννη καΙ ΔιιΧκου. Βλ και Χ ρ. Έ μ. 'Α γ γ ε λ ο μ ιΧ τ η ,
' Ο ΜακρυγιιΧνν-ης καΙ τ ο σπίτι τ'ης όl!οϋ Φαλήρου, περ. «Νέα
'Εστία», 1 5 Φεβρουαρίου 1 9 3 7 , σ. 2 7 4 - 2 7 6 . Κ ώ σ τ α Η .
Μ π ί ρ "1) , Τοπωνυμικα των Άθ-ην ων, Άθηναι 1 945, σ. 253.
49. Περιλαμβάνονται σε άνέκl!οτο χειρόγραφο, που τ·ην
συντομη ε:κl!οσή του θα έπιμελ'l)θεί ό 'Άγγελος Παπακώστας.
ΤΟ χειρόγραφο, με άναμνήσεις, ονειρα, άφήΥΥ)ση θαυμάτων καΙ
όραματισμους, εΙναι γραμμένο σε μια Jteplol!o μεγάλ-ης σωμα
τικης καΙ ψυχικης Ι!οκιμασίας του Μ ακρυγιάνν-η , οταν οΙ τα
λαιπωρίες καΙ οΙ άπογοψευσεις τον εΙχαν, βαθυτερα, δa-ηγ'� 
σει στη θρ-ησκευτικ-η λατρεία καΙ εκστασ-η. 'Οράματα ένος
γενναίου, ταλαιπωρημένου, βαθυτατα θρ-ησκευόμενου καΙ συνε
πέστατου άνθρώπου, εΙναι το κείμενο αυτό, που α.ρχισε να το
γρ ιΧφει, ξ-ημερώνοντας ή πρωτοχρονια του 1 8 5 1 . Το χειρόγραφο
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αρχίζει ώς �ξης: "ΕΙς την 3όξαν, εΙς τ-ην 3όξαν του Θεου, τϊjς
Άγίας τριαδος, της Θεοτόκου, του Άγιαννη του Βαφτιστη
και παντων των Άγίων και του Άγίου Βασιλείου να πρεσ
βεύση εΙς την παντοδυναμίαν του και εΙς την βασιλείαν του να
μας λευτερώση &πο την κακίαν μας, &πο την 'διοτέλειαν μας
και &πο τα παθη μας και &πο την έπιβουλίαν των ξένων»_ (Βλ
σχετικα με το χειρόγραφο. Γ. Θ ε ο τ ο κ α, Πνευματικη πο
ρεία, Ο.π. ,σ. 1 66 . Δ η μ. Σ τ α μ έ λ ο υ, 'Ανέκδοτο κείμενο
του Μακρυγιαννη. Όραματισμοι και &ψήγησ-η θαυματων,
έφημ. « τα Σ-ημερινα», 29 Αυγούστου 1 970. 'Α λ ε ξ. 'Α Ρ γ υ
Ρ [ ο υ, 'Εκκρεμότητες, έφημ. « ΤΟ Βημα», 10 ' Ιουλίου 1 97 1 ) .
50_ «Σκυθρωπός, ουδέποτε γελων 'ι] μειδιων - γραφει ό Βλα
χογιαννης - μόνην παΡΊJγoρίαν ε(Jρισκεν έν τη μετα των μικρο
τέρων αυτου τέκνων &νατροφη. 'Η οψις αυτου εκ του γήρατος
και των παθηματων, εΊχε προσλαβη �κφρασίν τινα έγκαρτερουν
τος έΡΊJμίτoυ 'ι] μαρτυρος. 'Αλλ' ομως ύψηλΟς και λεπτος ώς -ητο,
ευλύγιστος καΙ ευθΙΙς παντοτε παρα την -ήλικίαν, μη καμψα
σαν το σωμα αυτου μέχρι θανατου, απλούστατα ένδυόμενος,
κομψως φέρων την λευκην φλοκαταν, &χώριστον απ' αυτου, καΙ
την &γκυλωτην ραβδον, εΊχε το -ηθος εκείνο το &περίγραπτον,
τον α έ ρ α της λ ε β ε ν τ ι α ς, της ουδέποτε γηρασκούσης
&λλα θαλλούσης παντοτε. το αποστεωθεν αυτου πρόσωπον, οΙ
όφθαλμοΙ οΙ βαθέως κοίλοι &λλα παντοτε &στραπτοντες, έλα
φρως καστανοΙ το χρωμα, -ή γενειας -ή καταλευκος καΙ -ή κόμη
-Ι) όπΙσω μέχρι των ί.)μων καταπίπτουσα, το φαλακρον μέτωπον
μετα της βαθείας πληyϊjς, -ή ρΙς -ή ύπόγρυπος καΙ ό πώγων ό
Ισχυρός, παντα συνηνουντο εΙς σύνολόν τι &νδρικον όίμα καΙ
γλυκύ, βλοσυρον καΙ πληρες αγαθότητος, εύπροσήγορον καΙ
&γέρωχον, αρματωλικον καΙ Ιερατικον συγχρόνως» ('Αρχείον
στρατηγου Μακρυγιαννη, Α', εΙσαγωγ-ή, σ. πδ' - πε' ) . Ό 1\1α
κρυγιαννης δεν &ποχωρίστηκε ποτε τη λεβέντικη έλληνικη
φορεσια. 1\1' αύτη παλευε στο ΕΙκοσιένα και κατοπινα και μ'
αύτη πέθανε.
5 1 . Ό Μακρυγιαννης με γραμμα του, που δημοσιεύτηκε
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στην «'ΑθηνίΧ)) (29 ' Οκτωβρίου '1 862 ) , EvxcΙP LcrTEi: το λαο και
το στρατο για το διώξιμο του βασιλιίΧ κι' έκφράζει την
CΌγνωμoσύνη του στους 'Αθηναίους για την ύποδοχ-η που τοσ
έ:καμαν, Γράφει άνάμεσα σε &λλα στο γράμμα του αυτό : «ΕΤμαι
πoΛU ύπόχρεως καΙ ευγνώμων γενικώς εΙς ολους τους κατοί
κους τών 'Αθηνών δια τον μέγαν κόπον τον όποιον έκάμετε δι'
έμε τον άνάξιον καΙ μικρόν σας πατριώτην Μακρυγιάννην και
'ήλθατε ολοι εΙς το πτωχικόν μου σπίτι καΙ μ' έπήγατε εΙς
,
ολα τα μέρη της Αθ'ήνας και τα ξανά'ίδα, όπου δεν εΤχα καμ
μιαν έλπίδα να τα ξανα'ίδώ , " 'Αγαπητα τέκνα της Π ατρίδος,
ό πατριώτης σας Μακρυγιάννης σίΧς εΤπε καΙ σίΧς λέγει ποια
'� μπopoυν να μίΧς σώσουν' ή άγάπη μεταξ,) μας, ή 'ησυχία και
καλ-η τάξις, Αυτά, τέκνα του Θεου, τα όποια με ύποσχέ
θψε οτι θα τηρήσητε, τα εΤδα έμπράκτως άπο τα άγαθά σας
αΙσθήματα , , , ΣίΧς ευχαριστώ κι έγω ό έλάχιστος πατριώτης
σας Μακρυγιάννης καΙ σίΧς μένω πολυ ύπόχρεως καΙ παρα
καλώ τον Θεον νυκτα καΙ ήμέραν με δάκρυα να σίΧς προφυ
λάξη άπο πίΧν κακον και να σίΧς ευλογήση. 'Έχετε τ-ην εόλογΙαν
του Θεου, διότι άλήθεια εΤναι ό Θεος καΙ την άλήθειαν ύπο
στηρίζετε)). Στο Τδιο αότο γράμμα χαρακτηρΙζει σαν θαυματα
του Θεου, την άπελευθέρωση άπο τους τουρκους, την έπανά
σταση της 3ης Σεπτεμβρίου καΙ το διώξιμο του βασιλιίΧ.
5 2 . Ό λόγος του γνωστου λογίου, γιατρου 'Αναστασίου
Ν. Γουδα, στο 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Β' σ. 544-552.
ΕΤπε άνάμεσα σε αλλα, στο λόγο που έκφώνησε στ'� Μη
τρόπολη , ό Γουδας :
«ΤΙς έξ ήμών 'ήθελε πιστευσει εόκόλως σήμερον οη ό έ:ν
δοξος στρατηγος Μακρυγιάννης, �ν μόνον εΤχε μέλΊJμα, το
συμφέρον τ'ijς πατρΙδος, μίαν μόνην εΤχεν άδυναμίαν, τ-ην προς
τον πλησΙον καΙ την οΙκογένειαν αότου άγάπην, καΙ !!ν μόνον
φίλτρον, το προς τα Τδια αότου καΙ τα 'ι"ης πατρίδος τέκνα ;
Οϋτε προς έπΙδειξιν της δόξΎjς του έφρόντισέ ποτε, οϋτε προς
εόπρέπειαν 1) στολισμον του σώματός του 1) προς φυσικην
άνάπαυσιν του πολυπαθεστάτου σκηνώματός του' τουναντίον
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μάλιστα ως rlλλος μεν Έπαμεινών8ας ενα μόνον είχε τρΙβωνα ,
την πεφιλ'ημένΊ]V αύτου και τοίς πασι γνωστην φλοκάταν' ω ς
rlλλος 81: Φωχίων 81:'1 έβά8ιζε μεν ξυπό8Ί)τος έν ταίς έκστρα
τεΙαις, &λλ' &εΙποτε πεζος και πάντοτε φέρων έπι μεν της
ζών'�ς αύτου τα πεφιλΊ)μένα οπλα, έπι 8ε των �μων ένΙοτε και
αύτην την πήραν (τρακατσΙκαν ) εμπλεων ως έπι το πλείστον
μΙ: πολεμεφό8ια και τροφάς. . . Λεοντόκαρ80ς 81: �ν το φρό
νΊ)μα και &8άμαστος την θέλΊ)σιν, &κpαιφν'�ς πατριώτης, έ:ν
θερμος λάτρις τ'ijς έλευθερΙας, ού8εν παρά80ξον έιΧν φέpΊJ έπι
του σώματός του έπτα ολα έχθρικα τραuματα . . . » .
Ό Γο{)8ας, στον t8Lo αύτο λόγο του, 8ιασώζει την πλΊ)ΡΟ
φορΙα πως &κόμα και στις μεγάλες του περιπέτειες, κατα τη
8ιάρκεια των πολιτικων του &γώνων, «προς μόνΊ)ν παΡΊ)γορΙαν
του έτραγώ8ει ένΙοτε και έβαρυαλγουσε μόνον δσάκις +ι φωνή
του 81:'1 έπήρκει προς τουτο» ( 'Αρχείον ΜακρυγιάννΊ) , Β', σ.
550-55 1 ) , ένω δ Βλαχογιάνν-ι]ς σΊ)μεΙωνε, στα 1 90 7 , οτι «σώ
ζεται παρα τη olxoYEνElqt αύτου δ ταμπουρας, δν ύποκρουων
�8εν εύφώνως και &ν8ρικως μΙ: τον & έ Ρ α έκείνον του &λΊ)θι
νου παλλΊ)καριου, οστις πεpιέπvεε το γνΊ)σΙως λεβέντικον &νά
σΤΊ)μα, τα κινήματα και τους λόγους του Μακρυγιάννη. Είχε
81: ΠΟΙΊ)τικην φυσιν ουτος». ( 'Αρχείον Μ
: ακρυγιάννΊ) , Β', σ.
202 ) .
την ποιητικη φυσΊ) του ΜακρυγιάννΊ) τη βλέπουμε έντυ
πωσιακα και στ' «'ΑπομνΊ)μονευματά» του. Ό ΜακρυγιάννΊ)ς,
Ι:>στόσο, αυτοσχε8Ιαζε 8Ί)μοτικα τραγοΜια, που και 6μορφα
τα τραγου80υσε μΙ: τη μακρόσυρτη και βροντερη φωνή του.
Μερικα &ποτελουσαν &ποκλειστικα 8ικές του έμπνευσεις, &λλα
·η ταν παραλλαγές. Γνωστα τραγου8ια του, το τραγου8ι του στην
'Aκρόπoλ� λΙγο πριν σκοτωθεί δ Γκουρας ('ΑπομνΊ)μονευματα,
ΒιβλΙον Α', Κεφάλαιον Θ' ) και 8υο παραλλαγες του για τη
μάχΊ) στην 'Αράχωβα και το θάνατο του Καραϊσκάκη (' Αρ
χείον ΜακρυγιάννΊ), Β', σ. 202-203 ) . 'AπoκαΛUπτoυν κι' αύτα
τη βαθυτεΡΊ) καλλιτεχνικη εύαισθΊ)σΙα και την ΠΟΙΊ)ΤΙΚ'ή του
Ι8ιοσυγκρασΙα. τα παραθέτουμε.
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Ό '�λιoς έβασίλεψε,
'Έλλ'Υ)νά μου, βασίλεψε
καΙ το φεγγάρι έχάθ'�
κι' ό καθαρος αύγερινος που πάει κοντα στ'�ν πούλια
τα τέσσερα κουβέντιαζαν καΙ κρυφοκουβεντιάζουν,
ΓυρΙζει ό �λιoς καΙ τους λέει, γυρίζει καΙ τους κραίνει,
-'Εψές, όπου βασίλεψα πίσου άπο μια ραχούλα,
όικ' σα γυναίκεια κλάματα κι' άντρων τα μοιργιολόγια
γι' αύτα τα 'ρω'(κα κορμια στον κάμπο ξαπλωμένα,
καΙ μέσ' το αίμα το πoλu εΙν' δλα βουτημένα,
Για τ-ην πατρίδα πήγανε στον "Αδ'Υ), τα κα'Υ)μένα,
Τρία πουλάκια κάθονται στης Λιάκουρας τη ράχη '
τ()να Τ'Υ)ράει τη Λειβαδιά, τ' όιλλο κατ' τ-ην Φοντάνα,
το τρίτο το καλύτερο μοιργιολογάει καΙ λέγει'
-Τ' είν' το κακο όπου γένεται κ' -ή ταραχ-η μεγάλη !
'Εκίν'Υ)σε ό Μ0υστάμπεγης στ-ην 'Αράχοβα να πάΥΊ) '
ΣT� Δαύλεια ρίχνει το ορδί, στένει καΙ τα τζαντηρια,
Τον μπαχιραχτάρη του �κpαξε, κρυφα τον κουβεντιάζει,
-«Σ'Υ)κωστε τα μπαγιράκια μας στην ' Αράχοβα να πα.με,
Ρωμαίγους να σκλαβώσωμε, κεφάλια για να πάρω
καΙ να τα στείλω στον Πασια., στον ΚιταΥη βεζl�φ'1)'),
"Ελλ'Υ)νες τον τόπο πιάσανε, μουασερε τον κάνουν,
Έπτα -ήμέρες πόλεμο στη λάκκα καΙ στα χιόνια,
Μπουστάμπεγης σκοτώθηκε, του π'ijpαν το κεφάλι,
όιλλους τους πιάσαν ζωντανους καΙ όιλλους τους σκοτωσα'l,
Τρείς περδικουλες κάθονται στο κάστρο της ' Αθήνας,
Είχαν τα νύχια κόκκινα καΙ τα φτερα βαμμένα,
είχαν καΙ τα κεφάλια τους στο αίμα βουτημένα,
Μοιργιολογουσαν κ' ελεγαν, μοιργιολογοσν καΙ λένε
-«Τρίτη, ΤετράδΊ) χλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένΊ),
Παρασκευ-η ξημέρωσε, μ'�ν είχε ξ'Υ)μερώσει,
που πιάστηκε ό πόλεμος, το ΚΡΊ) ΤΙΚΟ ντουφέκιη ,
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ΚαΡΟ(ίσκάκης τ' αϊκουσε, ηταν καΙ θερμασμένος,
κιΛ τον σε'Ιζη του �κραξε καΙ του σε'Ιζη λέγει :
-(ιΣε'Ιζη , φκειάσε τ' αλογο, βάλ' του καΙ το τακίμι,
κρίν'τε καΙ των συντρόφων μας των καπεταναραίων
τροχατε, &οέρφια, τoc σπαθιά, συγυρίστε τoc ντουφέκια,
νOC βγουμ' νOC πολεμ'ήσουμε στον κάμπο της , Αθ'ήναςn.
ΣOCν πιάστηκε δ πόλεμος, σκοτίστηκε δ κάμποζ '
βαρέθηκε δ &ρχηγος καΙ δ Καρα'ίσκάκηζ'
-«Πα:ι.8ι.ά μ', να νταyιαντ�ήσετε, να Υ(νετ' fE.vrL σώμα.,
νOC μ-η χαθΊi 'ή πατρίοα μας, τ-ην παρτε στο λαιμό σας,
Μένα με παν στην ΚΟ'Jλουρη , πέρα στον 'Α'ίοημ'ή τρη,
που εΤναι παντοτεινος γιατρός, αυτος θOC με γιατρέΨ·r,n.
Π ουλάκι π'ijΥε κι' έ:κατζε στου ΆιOημ·�τριoυ το Οέντρο.
Δεν έλαλουσε σOCν πουλί , ουοε σOC χελιοόνι,
μόν' το οεντρΙ μαράθηκε &π' τον κελα'ίοισμό του.
Τον κλαίνε χωρες καΙ χωριOC κι' δλ' οΙ καπεταναίοι,
τον κλαίν' τOC παλληκάρια του κι' ολος δ τα'ίφας του.
Ίοιαίτερη φιλία εΤχαν δ Καρα 'ίσκάκης κι' δ Μακρυγιάννης
καΙ μαζΙ &γωνίστ�καν σε κάμποσες μάχες, στην περιοχ-η της
Άττικ'ijς ΙΟιαίτερα. ((Άοελφε καπετOCν Μακρυγιάννη)) τον &πο
καλεί σε γράμμα του δ Καρα 'ίσκάκης ( Άρχείον Μακρυγιάννη ,
Α', σ, 100 ) καΙ σε αλλο γράμμα του &πο το Κερατσίνι ( 6 'Απρι
λίου 1 82 7 ) στους στρατηγους του στρατόπεοου στον ΠειΡαια,
γράφει : ((Έπειο-η καΙ έ:καμεν χρεία οιOC νOC σηκώσω τον στρα
τηγον Ίω. Νοταραν ΟΙ' αλλον μέρος, οιOC τοίίτο οιορίζεται
&πο την tJήμερον καΙ εΙς το έξ'ijς δ &οελφός μου καπετOCν Μα
κρυγιάννης &ρχηγος τοίί αυτόθι στρατοπέοου καΙ τοιοίίτον
παρακαλείσθε νOC τον γνωρίζετε ολοι σαζ ' οιOC οε οσα ώμιλ ή
σαμεν μετOC τοίί Έκλαμπροτάτου Κόχραν καΙ ΓκενερOCλ Τζουρ
τζη σας πληροφορεί οιOC στόματος δ &οελφός μας Μακρυγιάν
νης, με το νOC μ-ην 'ή μπορω νOC σας τOC περιγράψω, με το νOC
έ:ρχονται αλλοι χίλιοι πεντακόσιοι αύτοίί» ( Άρχείον Μακρυγιάν
νη, Α' cr. 10ft ) .
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Τον &ναπάντεχο θάνατο τοϋ Καραϊσκάκη, στο Φάληρο,
πικρα θα τον τραγουδ'ήσει ό Μακρυγιάννης, μια κι' &πο πoΛU
κοντα τον �ζησε.
53. 'Ο λόγος τοϋ 'Οδυσσέα Ίάλεμου, δημοσιογράφου μ1:
πολύπλευρη δραστηριότητα, έπίσης στο ' Αρχείον στρατηγοϋ
Μακρυγιάννη, Β', σ. 552 - 560. ΚαΙ ό Γουδας καΙ ό 'Ιάλεμος
είχαν πρωτοστατησει στον &γώνα για την έκδΙωξη τοϋ 'Όθωνα
καΙ είχαν διωχτεί καΙ φυλακιστεί για τΙς φιλελευθερες Ιδέες τους
καΙ τούς &γωνες τους έναντίον της μοναρχίας.
'Ο λόγος τοϋ Ίάλεμου περιλάμβανε καΙ τα έξης :
«Μη περιμένετε &πο έμε την στιγμην ταυτην βιογραφικας
λεπτομερείας τοϋ περικλεοϋς μας νεκροϋ· έκτος μικρων τινων
καΙ &σημάντων διαφορων, τούς περισσοτέρους της μεγάλ',Ις
έποχης τοϋ &γωνος ccνδρας εΙς κοινος χαρακτηρ διακοσμεί καΙ
διακρίνει, Τι μεγαλοφροσυνη, 'ή περιφρόνησις των κινδυνων, ό
πόνος δια την πατρί δα. Άλλ' ό Μακρυγιάννης ύπηρξε κατ'
έξαίρεσίν τινα ό πλειοτέρας των έπιζησάντων &γωνιστων πλη
γας φέρων καΙ ό ευγνώμων των τοιουτων &νδρων θιασώτη ς
δικαίως &παιτεί τας χρονολογίας των έθνικων τραυμάτων καΙ
τα πεδία της &μαράντου αυτων ευκλείας . . . Μετα πολλας τ�ς
έπαναστάσεως περιπετείας, καθ' ας &νεφάνη ό πατριωτισμος
καΙ Τι συνεσίς του, τ<ϊ> έπεφυλάχθη να δρέ Ψη νέας 8άφνας εΙς
τον τόπον έκείνον, δστις παρα το δεσμωτ'ήριόν του &κριβως
κείμενος έ:μελλε με τας ζωηρας &ναμν'ήσεις των στρατιωτικων
του κατορθωμάτων ν α τ<ϊ> έπαυξάνη τας όδόνας καΙ να έπιτεΙνη
τούς ,ηθικούς καΙ τούς σ ωματικούς του πόνους. 'Εκεί &πέναντι,
παρα το &ποιίσιον τοϋτο νοσοκομεϊον, του όποΙου καΙ εΙς τας
τελευταίας του στιγμας ένθυμ'ήθη τα βασανιστ'ήρια, είχε λάβει
την κατα κεφαλης όδυνηραν έκείνην πληΥην -ητις συνέτεινεν
εΙς την �ξαΨιν τ�ς ζωηρας αυτοϋ φαντασΙας καΙ της όποΙας
α! &νανεούμεναι &λγηδόνες δεν δόνανται να συγκριθωσι παρα
με το &γριον μϊσος τοϋ 'Όθωνος καΙ της συζύγου του προς τον
πρωταγωνιστην της 3ης Σεπτεμβρίου . . . ' Οπωσδ'ήποτε, σε
βαστε γέρων, ευλόγει τούς νέους της πατρΙδος σου στρατιώτας,
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εΙς των όποίων τΟις καρlΗας αΙωνία καΙ ζω·�ρOι θΟι παραμείνη -η
μν·ή μη σου, δπως αΙωνία καΙ ζωηρΟι έντετυπωμένη θΟι παραμεί
'J·n εΙς τους έπερχομένους -ή ευγνωμοσόνη προς τους άγωνας
σου, το ευλαβες προς τΟι μαρτυρικά σου βασανιστ·ή ρια σέβας» .
54. ΤΟ ποίημα του 'Αχιλλέα Παράσχου, που άπαγγέλθηκε
άπο τον rδιο πάνω άπο τον τάφο του Μακρυγιάννη, άρχίζει με
το σΤLΧΟ,
'Έπεσεν, ε:πεσεν .ή δρυς έκπληκτικως ·ηχουσα . . .
Το ποίημα, στο όποίο ό Παράσχος άποκαλεί τον :Μακρυ
γιάννη « μέγα πατριώτη» καΙ «κεραυνο κατΟι της τυραννίας»,
στο 'Αρχείον στρατηγου Μακρυγιάννη, Α' , σ.πη'. 'Ο Παράσχος
άγωνίστηκε καΙ κείνος γιΟι την έκδΙωξη του 'Όθωνα, άνάμεσα
στους φλογερους νέους έπαναστάτες της «Xpυσ'ijς Νεολαίας».
Πoι�ματα γιΟι το Mακpυγιάνν·� ε:γραψαν έπίσης, ό 'Άγγε
λος Σικελιανος ((Λυρικος Βίος», φιλολογικη έπψέλεια Γ.Π.
Σαββίδη, τόμ. Ε', 'Aθ�να 1 968, σ. 15 - 1 8 ) , ό Γιάννης Δάλ
λας (περ. «'Ελεόθερα Γράμματα», 22 Μαρτίου 1 946, σ. 8 3 ) ,
ό Θανάσης Παπαθανασόπουλος (('Ο καιρος καΙ το πρόσωπο»,
Α', 'Aθ�να 1972, σ. 1 [, ) καΙ &λλοι. Σε πoι�ματα έπίσης γιΟι
τ·ην 3η Σεπτεμβρίου 1 843, έπισημαίνεται -ή πρωταρχικης ση
μασίας συμβολη του Μακρυγιάννη στην έπανάσταση καΙ την
καθιέρωση συνταγματικου πολιτεόματος (βλ 'Αρχείον στρα
τηγου Μακρυγιάννη, Β', σ. 534 - 54 3 ) .
'Απο τΟι σχετικΟι μ ε το Μακρυγιάννη πoι�ματα, παραθέτουμε
το ποίημα του 'Άγγελου Σικελιανου.
ΧαρΟι σ' έκειον που πpωτo�κωσε,
άπ' τΙς σκόνες σκεπασμένο,
το δίστομο σπαθΙ του Λόγου Σου
στο ηλιο, Μακρυγιάννη,
κ' είδε που οΙ κόψες του μεμιάς ξαστράψαν,
άνέγγιχτες, στο φως,
κι οΙ δυο πλευρl:ς του λάμψαν
γυμνές,
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σα νά 'βγαιναν την raLIΧ ΤΟΙΙΤΊ)ν ί�ρα άπο τ' OCκόνι,
καΙ πως βω80υσαν, άπ' τη μια μερια πλυμένες
μ1: το αΙμα τών όχτρώνε,
κι άπ' την &λλ1)
σάμπως να θέρισαν αύτη την r8LIΧ ί�ρα
μοσχι1:ς καΙ βιόλα OCπ' του μπαξέ Σου τα λουλοΙΙ8ια !
Κι' άπιΧνω καΙ στΙς δυο πλευρες γραψή.
'Απ' τη μιά,
τα λόγια αύτά Σου χαραγμένα, στραΤΊ)γέ μας
«τη λευτεριά μας τοΙΙτη 81:'1 την ηβραμε στο δρόμο,
καΙ 81: θα μπουμεν εϋκολα στου αύγου το τσόφλι,
γιατΙ δεν εrμαστε κλωσόπουλα σ' αύτο να ξαναμπουμε πίσω'
μα έγί'/αμε πουλιά,
καΙ τώρα πια στο τσόφλι μέσα 8ε χωρουμε.»
Κι άπο τη δεΙΙτεΡΊ) πλευρά,
γραφη όίλλΊ) χαραγμέVΊ) :
«'Απάνω στην άλήθεια μου
άκόμα καΙ το θάνατο τον δέχομαι'
τΙ τόσες φορες το θάνατο έζΙΙγωσα, ά8ερφοί μου,
καΙ δε με πηρε,
πού, yr.a. τοϋτο,
το θάνατο καταφρονώ
κι OCπάνω στην άλ�θεια μου πεθαίνω.»
Χαρα σ' έκειο'/ που πρωτoσ�κωσε άπ' το χώμα αύτ·η τη σπάθα.
καΙ τέτοια 8�άβασεν OCπάνω της βαγγέλια.
Χαρά, λοιπόν, σ' 'Εσένα πρώτα, γερο - BλαχoγιάνVΊ) !
Μα τώρα καΙ σ' έμας χαρα
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που άπ' τΙς !φτα πληγες του στρατηγου μας,
που σιωπηλα ξανάνοιξαν xctL τρέχουν,
σαν ιΧπο έ:φτα Π1)Υες
κι ώσαν ν' άνάβρυζαν μπροστά μας α.για κεφαλάρια,
σε τουτα σκυβοντας,
πλατια τη 8ίψα μας,
βαθια τ-ην πίκρα μας
να ξαλαφρι�σoυμε μπορουμε !
ΚαΙ να που, σκώνοντας τα μάτια άπ' τΙς πληγές του ,
θαρρουμε τώρα πώς άκέριο θα τον 80υμε
μες στα χρυσάρματά του, οπως τ·η μέρα
πού, σα ν' άνέβαr.νε ψ-ηλότερχ κι άπ' σποιο θρόνον,
έκαβαλίκεψε πά στ' αλογο του Καρα'ίσκ±κη,
η τη βαθια πώς θε 'ι' άκουσουμε φωνή του,
καθώς άπάνω στ-ην πιο πλουσια τ-ης καρ8ιας του άνάβροι
κάνοντας �φ080 για του r8Lou τ' οόροινου τΙς πυλες,
:ηρωας μιλουσε με το Θεο στόμα με στόμα,
κ' είχε σΙ: χείλη κοιΙ κοιρ8ια φωτια το Λόγο :

«Τι κοιρτερεις άκόμα τάχα, ΔικοιιοκρΙτη;
Ποιος με χοιλκά τους άνέμους θl: να Σου 8έσει,
1) ποιος στα νέφη Σου θα βάλει χαλιν&ρι;
Στη Υ η , που άπόμεινε αvυ8ρη, ακαρπη κοιΙ στείρα,
ποτιστικια πότε θα στείλεις τη βροχή Σου
να σκώσει, κυματοι άψηλα άσταχυών, το σπόρο
που στ' ονομά Σου έγώ 'σπειΡΟΙ άπο τόσοι χρόνιοι;»
Κ' έμεις π' άκουμε, άναταράζεται Τι καρ8ι& μοις
σα σβόλος χώμοι που τον �κoΨε τ' άλέτρι
κοιΙ νιώθει μέσοι του τ-η ζωη να μυρμηγκι&ζει,
κι ώσαν τη μ'�τpαν δπου 8έχτηκε το σπόρο
σκιρτάει να θρέψει καΙ να 8έσει καΙ να πλάσει
τον κ6σμο που κοιρτέραγε άπο τ6σα χρ6νιοι,
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σπαρτος ά.π' το 3ικό Σου Λόγο, Μακρυγιάννη !
Κι ολων μας το αίμα θέλει να ' μπει μες στ' αόλάκι,
το r3ιο το χωράφι να τ:οτίσει, στρατηγέ μας !

ΤΙ

πια 3εν εrμαστε στο ω!:γώ», ώς Έσυ μας τό 'πες,

μα σήμερα εtμαστε στο «έμεις»,

κ',

ας μαζωχτο\)με

σ' ενα σκοπόν, αν θέλουμε να φκιάσουμε χωριο καΙ κόσμο !
Κι όίξιο ξαντίμεμα το\) μόχτου μας ας είναι
που ά.π' τΙς iφTιX πλ"ηγές Σοu, στρατηγέ μας,
που σιωΠYjλα. ξανάνοιξα.ν κα.Ι τρέχουν,
σαν ά.πο έφτα πηγες
κι Ι:}σαν άπο έφτα ν' άνάβρυζαν μπροστά μας όίγια κεφαλάρια,
σε το\)τα σκύβοντας,
πλατια τη 3ΙΨα μας,
βαθια τ�ν πίκρα μας
να ξαλαφρώσουμε μπορο\)με !
ΤΟ άντίγραφο το\) ΠOι"�μαΤOς που είχε προσφέρει δ Σικελιανος
στο Βλαχογιάννη το συνό3ευε μΖ το\)τα τα λόγια: «ΤΟ ά.ντίγραφο
φίλο, το Γιάννη

αότο είναι χαρισμένο στο μεγάλο παλιό μου

Βλαχογιάννη, που το\) χρωστίiμε μ' οσα ά.νεχτΙμΊ]τα αλλα, 3ικά
του κ:ιι ξένα, καΙ το « Μακρυγι άννΊ]» , καΙ που καρτερο\)με μ'
ασβΊ]σΤΊ] λαχτάρα (i1Jντομα τον «Καρα"ίσκάΚ" φ> του» . (Βλ περ.
« Νέα 'Εστία», Χριστούγεννα 1 948, άφιέρωμα στο ΒλαχογιιΧννΊ] ,
σ.

49 ) .

Ό

ΒλαχογιάννΊ]ς πέθανε τον Α()γουστο το\) 1945, πρίν

προλάβει να δλοκλΊ]ρώσει TiJν έργασία του

(βιoγραφικ� - άρ

χειακ� ) για τον Καρα"ίσκά:κ-η . ΤΟ μέρος της έργασίας που είχε
γράψει, τυπώθηκε σε βιβλίο, το 1 950, με τίτλο «Καρα'ίσκάκης))
(βιoγραφικ� - άρχειακ� μελέτη ) .

Ό

κελιανο\) ΠΡωτ03Ί]μοσιe;ύτ"l)κε το 1942

«Μακρυγιάνν"ης» το\) Σι
(Ήμερολόγιο

«'Ορίζον

τες», τόμο Α', 1942 σ. 25 - 2 7 ) "
55. «ΤΟ φιλαθ1)ναιον το\) ΜακρυγιάννΊ] - γράφει δ Βλα
χογιάνν"l)ς - (ιπηρξε μία των καλλίστων άρετων αότο\).
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Ό

τρα-

χυς ουτος στρατιωτικός, ο αγνος άλλα τραχυς το ΊΊθος, ό σώ
φρων άλλ' άκαλλιέργψος το πvεuμα, ΠPoσ"�pμόσθη θαυμασΙως
εΙς τον βΙον <ou ιXyoιOou καΙ προηγμένου έν τη 'ήμερώσει ' Αθ"ΙjVα"ί
xou λαοU. Άνε8εΙχθη 81: Ι)χι μόνον γενναίος καΙ �μπειpoς στρα
τηΥος αuτοu έν πoλέμιr, μ"η είιτυΧ'�σαντoς να �χη αΙΙτόχθονα
τοιοuτον, άλλα καΙ έν εΙρήνη έπρωτοστάτησεν �κτoτε πάσης της
πολιτικης έν ' Aθ"�ναις ζωης)) (' Αρχείον στρατηγοu 1\1ακρυ
YL7.W"Ij , Α', ε Ισαγωγή, σ. κα' ) .
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Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο
Για τ·� σύνταξη του Λεξιλογίου Ιδιωματικών λέξεων του
εργου, χp·�σιμoπoι'ήθηκαν, βασικά, υποσημειώσε ις του Βλα
χoγιάνγ� στους δυο τόμους τών Άρχείων Μακρυγιάννη , τα
Λεξιλόγια που περιλαμβάνονται α ) στο βιβλίο της ΕΙρ'ήνης
Σπανδωνίδ·� «Τραγούδια T�ς Άγόριανης (Παρνασου ) ) , Άθ'ήνα
1 939, σ. 381 - 420 καΙ β ) στη δίτομη εκδοση τών «Άπομνη
μονευμάτων» Mακpυγιάν')·� που έπιμελ'ήθηκε ό Λίνος ΠολΙτης
(τόμ. Β', Άθ'ήνα 1 9 4 7 , σ. 256 - 2 6 1 ) καΙ το Έτυμολογικο Λε
ξικο T�ς κοινης Νεοελληνικης (δεύτεp'� εκδοση , Θεσσαλονίκη
1 967 ) του Ν.Π. Άνδριώη .
αβοκάτος, δικηγόρος.
αγροικώ, άντιλαμβάνομαι, y-rι.ταλαβαίνω.
'
Αλωνάρης, ό 'Ιούλης.
αμανέτι, ένέχυρο. ΜΙ: τη φράση «άμανέτι του Θεου» ό Μακρυ-

γιάννης έννοεί T�ν Ψυχ'ή .

ανάντιος, βλαβερός.
ανταίνω, φθάνω, καταντώ, συναπαντώ.
αποκοτιά, τόλμη , γενναιότητα, άδιαφορία για τον κίνδυνο.
αρειμάνιος, άντρειωμένος, έπιβλητικός.
ασκέρι, στρατιωτικο σώμα.
αχαμνά, κακορίζικα, άρρωστιάρικα.
γεμεκλίκια, τρόφιμα.
γενί� το ύνΙ
γερούσι καΙ γιουρούσι, Τι εφοδος κατα την ωρα T�ς μάχης.
γερωμένος, Ιερωμένος.

Digitized by 10uk1s, Dec. 2009

213

γκιντί, έπιτιμητικο έπιφΙ:)νημα, γιοΙΙχα, βρισιά.
γοδέρω, άπολαμβάνω.
Γριπονησι, ή Ε()βοια.
διαγέρνω, l>ιαγεΙρω.
διάτα, δl>'1)γΙα, συμβουλή .
διαφεντεύω, Ι>ιοικώ, έξουσιάζω, l>ιευθΙΙνω.
δικέφαλον, ε!l>ος φιl>ιου.
δρολάπι, καταιγΙl>α με άέρα καl βροχ·η η καΙ χιονόνερο.
ζα ϊρέδες, τρόφιμα, άλλα καΙ γενικότερα προμήθειες.
ζαtφης, άρρωστιάρ'1)ς, άΜνατος.

Θερισηίς, δ ' ΙΟΙΝ'1)ς.
καζάντι, κέρl>ος, πλοΙΙτη.
κάμα, ύπερβολιχ-η ζέστη , άλλα καl μαχαΙρι I>Ικοπο.
καραούλι, σκοπιά, βΙγλα, άνοιχτο μέρος άπ' δπου μπορείς

να κατοπτεΙΙεις δλόγυρα.
φοβιτσιάρης.
βιβλΙο άλλα καΙ χειρόγραφο.
κατοικΙα, κατάλυμα, τόπος Ι>ιαμον-ης.
πΙΙργος.
κρένω, μιλάω.
κρικέλα, χαλκάς, μετάλλινος I>Ισκος, l>αχτuλΙl>ι.
κιοτής,
κιτάπι,
κονάκι,
κούλια,

λάμα, ή κόψ'1) του γιαταγανιοu, ή λεπΙl>α.
λεφούσι, δμάl>α πολεμιστών, κυρΙως ατακτων, συρφετός.
Λιάκουρα, όνομασΙοι Tou Ποιρνασοu που τη συνανταμε Ιl>ιοιΙ-

τεροι στα l>'1)μοτικά μοις τραγοΙΙl>ια.
μαγιά, το προζΙΙμι.
μαντάτο, εrl>'1)σΊ).
μασγάλια, πολεμΙστρες.
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μασιά, 'ή τσιμπίδα τ'ης φωτιας.
μετερίζι, πρόχωμα.
μ ιντάτι, έπικουρία, βο-ήθεια κατα τ·� διάρκεια της μάχης.
μίστικα, μικρα πολεμικα πλοία.
μουασερέ, πολιορκία.
μουσκέτο, εΊδος Οπλου.
μπαξές, κηπος, περιβόλι.
μπαϊράκι, σ�μαία.
μπαταριά, πυροβολισμός, δμοβροντία.
μπα(χ)ιρακτάρης, σημαιοφόρος.
μπεζέρισα, άπ6καμα.
μπερμπάντης, πονηρ6ς, άχρείος, φαυλος.
μπόλια, μανT�λα.
μπρισίμι, μεταξωτ-� κλωστή.
νιτερέσιον καΙ l'ντερέσιον, συμφέρον.
νταγιαντώ.1 έν8υναμώνω, ύπομένω, βαστω, άντέχω, ocνΤLστέ-

κομαι.
ντάπια, καΙ τάπια, προμαχώνας.
ν τεσκερες καΙ τεσκερές, σημείωμα.
ντιμ ισκιά, εΊδος σπαθιών που κατασκευάζονταν σT� Δαμασκό.
ξεκλοVσε, ξέσχιζε.
ξίκι, λειψ6.
ορδί, στρατιωτικο σώμα, στρατόπεδο.
όρμήνια, συμβουλή .
οτζάκια, τα τζάκια, τα μεγάλα σπίτια, άρχοντικες οικογένειες.
παγιωμός, ΠΊjγεμ6ς, μετάβαση.
πάλλα, το κυρτο σπαθΙ
παράγωρα, παράωρα, πρΙν άπο την καθορισμένη ώρα, πολυ νωρίς.
Παlιτέχω, άναμένω, έλπίζω.
παντίδος, κακοποιός, κλέφτης.
παντυχαίνω, ύποθέτω, νομΙζω.
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περίτου) περ ίπου.
πεσκέσι και πισκέσι, sωρο, φιλοSώρημα, χάρισμα.
πλιάτσικο, άπόκτημα λεηλασίας, λάφυρο.
πλουμιστός, κεντητός.
πόστα, επίκαιρες θέσεις.
Σάλωνα, -ή "Αμφισα.
σεtζης, ίπποκόμος.
σίγρι κάνω, παρακολουθω

χωρις

να

επεμβαίνω,

χαζεu ω,

άπρακτω.

σκουτιά, φορέματα, ρουχα, ύφαντά.
σπιγούνος, πpol>ότης, καταl>ότης.
στανικώς, με τη βία.
συνάζω, συγκεντρώνω.
σινάφι, συντεχνία, δμά&α με ομοια ενSιαφέροντα ;� επι&ιώξεις.
ταιφας, και ντα ιφας, στρατιωτικο σωμα, δμά&α.
τακίμι, &θροισμα ομοιων πραγμάτων, cruvoXo.
τεφαρίκι, λεπτουργημένο άντικείμενο, ύπέροχο, έξαιΡετικό.
τζελάτης, Sήμιος.
τζελατίνα, γκιλιοτίνα, λαιμητόμος.
τζιβαϊρ(ι)κόν, πoΛUτιμo, άκριβο κόσμημα.
τζιράκι, μαθrιτευόμενoς.
τιμαρεύω, περιποιοUμαι.
ύποστατικό κτΊ) μα, περι.ουσία.
..

φαρί, ff..Xoyo.
φεργάδα, εί&ος πολεμικο;; πλο[ου.
φερτικός, ξενοφερμένος.
φλάμπουρο, σrιμαία.
φλωροκαπνισμένα, επιχρυσωμένα.
φούρκα, ξuλο διχαλωτό.
φυραίνω, λΙΥοστεuω σΙ: iSyxo.
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χαζίρι, �τoιμo, χωρις κ6πο.
χαϊμαλί, μετάλλινο φυλαχτ6 .
χαραμήδες, λ1)στές.
χαράμι, όίδικο.
χαράτζ ι, κεφαλικος φ6ρος.
χάψη, φυλακ-ή .

Με τη φράση «με τoc φωτα του Φαναργιου, με τ·ην άρετη

της Κεφαλλωνιiiς, με τον μαθητ-η του 'Αλ1jπασα, με το'! μέγα

φιλόσοφο των Κορφων» (σ. 1 4 5 ) δ Μακρυγιάννης υπονοεί
κατOC σειρOCν άντίστοιχα, τους ' Αλ ΜαυΡΟΚΟΡδiiτο, Α. Μεταξii,
Ι. Κωλέτη και Ι. Καποδίστρια.
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Ε ΙΚΟΝ ΕΣ
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'� �IακρυγΙ άννης σε πίνακα που βρίσκεται στο
,
_
θνικο Ιστορικο Μουσε ιο.

Έ

( 'Ιωάννου Α. Με λετοπουλου, 'Έκθ εσις
προσωπογρα;φιών 'Αγωνιστών το\) 1 8 2 1
ε ν τφ Έθνικφ Ίστορικφ Μουσε [φ, 'Α
θΊjνα;ι 1 97 1 ) .
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Ό Μακρυγιάννης στη λιθογραφία την τυπωμένη στο
Παρίσι « ΤΟ έν Πειραιεί στρατόπεδον τού Καραϊσκά
κη». Ή λιθογραφία, εκδοση τού τυπογραφείου Le
mercier, εχει σαν πρότυπο τον πίνακα τού Θεόδωρου
Βρυζάκη (1814-1878) « ΤΟ στρατόπεδο τού Καραϊ
σκάκη στην Kaστέλλα» . Ό πίνακας τού Βρυζάκη (λά
δι σε μουσαμά), φιλοτεχνημένος στα 1855, βρίσκεται
στην ' Εθνικη Πινακοθήκη.
( Ή λιθογραφΙα στην �xaoaΊJ : Ε Ικονο
γρcr.φ(α του ' 2 '1 , Άθηναι 1 97 1 , σ. 26-2 7 ) .
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Ό Μακρυγιάννης σε σχέδιο του ΚαΓΙ Krαzeisen
(1794-1878) φιλοτεχνημέ1JΟ , εκ του φυσικου, στην
Α ιγινα, το 1827.
( Ά γωνιστες το\) ΕΙκοσιένα. 2 0 σχέδια
με μολύβι το\) Κάρλ Κρατσά'ίζεν, Άθ�
ναι '1 9 7 '1 ) .
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Ό Μακρυγιάννης στη μάχη τού Πειραια. Πίνακας
�oπ Hess (1792-1871).

τού Peter

( Διον. ΚοκκΙνου, Ή Έλλ1)νικ-η Έποι
νOCστοισις, πέμπτη �κ80σις, τόμο 50ς, 'Α
&ijνοιι 1 968, σ. 595 ) .
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Ό Μακρυγιάννης
σμένο α Ιώνα.

(f'

έργο φιλοτεχνημένο τον περα 

( τρυφωνος Ε. Εύα:Υγελίοου, 'Ιστορία:
το\) 'Όθωνος βα:σΙλέως της Έλλ:Χοος, έν
'Αθήνα:ις 1 893, σ. 1 ( 1 ) .
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'Η γυναίκα του στρατηγου Μακρυγιάννη Αίκατερί1'η, κόρη του Γεωργαντα Σκουζέ, σε ελαιογραφία του
Σπυρίδωνος Προσαλέντη (1830-1895).
( Άρχείον ΜocΚΡuΥΙOCVVΊ) , τόμο Β', &νιΧ
μεσoc στΙς σελι8ες 1 7 6 κocΙ 1 7 7 ) .
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Ό Μακρυγιάννης σε γεροντικη ήλικία. 'Ελαιογρ α
φία τού Σπυρίδωνος Προσαλέντη, που έγιν!; μετα το
θάνατο τού στρατηγού.
( Άρχι;:ϊον Ν�αχρuι:ιάW?J ' ;όμ. Α ' , ιΧνά
με σα σης σελιδε ς β κα ι γ )
.

232

Digitized by 10uk1s, Dec. 2009

233
Digitized by 10uk1s, Dec. 2009

