
Στη μακρά περίοδο της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες δεν έπαψαν 
ποτέ να αντιστέκονται στον τουρκικό ζυγό και να οραματίζονται 
την απελευθέρωσή τους. Με αφετηρία τα Ορλωφικά, αυτή η εν-
δημική αντιστασιακή επιθυμία θα μετασχηματιστεί σε επαναστα-
τικές απόπειρες απελευθέρωσης.
Τα Ορλωφικά δεν ήταν μόνο μια απλή ετερόφωτη κίνηση, την 
οποία υποκίνησε το «Ξανθό γένος», αλλά ήταν η σπίθα για την 
«αφύπνιση» του γένους μας, όπως σημειώνεται από πολλούς Έλ-
ληνες ιστορικούς, μεταξύ των οποίων οι Κ. Σάθας, Τ. Γριτσόπου-
λος, Α. Βακαλόπουλος αλλά και ο κορυφαίος ιστορικός Κ. Πα-
παρρηγόπουλος.

Ρωσοτουρκική Σύγκρουση
Ο μεγάλος αντίπαλος της Ρωσίας ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, αφού αποτελούσε εμπόδιο στην υλοποίηση του εθνικού στό-
χου της πρώτης, που ήταν ο έλεγχος της Κριμαίας, της Μαύρης 
Θάλασσας, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στο Αιγαίο. Το 
σχέδιο αυτό έγινε επίσημη κρατική πολιτική την εποχή του Με-
γάλου Πέτρου. Στην εφαρμογή του, οι Τσάροι θεωρούσαν τους 
Χριστιανούς των Βαλκανίων ως εν δυνάμει συμμάχους, που θα 
επιτάχυναν την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Το 1762 ανήλθε στον θρόνο της Ρωσίας, η Αικατερίνη Β’ –η επο-
νομαζόμενη Μεγάλη- αφού η ίδια δολοφόνησε τον σύζυγό της 
Πέτρο Γ΄. Η γερμανικής καταγωγής εργατική και με ισχυρή βού-
ληση Τσαρίνα έθεσε ως πρώτο στόχο της εξωτερικής της Πολιτι-
κής τη συνέχιση του σχεδίου του Μεγάλου Πέτρου για επέκτα-
ση της Ρωσίας προς το Αιγαίο. Γνώριζε πολύ καλά πως η κίνηση 
αυτή θα την έφερνε αντιμέτωπη με την Τουρκία και, επομένως, θα 
έπρεπε να «εργασθεί συστηματικά, για να καταστρέψει τον εχθρό 
και να επιφέρει τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», 
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Καλώς ορίσατε στην        στη γνωστή διαδικτυακή μας εφημερίδα που τώρα επιτέλους πήρε σάρκα και οστά και ελπίζει να σας παρασύρει στον κόσμο που δημιούργησαν 
οι αρθρογράφοι μας. Η εφημερίδα αυτή ξεκίνησε από όνειρα και οράματα και μετά από πολύ δρόμο «περιπέτειας και γνώσης» κατάφερε να γίνει ένα μεγάλο έργο για το σχολείο 
μας. Δουλέψαμε με χαρά , αγάπη και αφοσίωση προς αυτό που κάνουμε , για να μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντά μας. Κάθε κομμάτι 
από εμάς έγινε ένα τμήμα του παζλ που συνέθεσε την εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας. 
Έμπνευσή μας φέτος τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, μία επανάσταση για την ελευθερία, τα ήθη , τα έθιμα και τις αξίες, το χώμα αυτό που πατούμε, για 
το μέλλον που είναι το δικό μας παρόν, για τους ήρωες -όχι μόνο αυτούς που περπατούν στα φανερά-, για τα ιδανικά που δεν προδίδονται, αλλά και εκείνα που καταρρέουν, για 
το «δεν υποτάσσομαι» και το τίμημά του, για όλα αυτά και πολλά ακόμα… 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μία σκυταλοδρομία ιστορικής μνήμης ανάμεσα σε σελίδες άλλοτε φωτεινές και αισιόδοξες και άλλοτε βαμμένες με τα πιο 
μελανά χρώματα. Φέτος είναι η επέτειός της. Ας την τιμήσουμε… 

συνέχεια στη σελ. 3

του Μιχάλη Δάλλα
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συνέχεια από σελ. 1

όπως τονίζει και ο Γάλλος ιστορικός / συγγραφέας 
Charles I. Rulhiére στο βιβλίο του 1807 Histoire 
del’anarchie de Pologne et du démembrement de cette 
republique.
Για το όραμά της, η αξιοποίηση των υπόδουλων 
χριστιανικών λαών της Βαλκανικής, με τοπικές 
εξεγέρσεις, αποτελούσε βασικό πυλώνα και θα λει-
τουργούσε ως εργαλείο αντιπερισπασμού στον Ρω-
σοτουρκικό πόλεμο.
Την ίδια εποχή, καταφθάνει στην Αγία Πετρούπολη 
ο Γ. Παπαζώλης, από τη Σιάτιστα Κοζάνης, και κατα-
τάσσεται στον Ρωσικό στρατό. Ως λοχαγός του Πυ-
ροβολικού, γνωρίζεται με τον υψηλόβαθμο αξιωματι-
κό Γρηγόριο Ορλώφ που, μαζί με τους αδελφούς του, 
Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλώφ, αποτελούσαν τους έμπι-
στους ανθρώπους της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β’, 
αφού συμμετείχαν στη δολοφονία του συζύγου της. 
Ο Παπαζώλης τους μιλά σχετικά με την προοπτική 
της επανάστασης στην Ελλάδα. Αυτή η πρόταση 
τους βρίσκει σύμφωνους, αφού συμπλέει τόσο με 
το όραμα της Αυτοκράτειρας, όσο και με τον προ-
σωπικό τους στόχο, να δοξασθούν από την Ελλάδα 
προσφέροντας υπηρεσίες στη Ρωσία.
Η Αυτοκράτειρα συμφωνεί και αναθέτει την εκστρα-
τεία στους αδελφούς Ορλώφ. Ο Αλέξιος, ειδικότε-
ρα, αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ναυτικού στόλου.

Προετοιμασία του κινήματος 
των Ορλωφικών
Οι Ορλώφ, στο πλαίσιο του σχεδίου της Αυτοκρά-
τειρας για τον επικείμενο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, 
στέλνουν τον Παπαζώλη το 1766 στο Οίτυλο της 
Μάνης. Αυτός, αμέσως μετά την άφιξή του, ντυμέ-
νος με Οθωμανική ενδυμασία, ξεκινά το έργο του 
της υπόσχεσης για την άφιξη μεγάλης Ρωσικής ναυ-
τικής δύναμης, που θα απελευθέρωνε τους ‘Έλληνες 
και θα ανασύστηνε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 
υπό τη Ρωσική προστασία και εγγύηση. Όπως ανα-
φέρει και ο Τ. Γριτσόπουλος στο βιβλίο του Τα Ορ-
λωφικά (1967), ο λόγος αυτός του Παπαζώλη «έφε-
ρε στην επιφάνεια λησμονημένους χρησμούς..», 
ενθουσιάζοντας τον απλό λαό που έβλεπε το όραμα 
του «Ξανθού γένους» να έρχεται όλο και πιο κοντά.
Τον Οκτώβριο του 1768, η Αικατερίνη Β’ κηρύσσει 
τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και, παράλληλα, ενεργο-
ποιεί τους αδελφούς Θεόδωρο και Αλέξιο Ορλώφ, 
που, με το ψευδώνυμο Οστρώβ, αναχωρούν από την 
Αγία Πετρούπολη για τη Βενετία, προκειμένου να 
συγκεντρώσουν πολεμοφόδια και χρήματα για την 
επανάσταση, ενώ προσπαθούν να κρατήσουν άσβε-
στη τη φλόγα, με επιστολές ιδιαίτερα προς τους 
Μανιάτες, που θα αποτελούσαν τον επαναστατικό 
πυρήνα.

Το κίνημα των Ορλωφικών
Σύμφωνα με το πλάνο που είχε σχεδιαστεί στα Ρωσι-
κά ανάκτορα, τρεις ναυτικές μοίρες θα διέπλεαν τη 
Βαλτική, τον Ατλαντικό, το Γιβραλτάρ και την Με-
σόγειο και θα έφταναν στη Λακωνία, για να ενωθούν 
με τους Μανιάτες και να ξεκινήσουν την εξέγερση. 
Ωστόσο, τα σκαριά ήταν παλιά και τα περισσότερα 
πλοία αναγκάστηκαν να ελλιμενισθούν στα ναυπη-
γεία της Αγγλίας για επισκευές. Έτσι, ο Θεόδωρος 
Ορλώφ, με μόλις τέσσερα πλοία που παρέλαβε από 
την πρώτη μοίρα και μαζί με δύο αγορασμένες φρε-
γάτες και μία μυδροβόλο γαλιότα, κατέπλευσε στο 
λιμάνι του Οιτύλου, στις 17 Φεβρουαρίου 1770. Η 
συνολική δύναμη ήταν μόλις 600 άνδρες. 

Η άφιξη του στόλου ενθουσίασε τους Μανιάτες που 
είχαν μαζευτεί στα γύρω βουνά, όμως πολύ γρήγορα 
μετατράπηκε σε απογοήτευση για την πενιχρή ναυτι-
κή βοήθεια. Ο Ορλώφ προσπάθησε να τους καθησυ-
χάσει, εξηγώντας τους ότι αναμένεται επιπλέον δύ-
ναμη 60 πλοίων, με αρχιναύαρχο τον Αλέξιο Ορλώφ. 
Παρά την απογοήτευση του τοπικού πληθυσμού, συ-
γκροτούνται δύο Λεγεώνες: η Ανατολική, αποτελού-
μενη από 1200 Πελοποννησίους και 20 Ρώσους, και η 
Δυτική, με 200 χωρικούς και 12 Ρώσους στρατιώτες. 
Η Ανατολική θα δρούσε στη Λακωνία, με κατεύθυν-
ση προς το Μυστρά, ενώ η Δυτική θα στόχευε προς 
τα Μεσσηνιακά παράλια και το κάστρο της Κορώνης. 
Το τελευταίο, πολιορκείται από θαλάσσης στις 27 
Φεβρουαρίου 1770 με αρχηγό τον Θ. Ορλώφ, αλλά, 
δυστυχώς, η πολιορκία παρατάθηκε έως τον Απρίλιο 
και, τελικά, η επιχείρηση απέτυχε. Στην ξηρά, όμως, 
οι νίκες διαδέχονται η μία την άλλη. Μανιάτες και 
Ρώσοι, με την Ανατολική λεγεώνα, κυριεύουν τον 
Μυστρά και σχηματίζουν τοπική κυβέρνηση, με επι-
κεφαλής τον Έλληνα αξιωματικό του Ρωσικού ναυ-
τικού Α. Ψαρό. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος και ο 
συνολικός αριθμός των μαχητών της Ανατολικής Λε-
γεώνας ξεπέρασε τις 8.000. Η εξέγερση γενικεύεται 
σε επαρχίες της Πελοποννήσου, ενώ κινήματα δημι-
ουργούνται στο Μεσολόγγι και στην Κρήτη.

Αρχικά οι Τούρκοι αιφνιδιάστηκαν από τις ενέργειες 
των επαναστατών, όμως πολύ γρήγορα οργανώθη-
καν. Ο Τούρκος μουσελίμης της Τριπολιτσάς ειδο-
ποίησε την Πύλη και κάλεσε ενισχύσεις Αλβανών 
που διέμεναν στη Θεσσαλονίκη, το Δούλτσινο και 
το Αντίβαρι. 
Η αποφασιστικότερη αναμέτρηση του κινήματος 
ήταν η πολιορκία της Τριπολιτσάς στις 8 Μαρτίου 
1770. Όμως, ο κακός συντονισμός και η έλλειψη 
σχεδίου εκ μέρους των Ελληνορωσικών δυνάμεων, 
σε συνδυασμό με την ορμητικότητα των Αλβανών, 
που έφτασαν στην Πελοπόννησο, οδήγησαν στην 
πλήρη καταστροφή της Λεγεώνας. Ακολούθησαν 
άγρια λεηλασία, σφαγές και πυρπόληση της πό-
λης από τους Αλβανούς. Ό,τι είχε επιτευχθεί στον 
Μυστρά, διαλύθηκε με την αποτυχία της Τρίπολης. 
Η νίκη που ακολούθησε στο Ναυαρίνο απλά αντι-
στάθμισε για λίγο την προηγούμενη αποτυχία. 
Η άφιξη του Α. Ορλώφ στις 13 Απριλίου δεν ήταν 
ικανή να αλλάξει την κατάσταση. Τα γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν είχαν οριστικά οδηγήσει στο άδο-
ξο τέλος αυτού του κινήματος και είχε ήδη ληφθεί η 
απόφαση για την επιστροφή του ρωσικού στόλου 
στη βάση του. Όμως, παρ’ όλες τις πληγές που άφησε 
πίσω του, η φλόγα του Ελληνισμού και της αφύπνι-
σης του Έθνους είχε «ανάψει» για τα καλά.

Λάμπρος Κατσώνης: 
Ο κυρίαρχος του Αιγαίου
Ο Λάμπρος Κατσώνης γεννήθηκε στη Λιβαδιά το 
1752 και στα 17 του αναγκάστηκε να εκπατρισθεί 
στο Λιβόρνο της Ιταλίας, όπου στρατολογήθη-

κε στο σώμα των κυνηγών, που θα συμμετείχε στα 
Ορλωφικά έναν χρόνο αργότερα. Στη διάρκεια των 
Ορλωφικών, ο Λ. Κατσώνης διέπρεψε με τη γενναι-
ότητα, την ευστροφία και την ναυτοσύνη του. 
Μετά την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 
1774, εγκαταστάθηκε στην Κριμαία και πολύ γρήγορα 
προάχθηκε σε λοχαγό του Ρωσικού στρατού. Με την 
κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1787-1792), 
ζήτησε άδεια από τον Ρωσικό στρατό για να οργα-
νώσει το απελευθερωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Το 
καλοκαίρι του 1788 ο Κατσώνης ξεκινά την πολεμική 
του δράση στο Αιγαίο και με τα πλοία του κυριαρχεί 
ταχύτατα. αποτελώντας τον τρόμο και τον φόβο των 
τουρκικών και αλγερινών πλοίων. Την τετραετία αυτή 
προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην Ρωσία διασπώ-
ντας τον τουρκικό στόλο, ενώ ταυτόχρονα εξύψωνε 
το Γένος στα μάτια των Ευρωπαίων, αφού τα κατορ-
θώματα του διαδίδονταν σε όλη την Ευρώπη. 
Τον Σεπτέμβριο του 1794 υπέβαλε την παραίτηση 
του στον ρωσικό στρατό και πέθανε το 1804, σε ηλι-
κία μόλις 52 ετών, στο χωριό Καρασόι της Κριμαίας, 
το οποίο μετονόμασε ο ίδιος σε Λεβάδεια (Κ. Σάθας, 
«Τουρκοκρατούμενη Ελλάς», 1869). 
Ο Λάμπρος Κατσώνης, με τη δράση του, ενέπνευσε 
την επόμενη γενιά των αγωνιστών που ανέλαβαν 
την επανάσταση του ´21.

Ο ρόλος των κινημάτων 
στην Ελληνική Επανάσταση
Τα προεπαναστατικά κινήματα, όπως τα Ορλω-
φικά, και οι αγώνες του Λάμπρου Κατσώνη δεν 
πρέπει να κριθούν ως ξεχωριστά γεγονότα από το 
ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτά συμβαί-
νουν, όπως τονίζεται εμφατικά στο βιβλίο του Τ. 
Γριτσόπουλου «Τα Ορλωφικά», 1967. Είναι, λοιπόν, 
επεισόδια της γενικότερης ρωσοτουρκικής σύρρα-
ξης και αναδεικνύουν τις αδυναμίες της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. 
Παρόλο που οι Έλληνες εκείνης της εποχής συνέ-
χισαν να προσδοκούν ενίσχυση από τον Βορρά για 
την αποκατάσταση της ελευθερίας στη χώρα, απο-
δεικνύεται ότι οι περιπέτειες ειδικότερα των Ορ-
λωφικών τους δίδαξαν να στηρίζονται βασικά στις 
δικές τους δυνάμεις. 
Η αλληλεγγύη για τον συναγωνιστή, το υψηλό 
εθνικό φρόνημα και η ελπίδα για την ελευθερία 
αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά που κληρο-
δότησαν τα κινήματα της εικοσαετίας 1770 – 1790 
στους μεταγενέστερους αγωνιστές, που εδραίωσαν 
με επιτυχία την επανάσταση του 1821. 
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Η Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, μία γυναίκα 
δυναμική, που διεκδίκησε τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες της, αποτελεί μία από τις πρώτες Ελληνί-
δες συγγραφείς. Καταγόταν από δύο εκ των παλαιό-
τερων αριστοκρατικών οικογενειών της Ζακύνθου. 
Από πολύ μικρή ηλικία είχε εκδηλώσει τεράστιο εν-
διαφέρον για τη μάθηση και τα γράμματα και, παρά 
το γεγονός ότι είχε περιορισμένη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, κατάφερε από μόνη της να κατακτήσει 
γνώσεις της αρχαίας ελληνικής , γαλλικής και ιταλι-
κής γλώσσας. Μεγαλώνοντας, αφοσιώθηκε κυρίως 
στη συγγραφή θεατρικών έργων και ποιημάτων. Δυ-
στυχώς, σήμερα τα περισσότερα από αυτά δεν είναι 
ιχνηλάσιμα. Πάντως, το γνωστότερο και πιο αξιό-
λογο έργο της, η Αυτοβιογραφία της, σώζεται και 
φυλάσσεται ολοκληρωμένο.
Αναλυτικότερα, στη Αυτοβιογραφία της, η συγγρα-
φέας καταγράφει με έναν έντονο, εξομολογητικό 
και συναισθηματικά φορτισμένο τόνο προσωπικά 
βιώματα και στοχασμούς της. Παράλληλα, αποτυ-
πώνεται ανάγλυφα ο τρόπος ζωής στις αρχές του 
19ου αιώνα και ο ιδιαίτερος ρόλος της γυναίκας. 
Μέσα από τα λόγια της, διαφαίνονται οι αντιδρά-
σεις της στο άκουσμα της είδησης της επανάστασης, 
φέρνοντας στο φως συναισθήματα ανάμεικτα. Από 
τη μία χαρά και προσδοκία για εθνική παλιγγενεσία 
και πνευματική απελευθέρωση και από την άλλη 
λύπη και δυσαρέσκεια μπροστά στον δικό της κλοιό 
που ολοένα και περισσότερο στενεύει και μοιάζει 
αδιέξοδο. Παρά τις δυσκολίες τις οποίες επέβαλαν 
τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής, έκανε αγώνα, με 

σκοπό να συνδέσει τη συγγραφική δραστηριότητα 
και δημιουργία με τη γυναικεία φύση και τον προο-
ρισμό της γυναίκας στη ζωή. 
Μέσα από το κείμενό της, δίνεται βάση και προω-
θούνται έννοιες, όπως αυτές της σκλαβιάς και της 
ελευθερίας, οι οποίες είναι διαμετρικά αντίθετες. 
Και οι δύο, όμως, γίνονται διακριτές στα συναισθή-
ματα τα οποία βιώνει και περιγράφει η ίδια. Αυτό το 
δίπολο εντοπίζεται σε αναφορές της αφενός στην 
υποδούλωση των Ελλήνων απ’ τους Τούρκους και 
αφετέρου στη γυναικεία ‘’σκλαβιά’’. Το τελευταίο 
μαρτύριο, με το οποίο έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 
πλείστες όσες γυναίκες, καταδυναστεύει ανθρώπι-
νες ανάγκες και επιθυμίες τους, όπως αντίστοιχα και 
της ίδιας της συγγραφέως, περιορίζει τη δυναμικό-
τητά τους, ακυρώνει αυτομάτως κάθε προσόν και 
ικανότητα που κατέχουν και τους στερεί θεμελιώ-
δεις ελευθερίες και απαράγραπτα δικαιώματα. Από 
την άλλη, η έννοια της ελευθερίας αποτελεί μια μι-
κρή πηγή ελπίδας για τη συγγραφέα. Δημιουργεί την 
πεποίθηση πως, μέσα από αυτόν τον αγώνα, μετά 

τη σήμανση της λήξης του, θα είμαστε όλοι πλέον 
ελεύθεροι και με τα δικαιώματα που μας αναλογούν 
ως πολίτες και ως άτομα και όχι απλά ως άντρες και 
γυναίκες. Παρατηρούμε πως αποτελεί επιθυμητό 
και ζητούμενο αγαθό για εκείνη, που κατακλύζει τα 
όνειρα και τις σκέψεις της, αποτελώντας ταυτόχρο-
να προπύργιο για την εξασφάλιση της ευτυχίας, της 
δόξας και της αθανασίας του ανθρώπου, όπως ανα-
φέρει και η ίδια.
Κεντρικό θέμα της Αυτοβιογραφίας της αποτελεί, 
επιπλέον, και ο γυναίκειος αποκλεισμός του 19ου 
αιώνα από κάθε μορφής δραστηριότητα ή άσκη-
ση εξουσίας και επιβολή γνώμης. Όπως παραθέτει 
και η ίδια, συνειδητοποιεί συνειρμικά την αδιέξοδη 
προσωπική της σκλαβιά, ωστόσο πάντοτε παραμέ-
νει πρόθυμη και γεμάτη λαχτάρα να προσφέρει και 
να συμβάλει έμπρακτα στον αγώνα για την πατρίδα 
και την ελευθερία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
είχαν κληθεί να επιβιώσουν οι γυναίκες της εποχής 
ήταν καταπιεστικές και απάνθρωπες. Δεν είχαν δι-
καίωμα επιλογής συζύγου και, σε περίπτωση που 

κάποια έφερνε αντίρρηση 
στον άνδρα που της είχαν 
επιβάλλει να παντρευτεί, 
έμενε για πάντοτε έγκλει-
στη, αφού της είχαν στε-
ρήσει και το δικαίωμα να 
αποσυρθεί ακόμα και σε 
μοναστήρι. Τα δύο φύλα 
προφανώς και δεν χαρα-
κτηρίζονταν από ισονομία 
και ισοπολιτεία. Οι άντρες της εποχής ήθελαν τις 
γυναίκες ‘’υποταγμένες’’, δίχως δικαίωμα γνώσης, 
γνώμης και αυτοδιάθεσης. Γενικότερα, η θέση και 
ο ρόλος της γυναίκας περιοριζόταν ανάμεσα σε 
τέσσερεις τοίχους. Ο εγκλεισμός αυτός στο σπίτι 
αυτομάτως απέκλειε τη συμμετοχή της γυναίκας 
σε οποιασδήποτε μορφής κοινωνική εκδήλωση και 
μορφής ψυχαγωγίας, χωρίς να της αφήνουν ουδεμία 
ελπίδα, μήπως άλλαζε η κατάσταση.
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως μέσα από μόλις ένα έργο 
που διασώζεται ολόκληρο, η συγγραφέας κατάφερε 
να περάσει στους αναγνώστες μηνύματα διαχρονι-
κά και επίκαιρα. Η ισονομία και η ισοπολιτεία στην 
κοινωνική και εργασιακή θέση της γυναίκας είναι 
ακόμα και σήμερα ζητούμενο και ουχί δεδομένο. 
Ίσως, τελικά, η προσφορά της στο έθνος τη δύσκο-
λη περίοδο της απελευθέρωσης της πατρίδας μας να 
είναι δυσανάλογα σημαντική, σε σχέση με το μικρό 
δρομάκι στο Γηροκομείο Αθηνών που επελέγη από 
την Πολιτεία να φέρει το όνομά της. 

Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την κή-
ρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, ένα γεγονός 
σταθμό στην ελληνική ιστορία, που αποτέλεσε 
την αφετηρία της σύστασης του σύγχρονου Ελλη-
νικού κράτους. Ποια είναι όμως τα πρόσωπα που 
σημάδεψαν την Ελληνική Επανάσταση; Σε ποιους 

χρωστάμε την ελευθερία μας; Μέσα από τη στήλη 
αυτή θα γνωρίσουμε επιφανείς και αφανείς ήρω-
ες της Ελληνικής Επανάστασης, ανθρώπους που 
συνέβαλαν με τον τρόπο τους στον αγώνα για την 
απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Θα προ-
σπαθήσουμε να φωτίσουμε πτυχές της προσωπι-

κότητάς τους, τα κίνητρα και τις προσπάθειές τους, 
τις επιτυχίες, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισαν. Ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι μας 
στην Ιστορία και ελάτε να γνωρίσουμε μαζί μέσα 
από τα «Πορτραίτα» τους πρωταγωνιστές της Ελ-
ληνικής Επανάστασης του 1821, 200 χρόνια μετά!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ
της Βασιλικής Κούρτη

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ, 

ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ  
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΗΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ Ε. ΣΕΚΕΡΗ

Με ιδιαίτερη τιμή φιλοξενούμε στη G-E-NEWS μια 
συνέντευξη με τον κ. Ευάγγελο Σέκερη(*), απόγο-
νο των αδελφών Σέκερη, εκ των ιδρυτικών μελών 
της Φιλικής Εταιρείας, για να μοιραστεί μαζί μας 
την ιστορία των προγόνων του. Ο κ. Σέκερης με 
χαρά δέχτηκε να απαντήσει στις παρακάτω ερωτή-
σεις της Συντακτικής Ομάδας της G.E. NEWS.

Ποια είναι η σχέση σας με τον Παναγιώτη Σέκερη; 
Ο Παναγιώτης Σέκερης ήταν ο μεγάλος αδελφός 
του Αθανασίου Σέκερη, από τον οποίο κατάγεται 
ο πατέρας μου, Αθανάσιος Σέκερης, καθώς και οι 
δύο θείοι μου, αδελφοί του πατέρα μου, Γεώργιος 
και Κωνσταντίνος- Παναγιώτης Σέκερης 
 
Διατηρείτε ενθύμια της οικογενειακής σας ιστο-
ρίας; Τι λογής;
Όλα τα οικογενειακά ενθύμια έχουν δωρηθεί στην 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος και 
συγκαταλέγονται μεταξύ των ιστορικών εγγράφων 
που τεκμηριώνουν τη μεγάλη προσφορά της Φιλι-
κής Εταιρείας στην Ελληνική Επανάσταση.

Παρατίθεται κατωτέρω σχετική αναφορά από την 
ιστοσελίδα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εται-
ρεία της Ελλάδος:
https://www.nhmuseum.gr/tmimata/
arxeio-istorikon-eggrafon
από όπου και η αναφορά στην οικογένεια Σέκερη:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σήμερα, τα ιστορικά έγγραφα του Αρχείου απαρτί-
ζουν περίπου 350 αρχειακές μονάδες. Το αρχειακό 
υλικό προέρχεται κυρίως από δωρεές προσώπων ή 
φορέων, αλλά και από αγορές, και καλύπτει την πε-
ρίοδο από τοΝ 16ο μέχρι και το β΄ μισό του 20ού 
αι. Ο ερευνητής της ιστορίας του νεότερου ελληνι-
σμού μπορεί μέσα από τα πολυάριθμα δημόσια και 

ιδιωτικά αρχεία τα οποία αποτελούν αδιάψευστες 
ιστορικές πηγές, να προσεγγίσει τα γεγονότα και να 
ερευνήσει τις αιτίες που τα προκάλεσαν

[………………………]

Προετοιμασία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας: Με 
την προσφορά του κλήρου και του ελληνισμού της 
Διασποράς, τόσο στην αφύπνιση του σκλαβωμένου 
ελληνισμού, όσο και στην οργάνωση του Ιερού Αγώ-
να, συνδέονται τα αρχεία της Φιλομούσου Εταιρεί-
ας, των Φιλελλήνων, του Ανδρέα Μουστοξύδη, της 
οικογενείας Γλυκή -τυπογράφων της Βενετίας-, με-
γάλος αριθμός σιγιλίων και τα μοναδικά αρχεία των 
φιλικών Παναγιώτη Σέκερη και Εμμανουήλ Ξάνθου, 
που τεκμηριώνουν τη μεγάλη προσφορά της Φιλι-
κής Εταιρείας στην προετοιμασία του Αγώνα.
 
Έχετε ακούσει και μπορείτε να μας αναδιηγηθείτε 
κάποια ανέκδοτη ιστορία για τον πρόγονό σας;
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μετά την απε-
λευθέρωση της Πατρίδας, ο Παναγιώτης Σέκερης, 
έχοντας θυσιάσει όλη του την περιουσία υπέρ της 
Ελλάδος, είχε διοριστεί τελώνης στο Ναύπλιο, την 
τότε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κρά-
τους. Φτωχός πλέον, το μόνο που αποζητούσε ήταν 
μια ηθική επιβράβευση και μια μικρή αποζημίωση 
για την οικογένειά του. Απευθύνθηκε με επιστολή 
του προς τον Βαυαρό Αντιβασιλέα Άρμανσπεργκ  
«…Ο κοινός πατήρ, θέλει ευδοκήσει να ενθυμηθή 
και εμέ, εάν εγκρίνει αποζημίωση υπέρ του Έθνους 

Ελλήνων και ακόμη να περιθάλψωσι και ανατρα-
φώσι τα τέκνα μου, δια της συνέργειας της Υψη-
λής Εξοχότητας..». Μάταια, όμως, καθώς ουδεμία 
ανταπόκριση υπήρξε και ο Παναγιώτης Σέκερης 
έφυγε μετά από λίγα χρόνια από τη ζωή, πικραμέ-
νος, αλλά περήφανος για το έργο του. 
Εύχομαι κάποια μέρα η πόλη του Ναυπλίου, στο 
τελωνείο της οποία εργάσθηκε την τελευταία πε-
ρίοδο της ζωής του, να τον τιμήσει με συμβολικό 
τρόπο.
 
Τι γνώμη έχετε σχηματίσει για τον πρόγονό σας; 
Πώς θα μπορούσατε να αποτιμήσετε το έργο του 
με τα σημερινά δεδομένα;
Πριν την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, οι αδελ-
φοί Σέκερη, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, ήταν 

Η Ελληνική Επανάσταση δεν ανήκει μόνο 
στο παρελθόν. Δεν ανήκει αποκλειστικά ούτε 
και στο παρόν μέσα από την αντανάκλαση 
της μνήμης. Είναι ένα γεγονός γραμμένο στις 
σελίδες της ιστορίας, διπλωμένο στις πτυχές 
της ελληνικής ψυχής και κρυμμένο στο φως 
του μέλλοντος που θα μας ακολουθεί πάντα. 
Σε κάθε εποχή θα το ατενίζουμε με «άλλα μά-
τια» και θα επανανακαλύπτουμε τον απόηχό 
του στην ελληνική και παγκόσμια Ιστορία. Σε 
αυτή την στήλη, η Ελληνική Επανάσταση συ-
ναντά τον κόσμο της τεχνολογίας, μέσα από 
την πρωτοτυπία ψηφιακών παιχνιδιών και 
εφαρμογών που θα σας συναρπάσουν!

ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ  
ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ:  

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ

Μπορεί άραγε ένα σπουδαίο πολιτιστικό 
τεκμήριο όπως η Μεγάλη Χάρτα της Ελλά-
δος του Ρήγα Βελεστινλή να γίνει ένα υπερ-
σύγχρονο 3d Video Game με άπειρες δυνα-
τότητες; Φυσικά και ναι απαντούν οι «Φουλ 
του Ρήγα», η ομάδα που εκπροσωπεί το σχο-
λείο μας στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγω-
νισμό «Ηack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα» 
που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ωνάση 
και έχει ως στόχο να βγάλει από την αφάνεια 
το σημαντικό αυτό έργο παρακινώντας τη 
νέα γενιά να το προσεγγίσει δημιουργικά με 
τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και διαδι-
κτύου. Η ομάδα μας προκρίθηκε στη δεύτε-
ρη φάση και ετοιμάζεται για τον τελικό!
Η ιστορία του παιχνιδιού ξετυλίγεται κατά 
τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα, όταν ένας ήρωας χάνει τις αισθήσεις 
του σε μία σφοδρή μάχη και ξαφνικά ξυπνά 
σε ένα μέρος που δεν αναγνωρίζει. Εκεί όμως 
βρίσκονται διάσπαρτα σύμβολα της Χάρτας 
του Ρήγα που λύνουν γρίφους, δημιουργούν 
προκλήσεις και οδηγούν τον παίκτη ολοένα 
και πιο κοντά στον στόχο του: Να ξυπνήσει 
το λιοντάρι! 
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ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΕΚΕΡΗ, 
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, 

ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

συνέχεια στη σελ. 7
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ…
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Σε λίγους μήνες από σήμερα, στις 25 Μαρτίου του 
2021, θα έχουν περάσει 200 χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση και όλοι θα γιορτάσουμε τον 
ηρωισμό και την αυτοθυσία που επέδειξαν αυτοί οι 
ήρωες, και μας βοήθησαν να φτάσουμε ένα βήμα κο-
ντύτερα στην πολυπόθητη λευτεριά. Ωστόσο, ενώ 
όλοι μας θαυμάζουμε τα λαμπρά αυτά κατορθώμα-
τα, δεν αναρωτιόμαστε ποτέ πώς κατέληξαν αυτοί οι 
ήρωες – όσοι έζησαν, τουλάχιστον – αφού η Ελλάδα 
κέρδισε πάλι την ανεξαρτησία της. Ήρθε η ώρα λοι-
πόν να το ανακαλύψουμε…

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
Η κατάληξη του Κολοκοτρώνη μετά την Eλληνική 
Επανάσταση είναι μάλλον η πιο γνωστή. Ο Κολο-
κοτρώνης στάθηκε ένθερμος υποστηρικτής της κυ-
βέρνησης του Καποδίστρια, αν και αργότερα ήταν 

ένας από αυτούς που αντιτάχθηκαν στην κυβέρνη-
ση του Όθωνα. Φυλακίστηκε το 1833 επειδή είχε με-
γάλη «κόντρα» με τον Αντιβασιλέα. Το 1834 καταδι-
κάστηκε σε θάνατο, με την κατηγορία της «έσχατης 
προδοσίας», ενώ το 1835 πήρε χάρη από τον Όθω-
να. Πέθανε το 1843 από εγκεφαλικό επεισόδιο, 
καθώς γύριζε από γλέντι από το βασιλικό παλάτι, 
αλλά πρόλαβε να ολοκληρώσει τα «Απομνημονεύ-
ματά» του, τα οποία εκδόθηκαν το 1851 με τίτλο 
«Διήγησης συμβάντων της ελληνικής φυλής από το 
1770 έως το 1836», έργο το οποίο αποτελεί μέχρι και 
σήμερα μία από τις σημαντικότερες πηγές για την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ανδρέας Μιαούλης 
Τα σπουδαία του κατορθώματα στην Ελληνική Επα-
νάσταση είναι ευρέως γνωστά, όπως και οι θαυ-
μαστές ναυτικές του ικανότητες. Πόσοι, ωστόσο, 
γνωρίζουν ότι αντιτάχθηκε στην κυβέρνηση του 
Καποδίστρια το 1831, απαντώντας στη συγκεντρω-
τική του εξουσία χαρακτηρίζοντάς τον «Ρώσο και 
τύραννο»; Οι Αγγλικές, Γαλλικές και Ρωσικές δυ-

νάμεις παγίδευσαν τον στόλο των ανταρτών, και ο 
Μιαούλης, αφού τους είχε προειδοποιήσει, ανατίνα-
ξε τα πλοία του στόλου του για να μην παραδοθεί. 
Στις 13 Αυγούστου 1831 ο Μιαούλης παραπέμφθη-
κε, αν και του δόθηκε χάρη μετά τη δολοφονία του 
Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου 1831. Το 
1832 του δόθηκε η θέση του στόλαρχου, αλλά ο ίδιος 
αρνήθηκε, ίσως λόγω των τύψεων για την πυρπό-
ληση του στόλου το 1831. Πέθανε από φυματίωση 
στις 11 Ιουνίου 1935. Η καρδιά του τοποθετήθηκε 
σε ασημένια λήκυθο και φυλάσσεται στο Μουσείο 
της Ύδρας, ενώ προς τιμήν του κόπηκαν αναμνηστι-
κά μετάλλια που δόθηκαν τιμητικά σε όλους τους 
αγωνιστές της Eπανάστασης του 1821.

Μαντώ Μαυρογένους 
Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν μια από τις εξέχου-
σες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. 
Γνώρισε τον Υψηλάντη το 1823, καθώς είχε μετα-
κομίσει στο Ναύπλιο για να βρίσκεται κοντά στα 
γεγονότα της μάχης, και τον αρραβωνιάστηκε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Τον Μάιο, ωστόσο, του 
ίδιου χρόνου το σπίτι της κάηκε και όλη η περιουσία 
της εκλάπη. Μετακόμισε στην Τρίπολη για να είναι 
κοντά με τον Υψηλάντη, ενόσω ο Παπαφλέσσας της 

έφερνε τροφή για να ζήσει. Στους αρραβώνες της με 
τον Υψηλάντη, οι σπουδαίες προσωπικότητες της 
εποχής θεώρησαν το ζευγάρι «επικίνδυνο», κι έτσι 
ο Ιωάννης Κωλέττης ηγήθηκε της επιτυχημένης 
απόπειρας διάλυσης του αρραβώνα. Η Μαντώ, μετά 
από τη διάλυση του αρραβώνα της, έζησε φτωχικά 
και καταθλιπτικά στο Ναύπλιο, χωρίς να λάβει κά-
ποια τιμητική διάκριση ή αποζημίωση για τα χρήμα-
τα που διέθεσε στην επανάσταση. Μάλιστα, αφού 
πέθανε ο Υψηλάντης, εξαιτίας της πολιτικής διαμά-
χης που είχε με τον Κωλέττη, εκείνη εξορίστηκε από 
το Ναύπλιο. Όταν βέβαια ο Καποδίστριας ανήλθε 
στην εξουσία, της παρείχε κατοικία στο Ναύπλιο 
και την τίμησε με τον βαθμό της αρχιστράτηγου και 
με σπαθί από την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου, 
όπως λέγεται, το οποίο μάλιστα παρέδωσε η Μαυ-
ρογένους στον Καποδίστρια. Πέθανε από τυφοειδή 
πυρετό το 1848, αφού μετακόμισε στην Πάρο το 
1840. Έτσι, λοιπόν, κατέληξε μία από τις πιο λαμπρές 
αγωνίστριες που πάλεψε για τη λευτεριά.

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είναι ίσως η πιο γνω-
στή γυναίκα αγωνίστρια της Επανάστασης του 1821. 
Έδωσε όλη της την περιουσία της στον Αγώνα, κι 

έτσι, όταν το 1825 η Ελλάδα βρέθηκε σε μεγάλο κίν-
δυνο, ήδη φτωχικά στις Σπέτσες. Αν και άρχισε να 
προετοιμάζεται ξανά, ωστόσο δολοφονήθηκε στις 
22 Μαΐου 1825. Ο γιος της ήταν λογοδοτημένος με 
την κόρη της πολύ πλούσιας οικογένειας των Κου-
τσαίων. Ωστόσο, αυτοί θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να 
παντρευτεί η κόρη τους τον γιο της αγωνίστριας, 
καθώς εκείνη είχε περιπέσει σε ανέχεια. Ο γιος της, 
λοιπόν, κλέφτηκε με την κόρη των Κουτσαίων, και 
όταν ο πατέρας της κοπέλας πήγε οργισμένος στο 
σπίτι της Μπουμπουλίνας, τράβηξε το πιστόλι του 
και την σκότωσε. Ένα ακόμα άδοξο τέλος…
Πόσο σκληρά, λοιπόν, φέρθηκε ο ελληνικός λαός σε 
αρκετούς από τους πιο λαμπρούς αγωνιστές, αλλά 
και πόσο άδοξο το τέλος των περισσότερων; Πολλοί 
εγκαταλείφθηκαν, περιφρονήθηκαν, συμμετείχαν 
σε αντάρτικες ομάδες, πήραν άλλα μονοπάτια… 
Τα σπουδαία κατορθώματά τους, όμως, θα μείνουν 
αλησμόνητα στο βάθρο της ιστορίας, ένα βάθρο 
τόσο υψηλό που τίποτα δεν μπορεί να το αγγίξει. 
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ΕΝΑ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΒΛΕΜΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΖΑΛΟΓΓΟ

Πορεία στην κορυφή

Εκεί γεννήθηκαν και βάδισαν

εκεί έδωσαν ζωή στα όνειρα τους

εκεί χόρεψαν και έκλαψαν.

Στις κορυφές.

Eκεί διδάχτηκαν

την ελευθερία και την αξιοπρέπεια

Και την δίδαξαν

ασυμβίβαστες και αλύγιστες

σαν τα βράχια των βουνών.

Αδιαπραγμάτευτες.

Και ήλθε η στιγμή

να αφήσουν την κορυφή

αν ήθελαν να ζήσουν.

Δε δίστασαν

δεύτερη σκέψη από τον νου τους δεν πέρασε

Προτίμησαν τον χορό

στην κορυφή της ελευθερίας και της περηφάνιας

τον χορό τον τελευταίο,

του Ζαλόγγου.

της Αθηνάς Αλαμάνου

συνέχεια από σελ. 5

εγκατεστημένοι στο εξωτερικό. Οι αδελφοί Σέκερη 
είχαν ιδιαίτερο κύρος στους κόλπους της ελληνικής 
ομογένειας και διασυνδέσεις με τον Ελληνισμό της 
διασποράς. Επομένως, η μύησή τους στη Φιλική 
Εταιρεία ήταν καθοριστική για τη μύηση και άλλων 
σημαντικών εμπόρων, ώστε να μπορέσει η Φιλική 
Εταιρεία να βρει χρηματοδότες και να αναπτυχθεί. 
O Παναγιώτης Σέκερης ήταν ένα από τα ιδρυτικά 
μέλη της Φιλικής Εταιρείας και κύριος χρηματοδό-
της της. Προσέφερε ολόκληρη τη μεγάλη περιου-
σία του στον αγώνα και πέθανε πτωχός. Σημειωτέ-
ον ότι οι δύο νεότεροι αδελφοί του έλαβαν ενεργό 
μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Αθανάσιος 
τραυματίσθηκε και τελεύτησε και αυτός τον βίο πέ-
νης, ενώ ο Γεώργιος υπέκυψε σε ασθένεια προκλη-
θείσα από τις κακουχίες της εκστρατείας.
Οι αδελφοί Σέκερη, εμφορούμενοι από την αγάπη 
τους για την πατρίδα, προσέφεραν ανιδιοτελώς 
στον αγώνα, έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα, 
χωρίς να αναμένουν και χωρίς να λάβουν οποιοδή-
ποτε αντάλλαγμα, έτσι όπως θα πρέπει να είμαστε 
όλοι, όταν «μαχόμαστε» για τα ιδανικά μας, όπως 
ήταν στην περίπτωσή των προγόνων μου η ελευθε-
ρία της πατρίδας.

Αναφορές για την οικογένεια Σέκερη και το ρόλο 
της στην Ελληνική Επανάσταση υπάρχουν στην 
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πο-
λιτισμού:
https://argolikivivliothiki.gr/2009/09/30/%c
f%83%ce%ad%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%
b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b
1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%
cf%82-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%80%ce-
%bf%ce%bb%ce%b7-1785-%ce%bd%ce%b1%cf%
8d%cf%80%ce%bb%ce%b9%ce%bf-1/

Ο ρόλος της οικογένειας Σέκερη αποτυπώνεται, 
επίσης, στο έργο της Ιστορικού Δόμνας Βισβί-
ζη-Δοντά, «Η ανεξαρτησία της Ελλάδος και η οι-
κογένεια Σέκερη», Μνημοσύνη τ. 16 (2003-2005) 
283-340.
 
Πώς σχολιάζετε το όραμα της Φιλικής Εταιρείας; 
Επετεύχθη; Σήμερα υπάρχει ανάγκη για τέτοιο;

Το όραμα της Φιλικής Εταιρείας ήταν μεγαλειώδες. 
Ενέπνευσε τόσο τους στρατιωτικούς, όσο και τους 
πολιτικούς ηγέτες της Εθνεγερσίας. Εν απουσία 
της Φιλικής Εταιρείας και του οράματός της είναι 
αμφίβολο κατά πόσον η Επανάσταση θα είχε εκ-
δηλωθεί και θα είχε την αίσια έκβαση που τελικώς 
είχε.  Οι σημερινές συνθήκες είναι, ευτυχώς, ασυ-
γκρίτως ευνοϊκότερες για το έθνος μας. Διαθέτου-
με κράτος με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, σημαντική 
οικονομία, πολιτιστική ακτινοβολία, και είμαστε 
μέλος μιας σειράς διεθνών οργανισμών, με κυρι-
ότερους τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ζητούμενο είναι η πληρέστερη το δυνατόν 

αξιοποίηση της ισχύος αυτής προς επίτευξη των 
εθνικών μας στόχων, μεταξύ των οποίων κεντρική 
θέση κατέχουν η ασφάλεια της ελληνικής επικρά-
τειας και η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στην προσπάθεια δε αυτή, το πνεύμα που εμψύ-
χωσε του Φιλικούς μπορεί και πρέπει να συμβά-
λει καθοριστικά. Εξ ου η ανάγκη να καλλιεργείται 
συστηματικά με το σύνολο των διαθέσιμων μέσων, 
πρωτίστως δε σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτι-
κού μας συστήματος. 
 
(*) Ο Ευάγγελος Σέκερης είναι υιός του Αθανασίου 
Σέκερη, Ναυάρχου Επί Τιμή, εκ των πρωταγωνιστών 
του κινήματος του Πολεμικού Ναυτικού κατά της 
Χούντας των Συνταγματαρχών το 1973.

O ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΕΚΕΡΗΣ ΗΤΑΝ 

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 

ΤΗΣ
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Την περίοδο του αγώνα για την απελευθέρωση των 
Ελλήνων οι συνθήκες υγιεινής, διαβίωσης, ένδυσης 
και διατροφής της πλειοψηφίας των υπόδουλων Ελ-
λήνων ήταν πολύ υποβαθμισμένες. Οι αιτίες ποικί-
λαν: οι αλλεπάλληλες μετακινήσεις των αγωνιστών, 
ο αναγκαστικός συνωστισμός πληθυσμιακών ομά-
δων σε αστικά κέντρα, οι συχνές πολιορκίες πόλεων 
και οχυρών, αλλά και οι συνεχείς πολεμικές αντιπα-
ραθέσεις. Όλα αυτά οδήγησαν στην ψυχοσωματική 
εκτόνωση των Ελλήνων και στην έλλειψη πόσιμου 
νερού, τροφίμων και φαρμάκων. Εκτός, βέβαια, από 
τις βασικές ελλείψεις σε εφόδια και φάρμακα, σε 
ορισμένες περιοχές της χώρας το υγρό κλίμα και το 
γεωφυσικό περιβάλλον ευνοούσαν την εκδήλωση 
επιδημιών, που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την 
ήδη δυσμενή κατάσταση των αγωνιστών και των οι-
κογενειών τους. 
Πολλοί μελετητές της ιστορίας της Ελληνικής 
Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των θα-
νάτων που προήλθαν από ασθένειες στα χρόνια 
των αγώνων ήταν εντυπωσιακός. Η δυσεντερία, η 
χολέρα, η πανώλη, η ευλογιά και η ελονοσία απο-
δεκάτιζαν πληθυσμούς ολόκληρους σε πόλεις και 
χωριά.

Η πρώτη καταγεγραμμένη επιδημία μετά την κή-
ρυξη της Επανάστασης εκδηλώθηκε στην Τρίπολη. 
Η επιδημία αυτή προκλήθηκε, λόγω του εξανθημα-
τικού τύφου και οδήγησε 3000 ανθρώπους σε θά-
νατο. Επιδημία τύφου εκδηλώθηκε αργότερα στο 

Ναύπλιο και σε άλλες πόλεις που τελούσαν υπό 
πολιορκία. Οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, 
μετά την εξάντληση των αποθεμάτων τροφίμων, 
αναγκάστηκαν να καταναλώσουν ό,τι ήταν δυνατό 
να μασηθεί και έπιναν το γλυφό νερό της λιμνο-
θάλασσας των λίγων πηγαδιών και των δεξαμενών 

που ήταν γεμάτα πτώματα. Η ακατάλληλη αυτή δι-
ατροφή προκαλούσε δυσεντερία, ενώ έκδηλα ήταν 
τα συμπτώματα αβιταμινώσεων κυρίως από την 
έλλειψη της βιταμίνης C, που προκαλούσε σκορ-
βούτο.
Μια άλλη αιτία εκδήλωσης επιδημιών κατά την δι-
άρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ήταν η προβλη-
ματική πρόσβαση σε αποθέματα υγιεινού πόσιμου 
νερού, είτε γιατί δεν επαρκούσαν οι απαραίτητες 
ποσότητες, είτε γιατί ο εχθρός καταλάμβανε τις πη-
γές υδροδοσίας και ανέκοπτε την ύδρευση πόλεων 
και χωριών. 
Η τελευταία μεγάλη επιδημία, την οποία αντιμετώ-
πισαν οι αγωνιζόμενοι Έλληνες εκδηλώθηκε το 1828 
και μπορεί να χαρακτηριστεί σημαδιακή, κυρίως για 
τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον 
Καποδίστρια. 
Την άνοιξη του 1828 εμφανίστηκε μια επιδημία πα-
νώλης, που την μετέδωσαν οι Αιγύπτιοι του Ιμπρα-
ήμ. Αυτή μεταδόθηκε αρχικά στα νησιά, Ύδρα, 
Σπέτσες, Αίγινα και εν συνέχεια στο Άργος, την 
Αργολίδα και την περιοχή των Καλαβρύτων, καθώς 
και στο στρατόπεδο των Μεγάρων. Για την αντιμε-
τώπισή της, ο Καποδίστριας πήρε ιδιαίτερα δρα-
στικά μέτρα, βοηθούμενος και από τον Ελβετό φι-
λέλληνα γιατρό Louis-Andre Gosse, καθώς και από 
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του Κωνσταντίνου Γεωργίου

ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Η ΠΡΩΤΗ 
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ



τους Έλληνες γιατρούς και την υπόλοιπη διοίκηση. 
Εκτός από αυστηρά μέτρα καραντίνας και την απα-
γόρευση της μετακίνησης και των επαφών με τους 
ασθενείς ή όσους είχαν έλθει σε επαφή μαζί τους, 
απαγορεύτηκε και κάθε συνάθροιση σε δημόσιο 
χώρο, στις περιοχές που είχαν προσβληθεί από την 
επιδημία. Τέλος, στις 20 Αυγούστου, εξεδόθη ψήφι-
σμα ειδικού νόμου «περί υγειονομικών διατάξεων». 
Τα δρακόντεια και ταυτόχρονα γεμάτα ενσυναίσθη-
ση μέτρα που ελήφθησαν, αλλά και οι υπεράνθρωπες 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπό την καθοδήγη-
ση του Καποδίστρια, πέτυχαν να τιθασεύσουν την 
επιδημία. Τα κρούσματα περιορίστηκαν στα 1.113 
και οι θάνατοι στους 783, κάτι που αποτελούσε τερά-
στιο επίτευγμα για εκείνη εποχή και τις επικρατούσες 
συνθήκες.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μια διαφο-
ρετική και σαφώς αγνοημένη πλευρά της Ελληνικής 
Επανάστασης. Μια πλευρά που αξίζει, όμως, να την 

εξετάσουμε ενδελεχέστερα, τουλάχιστον σήμερα που 
ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Επανάσταση 
μας βρίσκει σε κατάσταση παγκόσμιας υγειονομικής 
κρίσης. Το μυαλό μας και η σκέψη μας μπορούν να 
παραμείνουν ελεύθερα και να στρέφονται όχι μόνο 
στους αγώνες των ηρώων του 1821, αλλά και στις 
προσπάθειες των γιατρών, όπως ο Gosse, που με τα 
πενιχρά μέσα της εποχής κατάφεραν να σώσουν πολ-
λούς Έλληνες. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1821 ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:  
ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ηλεκτρονικό παιχνίδι με θέμα την Ελληνική 
Επανάσταση; Μα φυσικά! Σας παρουσιάζουμε 
το Ελληνικό παιχνίδι για υπολογιστές «1821 
Αγώνας για την Ελευθερία» το οποίο δημιούρ-
γησε η Ελληνική εταιρεία Ιcehole και διατίθε-
ται δωρεάν. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής στο 
οποίο ο παίκτης πρέπει να οδηγήσει την επα-
ναστατημένη Ελλάδα στην απελευθέρωση. Ο 
παίκτης καλείται να αξιοποιήσει με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο τους στρατιωτικούς και οικο-
νομικούς πόρους της χώρας, σε ένα χάρτη της 
Ελλάδας χωρισμένο σε περιοχές, στις οποίες 
μπορεί να κινεί το στρατό του. Υπάρχουν πόλεις 
που έχουν φρουρά και κατοίκους ή κάστρο ή λι-
μάνι, ενώ σημαντικό ρόλο για την έκβαση των 
μαχών παίζει και η μορφολογία του εδάφους 
(βουνό, δάσος, λόφος και κάμπος), καθώς ο 
παίκτης πριν από κάθε μάχη πρέπει να επιλέξει 
σε ποιο έδαφος, από αυτά που είναι διαθέσιμα, 
θα δώσει μάχη ο στρατός του. Κάθε στρατός έχει 
επικεφαλής έναν ήρωα και μπορεί να αποτελεί-
ται από μέχρι τέσσερα σώματα: τακτικό στρατό, 
ιππικό, πυροβόλα, άτακτους στρατιώτες (κλέ-
φτες). Τα χαρακτηριστικά κάθε στρατού, τα 
οποία αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες και 
είναι η εκπαίδευση και το ηθικό. Το ηθικό του 
στρατού επηρεάζεται από το αποτέλεσμα των 
μαχών αλλά και τους ήρωες που ηγούνται. 
Τα στατιστικά στοιχεία των ηρώων παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι και διακρίνονται 
σε πέντε χαρακτηριστικά: πολεμική ικανότη-
τα, πειθώ, δημοτικότητα, φιλοδοξία και απλη-
στία. Θα πρέπει να επιλέξετε με προσοχή για-
τί η πολεμική ικανότητα του ήρωα επηρεάζει 
την απόδοση του στρατού του! 
Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και μάχες 
ζωντανεύουν στην οθόνη σας! Ζήστε από το 
υπολογιστή σας μια ιστορική στιγμή!
Μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι στον παρακάτω 
σύνδεσμο: http://www.iceholegames.com/  

των Φίλιππου Ακύλα Καλούδη 
& Διονύση Μπράτη

Ο GOSSE, ΜΕ ΤΑ 
ΠΕΝΙΧΡΑ ΜΕΣΑ 

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΦΕΡE ΝΑ ΣΩΣEI 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ: 
ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

«Τὲς ἐμάζωξε εἰς τὸ μέρος
τοῦ Τσαλόγγου τὸ ἀκρινὸ

τῆς ἐλευθεριᾶς ὁ ἔρως
καὶ τὲς ἔμπνευσε χορό.

Τέτοιο πήδημα δὲν τὸ εἶδαν
οὔτε γάμοι, οὔτε χαρές,

καὶ ἄλλες μέσα τους ἐπήδαν
ἀθωότερες ζωές»

Το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί μέρος του ποιή-
ματος «Εις τον θάνατον του Λόρδου Μπάιρον», του 
Διονύσιου Σολωμού και αναφέρεται στον χορό του 
Ζαλόγγου.
Τον Δεκέμβριο του 1803, μετά την κατάληψη του 
Σουλίου από τον Αλή Πασά, σύμφωνα με την πα-
ράδοση, μία ομάδα Σουλιωτισσών, κρατώντας στην 
αγκαλιά τα παιδιά τους, ανέβηκαν στο όρος Ζάλογ-
γο. Εκεί, έστησαν έναν κυκλικό χορό και, κατόπιν, 
πήδηξαν στο γκρεμό. Πέθαναν, όμως, ελεύθερες και 
όχι υποταγμένες στον εχθρό. Η ηρωική αυτή πράξη 
είναι όμως ένα πραγματικό γεγονός η ένας εθνικός 
μύθος;
Τον Δεκέμβριο του 1803, μετά την κατάληψη του 
Σουλίου από τον Αλή Πασά, σύμφωνα με την πα-
ράδοση, μία ομάδα Σουλιωτισσών, κρατώντας στην 
αγκαλιά τα παιδιά τους, ανέβηκαν στο όρος Ζάλογ-
γο. Εκεί, έστησαν έναν κυκλικό χορό και, κατόπιν, 
πήδηξαν στο γκρεμό. Πέθαναν, όμως, ελεύθερες και 
όχι υποταγμένες στον εχθρό. Η ηρωική αυτή πράξη 
είναι όμως ένα πραγματικό γεγονός η ένας εθνικός 
μύθος;
Οι Σουλιώτισσες πράγματι αυτοκτόνησαν, σύμφω-
να με όσα αντλούμε από ιστορικές πηγές, κάτι που 
είναι εξαιρετικά γενναίο, μολονότι σήμερα μοιάζει 
υπερβολικό. Η γνωστή σε όλους μας ηρωική πρά-
ξη, ωστόσο, έχει κάποιες διαφορές απ’ την ιστορική 
αλήθεια. 

Στον μύθο αναφέρονται αρκετά στοιχεία χωρίς τεκ-
μηρίωση, που οι ιστορικοί δεν αποδέχονται. Ένα απ’ 
αυτά είναι πως, εκτός από γυναίκες, υπήρχαν και λι-
γοστοί άνδρες που συμμετείχαν στο γεγονός, λόγω 
της αποτυχίας τους να ξεφύγουν απ’ τον εχθρό, σε 
αντίθεση με την ομάδα του Μάρκου Μπότσαρη. Σε 
όλες, όμως, τις αναφορές ανεξαιρέτως, εντοπίζονται 
οι εγκυμονούσες γυναίκες. Γυναίκες άξιες θαυμα-
σμού και πρότυπα ήθους και αξιών. Γυναίκες που 
κυοφορούσαν την φλόγα της ελπίδας και της τιμής, 
αξιών που, μετά τον θάνατό τους, αναζωπυρώθηκαν.
Ο αξιωματικός του Αλή Πασά, Σουλεϊμάν Αγά 
υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού. Πρό-
κειται για την μοναδική μαρτυρία που αναφέρεται 
στο Χορό του Ζαλόγγου, έτσι όπως την αφηγήθηκε 
στον Γάλλο μισθοφόρο Ιμπραήμ Μανσούρ Εφέντη, 
ο οποίος είχε εξισλαμιστεί. Σε απόσπασμα του βιβλί-
ου του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πιάστηκαν από 
τα χέρια και άρχισαν έναν χορό που τα βήματά του 
κινούσε ένας ασυνήθιστος ηρωισμός και η αγωνία 
του θανάτου έκανε πιο έντονο τον ρυθμό του. Στο 
τέλος των επωδών, οι γυναίκες βγάζουν μια δυνα-
τή και μακρόσυρτη κραυγή, που ο αντίλαλός της 
σβήνει στο βάθος ενός τρομακτικού γκρεμού, όπου 
ρίχνονται μαζί με όλα τα παιδιά τους». Η αλήθεια 

είναι πως δεν γνωρίζουμε αν το γεγονός αποδίδεται 
μεταφορικά ή κυριολεκτικά απο τον συγγραφέα.
Ανάμεσα στο 1803 και το 1804 το γεγονός έχει κα-
ταγραφεί και από τον Πρώσο διπλωμάτη Γιάκοπ 
Μπαρτόλντι (1779-1825) ο οποίος βρίσκεται στα 
Γιάννενα και καταγράφει το γεγονός, χωρίς, όμως, 
να αναφέρει πουθενά τον περίφημο χορό.
Παρομοίως και ο Χριστόφορος Περραιβός (1773-
1863), αγωνιστής του ´21 και συγγραφέας των 
απομνημονευμάτων της επανάστασης, στη β´ έκδο-
ση του βιβλίου «Ιστορία του Σουλίου και της Πάρ-
γας»(1815), κάνει λόγο για τον Χορό του Ζαλόγγου 
αναφερόμενος στα γεγονότα. Σε επόμενη, όμως, 
έκδοση, του 1857, δεν κάνει καμία αναφορά στον 
χορό αυτόν κάθ’ εαυτόν.
Από άλλη πηγή και συγκεκριμένα από τον ιστορι-
κό Περικλή Ζερλέντη (1825 – 1925) με καταγωγή 
απο τη Σύρο, διατυπώνονται επιφυλάξεις το 1888, 
για τον Χορό του Ζαλόγγου. Υπάρχουν αρκετές αμ-
φιβολίες μετά από έρευνα που έχει γίνει επί τόπου 
όσον αφορά το θέμα του χορού. Σε καμία, όμως, 
περίπτωση δεν αμφισβητείται η ηρωική πράξη των 
Σουλιωτισσών. Το 2005, ο φιλόλογος Αλέξης Πολί-
της, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έγραψε 
ένα άρθρο στο περιοδικό «Ο Πολίτης», καταθέτο-
ντας πως το χαρακτηριστικό τραγούδι που συνόδευε 
τις Σουλιώτισσες στο Χορό του Ζαλόγγου «Έχε γεια 
καημένε κόσμε» αναφέρθηκε πρώτη φορά μόλις το 
1908, στοιχείο που ανατρέπει πολλούς ισχυρισμούς 
της συγκεκριμένης παραδοχής.
Μέσα από αρκετές ακόμα γραπτές αναφορές και μαρ-
τυρίες καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο χορός 
του Ζαλόγγου δεν ήταν ιστορικό γεγονός, αλλά θρύ-
λος, καθώς η αυτοκτονία για τη διατήρηση της τιμής 
δεν έγινε μέσω χορικού. Όλη αυτή η φήμη δημιουργή-
θηκε και διαδόθηκε, για να αναπτερώσει το ηθικό των 
Ελλήνων και να αφυπνίσει τον πατριωτισμό τους, 
ώστε να ξεκινήσει και να διαδοθεί η Επανάσταση. Το 
πατριωτικό φρόνημα και η ελπίδα είχαν καθοριστική 
σημασία εκείνη την εποχή, καθώς και η γενναιότητα 
και η αυταπάρνηση, που εκφράζει η αυτοθυσία των 
Σουλιωτισσών, ήταν ικανά να επηρεάσουν και να 
ωθήσουν τον λαό να κάνει το πρώτο βήμα.
Μερικοί συμβολισμοί είναι εξαιρετικά δυνατοί και 
συγκινητικοί. Έτσι και αυτός του Χορού του Ζαλόγ-
γου. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία και, ανεξάρτη-
τα από την αληθινή/ιστορική ή μυθική της υπόστα-
ση, δεν μειώνεται η ισχύς του συμβολισμού της. 
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του Ανδρέα Μούτσελου
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ΤΕΧΝΗΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

G-E-NEWS, ΈΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΄21   •   ΤΈΥΧΟΣ 1

Πίνακας της Σίλιας Πετρουλάκου, που διακρίθηκε με τιμητικό έπαινο στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για Παιδιά & Νέους: «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε… 
να φιλοτεχνώ» - Η Ελληνική Επανάσταση στην σύγχρονη παιδική ζωγραφική, το οποίο διοργάνωσε η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας σε συνεργασία με την 
«Πρωτοβουλία 1821-2021».

Πίνακας της Ιωάννας Φιλοξενίδη, πιστό αντίγραφο του αρχικού.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕ ΞΑ ΚΑΙ ΚΟΥΙΖ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ!

 Οριζόντια
2. Σε αυτόν πρόσφερε η Αγγλία τα Επτάνησα.
5. Κέρδισε τις εκλογές του 1844.
6. Αγωνιστής του ‘21 που πρωτοστάτησε στο κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου.
7. Μέλος της αντιβασιλείας και αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης.
 Κάθετα
1. Ισχυρός πρόκριτος που αντιπολιτεύτηκε τον Καποδίστρια.
3. Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας.
4. Μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του Τρικούπη.

Σταυρόλεξα και κουίζ; Ναι, φίλοι αναγνώστες. Φέτος, η διαδικτυακή εφημερίδα τους σχολείου μας 
δημιούργησε αυτή τη στήλη με την πρόθεση να περάσουμε εποικοδομητικά τον χρόνο μας μαθαί-
νοντας και παίζοντας με τους ήρωες και τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Μια ανεκτίμητη 
ευκαιρία για όλους μας να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας πάνω στο αντικείμενο, αλλά και να αποκτή-
σουμε νέες! Υπάρχει άραγε καλύτερος τρόπος για να ενημερωθούμε και να αντλήσουμε γνώσεις από 
το παιχνίδι; Μην αγχωθείς, είναι ευκαιρία να μορφωθείς!

1

2

3

5

6

7

4

ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ 1821 σχέδιο: Ιωάννα Φιλοξενίδη
σενάριο: Δημήτρης Μάμμος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΒΙΔΑ
Στο πλαίσιο του αφιερώματος στην Ελληνική Επα-
νάσταση, η Συντακτική Ομάδα της G-E-NEWS 
είχε την τιμή να συναντηθεί διαδικτυακά, στις 31 
Μαρτίου 2021, με τον κ. Ν. Λαβίδα, Επίκουρο Κα-
θηγητή Γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ με ειδίκευση 
στην Ιστορική Γλωσσολογία. Η Συντακτική Ομά-
δα, έθεσε ερωτήματα σχετικά τη γλώσσα του 1821, 
και ο κύριος Λαβίδας απάντησε με άμεσο τρόπο 
στα ερωτήματα τον μαθητών. Οι συμμετέχοντες 
και οι συμμετέχουσες μέσα από αυτή τη μοναδική 
συνάντηση, αποκόμισαν σημαντικές πληροφορίες 
για εκείνη την περίοδο, σχετικά με τη γλώσσα και 
τις διαλέκτους της εποχής.

Τελικά ποια γλώσσα μιλούσαν οι αγωνιστές του 
1821;
Η γλώσσα που μιλούσαν οι αγωνιστές του 1821 δεν 
ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Μπορού-
με να διαβάσουμε κείμενα από εκείνη την περίοδο 
χωρίς δυσκολία. . Η γραμματική της γλώσσας ήταν 
πολύ κοντά στη σημερινή. Διαφορές ανάμεσα στη 
σημερινή γλώσσα και τη γλώσσα εκείνης της περιό-
δου υπήρχαν κυρίως στις λέξεις. Δανείζονταν λέξεις 
από άλλες γλώσσες, οι οποίες θεώρησαν ότι έπρεπε 
να αντικατασταθούν με λέξεις με ελληνικές ρίζες 
τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι και η κύρια διαφορά 
στα κείμενα: οι δάνειες λέξεις, κυρίως ιταλικές και 
τουρκικές, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται σήμερα. 
Γενικά, τα 200 χρόνια δεν είναι αρκετά μεγάλο διά-
στημα, ώστε η γλώσσα να υποστεί τεράστια αλλα-
γή. Το 1821 είναι αρκετά κοντά μας γλωσσικά. 

Ποιος ήταν ο ρόλος που διαδραμάτιζαν τα τοπικά 
ιδιώματα;
Τοπικά ιδιώματα, υπήρχαν και τότε. Για παράδειγ-
μα, στη Κρήτη, η κρητική διάλεκτος. Δεν υπήρχε 
κοινή γλώσσα που να στηρίζεται σε εκπαιδευτικό 
σύστημα. Σαφώς, βέβαια, καταλάβαιναν τις άλλες 
ελληνικές διαλέκτους της περιόδου. 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των τοπικών 
διαλέκτων είναι πολύ παλιά, εμφανίστηκαν αρ-
κετούς αιώνες πριν από την Τουρκοκρατία και 
επιπλέον διασώζουν πολλές αρχαίες ελληνικές 
λέξεις. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παρα-
δείγματα;
Οι διάλεκτοι διασώζουν στοιχεία από το παρελ-
θόν. Για παράδειγμα τα Τσακωνικά της Αρκαδίας 
είναι πολύ διαφορετικά από τα σημερινά ελληνικά. 
Υπάρχουν πολλές θεωρίες οι οποίες αναφέρουν 
ότι τα Τσακωνικά διατηρούν πολλά στοιχεία από 
το παρελθόν και συνδέονται με κάποιον ιδιαίτερο 
τρόπο με τα Αρχαία Ελληνικά. 

Στη «Βαβυλωνία» του Δημήτρη Βυζάντιου πα-
ρουσιάζεται μία εικόνα ασυνεννοησίας και πα-
ρεξηγήσεων. Ανταποκρίνεται η εικόνα αυτή 
στην τότε πραγματικότητα; Θα μπορούσαμε να 
μιλήσουμε για μία «κοινή» γλώσσα εκείνη την 
εποχή;
Όσα αναφέρει η συγκεκριμένη κωμωδία δεν ση-
μαίνει ότι είναι αληθινά. Ο στόχος του θεατρικού 
έργου είναι ο θεατής να γελάσει. Στο συγκεκριμέ-
νο θεατρικό έργο, υπάρχουν πολλές υπερβολές, οι 
οποίες, όμως, έχουν εξαιρετικό γλωσσολογικό εν-
διαφέρον. Βέβαια, στην πραγματικότητα, η επικοι-
νωνία μεταξύ των αγωνιστών του 1821 ήταν απο-
λύτως εφικτή. 

KYKEON:  
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΝΑΝΤΑ 

ΤΟ 3D MODELING!

Φαντάζεστε πώς θα ήταν να συμμετέχετε σε 
μια μάχη του 1821; Ποιες αποφάσεις θα λαμ-
βάνατε ως επικεφαλής; 
Η ομάδα του σχολείου, γιορτάζοντας τα 200 
χρόνια από την επανάσταση του 1821, απο-
φάσισε να πάρει μέρος στον 1ο Διεθνή Μα-
θητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέ-
ζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού του ΕΚΟΜΕ, 
δημιουργώντας ένα παιχνίδι καρτών που βά-
ζει τους παίκτες στη θέση των αξιωματικών 
και ζωντανεύοντας τις διάφορες τοποθεσίες 
με την χρήση τρισδιάστατων μοντέλων. 
Το όνομα στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι 
το Kykeon που στα ελληνικά μεταφράζεται 
ως κυκεώνας και σημαίνει συνονθύλευμα 
ανόμοιων πραγμάτων, που δύσκολα οργα-
νώνονται σε σύνολο. Λίγο πολύ σαν τις ομά-
δες του 1821, δηλαδή! 
Ο σκοπός κάθε παίκτη είναι να απελευθε-
ρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα επανα-
στατικά κέντρα από τον οθωμανικό ζυγό! Ο 
νικητής είναι αυτός που έχει μαζέψει τον με-
γαλύτερο αριθμό πόντων από την κατάκτηση 
κέντρων και από απαντήσεις σε ειδικές κάρ-
τες. Παίζεται από 2-4 άτομα και υπάρχουν 8 
φατρίες με 16 κάρτες και 10 κάρτες βάσεων. 
Οι βάσεις απεικονίζονται με 3D μοντέλα. 
Πώς γίνεται αυτό; Χρησιμοποιούμε προ-
γράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης και έναν 
3D εκτυπωτή. 
Τα σχέδια από περιοχή σε περιοχή διαφέρουν 
αλλά έχουν όμοια στοιχεία. Για παράδειγμα, 
για τα νησιά, τα σχήματα αυτών των καρτών 
είναι βασισμένα πάνω στην μορφή τους στο 
χάρτη. 
Όμως όλες οι κάρτες έχουν μια κορνίζα που 
απεικονίζει πέτρες και στο εσωτερικό έχουν 
παρόμοια μοτίβα τα οποία απεικονίζουν 
στρατεύματα και κτήρια. Και φυσικά εκτυ-
πώνουμε το μοντέλο! Το Kykeon ετοιμάζεται 
να σας συνεπάρει! 
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Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ 
ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΟΙ 

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

συνέχεια στη σελ. 7

της Δημητρίας Διαμαντοπούλου



Διαφορές δεν έχουμε μόνο ανάμεσα στο τότε και το 
τώρα, αλλά και σε κείμενα εκείνης της εποχής. Συ-
γκρίνοντας την καθημερινή ομιλία των αγωνιστών 
και τα επίσημα έγγραφα της εποχής παρατηρούμε 
χαοτικές γλωσσικές διαφορές. Πού οφείλεται αυτό;
Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο πώς μιλάμε και 
στο πώς γράφουμε, πόσο μάλλον και σε επίσημα 
έγγραφα. Στον προφορικό λόγο, υπάρχουν πολλές 
λέξεις του καθημερινού λεξιλογίου, ενώ στα έγγρα-
φα συναντούμε τη γλώσσα διοίκησης, τελείως δια-
φορετική. Η γραπτή γλώσσα έχει αρκετές διαφορές 
από την προφορική γλώσσα, κυρίως σε επίπεδο λε-
ξιλογίου, όλες τις περιόδους και όλους τους αιώνες.

Πλησιάζοντας προς την απελευθέρωση, παρατη-
ρούμε πως ξεκινά ένας γλωσσικός πόλεμος, που 
κορυφώθηκε κατά την ίδρυση του νέου ελληνικού 
κράτους. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι’ αυτόν;
Όλοι έχουμε ακούσει κάτι για την καθαρεύουσα. 
Έχει να κάνει με μια τάση επιστροφής στο παρελ-
θόν. Υπήρξαν, βέβαια, πολλές αντιδράσεις εναντίον 
της καθαρεύουσας καθώς πολλοί άνθρωποι πίστευ-
αν ότι πρέπει να κυριαρχήσει η δημοτική γλώσσα, η 
καθομιλουμένη. Είναι αρκετά γνωστό το «γλωσσικό 
ζήτημα», η αντιπαράθεση για τη μορφή της γλώσ-
σας που έπρεπε να καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα 
του Ελληνικού κράτους. Ξέρουμε, όμως, ότι η γλώσ-
σα θα πάρει τον δικό της δρόμο, έχει τους δικούς της 
κανόνες αλλαγής και διαμόρφωσης. Το γλωσσικό 
ζήτημα είχε ως αφετηρία στην προσπάθεια αντικα-
τάστασης των δάνειων λέξεων, «καθαρισμού», και 
της επιστροφής στο γλωσσικό παρελθόν, σε παλαι-
ότερες μορφές της γλώσσας.   

Πολλοί λόγιοι της εποχής αποφάσισαν να επέμ-
βουν ρυθμιστικά στη γλώσσα, όπως συνέβη με τον 
Κοραή. Τι ήταν τελικά η μέση οδός;
Ο Κοραής είχε ως σκοπό τον διαφωτισμό του έθνους 
με σκοπό την προετοιμασία της Ελληνικής Επανά-
στασης, αλλά δεν ήταν γλωσσολόγος. Είχε σκοπό 
να μορφώσει τους ανθρώπους. Ήθελε να ενισχύσει 
τη γλώσσα της εποχής του μέσω των αρχαίων ελλη-
νικών γιατί πίστευε ότι αυτός ήταν ο σωστός τρόπος 
για να βοηθηθούν οι Έλληνες μετά τη μακραίωνη 
Τουρκοκρατία.

Αν ο ανθρώπινος ρυθμιστικός παράγοντας δεν 
μπορεί τελικά να επηρεάσει τη γλώσσα όπως είπα-
τε, τι τελικά την επηρεάζει;
Η ρύθμιση δεν την επηρεάζει. Η γλώσσα έχει φυσι-
κούς τρόπους αλλαγής και ως «σύστημα» διαμορ-
φώνει άλλους κανόνες, άλλες λέξεις και σε κάποιες 

περιπτώσεις, άλλη προφορά. Έτσι, είναι φυσικό να 
αλλάξει η γλώσσα αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό 
πάρα πολύ γρήγορα, καθώς, για παράδειγμα, η αλ-
λαγή της γραμματικής της απαιτεί πολύ χρόνο. Για 
παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο να συνειδητοποιή-
σουμε ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει το λεξιλόγιο 
σε μεγάλο βαθμό, καθώς συνέχεια δημιουργούνται 
νέες λέξεις, για την περιγραφή νέων ιδεών, εργαλεί-
ων και προϊόντων. 

Γνωρίζουμε ότι κατά τη διεξαγωγή της ελληνικής 
επανάστασης, πολλοί φιλέλληνες ήρθαν στην Ελ-
λάδα, αλλά και αργότερα, με την ίδρυση πανεπι-
στημίων. Η έμμεση επαφή με το εξωτερικό, επηρέ-
ασε, έστω και εν μέρει, την γλώσσα που μιλούσαν  
τότε ή την άφησε ανεπηρέαστη;
Τα επόμενα χρόνια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι 
Έλληνες δέχονταν ιδέες από το εξωτερικό και, επί-
σης, νέα δάνεια. Σε μεγάλο βαθμό την ελληνική 
εκείνης της εποχής επηρέασε η γαλλική και η γερ-
μανική γλώσσα, λόγω της διοίκησης. Είναι απόλυτα 
φυσικό τα ιστορικά γεγονότα να σχετίζονται με την 
εξέλιξη της γλώσσας, κυρίως του λεξιλογίου. Η εξέ-
λιξη των τομέων της καθημερινής ζωής του ανθρώ-
που επέφερε αναπόφευκτα και την εισαγωγή νέων 
λέξεων. Αρχικά, βέβαια, επηρεάστηκε η γλώσσα των 
λογίων και στη συνέχεια η καθημερινή γλώσσα. 
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ
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Ο ρόλος του Ποντιακού Ελληνισμού στον εθνικό 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 υπήρξε σημαντι-
κός τόσο στη διάδοση της ιδέας, τη μεθόδευση και 
την έναρξη της επανάστασης, όσο και στην οικονο-
μική και στρατιωτική υποστήριξής της. 
Κατά την Τουρκοκρατία οι Έλληνες του Πόντου 
υπέστησαν και αυτοί πολλά μαρτύρια, διωγμούς, 
μεγάλη φορολογία, καταπίεση, αρπαγή της περιου-
σίας και μελών των οικογενειών τους. 
Πολύ πριν το 1821 Πόντιοι αντάρτες, που οι Τούρ-
κοι αποκαλούσαν «εσχιάδες», κατέφευγαν στα βου-
νά ως «κλέφτες-εκδικητές» δημιουργώντας ένα 
προεπαναστατικό δίκτυο κατά των Τούρκων. Χαρα-
κτηριστική είναι η δράση τους στην ορεινή περιοχή 
της Ματσούκας, την οποία κατάφεραν να απελευ-
θερώσουν. 
Η παιδεία και ο διαφωτισμός αποτέλεσαν πηγή ελ-
πίδας και μέσο εθνικής αφύπνισης σε όλη την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας και στην περιοχή του 
Πόντου. Στα προεπαναστατικά και επαναστατικά 
χρόνια το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας και οι 
τραπεζούντιοι λόγιοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην 
καλλιέργεια του απελευθερωτικού πνεύματος στον 
Πόντο και στις παραδουνάβιες χώρες. Επηρέασαν 
σημαντικά τους Πόντιους της διασποράς και συνερ-
γάστηκαν με τους Μακεδόνες έποικους της Μολδο-
βλαχίας.

Παραδουνάβιες ηγεμονίες
Λόγω αυτής της επίδρασης αρκετοί ηγεμόνες των 
παραδουνάβιων χωρών που ήταν Έλληνες ποντια-
κής καταγωγής ή είχαν συγγενέψει με αυτούς, όπως 
οι Υψηλάντηδες, οι Μουρούζηδες, οι Καραντζάδες 
και οι Καλλιμάχηδες, ενθάρρυναν και προετοίμασαν 
την επανάσταση.
Την περίοδο της Επανάστασης του 1821 η συμμετο-
χή των Ποντίων στον απελευθερωτικό αγώνα αυξή-
θηκε ακόμα περισσότερο και για αντίποινα οι Τούρ-
κοι βασάνισαν και οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες 
Έλληνες του Πόντου.
Πολύ νωρίτερα, μετά την πτώση της Τραπεζούντας, 
πλούσιες αστικές οικογένειες Ελλήνων Ποντίων, 
όπως οι Υψηλάντηδες και οι Μουρούζηδες, κατέλη-
ξαν στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης δημιουρ-
γώντας την τραπεζουντιακή παροικία της Πόλης. 
Ωστόσο, δεν ξέχασαν ποτέ την καταγωγή τους, προ-
ετοίμασαν την ελληνική επανάσταση, διέθεσαν όλη 
την περιουσία τους και υπηρέτησαν με όλες τους τις 
δυνάμεις την απελευθέρωση του έθνους. 
Παρόλο που την περίοδο της Γενοκτονίας των Ελ-
λήνων του Πόντου καταστράφηκαν αρκετές μαρ-
τυρίες για τη συμμετοχή των προγόνων τους στον 
αγώνα του 1821, διάφορα γεγονότα και γραπτές 
μαρτυρίες την αποδεικνύουν μέχρι και σήμερα.
Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό το 
1814, σε μια πόλη που κατοικούνταν κατά 80% από 
Πόντιους, υπήρξε καθοριστική για την προετοιμασία 

της επανάστασης. Το 1820 ο Πόντιος Αλέξανδρος 
Υψηλάντης ανέλαβε αρχηγός. Στη Φιλική Εταιρία 
μυήθηκαν αρκετοί Πόντιοι και κρυπτοχριστιανοί 
(Πόντιοι χριστιανοί που αναγκάστηκαν να εξισλα-
μιστούν για να επιβιώσουν), μεταξύ των οποίων και 
επιφανείς Έλληνες του Πόντου όπως ο Αρχιμεταλ-
λουργός Ιάκωβος Γρηγοράντης και ο Μητροπολίτης 
Σίλβεστρος Β’. Οι μυημένοι Πόντιοι και άλλοι πρό-
κριτοι της Αργυρούπολης ή Πόντιοι που ζούσαν στη 
Ρωσία (Ηλίας Κανδήλης, ιδρυτής του Φροντιστηρίου 
της Χερσώνας στη νότια Ρωσία) παρείχαν σημαντική 
οικονομική στήριξη στο έργο της Φιλικής Εταιρείας.

Κωνσταντίνος Υψηλάντης
Η οικογένεια των Υψηλάντηδων, με καταγωγή από 
το χωριό Υψηλή της Τραπεζούντας, ξεκίνησε την 
επαναστατική δράση της πολύ πριν την έναρξη της 
επανάστασης. Ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης (πα-
τέρας του Αλέξανδρου & Δημήτρη Υψηλάντη) ως 
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Παραδουνάβιες ηγεμονίες
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& Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ 

ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821



ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας άρχισε να προετοι-
μάζει και να στηρίζει με διπλωματικούς χειρισμούς 
την απελευθέρωση των χριστιανών της Ανατολής. 
Η σύζυγός του Ελισάβετ Υψηλάντη οργάνωνε μυ-
στικές συναντήσεις που οδήγησαν στη σύσταση της 
Φιλικής Εταιρείας, ενώ μετά το θάνατο του συζύγου 
της εκποίησε ακίνητα και χρυσαφικά και διέθεσε 
όλα τα χρήματα στον Αγώνα.

Αλέξανδρος Υψηλάντης
Στην συνέχεια ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε ηγε-
τική και καθοριστική δράση στην ίδρυση και λει-
τουργεία της Φιλικής Εταιρείας, στην έναρξη της 
επανάστασης το Φεβρουάριο του 1821 στη Μολ-
δοβλαχία, στην έκδοση της προκήρυξης «Μάχου 
υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» και στη σύσταση του 
Ιερού Λόχου, δηλαδή τη μονάδα επίλεκτου στρα-
τού που επανδρώθηκε από πολλούς εθελοντές Πό-
ντιους φοιτητές. Αρχηγός του Ιερού Λόχου υπήρξε 
ο αδερφός του Νικόλαος Υψηλάντης. Ο σουλτά-
νος χαρακτήρισε τον Ιερό Λόχο «ευξεινοποντιακή 
στρατιωτική μονάδα» και για αντίποινα της δράσης 
του εξόντωσε τους προύχοντες Πόντιους της Αρ-
γυρούπολης και για δύο χρόνια απαγόρευσε στους 
κατοίκους της Αργυρούπολης και άλλων περιοχών 
του Πόντου την υδροδότηση μέσω βρυσών κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.

Δημήτριος Υψηλάντης
Ο Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη, μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία, συμ-
μετείχε στις πρώτες μάχες του αγώνα και στις 20 
Ιουνίου του 1821 ανέλαβε αρχιστράτηγοςτης Επα-
νάστασης. Φέρνοντας από την Τεργέστη το πρώτο 
ξύλινο πιεστήριο στην Ελλάδα και από τα Ψαρά 
τον τυπογράφο Κωνσταντίνο Τόμπρα, βοήθησε 
να στηθεί στην Καλαμάτα το πρώτο τυπογραφείο 
της Ελλάδας. Στις 2 Αυγούστου 1821 εκδόθηκε η 
πρώτη έντυπη εφημερίδα της ελεύθερης Ελλάδας 
«Ελληνική Σάλπιγξ» και ακολούθησε η προκήρυξη 
του Δημήτριου Υψηλάντη. Προσπάθησε να οργα-
νώσει τακτικό στρατό και στόλο, ηγήθηκε πολλών 
νικηφόρων μαχών, στη συνέχεια εκδιώχθηκε, αλλά 
αργότερα επανήλθε στην αρχιστρατηγία με πολλές 
επιτυχίες. Το Σεπτέμβριο του 1829 ήταν αρχηγός 
στη θριαμβευτική μάχη στην Πέτρα, μετά την οποία 
οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. 
Οι Μουρούζηδες ήταν άλλη μια εξέχουσα ποντια-
κή οικογένεια που αφιέρωσε όλη την περιουσία της 

στον απελευθερωτικό αγώνα με συνέπεια μέλη της 
να σφαγιαστούν κατά την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης.
Εκτός από αυτές τις οικογένειες πολλοί είναι οι Πό-
ντιοι από την Τραπεζούντα, τη Σινώπη, την Αργυ-
ρούπολη, τη Χαλδία και την Οδησσό που καταγρά-
φονται επωνύμως ως αγωνιστές του 1821. Ο Ρήγας 
Φεραίος στα κείμενα του αναφέρεται χαρακτηριστι-
κά στους Μαυροθαλασσινούς πολεμιστές, δηλαδή 
στους Ρωμιούς κατοίκους του Πόντου. Πολλοί ήταν 
επίσης οι νέοι Πόντιοι που ήρθαν από τη Ρουμανία 
και τη Ρωσία και πολέμησαν γενναία δίπλα στους 
υπόλοιπους ήρωες του 1821 σε περιοχές της Ηπεί-
ρου και της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και του Μοριά. 
Καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος του χριστιανικού 

κλήρου στον Πόντο. Στην περιοχή Ματσούκα νό-
τια της Τραπεζούντας τα μοναστήρια της Παναγίας 
Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνα και του Αγίου 
Γεωργίου Χουτουρά κ.α. είχαν ξεχωριστή συμμετο-
χή. Μέσω της χριστιανικής πίστης ενδυνάμωσαν την 
εθνική συνεργασία των Ελλήνων, συσπείρωσαν την 
πρώην αριστοκρατία του Πόντου με σκοπό την οι-
κονομική υποστήριξη του αγώνα, ενώ ταυτόχρονα 
αποτέλεσαν καταφύγιο για καταδιωκόμενους επα-
ναστάτες. 
Παρόλο, λοιπόν, που στα σχολικά βιβλία της ελλη-
νικής ιστορίας δεν υπάρχει αναλυτική αναφορά, η 
συνεισφορά του Ποντιακού Ελληνισμού στην εθνική 
μας παλιγγενεσία αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγο-
νός. Οι Πόντιοι Έλληνες με την ανδρεία, την προ-
σφορά και τις θυσίες τους κατά τα προεπαναστατι-
κά και επαναστατικά χρόνια δικαιούνται επάξια να 
συμπεριλαμβάνονται στους αγωνιστές και μάρτυρες 
του 1821. 
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ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  

Η ελευθερία ήταν, είναι και θα είναι μία διαρκής επι-
δίωξη των ανθρώπων, στο πέρασμα των αιώνων. Η 
αλήθεια είναι ότι, αν αναλογιστούμε διάφορες περι-
όδους της ανθρωπότητας, θα αντιληφθούμε ότι το 
άτομο αγωνίστηκε για τη διεκδίκηση αυτού του θε-
μελιώδους δικαιώματος με ποικίλους τρόπους. Εν-
δεικτικά, σε λίγους μήνες θα γιορτάσουμε την έναρ-
ξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, που στόχο 
είχε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους. Παράλληλα, οφείλουμε να μην ξεχνούμε 
και τον σημερινό αγώνα της ανθρωπότητας, καθώς 
η πανδημία έχει ξεπεράσει τα σύνορα των κρατών 
και μας έχει «αιχμαλωτίσει» με την κυριολεκτική και 
μεταφορική σημασία του όρου.
Ειδικά τα χρόνια της τουρκοκρατίας αποτέλεσαν 
μια αισθητή αιχμαλωσία του ελληνικού λαού, που 
τον εμπόδισε από την εξέλιξη και την ανάπτυξη. 
Αυτό προέκυψε από τη ματαιοδοξία ατόμων που 
καταστρατήγησαν την ελευθερία των κατοίκων 
της χώρας μας, χωρίς να συνειδητοποιούν το μεγα-
λείο αυτού του αγαθού για τη συνεχή και αρμονική 
συμβίωση των ανθρώπων. Έπειτα από τετρακόσια 
χρόνια σκλαβιάς και υποταγής στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, ο ελληνικός λαός, με πρωτεργάτες 
ανθρώπους μορφωμένους και παθιασμένους για 
την απελευθέρωση της πατρίδας τους, αποφάσισε 
να αγωνιστεί με ψυχικό σθένος και αυταπάρνηση 
για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Τα εμπόδια 
και οι αντιρρήσεις από την πλευρά ποικίλων στελε-
χών και αρχηγών για την εξέγερση οδήγησαν τους 
οραματιστές ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 
στη συγκρότηση μυστικών οργανώσεων, οι οποίες 
με δειλά και προσεχτικά βήματα θα βάδιζαν στην 
επίτευξη σπουδαίων κατορθωμάτων. 
Παρόμοια σπουδαία επιτεύγματα επιχειρεί και σή-
μερα να πετύχει η παγκόσμια κοινότητα, όσον αφο-
ρά την εύρεση εμβολίου και φαρμάκων που θα μας 
εντάξουν εκ νέου στους καθημερινούς ρυθμούς ζωής. 

Οι περιορισμοί, τα νέα μέτρα, η αλλαγή προγραμμά-
των και δραστηριοτήτων, ή ακόμα και η εφαρμογή 
αναγκαίων ενεργειών δίνει την εικόνα ενός καταπι-
εσμένου λαού, ο οποίος υποκύπτει στη δύναμη ενός 
αόρατου εχθρού. Αυτός δεικνύεται να είναι χειρό-
τερος από έναν συνηθισμένο, ορατό εχθρό, λόγω 
της άγνοιας των «όπλων» του και της διαδικασίας 
«ανεφοδιασμού» του. Και σε αυτήν την περίπτωση 
«συναγερμού πολέμου», η ομοφωνία και η ομόνοια 
έδωσαν τη θέση τους στην αμφισβήτηση και την κα-
χυποψία. Σε όλο αυτό το διάστημα, δεν υπήρξε εύκο-
λο να παρακινηθεί ο κόσμος, να εναρμονιστεί και να 
αγωνιστεί με βάση το σχέδιο των αρμόδιων φορέων. 
Βασική, βέβαια, διαφορά με την περίοδο τουρκοκρα-
τίας αποτελεί το γεγονός ότι, εκείνη την περίοδο, ο 
θάνατος βασάνιζε τις σκέψεις του υποδουλωμένου 
λαού να λάβει μέρος στην επανάσταση, ενώ σήμερα 
συναισθήματα απερισκεψίας, άρνησης και επιπολαι-
ότητας εμποδίζουν τους ανθρώπους να σκεφτούν 
λογικά για το κοινό καλό. Μόνο όταν υπήρξαν εμ-
φανείς αποδείξεις των αποτελεσμάτων της αδιαφο-
ρίας για την έμπρακτη αντιμετώπιση του ιού, ένα πο-
σοστό ανθρώπων συνειδητοποίησε την πραγματική 
διάσταση του προβλήματος. 
«Ελευθερία ή θάνατος», σύνθημα ταιριαστό και στις 
δύο περιόδους λόγω της ανάγκης ανάκτησης δια-
φορετικών ελευθεριών. Δεν αποτελεί, όμως, αυτή τη 

μόνη ομοιότητα μεταξύ των δύο αγώνων. Είναι βέ-
βαιο ότι αμοιβαία συναισθήματα θα κατέκλυζαν τις 
ψυχές των ανθρώπων που στόχο είχαν τη νίκη τότε 
και τώρα. Στη γέννηση της επιθυμίας αντιστάσεων, 
αλλά και ενεργής αντιμετώπιση του ιού, συνέβαλαν 
συναισθήματα φόβου, στενοχώριας, αγανάκτησης 
που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε συναισθήματα 
χαράς, ικανοποίησης και κοινής συνείδησης. Παρόλα 
αυτά, εντοπίζουμε μια καθοριστική διαφορά αναφο-
ρικά με την εξέλιξη των γεγονότων. Πιο συγκεκριμέ-
να, στην Επανάσταση του 1821, μολονότι δεν υπήρ-
χε η σύγχρονη τεχνολογία με την οποία μπορούσαν 
οι άνθρωποι να επικοινωνούν ευκολότερα και γρη-
γορότερα, ένιωθαν ο ένας πιο κοντά στον άλλον και 
ενωμένοι για τον στόχο τους, σε αντίθεση με τη ση-
μερινή κοινωνία η οποία, αν και διαθέτει τα απαραί-
τητα μέσα, νιώθει πιο απομονωμένη από ποτέ, με τον 
εγκλεισμό σπίτι. Αυτό διαμορφώνει τη συμπεριφορά 
των ατόμων και τη διάθεσή τους για αέναη και ακού-
ραστη συμμετοχή στον δικό τους αγώνα.
Τελικά, τι είναι η ελευθερία; Κάτι που αποκτούμε 
από τη γέννησή μας ή κάτι για το οποίο πρέπει να 
αγωνιστούμε; Ίσως κάθε γενιά προβάλλει διαφορε-
τική άποψη. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε τις δύο 
περιόδους στις οποίες αναφερθήκαμε: παλαιότε-
ρα, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να δώσουν τη ζωή 
τους, για να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους, ενώ 
τώρα θεωρείται δεδομένη. Παρόλα αυτά, τα φαινό-
μενα απατούν, όπως έχουμε συνειδητοποιήσει τους 
τελευταίους μήνες. Η ελπίδα για την εξασφάλιση 
μιας καλύτερης ζωής, άλλωστε, πάντοτε συντρό-
φευε τους ανθρώπους και παραμένει έντονη μέχρι 
και σήμερα, ανεξάρτητα με τα δεδομένα και ζητού-
μενα της κάθε εποχής. Χωρίς την ελπίδα, ίσως να 
μην είχαμε απελευθερωθεί ποτέ και χωρίς εκείνη 
δεν θα μπορέσουμε να σπάσουμε τα δεσμά αυτής 
της πανδημίας. Είμαστε ανθρώπινα όντα και ποτέ 
δεν θα πάψουμε να παλεύουμε για το καλύτερο. Και 
ας έχει και συνέπειες. 
“Dum spiro spero…”  

ΤΕΛΙΚΑ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; ΚΑΤΙ 

ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΜΑΣ Η ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ; 
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ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ:  
ΟΙ «ΕΦΙΑΛΤΕΣ» ΤΟΥ 1821

Η Ελλάδα έχει πολλές στιγμές δόξας, αλλά και επί-
δειξης πατριωτισμού, από το ιστορικό «μολών λαβέ» 
του Λεωνίδα, όπως και την περίφημη φράση του 
Μακρυγιάννη «για αυτά πολεμήσαμε». Δυστυχώς, 
όμως, τα μελανά γεγονότα είναι σχεδόν ισάριθμα με 
τις αγαθοεργίες των ηρώων…
Πίσω από τους προδότες της επανάστασης κρύβεται 
μια μακραίωνη ιστορία, που λίγοι γνωρίζουν. Ουκ 
ολίγες φορές διάφορες προδοσίες είτε κατηγορίες 
για προδοσία έχουν καταγραφεί σε ποιητικά έργα, 
όπως αυτό του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας», όπου 
περιγράφεται η προδοσία του Πολυνείκη, αλλά κι η 
ολοκληρωτική καταστροφή του στρατού των επτά 
Βασιλέων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους 
προς τη Θήβα. Ορόσημο στην ιστορία  της προ-
δοσίας αποτελεί και το αιματηρό έτος 480 π.Χ.. Ο 
Λεωνίδας, βασιλιάς των Λακεδαιμονίων, αποφασί-
ζει να αντιμετωπίσει τον Ξέρξη στο στενό των Θερ-
μοπυλών, όπου τα υπερπληθή περσικά στρατεύματα 
δε θα μπορούσαν να παραταχθούν. Οι Σπαρτιάτες, 
μαζί με τους Θεσπιείς, που παραμένουν στο πεδίο 
της μάχης διαλύουν τους Πέρσες κι είναι φανερό ότι 
ο Ελλαδικός χώρος θα σωθεί. Βέβαια, η παρέμβα-
ση του γνωστού Εφιάλτη είναι καθοριστική, καθώς 
οδηγεί τους Πέρσες μέσα από το όρος Καλλίδρομο 
στα μετόπισθεν των Ελλήνων κι αναγκάζει τους 
πολεμιστές να πολεμούν σε δύο μέτωπα. Πήγες 
αναφέρουν ότι ο ήλιος κρύφτηκε από τα βέλη των 
Περσών. Δεν απέμεινε κανένας στρατιώτης. Μερικά 
χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε από τον Αθηνάδη, 
ενώ μάλιστα είχε επικηρυχτεί έναντι αμοιβής. 
Αυτές οι εικόνες προδοσίας, όμως, δεν έλειψαν ούτε 
από την Ελληνική Επανάσταση. Δεν ήταν μονάχα 
επιφανή άτομα, οι προδότες, ήταν κι απλοί ραγιά-
δες, που πολλές φορές διοχέτευαν μυστικά για να 
σώσουν τους ίδιους και την οικογένεια τους. Ωστό-
σο, δε θα ήταν ορθό να χαρακτηριστούν απαραί-
τητα αυτοί οι άνθρωποι προδότες, αλλά αυτόν τον 
χαρακτηρισμό τον διεκδικούσαν περισσότερο οι 
πρόκριτοι, οι τοπικοί άρχοντες, που επωφελούνταν 
από την υποδούλωση των συνανθρώπων τους. Μά-
λιστα, πολλοί πρόκριτοι είχαν εναντιωθεί στην επα-
νάσταση, καθώς και στην πιθανή απελευθέρωση, 
επειδή δε θα είχαν την δύναμη να συγκεντρώσουν 
την εξουσία, αλλά και την περιουσία αθώων ραγιά-
δων. Ήταν μία συνήθεια που μεταφερόταν από γενιά 
σε γενιά και τίποτα δεν άλλαζε. Έτσι, η επανάσταση 
διατάραξε τα ήρεμα νερά, καθώς υποσχόταν ελευ-
θερία, ειρήνη, ισότητα, το οποίο σήμαινε ότι δε θα 
είχαν πότε ξανά τα ίδια κέρδη. Δεν ξεχάστηκαν ποτέ 
και κάποιοι είδαν την εκδίκηση των καταπιεσμένων, 
ενώ άλλοι ταυτίστηκαν με την προδοσία, τη δου-
λοπρέπεια, την υποταγή και τη φιλαργυρία.  Ένας 
από αυτούς ήταν ο Δημήτρης Νενέκος μαζί με τον 
Πήλιο Γούση. Ο Νενέκος πάνω στην αναζωπύρωση 
της μάχης επέλεξε να αλλάξει στρατόπεδο κι ανά-
γκασε τον Κολοκοτρώνη να λάβει σκληρά μέτρα και 
να προειδοποιήσει πως για τους προσκυνημένους 
υπάρχει μόνο φωτιά και σίδερο. Ήταν από τους πιο 
γνωστούς κι ικανούς οπλαρχηγούς στην ευρύτε-

ρη περιοχής της Αχαΐας. Αρχικά, ο ίδιος υπαγόταν 
στρατιωτικά στον προεστό Θάνο Κανακάρη, αλλά 
και στον μετέπειτα πρωθυπουργό Βενιζέλο Ρούφο. 
Στο ίδιο σώμα ανήκαν οι οπλαρχηγοί Σπανοκυριά-
κος και Σαγιάς, οι οποίοι τελικώς δολοφονήθηκαν 
για να ανελιχθεί ο Νενέκος στην ιεραρχία. Πραγ-
ματικά, δε δίσταζε να πατήσει επί πτωμάτων για να 
ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες  του. 

Στις αρχές του 1827, οι χωρικοί της Πάτρας είχαν 
προβλήματα με τους κατακτητές, τα οποία επιδει-
νώθηκαν μετά την εισβολή του Ιμπραήμ. Ο Νενέ-
κος, όντας Αρβανίτης, διαδραμάτισε πρωταρχικό 
ρόλο στο προσκύνημα Αρβανιτών προς τους πα-
σάδες ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τους 
Τούρκους στρατιώτες. Παράλληλα με άλλους 2000 
προσκυνημένους οργάνωσε μία μεραρχία οπισθο-
φυλακής, η οποία ακολουθούσε πάντα τον στρατό 
του Ιμπραήμ συνδράμοντας σε πολεμικές επιχειρή-
σεις. Ο οπλαρχηγός αυτός μαγεύτηκε από τα πλού-
τη και τα προνόμια που του προσέφερε ο Ιμπραήμ. 
Ο ίδιος ο Νενέκος βρήκε τον θάνατο από τον αδερ-
φό του δολοφονημένου Σαγιά κι επήλθε τέλος στο 
προσκύνημα ραγιάδων στους πασάδες.
Βέβαια, σημαντικός ήταν και ο ρόλος του Πήλιου 
Γούση στη βοήθεια που προσφέρθηκε από προδότες  
προς τον σουλτάνο. Κατά τη διάρκεια της πολιορκί-
ας του Σουλίου, ο Αλή Πασάς αντιλήφθηκε ότι δε θα 
κέρδιζε μέσω των στρατιωτικών μέσων αλλά μόνο 
διαφθείροντας και διχάζοντας τους αγωνιστές. Στην 
προσπάθεια αυτή του Αλή Πασά συνέβαλε ο Πήλιος 
Γούσης, ο οποίος κατέφυγε στον Βελή Πασά κι υπέ-
δειξε στους Τουρκαλβανούς ένα αφύλακτο μονοπάτι, 
που οδηγούσε στο Κούγκι. Όμως, λόγω απρόσμενης 
αντίστασης, αλλά κι έλλειψης πυρομαχικών οι Τούρ-
κοι κατέφυγαν στη ρωσοκρατούμενη Πάργα κι από 
εκεί πήγαν στην Κέρκυρα και τελικά συνθηκολόγη-
σαν με τους Σουλιώτες. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης Βα-
λαωρίτης στο ποίημα του, «ο Καλόγερος», το οποίο  
αναφέρεται στον μοναχό Σαμουήλ, υπογραμμίζει ότι 
ο Πήλιος Γούσης κάλεσε τον καλόγερο να παραδοθεί 
και να προσκυνήσει τον Βελή Πασά. 
Λέγεται ότι πέθανε ως αξιωματικός κατά την Έξο-
δο του Μεσολλογίου το έτος 1826 καθώς το όνομα 
του είναι χαραγμένο σε έναν από τους τάφους στο 
Ηρώο Μεσολογγίου, όμως παραμένει μία από τις 
πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. 
Η ιστορία, λοιπόν, δεν καλύπτεtαι μόνο πίσω από 
ιδανικά και φωτεινές σελίδες ηρωισμού. Τα στρατό-
πεδα πάντα εναλλάσσονταν ακολουθώντας τις επι-
ταγές της ανθρώπινης φύσης. Ίσως και γι’ αυτό αξίζει 
να μελετούμε όλες τις πλευρές. Γιατί η ιστορία είναι 
ένα κτήμα «ες αεί» και γιατί, όπως είχε πει και ο Μέ-
νανδρος, «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». 
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ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΧΑ 
ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΤΟΜΑ, 

ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΗΤΑΝ 
ΚΙ ΑΠΛΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ, 

ΠΟΥ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΑΝ 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

του Δημήτρη Μάμμου
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Σε ποιο βαθμό προστατεύονταν τα ανθρώπινα δι-
καιώματα την εποχή του 1821; Πόσο προοδευτικά 
ήταν τα πρώτα Συντάγματα; Πώς επέδρασαν σε 
αυτά οι συνταγματικές κατακτήσεις των ξένων; Σε 
όλα αυτά και σε πολλά περισσότερα κλήθηκε να 
μας απαντήσει ο κύριος Σπυρίδων Βλαχόπουλος, 
ο οποίος διατελεί Καθηγητής της Νομικής Σχολής 
Αθηνών με ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο. 
Θέμα μας «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγ-
ματα της Ελληνικής Επανάστασης». Η ομιλία διε-
ξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΤΑΣΗ ΖΩ-
ΗΣ-Ανθρώπινα Δικαιώματα και συνδέθηκε  με τον 
φετινό εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση. Αυτά, λοιπόν, είναι όσα μας είπε.

Στα Συντάγματα του Αγώνα διαπιστώσαμε πως 
υπάρχει έντονα η επίδραση των ξένων συνταγ-
μάτων, όπως της Γαλλικής και της Αμερικανικής 
επανάστασης κυρίως ως προς την κατοχύρωσηκαι 
την προστασία των ατομικών ελευθεριών. Σε ποιες 
βασικές διατάξεις εντοπίζεται η επίδραση αυτή;
Ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής επανά-
στασης και του ελληνικού συνταγματισμού  είναι ο 
κοσμοπολιτισμός. Κυρίως οι επιρροές είναι από τη 
γαλλική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
από τα τρία γαλλικά συντάγματα του 1791, 1793 και 
1795 και από το Αμερικανικό Σύνταγμα του 1787. Οι 
επιρροές εντοπίζονται στα δικαιώματα, δηλαδή τα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα συντάγματα 
είναι ουσιαστικά αυτά που έχουν οι διακηρύξεις  των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην προστασία της 
τιμής, στην προστασία της ελευθερίας, στην προ-
σωπική ασφάλεια. Επίσης, είναι πολύ έντονη και η 
επιρροή του Αμερικανικού Συντάγματος, διότι χα-
ρακτηριστικό του είναι το πολίτευμα της αβασίλευ-
της δημοκρατίας. Ακόμη, η λαϊκή κυριαρχία συνιστά 
αποτέλεσμα των επιρροών αυτών, καθώς σημαντικό 
ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι τα παραπάνω προ-
σαρμόστηκαν στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά 
και εξελίχθηκαν. Για παράδειγμα, η κατάργηση της 
δουλείας είναι κάτι που δεν υπήρχε σε πολλά ευρω-
παϊκά συντάγματα, αλλά οι Έλληνες το ενστερνίστη-
καν και το ενσωμάτωσαν στα συντάγματα τους. 

Τα ελληνικά συντάγματα ήταν πολύ πρωτοπορια-
κά για την εποχή τους και αυτό γίνεται αντιληπτό 
σε πολλές εκφάνσεις. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν 
τόσο προοδευτικά στοιχείασε αυτά; Μπορείτε να 
μας δώσετε κάποια παραδείγματα;
Πράγματι τα ελληνικά συντάγματα διακρίνονται 
για τον φιλελεύθερο και δημοκρατικό τους χαρα-
κτήρα και έχουν πολλά πρωτοποριακά στοιχεία. Οι 

λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό είναι ποικίλοι. 
Είναι ίσως ένας συνδυασμός περισσότερων παραγό-
ντων, είναι η παράδοση του κοινοτισμού, είναι μή-
πως το γεγονός ότι δεν είχαμε μία συγκεντρωτική 
δομή, αλλά αντιθέτως πολλά ισχυρά τοπικά κέντρα 
εξουσίας και θέλαμε να διατηρήσουμε αυτές τις το-
πικές εξουσίες; Είναι ο πόθος ενός λαού που ήταν 

400 χρόνια υπόδουλος και ήθελε να αποκτήσει την 
ελευθερία του, άρα ήξερε πολύ καλά τι σήμαινε να 
την στερείται; Είναι άραγε η επιθυμία των Ελλήνων 
να μοιάσουν στα πεφωτισμένα κράτη της εποχής 
εκείνης; Μάλλον είναι όλα αυτά μαζί με το γεγονός 
ότι η Ελλάδα αποτελούσε ένα εργαστήριο ιδεών για 
όλη την Ευρώπη. Η χώρα μας συγκέντρωσε όλη την 
προσοχή του πολιτισμένου κόσμου και των σπου-
δαίων μυαλών της εποχής. Όλο αυτό το κλίμα με-

ταφέρεται στην Ελλάδα με το πνεύμα του φιλελευ-
θερισμού, σα να θέλουν εκείνη τη στιγμή τα μεγάλα 
φιλελεύθερα ρεύματα να δοκιμάσουν τις ιδέες τους 
στην επαναστατημένη Ελλάδα και γι’αυτό οι φιλέλ-
ληνες δεν στέλνουν μόνο χρήματα, αλλά και τυπο-
γραφεία προκειμένου να εκδίδονται εφημερίδες. Ο 
πόλεμος δεν ήταν μόνο κυριολεκτικός ήταν πόλε-
μος ιδεών. Όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν στο να δημι-
ουργηθεί μία ελεύθερη και δημοκρατική παράδοση, 
η οποία φάνηκε και αργότερα με τη διεκδίκηση κα-
θολικού δικαιώματος ψήφου για όλους, ανεξάρτητα 
από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. 

Με το Σύνταγμα της Επιδαύρου το 1822, κατοχυ-
ρώνεται μεταξύ άλλων το δικαίωμα της ανεξιθρη-
σκίας. Βέβαια, αυτό αφορούσε μόνο τους πολίτες 
που έμεναν σε ελεύθερες περιοχές και ήταν ορθό-
δοξοι, οπότε τι σήμαινε η αναγνώριση αυτού του 
δικαιώματος στην πράξη;
Στην Ελλάδα τότε δεν ζούσαν μόνο Έλληνες, αλλά 
και οι Οθωμανοί κατακτητές, οι οποίοι είχαν και 
κάποιους ανθρώπους μαζί τους. Σε έντονες συνθή-
κες πολεμικής σύγκρουσης δεν ευνοείται η πλήρης 
εφαρμογή των δικαιωμάτων, όπως είναι φυσικό. 
Παρόλα αυτά, τη συγκεκριμένη περίοδο που μελε-
τάμε, δεν υπήρχε οργανωμένο ελληνικό κράτος και 
έτσι τα συντάγματα λειτουργούσαν πιο πολύ ως ένα 
εργαστήριο ιδεών, δεν εστίαζαν τόσο στην εφαρ-
μογή τους στην πράξη. Οι Έλληνες συλλογίζονταν  
ότι όταν θα φτιάξουν οργανωμένο κράτος, τότε θα 
εφαρμόσουν αυτές ακριβώς τις αρχές. Άρα, λοιπόν, 
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και στο επίπεδο της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά 
και γενικότερα σε όλα τα δικαιώματα η σημασία 
τους είναι κυρίως παιδευτική και συμβολική. 

Τελικά προκύπτει το ερώτημα ότι ένα σύνταγμα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις συνθήκες 
μίας εποχής ή αποτελεί έναν ιδεαλιστικό προορι-
σμό που προετοιμάζει το μέλλον για την εφαρμο-
γή τους;
Ένα σύνταγμα είναι και τα δύο. Έχει κυρίως το κα-
νονιστικό του περιεχόμενο, το οποίο είναι κανόνες 
δικαίου και πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους με 
δύναμη εξαναγκασμού. Δεν είναι σαν τους θρησκευ-
τικούς κανόνες ή τους εθιμοτυπικούς. Ταυτόχρονα 
ένα σύνταγμα έχει και παιδευτικό, συμβολικό και 
διαπαιδαγωγικό ρόλο. Στα πρώτα επαναστατικά συ-
ντάγματα ο παιδευτικός χαρακτήρας ήταν κομμάτι 
τους και πιο πάνω ακόμα από το ρυθμιστικό επειδή 
δεν υπήρχε οργανωμένο ελληνικό κράτος και οι Έλ-
ληνες οραματίζονταν τη στιγμή που θα μπορούσαν 
να κάνουν πράξη όλα αυτά τα δικαιώματα. 

Ερχόμενοι στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 
Άστρους το 1823, αν υποθέσουμε πως θέλαμε να 
καταγγείλουμε κάποιον για ληστεία ή φόνο, ποια 
διαδικασία  θα ακολουθούσαμε και ποια παραπά-
νω δικαιώματα θα είχαμε σε σχέση με το Σύνταγμα 
του 1822;
Το σύνταγμα δεν καθορίζει τα πάντα, είναι απλά 
ο υπέρτατος νόμος. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η 
νομοθεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για τις λεπτο-
μέρειες και την περαιτέρω  εφαρμογή. Δεν έχουμε 
ακόμα οργανωμένο ελληνικό κράτος, έχουμε όμως 
δικαστήρια, τα οποία λέγονται κριτήρια από το 
«κριτής». Το Σύνταγμα του Άστρους το 1823 απο-
τελεί την εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό του Συ-
ντάγματος της Επιδαύρου το 1822 και δεν θα επη-
ρέαζε τόσο πολύ εμάςπου θα καταγγέλλαμε όσο τα 
δικαιώματα του κατηγορουμένου. Για παράδειγμα, 
στο Σύνταγμα του Άστρους δεν επιτρεπόταν να πα-
ραμείνεις  φυλακισμένος πάνω από τρεις μέρες, διό-
τι αλλιώς θα υπήρχε ο κίνδυνος να συλλαμβάνεσαι 
επειδή δεν είσαι συμπαθής. Μην ξεχνάμε ότι στην 
Ελλάδα, δυστυχώς για ακόμη μία φορά, κατά τα 
επαναστατικά χρόνια, εξελίσσονται εμφύλιες δια-
μάχες και γι’αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός 
ότι είχαμε τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες παραμέ-
νουν μέχρι και σήμερα. 

Το 1823 αναγνωρίζονται ατομικά δικαιώματα όχι 
μόνο στους γηγενείς, αλλά και στους αλλοδαπούς. 
Τι, όμως, ίσχυε τελικά για τους ετερόχθονες; 
Ένα ακόμη θέμα που έχει ταλανίσει τη συνταγματι-
κή μας ιστορία είναι αυτό των αυτοχθόνων. Υπήρχε 
μία υπόγεια διαμάχη μεταξύ των αυτοχθόνων και 
των ετεροχθόνων. Από τη μία ήταν οι αυτόχθονες 
που είχαν υποστεί τη σκλαβιά όλα αυτά τα χρό-
νια, από την άλλη ήταν οι ετερόχθονες, οι οποίοι, 
κατά τεκμήριο, ήταν οι πιο μορφωμένοι γιατί είχαν 
την ευκαιρία να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να 
μαθαίνουν γράμματα. Παρ’ όλα αυτά, το σύνταγ-
μα αντιμετώπιζε πολύ καλά τους ετερόχθονες.Για 
παράδειγμα, στο Σύνταγμα του 1823 στο άρθρο 2 
αποδεικνύεται ότι τους δινόταν ηευκαιρία να απο-
λαύσουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους 
Έλληνες. Αυτό λειτουργεί ως μία ενοποιητική λει-
τουργία του συντάγματος γιατί οι ετερόχθονες ήταν 
χρήσιμοι και χρειάζονταν οι υπόλοιποι τις δυνάμεις 
τους. Άρα, στο γνωστό πρόβλημα αυτοχθόνων-ετε-

ροχθόνων τα ελληνικά συντάγματα λειτούργησαν 
με έναν τρόπο ενισχυτικό για τον ελληνικό αγώνα. 

Αν μετά από την εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 
ήταν κάποιος από εμάς στη θέση του κατηγορουμέ-
νου για φόνο ή για σοβαρό ποινικό αδίκημα, τότε 
ποια θα ήταν τα δικαιώματα που θα απολάμβανε;
Το σύνταγμα της Τροιζήνας ακόμα και σήμερα εντυ-
πωσιάζει. Κάποια από τα δικαστικά δικαιώματα των 
πολιτών ήταν το τεκμήριο αθωότητας, όπως και 
το  να μη δικάζεται κανείς για το ίδιο αδίκημα δύο 
φορές. Τα δικαιώματα που προέβλεπε το Σύνταγμα 
της Τροιζήνας ήταν σαφώς πιο πολλά σε σχέση με 
προηγούμενα συντάγματα, παρόλο που ανεστάλη η 
ισχύς του. Ο παιδευτικός ρόλος του, επίσης, συνεχί-
στηκε μετά την αναστολή του συντάγματος. 

Με την έλευση του Καποδίστρια και λίγο αργό-
τερα της αντιβασιλείας, η χώρα μας γνωρίζει πιο 
συγκεντρωτικές πολιτικές διακυβέρνησης. Πώς 
προστατεύονται την περίοδο εκείνη τα ανθρώπινα 
δικαιώματα; Εξακολουθούν να ισχύουν οι κατα-
κτήσεις των συνταγμάτων του αγώνα ή παγώνουν 
μέχρι το 1844 που ο Όθωνας παρέχει σύνταγμα;
Μετά την έλευση του Καποδίστρια, αναστέλλεται 

η εφαρμογή του Συντάγματος της Τροιζήνας. Παρά 
ταύτα, δεν έχουμε μία απόλυτη απολυταρχική δια-
κυβέρνηση, γιατί ο Καποδίστριας κυβερνά, πρώτα 
απ’όλα,με τη δική του Βουλή και δεύτερον με ένα 
συμβουλευτικό σώμα. Μετά ακολουθεί ηδολοφο-
νία του Καποδίστρια, μία πλήρης περίοδο αναρχί-
ας, όπου ακολουθούν εμφύλιες διαμάχες μεταξύ 
των Καποδιστριακών και των Αντικαποδιστριακών. 
Αργότερα, έρχεται ο Όθωνας, περίοδος απόλυτης 
μοναρχίαςμέχρι που οι Έλληνες αποφασίζουν την 
εξέργεση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και κερδίζουν 
το Σύνταγμα του 1844. Άρα, πρόκειται για μία πολύ 
δύσκολη περίοδο για τα ατομικά δικαιώματα. Παρ’ 
όλα αυτά, επί Όθωνα είχαμε δημοτικές εκλογές ως 
ένα δημοκρατικό τρόπο οργάνωσης. Ο λόγος είναι 
η βαριά κληρονομιά που άφησαν τα επαναστατικά 
συντάγματα στο υποσυνείδητο των Ελλήνων, ασχέ-
τως αν υπάρχουν παράλληλα διώξεις, άδικες κατη-
γορίες και καταπάτηση της ελευθεροτυπίας. 

Ποια είναι η θέση της Παιδείας στα ελληνικά Συ-
ντάγματα του Αγώνα σε μια εποχή όπου δεν έχουν 
δημιουργηθεί ακόμα οργανωμένα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα; 
Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι η πιο σημαντική γιατί 
αναδεικνύει την έμφαση που έδιναν οι Έλληνες στην 
παιδεία. Στο Σύνταγμα του Άστρους το 1823, υπάρ-
χει διάταξη για την ενίσχυση της παιδείας. Δηλαδή, 
σε μία περίοδο που πολεμούσαν κυριολεκτικά για τη 
βιολογική τους ύπαρξη, οι Έλληνες ζητούσαν εκπαι-
δευτήρια. Το κράτος υποχρεούνταν να ενισχύει την 
παιδεία. Αν αναφερθούμε στην εφημερίδα «Ελληνικά 
Χρονικά», στη μία στήλη μπορεί να αναφέρει τον αριθ-
μό των νεκρών και των τραυματιών και στην δίπλα τις 
νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τα αιτήματα για δα-
σκάλους. Όσο σημαντικός είναι ο αγωνιστής, ο οποίος 
πολεμάει, άλλο τόσο σημαντικός είναι ο δάσκαλος. Για 
εμένα αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, δηλαδή ότι στο 
Σύνταγμα του Άστρους υπάρχει διάταξη, η οποία λέει 
ότι θέλουν σχολεία, δασκάλους και καθηγητές. Αυτή η 
διάταξη σε συνδυασμό με την κατάκτηση της απαγό-
ρευσης της δουλείας είναι οι δύο ανεκτίμητες πολιτι-
στικές κληρονομιές που μας άφησαν οι πρόγονοι μας. 
Σεβασμός στην αξία του ανθρώπου και παιδεία. 

7

G-E-NEWS, ΈΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΄21   •   ΤΈΥΧΟΣ 3

ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ 
ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ 
ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΩΣ ΕΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, 
ΔΕΝ ΕΣΤΙΑΖΑΝ 

ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ



10

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: 
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο φιλελληνικός Τύπος στη διάρκεια της ελληνικής 
επανάστασης του 1821 αποτέλεσε ένα καθοριστικό 
μέσο για την ενθάρρυνση του λαού και το συνεχή 
αγώνα αποτίναξης του οθωμανικού ζυγού. Καταλυ-
τικός ήταν και ο ρόλος του στη γνωριμία των Ευ-
ρωπαίων με τους Έλληνες υπόδουλους, αλλά και 
στην εστίαση του ενδιαφέροντος για την αυτοθυ-
σία και την αυταπάρνηση των αγωνιστών. Παράλ-
ληλα, η έκδοση εφημερίδων που έθιγαν θέματα της 
επανάστασης επέτρεπαν σε μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού της Ευρώπης να γνωρίσουν την αλήθεια 
αναφορικά με το δίκαιο του ξεσηκωμού.  Ο φιλελλη-
νικός Τύπος την εποχή του αγώνα έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο για την νομιμοποίηση και την επιτυχία της 
επανάστασης καθώς στο εξωτερικό διεύρυνε ολοένα 
και περισσότερο την αποδοχή της κοινής γνώμης, 
ενώ στα πεδία των επαναστατικών κινήσεων ενθάρ-
ρυνε και εμψύχωνε τους αγωνιστές. «Το γεγονός 
ότι ο ελληνικός Αγώνας», παρατηρεί η Αικατερίνη 
Κουμαριανού, «αντιμετωπίστηκε στην αρχή, αλλά 
και για ικανό χρονικό διάστημα ως κίνημα ανατρε-
πτικό εναντίον της νόμιμης εξουσίας του Σουλτά-
νου, επέβαλε την έκδοση εφημερίδων οι οποίες θα 
είχαν βασική επιδίωξη την υπεράσπιση των εθνικών 
διεκδικήσεων και επίσης την διαφώτιση της ξένης 
κοινής γνώμης για το δίκαιο του ξεσηκωμού». Οι 
επικοινωνίες ανάμεσα στον ελληνικό και τον ξένο 
τύπο φαίνονται λοιπόν διαρκείς, ενώ σημαντικός 
αποδεικνύεται και ο ρόλος τους για την ενίσχυση 
του φιλελληνικού κινήματος και την μεταστροφή 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. 

Τα Τυπογραφεία
Κατά την περίοδο της επανάστασης, τα τυπογρα-
φεία και η διάδοση ιδεών και γεγονότων συνέβαλαν 
καθοριστικά στην τόνωση του ηθικού των Ελλήνων, 
αλλά και στην γρηγορότερη δυνατή ενημέρωση 
τους. Ως νέα τεχνολογία ήταν κάτι άγνωστο προς 
τη διαχείριση και κατανόηση για τους ομογενείς, η 
οποία απαιτούσε τη συμπαράσταση και τη καθο-
δήγηση των Ευρωπαίων. Οι τελευταίοι πρόσφεραν 
απλόχερα τις γνώσεις τους και τον εξοπλισμό απο-
σκοπώντας στη καλύτερη και αμεσότερη ενημέρω-
ση του απλού λαού.  
Ο αριθμός των τυπογραφείων που λειτούργησε τα 
χρόνια της επανάσταση ήταν έξι: Καλαμάτας-Κο-
ρίνθου (1821-1822), Μεσολογγίου (1823-1826), 
Ψαρών (1824), Ύδρας (1824-1827), Αθηνών (1825) 
και Διοίκησης (1825-1827).   
Το τυπογραφείο Καλαμάτας-Κορίνθου δεν ξεκίνησε 
από εκείνη την περιοχή, αλλά κατέληξε εκεί μέσω 
της Ύδρας. Ο εξοπλισμός αγοράστηκε πιθανόν στη 
Βενετία και ο Ιάκωβος Τομπαζής φρόντισε να έρθει 
ο μαθητής του Γάλλου τοπογράφου Didot και τυ-
πογράφος των Κυδωνιών Κωνσταντίνος Τόμπρας. 
Τον Ιούλιο του 1821 θα μεταφερθούν τυπογραφείο 
και τυπογράφοι στην Καλαμάτα. Τον Απρίλιο του 
1822 φτάνει στην Κόρινθο από τη Μασσαλία μία 

λιθογραφική τυπογραφία, δώρο του πατριώτη Ιω-
άννη Χατζημιχαήλ, ενώ ήδη νωρίτερα το Μάρτιο 
του 1822 είχε φτάσει τυπογραφικό πιεστήριο από 
το Λιβόρνο, πιθανόν από τον Μητροπολίτη Άρτας 
Ιγνάτιο και τον Ιωάννη Καρατζά. 
Το τυπογραφείο της Ύδρας ήταν ευθύνη του Ελ-
βετού ωρολογοποιού Βαζέρ (Wasser) και τα καθή-
κοντα του τυπογράφου ανέβαλε ο Ιταλός έποικος 
στην Ύδρα, Ιωσήφ Ν. Κιάππε. Παράλληλα, προτείνει 
στον Γιώργο Κουντουριώτη την έκδοση της εφημε-
ρίδας «Ο Φίλος του Νόμου» που κυκλοφόρησε για 
πρώτη φορά στις 10 Μαρτίου 1824. Τον Ιανουάριο 
της ίδιας χρονιάς είχε φτάσει στην Ύδρα πιεστήριο 
από το Λιβόρνο. Το 1827 ο Ιωσήφ Κιάππε εκδίδει τη 
γαλλόφωνη εφημερίδα « L’Abeille Grecque », αλλά 
ταυτόχρονα διακόπτεται η έκδοση της προηγούμε-
νης εφημερίδας λόγω οικονομικών προβλημάτων.  
Το Τυπογραφείο Μεσολογγίου εστάλη από τη Φι-
λελληνική Επιτροπή του Λονδίνου έπειτα από πα-
ρότρυνση του Άγγλου συνταγματάρχη Leicester 
Stanhope με αφορμή την παρουσία και διαμονή του 
Λόρδου Βύρωνα. Ο συντάκτης ήταν ο Ελβετός Ιω-
άννης Ιάκωβο Μάγερ.  
Το Τυπογραφείο της Διοίκησης δημιουργήθηκε ξανά 
με πρωτοβουλία της Φιλελληνικής Επιτροπής του 
Λονδίνου και του Stanhope. Η Φιλελληνική Επιτρο-
πή φροντίζει για την προμήθεια ενός πλήρους τυπο-
γραφείου για τις ανάγκες της ελληνικής Διοίκησης. 
Τα προαναφερθέντα γεγονότα τονίζουν το ενδιαφέ-
ρον και την αγάπη των φιλελλήνων για τον αγώνα, 
οι οποίοι αφιέρωσαν πλούτη, κόπο και χρόνο στην 
υλοποίηση τυπογραφείων σε διάφορες εκφάνσεις 
της επανάστασης.  

Η περίπτωση της Ιταλίας
Η Ιταλία ήταν μία από τις πρωτοπόρες και ένθερμες 
υποστηρίκτριες χώρες, η οποία άφησε το στίγμα της 
στη διαμόρφωση και στην ίδρυση του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους. Η γεωγραφική γειτνίαση, η μα-

κρόχρονη επαφή και συμβίωση μεταξύ του ιταλι-
κού και ελληνικού λαού, οι ναπολεόντειοι πόλεμοι, 
οι επιπτώσεις του Συνεδρίου της Βιέννης του 1815 
σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων κοινωνικών, πο-
λιτισμικών και πολιτικών συνθηκών αποτέλεσαν τα 
αιτία για την άνθηση του Ιταλικού Φιλελληνικού 
κινήματος που ενέπνευσε πλήθος καλλιτεχνών και 
αξιόλογων προσωπικοτήτων. Η συνεισφορά των 
Ιταλών δεν περιορίστηκε σε υλικά αγαθά, αλλά επε-
κτάθηκε σε ψυχική προσφορά προς τον συνάνθρωπο 
που πολεμά όχι μόνο για τη σωματική ακεραιότητα, 
αλλά αντίθετα μάχεται  για την καλλιέργεια και την 
εξασφάλιση ενός υγιούς πνεύματος. Στην προσπά-
θεια αυτή τάχθηκαν οι παρακάτω εφημερίδες: 
 
«Ιονική»  
Η «Ιονική» ή «Ιωνική» της Κέρκυρας ήταν μία από 
τις επικρατέστερες φιλελληνικές εφημερίδες της 
εποχής, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελλη-
νόγλωσση. Εκδόθηκε στις 23 Ιουλίου 1814 και η κυ-
κλοφορία της διήρκησε ως τις 20 Δεκεμβρίου 1817, 
χρόνια της αποτυχίας των Ορλοφικών. Ωστόσο, η 
μετονομασία της την κατέστησε ικανή να συνεχίσει 
την έκδοση της ως «Εφημερίς των ηνωμένων επαρχι-
ών των Ιονικών νήσων» μέχρι να ονομαστεί εκ νέου 
στα ιταλικά με τίτλο «Gazzetta Ionia». Έτσι, από το 
1818 κυκλοφορούσε μόνο η ιταλική έκδοση και μέ-
χρι το 1831 που αναβαθμίζεται που δίνει την ευκαι-
ρία σε Ιταλούς και Έλληνες να πληροφορούνται για 
νομοθετικά κείμενα και δευτερευόντως άλλες ειδή-
σεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σημαντικό 
να αναφερθεί ότι υπήρχε και στήλη στα αγγλικά, 
αλλά τα ελληνικά καταλάμβαναν τον περισσότερο 
χώρο για ευνόητους λόγους. Η έκδοση της τερματί-
στηκε στις 28 Μαΐου 1864, όταν πραγματοποιήθηκε 
η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. 

“Telegrafo greco” 
Η «Telegrafo Greco» ήταν μια από τις πολύγλωσσες 
εφημερίδες (συγκεκριμένα εκδιδόταν στα γαλλικά, 
τα ιταλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά), η οποία 
δημοσιευόταν την περίοδο πριν την ανεξαρτησία 
της Ελλάδας. Εκδότης της ήταν ο Pietro Gamba, 
γραμματέας του λόρδου Βύρωνα και αποσκοπούσε 
στη διάδοση ειδήσεων για την ελληνική επανάστα-
ση. Ενημέρωνε τους Ευρωπαίους για τη φιλοσοφία 
και το χαρακτήρα του ελληνικού «Risorgimento» 
(επανάσταση) με στόχο να γίνει διάκριση ανάμεσα 
στον αγώνα του καταπιεσμένου ελληνικού λαού και 
στις επαναστάσεις της Ευρώπης της Παλινόρθωσης. 
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Όσον αφορά της γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι 
συγγραφείς, διατηρεί κυρίως τον ιταλικό χαρακτή-
ρα, ώστε να μεταλαμπαδεύει στον ενδιαφερόμενο 
για την τύχη της Ελλάδας ιταλικό λαό τις ιδέες και 
τις πεποιθήσεις για συμπαράσταση και αυτοθυσία.  
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποκάλυψαν ότι 
η γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες στα 
κείμενα ήταν απλή και πολύ κοντά σε αυτήν που 
σήμερα ονομάζεται τυπική ιταλική γλώσσα. Αυτά 
τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πι-
θανότατα η εφημερίδα δεν αφορούσε ιδιαίτερα τις 
ανώτερες κοινωνικές τάξεις των Ιταλών ομιλητών, 
αλλά κυρίως τον απλό λαό (popolo).  
Το φιλελληνικό ρεύμα που άνθισε πριν και κατά τη 
διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ήταν 
καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα εξέλιξη 
των γεγονότων. Ευρωπαίοι και όχι μόνο άνθρωποι 
του πνεύματος και των τεχνών συνέβαλαν ο καθένας 
με το δικό του μοναδικό τρόπο στη διαμόρφωση μίας 
φιλελληνικής κουλτούρας που ξεπέρασε τα σύνορα 
των κρατών και επηρέασε τη κοινή γνώμη. Σημαντι-
κή ήταν κι η ίδρυση τυπογραφείων, η οποία έδωσε το 
έναυσμα στους υπόδουλους Έλληνες να πειραματι-
στούν με την έκδοση εφημερίδας και να εξοικειωθούν 
με τις νέες μεθόδους μετάδοσης ειδήσεων. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τον προεπαναστατικό 
τύπο, αποτέλεσε τον πυλώνα για τη διαμόρφωση 
μιας ιδεολογίας για ελευθερία, ανεξαρτησία και σε-
βασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Ιταλοί φιλέλ-
ληνες είχαν αφοσιωθεί ακόμα και πριν την έκρηξη 
του αγώνα προσφέροντας υλικά αγαθά σε συνδυα-
σμό με πνευματικά και ψυχικά αποθέματα. Οι εφη-
μερίδες που συντάσσονταν από Ιταλούς συγγραφείς 
και είχαν ως επίκεντρο τον κοπιώδη και αιματηρό 
πόλεμο για την απελευθέρωση της Ελλάδας, άφη-
σαν το στίγμα τους στο πέρασμα των αιώνων τονί-
ζοντας το σθένος και την πίστη των κατοίκων της. 
Στόχος τους ήταν να επισημάνουν, όπως πολλοί άλ-
λοι φιλέλληνες, τη σπουδαιότητα και το μεγαλείο 
που γεννιόταν μέσα από μία αέναη σκυταλοδρομία 
με το θάνατο και τις προσπάθειες τους για να δια-
τηρήσουν την ταυτότητα τους και να αντικρίσουν 
έναν ουρανό χωρίς σύννεφα.  
 
Η Αγγλική πλευρά
Ο αγγλικός τύπος κατά τη διάρκεια της Επανάστα-
σης του 1821 αποτέλεσε έναν από τους πιο σημα-

ντικούς. Οι Άγγλοι, γενικά, όχι μόνο ενίσχυσαν την 
Επανάσταση με κάθε μέσο, αλλά κατάφεραν και 
μέσω του τύπου να ευαισθητοποιήσουν και να κινη-
τοποιήσουν το κοινό τους.
Κύρια χαρακτηριστικά του βρετανικού τύπου υπήρ-
ξαν η απουσία λογοκρισίας, η υπευθυνότητα των 
συντακτών και η αξιοπιστία των δημοσιευμάτων 
στο βαθμό που επέτρεπαν οι περιστάσεις, η επιρροή 
προς τα πολιτικά κόμματα και η διάθεση ρομαντι-
σμού, απότοκο του αντίστοιχου κινήματος και του 
γαλλικού Διαφωτισμού. Διακρίνουμε στον βρετανι-
κό τύπο μια βαθμιαία μετακίνηση υπέρ των Ελλή-
νων ή ακόμη και αντιφατικές στάσεις. Αντεπανα-
στατικές θέσεις προωθούσε κυρίως ένα μέρος του 
φιλομοναρχικού τύπου που και αυτός υπό το βάρος 
των εξελίξεων και της κοινής γνώμης, αναγκάστηκε 
συχνά να μετριάσει την πολεμική του.
 
Αγγλικές εφημερίδες της εποχής
Times
Στις 8 Απριλίου 1902, συντάκτης της ελληνικής 
εφημερίδας «Καιροί», που έτυχε να βρίσκοταν στο 
Λονδίνο, διέδωσε αποσπάσματα από τα άρθρα των 
βρετανικών εφημερίδων κατά τις πρώτες μέρες της 
Επανάστασης.

Σύμφωνα με τα περιεχόμενα του δημοσίευματος, η 
πρώτη αναφορά των αγγλικών «Times» έγινε στις 
16 Μαρτίου 1821, σχετικά με την επανάσταση στη 
Μολδοβλαχία. Αναφερόταν στον τόπο που άρχισε 
αυτό το μεγαλόπνοο εγχείρημα, τη Μολδοβλαχία. 
Παρόλα αυτά στις 9 Απριλίου, μπορούσε κανείς να 
διαβάσει νεότερα για την επαναστατική κίνηση στις 
περιοχές αυτές. Υπογραμμίστηκε σε άρθρο η σοβα-
ρότητα της κατάστασης και φυσικά οι μεγάλες δια-
κλαδώσεις που θεωρητικά έμοιαζαν με συνωμοσίες 
κατά των Τούρκων. Ακόμα όμως το ζήτημα δεν είχε 
τελείως φέρει στο φως όλα τα κρυφά σημεία του, 
όποτε η εφημερίδα των Times έδειχνε σχετικά επι-
φυλακτική με όσα συμβαίνουν.
Δημοσιεύτηκε, επίσης, επιστολή από το νησί της Κέρ-
κυρας, στις 12 Μαρτίου 1821, σύμφωνα με την οποία 
ο Αλή Πασάς προσπαθούσε να στρέψει πονηρά τους 
Έλληνες κατά των Τούρκων για δικό του όφελος. 
Οι αρχικές πληροφορίες για το επαναστατικό κίνη-
μα στην Πελοπόννησο δημοσιεύτηκαν στους Times 
τρεις μέρες μετά, στις 12 Απριλίου το 1821, όπου 
πλέον η ελληνική επανάσταση έχει αρχίσει να παίρ-
νει μεγάλες διαστάσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρεται 
ρητώς, διαφαίνεται και ο σκοπός της επανάστασης, 
δηλαδή η δημιουργία ενός Νέου αυτόνομου ελληνι-
κού κράτους. Άλλες πληροφορίες δεν υπήρχαν εκεί-
νη την χρονική περίοδο στην εφημερίδα αυτή, παρά 
εμμέσως, μεταφέροντας ανταποκρίσεις αυστριακών 
εφημερίδων για την κατάσταση του τουρκικού στρα-
τού, ο οποίος διέθετε πεζικό 225.400 ανδρών. Κατα-
γραφόταν ο ακριβής αριθμός των στρατιωτών.

Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Αντιμαχόμενες απόψεις αγγλικών εφημερίδων
Οι εφημερίδες της Αγγλίας– με μικρές εξαιρέσεις– 
είχαν από την αρχή παρακολουθήσει με διαρκώς ένα 
ενδιαφέρον την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης. 
Και αυτό σε αντίθεση με την επίσημη στάση της 
βρετανικής κυβέρνησης, η οποία ενστερνιζόταν πο-
λιτική ουδετερότητας. Οι εφημερίδες με τα δημοσι-
εύματα τους, ωστόσο, ακολούθησαν διαφορετικό 
δρόμο: Ανάλογα με την τάξη ή την πολιτική που εκ-
προσωπούσε η κάθε μία, υποστήριξαν ή ήταν αντί-
θετες, και σπάνια έμειναν ουδέτερες στην ιδέα της 
δημιουργίας ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους.
Η πρώτη και πρόχειρη αντίδραση της Ναυμαχίας 
του Ναβαρίνου ήταν ότι η ναυτική αυτή πανωλε-
θρία θα πρόσθετε και νέες δυνατότητες στα αγ-
γλικά όπλα: «Ήταν μία περίλαμπρη νίκη», έγραφε 
στις 16/11/1827 η συντηρητική, άλλα με φιλελεύ-
θερες τάσεις, Morning Post. Σε γενικές γραμμές η 
Morning Post, έκρινε τη ναυμαχία αρνητικά. 
Αντίθετα οι Times έδειξαν στην αρχή ασύλληπτη 
επιφυλακτικότητα και περιέγραψαν τη ναυμαχία σαν 
ένα γεγονός που έπρεπε να το κοιτάξει  κανείς με 
ανάμεικτα αισθήματα, ιδιαίτερα για τις απώλειες που 
προκάλεσε στο συμμαχικό στόλο. Σε αντίθεση με την 
Morning Post, τόνιζε πως η ναυμαχία ήταν τυχαίο γε-
γονός, κάτι το οποίο αμφισβητείται σε μεγάλο βαθμό.
Η φιλελεύθερη φυλλάδα Observer σε άρθρο της στις 
11/11/1827 έγραφε ότι η ναυμαχία του Ναβαρίνου 
ήταν μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις ομαδικής δρά-
σης, που συνέβη αποκλειστικά και μόνο για λόγους 
δικαιοσύνης. Διατηρεί βέβαια μια επιφυλακτικότητα 
στην κρίση της για τη ναυμαχία, άλλα υπογραμμίζει 
την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή αι-
ματηρών συγκρούσεων από τους Τούρκους. Παρου-
σιάστηκε επίσης και η ανικανότητα του τουρκικού 
στόλου. Η Ελλάδα, όπως επισημαίνει, θα είναι ανε-
ξάρτητη αλλά όχι ελεύθερη. Ωστόσο, θα περιέχει τα 
σπέρματα μιας ελευθερίας, από τα οποία η πραγματική 
ελευθερία θα ακτινοβολήσει σε όλα τα γειτονικά έθνη.
Εντελώς αρνητική ήταν η αντίδραση του επιφυλα-
κτικού και συντηρητικού περιοδικού John Bull. Για 
το περιοδικό η ναυμαχία ήταν μια αξιοθρήνητη και 
λυπητερή νίκη, που θα βοηθουσε μόνον τα σχέδια 
των Ρώσων. Με το νομικό πλαίσιο της εισόδου του 
στόλου στον κόλπο του Ναβαρίνου ασχολήθηκε 
πρακτικά και ο Globe, ανεξάρτητη εφημερίδα της 
πρωτεύουσας της Αγγλίας με φιλελεύθερες αρχές. 
Αξιοσημείωτη είναι η άποψη αυτή της εφημερίδας, 
ότι η καταστροφή του οθωμανικού στόλου αντιμε-
τωπιζόταν σαν έσχατο μέτρο από τους ναυάρχους 
των συμμάχων, σε αντίθεση με τους Times που ισχυ-
ρίζονταν ότι επρόκειτο για τυχαίο γεγονός.
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Στα λόγια του Globe απάντησε την επόμενη ημέρα 
η φιλελεύθερη εφημερίδα του Λονδίνου Morning 
Chronicle, τονίζοντας πως βασικός όρος της συν-
θήκης ήταν η επιβολή άμεσης ανακωχής ανάμε-
σα στους εμπολέμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Morning Chronicle ήταν μια από τις λίγες εφημερί-
δες που είχαν ανεπιφύλακτα ταχθεί με την ελληνική 
πλευρά από την αρχή της επανάστασης, φτάνοντας 
στο σημείο να υποστηρίζει ότι οι Τούρκοι έπρεπε να 
εκδιωχθούν από την Ευρώπη.
Η επίσης φιλελεύθερη Morning Advertiser που – 
όπως και η Morning Chronicle – είχε κρατήσει φι-
λελληνικη αντιμετώπιση από την αρχή της επανά-
στασης, περιέγραψε τη ναυμαχία του Ναβαρίνου ως 
ένδοξο επίτευγμα, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις που 
επέφερε. Η Morning Advertiser επιτέθηκε στους 
επικριτές της ναυμαχίας, και ιδιαίτερα στον John 
Bull με δριμύτητα.
Τελευταίο έρχεται το Sun, φύλλο με κεντρώα απόκλι-
ση, δικαιολογώντας τη ναυμαχία έγραφε ότι εφόσον 
τα διπλωματικά μέσα είχαν επεκταθεί χωρίς δραστικά 
αποτελέσματα, οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αποφασί-
σει να επιβάλουν την ανακωχή από μόνες τους.
Συνοψίζοντας ο αγγλικός τύπος έπαιξε έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στον ρου της επανάστασης. Η συνει-
σφορά του είναι ανεκτίμητη. Σε παρά πολλές μάχες 
και ναυμαχίες ο αγγλικός στόλος και στρατός ήταν 
καταλυτικός. Παρόλα αυτά πώς θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε μια πολύπλευρη και σφαιρική άπο-
ψη χωρίς τα τόσης σημασίας αγγλικά δημοσιεύματα;
 
Η στήριξη από την Γαλλία
Ο φιλελληνικός Τύπος την εποχή του αγώνα έπαιξε 
πρωταρχικό ρόλο για την νομιμοποίηση αλλά και 
την επιτυχία της επανάστασης καθώς στο εξωτερικό 
διεύρυνε ολοένα και περισσότερο την αποδοχή της 
κοινής γνώμης. Παράλληλα ένα εξίσου αξιοσημείω-
το γεγονός είναι το ότι στα πεδία των επαναστατι-
κών κινήσεων ενθάρρυνε και εμψύχωνε τους αγω-
νιστές, τονώνοντάς τους, κατά αυτόν τον τρόπο, 
σημαντικά το ηθικό.
Με το ξέσπασμα της επανάστασης, η ανάγκη για 
πληροφόρηση και διάδοση ιδεών ήταν μεγάλη. Για 
αυτό, παρενέβη και ο ξένος τύπος, ο οποίος φαίνε-
ται να επικοινωνεί διαρκώς με τον ελληνικό, μοι-
ράζοντας μαζί του τις γνώσεις του, συμβάλλοντας 
σημαντικά στην αμεσότερη ενημέρωση του λαού. 
Εκτός, όμως, από την διαρκή επικοινωνία των ξένων 
τύπων με τον ελληνικό, υπήρχε και έντονη επικοι-
νωνία μεταξύ αυτού και τύπων άλλων χωρών.
Η Γαλλία αποτέλεσε μία από τις πιο υποστηρικτικές 
και επιδραστικές χώρες, καθώς με την πληθώρα δη-
μοσιευμάτων που ακολουθούσαν κάθε μάχη, ολοένα 
και μεγαλύτερες ομάδες, ευαισθητοποιημένες ήδη 
από τις αρχές της γαλλικής επανάστασης, τάσσονταν 
υπέρ των Ελλήνων. Με όπλα τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και όχημα την επίκληση της αρχαιοελληνικής 
κληρονομιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο φιλελ-
ληνισμός διευρύνθηκε από τους κύκλους των λογίων 
στις ευρύτερες λαϊκές μάζες.  Ο γαλλικός τύπος βέ-

βαια, δεν υπήρξε στο σύνολό του φιλελληνικός. Δια-
κρίνουμε ωστόσο μια βαθμιαία μετακίνηση υπέρ των 
Ελλήνων ή ακόμη και αντιφατικές στάσεις.

Ευρήματα και επιπλέον πληροφορίες:
Παρακάτω, θα δούμε πως η Γαλλία, ενώ ευνόησε 
τον Ελληνικό αγώνα μέσω της βαθιάς επιρροής του 
τύπου της, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά χρησιμοποί-
ησε και αλλά μέσα, προκειμένου να παράσχει και 
περεταίρω ψυχολογική ενθάρρυνση. Θα παρουσι-
αστούν, επίσης, κάποιες γαλλικές εφημερίδες και η 
καλλιτεχνική και λογοτεχνική διάσταση που πήρε η 
υποστήριξη της Ελλάδας από την Γαλλία.
Τα περιηγητικά κείμενα με αποκορύφωμα την «Δι-
αδρομή από το Παρίσι στην Ιερουσαλήμ» του Σω-
τοβριάνδου και η κατοπινή συστράτευση του Ου-
γκώ, εξέφρασαν ένα πνευματικό κλίμα που είχε ήδη 
αγκαλιάσει την εξέγερση. Ακόμη και τα λαϊκά γαλ-
λικά τραγούδια υμνούσαν τα δίκαια της επανάστα-
σης. Γκραβούρες, λιθογραφίες, εικόνες, ζωγραφιές, 
αναπαραστάσεις σε καθημερινά είδη, όλα μπήκαν 
στην υπηρεσία του αγώνα. 

Γρήγορα επίσης ιδρύθηκαν σωματεία που περιλάμ-
βαναν στους κόλπους τους μεγάλες προσωπικό-
τητες της γαλλικής κοινωνίας, όπως ο δούκας de 
Broglie o καθηγητής της Σορβόννης Abel Francois 
Villemain και ο ιδιοκτήτης τυπογραφείων και εκ-
δότης Ambroise Firmin Didot στα τυπογραφεία 
του οποίου τυπώνονταν τα φιλελληνικά φυλλάδια. 
Παράλληλα, γεγονότα που έγιναν γνωστά με πολ-
λές λεπτομέρειες στο εξωτερικό, όπως η σφαγή της 
Χίου και το έπος του Μεσολογγίου, δημιούργησαν 
ένα ευρύ κύμα συμπάθειας για τον ελληνικό λαό. 
Αμέσως, τα φιλελληνικά κομιτάτα του Παρισιού, της 
Μασσαλίας και της Λυών διοργάνωσαν εράνους για 
την ενίσχυση των επαναστατημένων Ελλήνων στους 
οποίους πρωτοστατούσαν προσωπικότητες, όπως ο 
διάσημος λογοτέχνης Francois Rene Chateaubriand. 
Για τον αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας εν-
διαφέρθηκαν επίσης δημιουργοί του γαλλικού ρο-
μαντισμού όπως ο κορυφαίος, Eugene Delacroix, ο 
οποίος με την εξαίρετη τέχνη του απέδωσε όχι μόνο 
το πνεύμα του ρομαντισμού, αλλά και το ουσιαστικό 
περιεχόμενο της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Χα-

ρακτηριστικά είναι τα έργα του η «Σφαγή της Χίου», 
η «Ελλάδα που ξεψυχάει πάνω στα ερείπια του Με-
σολογγίου» και το «Επεισόδιο του ελληνικού αγώ-
να» (το οποίο βλέπουμε και από πάνω).

Constitutionnel
Constitutionnel (Συνταγματικός) είναι μία ένθερμα 
φιλελληνική και αντικληρικαλιστική εφημερίδα,η 
οποία χειριζόταν ωστόσο το θρησκευτικό συναί-
σθημα προς όφελος της ελληνικής υπόθεσης.
«Αναγγείλαμε στο φύλλο της 30ής Μαρτίου το σοβα-
ρό ατύχημα που συνέβη σ’ ένα από τα πλοία που κα-
τασκευάζονται στην Μασσαλία για λογαριασμό του 
πασά της Αιγύπτου. Σήμερα έφθασαν από τη Μασ-
σαλία οι σχετικές λεπτομέρειες. […] Δεν θα μπορού-
σατε να πιστέψετε τη μεταστροφή που προκάλεσε το 
γεγονός στην κοινή γνώμη των κατοίκων. Πιστεύουν 
πως ο Θεός των Χριστιανών έδειξε μ’ αυτό τον τρόπο 
το θυμό του απέναντι στους εχθρούς των Ελλήνων. 
Οι φίλοι του πασά, εκείνοι που πριν λίγες μέρες υπο-
στήριζαν πως η ευημερία του μασσαλιώτικου εμπορί-
ου συνδέεται με την καταστροφή των Ελλήνων, δεν 
τολμούν πια να μιλήσουν». 

Journal des Débats
Journal des Débats (Εφημερίδα Διαλόγου), ήταν 
φιλομοναρχική εφημερίδα με εξαιρετικό επιτε-
λείο, η οποία υπήρξε προφανώς φιλελληνική και 
περισσότερο μετριοπαθής από τον ενθουσιώδη 
Constitutionnel. Το 1824 μετρούσε 14.000 συνδρο-
μητές, γεγονός το οποίο μας δείχνει πως η συγκεκρι-
μένη εφημερίδα επηρέαζε μία μεγάλη μερίδα κόσμο.
Το φιλελληνικό κύμα εκδηλώθηκε ασφαλώς με τη 
μεγαλύτερή του ένταση στη Γαλλία, όπου ο φιλελλη-
νισμός είχε βαθιές ρίζες. Από τα πρώτα χρόνια κιό-
λας του αγώνα δημοσιεύτηκαν στον γαλλικό τύπο 
υποστηρικτικά άρθρα για την ελληνική υπόθεση. 
Βασική επιδίωξή του ήταν η υπεράσπιση των εθνι-
κών διεκδικήσεων και επίσης η διαφώτιση της ξένης 
κοινής γνώμης για το δίκαιο του ξεσηκωμού, κάτι το 
οποίο τελικώς, πέτυχε. Έτσι, λοιπόν, ο γαλλικός τύ-
πος ήταν ένας από τους λίγους που κατάφεραν να 
σπείρουν τη συγκίνηση και να ευαισθητοποιήσουν 
την κοινή γνώμη, καθώς η παγκόσμια πνευματική 
τάξη συσπειρώθηκε και αγωνίστηκε για να υποστη-
ρίξει τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα. 
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Την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, η Συντακτική 
Ομάδα της G-E-NEWS είχε την τιμή να φιλοξενήσει 
την κυρία Νάσια Γιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Νεότερης και Σύγχρονης Κοινωνικής και Πολιτικής 
Ιστορίας στο ΕΚΠΑ και ομάδα φοιτητών στο πλαί-
σιο του αφιερώματος της εφημερίδας G-E-NEWS 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Η συνάντηση ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή 
από την κυρία Γιακωβάκη για την ιστορική έρευνα,  
αλλά και τις σχετικές με την Ελληνική Επανάσταση 
ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει 
και συγκεκριμένα το Τυποσκόπιο, που πραγματοποι-
είται με τη συμμετοχή φοιτητών και ένα έργο για τη 
Φιλική Εταιρεία και το αντίστοιχο αρχειακό υλικό. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρομοίωση των δύο έργων 
ως φαινομενικά αντίθετων μεταξύ τους, με το «μαύ-
ρο» και το «άσπρο», δεδομένου ότι η Φιλική Εταιρεία 
είχε μυστικό χαρακτήρα ενώ ο Τύπος από τη φύση 
του έχει δημόσιο χαρακτήρα, τόνισε όμως ότι τελικά 
συνδέονται καθώς η ύπαρξη εφημερίδων είναι προϋ-
πόθεση για τη δημιουργία και την κίνηση ιδεών.
Μετά την εισαγωγή, το λόγο πήραν οι μαθητές και 
ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη – συζή-
τηση με την κυρία Γιακωβάκη:

Ποιοι παράγοντες ευνόησαν την ανάπτυξη της 
εφημεριδογραφίας την εποχή που μελετάμε; 
Οι εφημερίδες έρχονται μέσα στον 18ο αιώνα σε όλη 
την Ευρώπη, σε όλες τις γλώσσες. Ξεκίνησαν στις 
πόλεις, με μικρό τοπικό αντίκρισμα στην αρχή και 
βαθμιαία αναπτύσσονται οι εφημερίδες μεγαλύτε-
ρης εμβέλειας, όπως οι TIMES, που χρονολογού-
νται από εκείνη την εποχή και είναι ένα παράδειγμα 
μιας ιστορικής εφημερίδας που έχει συνέχεια. Και ο 
ελληνικός Τύπος εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης των εφημερίδων.
Οι εφημερίδες της Επανάστασης δεν είναι παρά μια 
ακόμα γενιά εφημερίδων από εκείνες που είχαν ήδη 
κυκλοφορήσει πριν από την Επανάσταση για το Ελ-
ληνικό κοινό, πρώτα στο εξωτερικό, στη Βιέννη, γιατί 
δεν υπήρχαν τυπογραφεία στην Ελλάδα.  Προϋπήρ-
χαν λοιπόν οι εφημερίδες, προσπάθησαν να ξεκινή-
σουν με την έναρξη της Επανάστασης στην Καλαμά-
τα, οι συνθήκες του πολέμου και η απουσία υποδομής, 
όμως, δεν επέτρεπαν εύκολα την ανάπτυξή τους. 

Το 1824 είναι έτος «σφραγισμένο» από την παρουσία 
των εφημερίδων και συνδέεται και με το Ελληνικό 
Σύνταγμα. Οι εφημερίδες  κυκλοφόρησαν μετά την 
ψήφιση της αρχής της ελευθερίας του Λόγου και του 
Τύπου. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα Ελληνικό 
παράδοξο, διότι οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν αφού 
το Σύνταγμα είχε θεσπίσει την ελευθεροτυπία και την 
παρρησία. Εφημερίδες κυκλοφορούν το 1824 σε τέσ-
σερις πόλεις: Μεσολόγγι – Ύδρα – Αθήνα – Ναύπλιο, 
όταν έχει πια σταθεροποιηθεί η ελευθερία σε κάποιες 
πόλεις και γίνονται μέρος της ζωής των Ελλήνων.

Με ποιόν τρόπο επέδρασε ο ξένος Τύπος στον εγ-
χώριο;
Βασική αρχή λειτουργίας του τύπου εκείνη την 
εποχή ήταν ότι οι εφημερίδες διεθνώς αντέγραφαν 
η μία την άλλη. Η ύλη τους ήταν κατά κύριο λόγο 
ύλη μεταφρασμένη. Ο Ελληνικός Τύπος της εποχής 
παρακολουθεί τον ξένο Τύπο, γιατί θέλει να ξέρει τι 
συμβαίνει στις Μεγάλες δυνάμεις, θέλει να ξέρει τι 
συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να πληροφορεί για 
τις υποθέσεις του αγώνα, να καταγράφει τα γεγονότα 
σε άλλες χώρες για να γνωρίζει το ελληνικό κοινό τι 
συμβαίνει, αλλά και για να καταγράφει τη φιλελληνι-
κή δραστηριότητα από δημοσιεύσεις στον ξένο Τύπο.
Οι εφημερίδες λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν 
μια σημαντική πηγή της φιλελληνικής δραστηριό-
τητας. Η μεταφορά των ειδήσεων του ξένου Τύπου 
στον Ελληνικό ενέχει βεβαίως απειλές, καθώς ένα 
μέρος του Τύπου ήταν φιλοοθωμανικό και εγκυμο-
νούσε τον κίνδυνο να επηρεάσει την κοινή γνώμη. 
Θα προσέθετα πως υπήρχε και σαφής προτίμηση σε 
κάποιες γαλλικές εφημερίδες, οι οποίες ανήκαν στο 
φιλελεύθερο στρατόπεδο. 

Πόσο μεγάλο είναι το κοινό που διαβάζει εφημε-
ρίδες; Ποιες εφημερίδες δεσπόζουν εκείνη την πε-
ρίοδο;
Οι εφημερίδες έφταναν μέσω συνδρομής στους ανα-
γνώστες, δεν πουλιούνταν όπως σήμερα αλλά ανή-
καν σε ένα κλειστό σύστημα αγοράς. Το αγοραστικό 
κοινό επομένως ήταν λιγοστό, γιατί συνδέονταν μόνο 
με τους συνδρομητές και δεν υπήρχε ανοιχτή πώλη-
ση. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι ήταν το μόνο κοινό 
γιατί οι εφημερίδες δε διαβάζονταν μόνο από αυτούς 
που τις αγόραζαν αλλά από πολύ περισσότερους. 
Σύμφωνα με την έρευνα, διεθνώς, θεωρούμε ότι για 
κάθε ένα φύλλο υπάρχουν τουλάχιστον 10 αναγνώ-
στες. Τα στοιχεία για την περίοδο αυτή είναι λιγοστά, 
θεωρούμε ότι είναι περίπου στα 500 φύλλα η έκδοση 
των εφημερίδων και αυτό πρέπει να το πολλαπλασιά-
σουμε με το 10 για να βρούμε σύμφωνα με την έρευνα 
ποιο είναι το κοινό. Οι εφημερίδες διαβάζονται δυνα-
τά και έχουν ακροατές. Ο κλασικός χώρος ανάγνω-
σης εφημερίδων είναι το καφενείο. Βασική λειτουργία 
του καφενείου, σαν χώρος συνάθροισης, είναι μεταξύ 
άλλων η ανταλλαγή απόψεων, η πολιτική συζήτηση, 
παράδοση που έχει καθιερωθεί ήδη από το 1700 στο 
χώρο της Αγγλίας. Οι εφημερίδες είναι τοπικές, έχουν 
τοπικές ειδήσεις της πόλης, μία όμως ξεχωρίζει για-
τί παίζει έναν ειδικό ρόλο στα χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης αναφορικά με την ενημέρωση για τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται. Είναι μια δημοκρατική 
υποχρέωση των νέων δημοκρατικών φιλελεύθερων 
πολιτευμάτων που δημιουργεί η Επανάσταση από τις 
Εθνοσυνελεύσεις και τους δημοκρατικούς θεσμούς 
που εισάγει. Αυτή η εφημερίδα διοχετεύεται σε όλη 
την Επικράτεια και γράφονται συνδρομητές όλοι οι 
υπάλληλοι του Κράτους. Η εφημερίδα που παίζει το 
ρόλο της Εφημερίδας της Διοίκησης στην αρχή ήταν 
«Ο Φίλος του Νόμου», η εφημερίδα που έβγαινε στην 
Ύδρα και στη συνέχεια και επί τούτου φτιάχτηκε η 
«Γενική Εφημερίδα» στο Ναύπλιο με πρώτο εφημε-
ριδογράφο (συντάκτη) τον Θεόκλητο Φαρμακίδη, 
συντάκτη μιας παλαιότερης εφημερίδας της Βιέννης 
και έμπειρο δημοσιογράφο.

Ποια η βασική θεματολογία των περισσότερων  
δημοσιευμάτων της εποχής;
Χωρίς αμφιβολία κυριαρχούν οι ειδήσεις από τα 
μέτωπα γιατί είμαστε σε πόλεμο. Η στρατιωτική 
είδηση παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις πε-
ρισσότερες εφημερίδες, ειδικότερα όταν υπάρχει 
στην περιοχή ανοιχτό μέτωπο, όπως συνέβαινε με 
το Μεσολόγγι. Μέσω των εφημερίδων θα δούμε την 
καταστροφή των Ψαρών, θα δούμε το μέτωπο της 
Κρήτης και άλλα. Δεύτερο θέμα ήταν οι διεθνείς ει-
δήσεις τόσο για τις Μεγάλες Δυνάμεις όσο και την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.    

Σε τι διαφοροποιούνται οι χειρόγραφες εφημερί-
δες από τις έντυπες; Υπήρχε αναπτυγμένη, έστω 
σε ένα βαθμό, η έννοια της δημοσιογραφικής δε-
οντολογίας;

Επιμέλεια συνέντευξης: Φίλιππος Ακύλας Καλούδης
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Α.Βογιατζής, Α. Κορασίδη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, κ. ΝΑΣΙΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ,  
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ 1821

συνέχεια στη σελ. 15

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ, 

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 

ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
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Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή ξένων, κυ-
ρίως Ευρωπαίων στην Ελληνική Επανάσταση. Η 
προσφορά τους ήταν πολύπλευρη. Άλλοι με την 
φυσική τους παρουσία πολέμησαν στο πλευρό των 
Ελλήνων και θυσιάστηκαν στο πεδίο της μάχης, 
άλλοι που βρίσκονταν στο εξωτερικό βοήθησαν 
οικονομικά και πολλοί ακόμη μεταδίδοντας ιδέες 
στις πατρίδες τους και γράφοντας, ενημέρωναν τις 
κυβερνήσεις και τους πολίτες των χωρών τους για 
τον δίκαιο Αγώνα των Ελλήνων. Δεν είναι λίγοι και 
αυτοί που με την ζωγραφική τους τέχνη αποτύπω-
σαν πρόσωπα και σκηνές των Ελλήνων ηρώων και 
των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην πατρίδα 
μας την περίοδο εκείνη. 
Σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, 
υπήρχαν άνθρωποι διανοούμενοι, συγγραφείς, 
ποιητές, ζωγράφοι που ένωσαν την φωνή τους, με 
τους ξενιτεμένους Έλληνες και όλοι μαζί ενημέρω-
ναν τους λαούς τους για τα δεινά των Ελλήνων και 
το δίκαιο των Αγώνων τους κατά των Οθωμανών, 
πιέζοντας τις κυβερνήσεις των χωρών τους να συ-
μπαρασταθούν στην προσπάθεια των Ελλήνων, 

που πολεμούσαν για την ελευθερία και την ανε-
ξαρτησία τους. 
Ένας από τους πολλούς Φιλέλληνες είναι και ο ιστο-
ρικός Thomas Gordon που συνέβαλε με το έργο του 
και την προσφορά του στην Ελληνική Επανάσταση. 
Ο Thomas Gordon ήταν Βρετανός ιστορικός, συ-
νταγματάρχης, στρατιωτικός, που ήρθε στην Ελλά-
δα κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. 
O Γκόρντον, ο οποίος ναύλωσε και εξόπλισε με δικά 
του έξοδα ένα πλοίο στη Μασσαλία, με το οποίο με-
τέφερε στην Ελλάδα φιλέλληνες και Έλληνες αγωνι-
στές έφτασε στην επαναστατημένη Ελλάδα τον Αύ-
γουστο του 1821 και έγινε δεκτός από τον Δημήτριο 
Υψηλάντη έξω από την πόλη της Τρίπολης. Ήταν ο 
πρώτος από τους Άγγλους φιλέλληνες που μπήκε 
στις τάξεις των ελληνικών δυνάμεων. Η κλασική 
παιδεία του εξηγεί ως ένα βαθμό τον ενθουσιασμό 
του για την Ελλάδα και την ανάμειξή του στις ελ-
ληνικές υποθέσεις. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου 
για την ανεξαρτησία της Ελλάδας ο Γκόρντον πρό-

σφερε την αμέριστη υλική και ηθική συμπαράστασή 
του στον αγώνα των Ελλήνων, κυρίως από τη Σκω-
τία. Και για δύο μάλλον σύντομα χρονικά διαστή-
ματα συμμετείχε ενεργά σε αυτόν τον αγώνα: πρώτα 
στις αρχές της Επανάστασης, οπότε πολέμησε υπό 
τον Δημήτριο Υψηλάντη και έλαβε μέρος στην πο-
λιορκία της Τριπολιτσάς, και κατόπιν το 1826-1827. 
Οι Έλληνες είναι πάντα ευγνώμονες σε όλους αυ-
τούς που βοήθησαν στην επιτυχία του πολύχρο-
νου επαναστατικού αγώνα και κυρίως σε αυτούς 
που έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία της 
πατρίδας μας. Σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και 
κυρίως της πρωτεύουσας, το επίσημο κράτος έχει 
δώσει τα ονόματα πολλών Φιλελλήνων σε μεγά-
λους και μικρούς δρόμους, για να θυμόμαστε την 
προσφορά τους. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της 
υπόσχεσής μας ότι πάντα θα τους θυμόμαστε με 
ευγνωμοσύνη. 

της Μαρίλυ Κυρίτση

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ο ΓΚΟΡΝΤΟΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΗΝ 
ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΥΛΙΚΗ 

ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

THOMAS GORDON:  
ΕΝΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
ΒΙΒΛΙA 

ΠOY ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά
Ρέα Γαλανάκη, Εκδόσεις Καστανιώτη 

Η περίπτωση του Ισμαήλ 
Φερίκ πασά υπήρξε, ίσως, 
διαφορετική. Μισόν αιώνα 
μετά την αιχμαλωσία του, 
επέστρεψε στη γενέτειρα 
Κρήτη, ως αρχηγός του 
αιγυπτιακού στρατού, για 
να καταστείλει την επα-

νάσταση του 1866-1868. Κατά τη διάρκειά της, 
όμως, δολοφονήθηκε ή σκοτώθηκε. Ο αδερφός 
του, με τον οποίο είχαν αιχμαλωτιστεί μαζί, χρη-
ματοδοτούσε και εμψύχωνε την ίδια επανάστα-
ση από την Αθήνα. Όπως συμβαίνει με τα πρό-
σωπα που κινούνται στις παρυφές της Iστορίας, 
το κενό των γραπτών πληροφοριών καλύπτεται 
από τις προφορικές παραλλαγές και τον μύθο, 
αφήνοντας όλες τις απαραίτητες ρωγμές για την 
είσοδο της λογοτεχνίας. 
 
Το κάστρο της μνήμης
Άρης Φακίνος, Εκδόσεις Καστανιώτη 

Άνοιξη του 1792. Το πανί-
σχυρο οθωμανικό στράτευ- 
μα που πολιορκεί το ανυπό- 
ταχτο επί αιώνες Παλιόκα- 
στρο δεν έχει για στόχο του 
την απλή υποταγή αυτής της 
μικρής ηπειρώτικης πολι- 
τείας. Η Υψηλή Πύλη έχει 

δώσει άλλου είδους διαταγές: το Παλιόκαστρο 
πρέπει να γκρεμιστεί συθέμελο· όλοι του οι κά-
τοικοι να εξοντωθούν· να ανασκαφτεί και να ισο-
πεδωθεί το κοιμητήρι του... Μα τι λογής κίνδυνο 
αποτελεί το μικρό και άσημο Παλιόκαστρο για 
την τεράστια οθωμανική αυτοκρατορία; Γιατί οι 
Τούρκοι παίρνουν απόφαση να το εξαφανίσουν 
τόσο από τη γη, όσο κι από την Ιστορία; Γιατί θέ-
λουν να σβήσουν ακόμα και τη θύμησή του από 
τη μνήμη των Ελλήνων;  Σήμερα, δυο αιώνες 
αργότερα, ο συγγραφέας-αφηγητής ξεκινάει μια 
συναρπαστική έρευνα, συμβουλεύεται αρχεία και 
πολύτιμα χειρόγραφα στη βιβλιοθήκη ενός μονα-
στηριού της περιοχής. 
   
Το Αιγαίο στις φλόγες  
Ιούλιος Βερν, εκδόσεις Μεταίχμιο

Τα γεγονότα που περιγρά-
φονται στο βιβλίο διαδρα-
ματίζονται το 1827, την 
εποχή της ναυμαχίας του 
Ναβαρίνου, η οποία έγειρε 
την πλάστιγγα προς την 
πλευρά της ανεξαρτησίας 
του νεοελληνικού κράτους 

από την οθωμανική αυτοκρατορία. Παρακολου-
θούμε τις περιπέτειες του Νικόλα Στάρκου, καπε-
τάνιου του πλοίου «Κάρυστος», που αποφασίζει να 
πάρει το μέρος των τουρκόφιλων πειρατών που λυ-
μαίνονται τη Μεσόγειο, και τη σύγκρουσή του με 
τον φιλέλληνα Γάλλο Ανρί Ντ’ Αλμπαρέ, που έχει 
αναλάβει για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνη-
σης να πολεμήσει τους πειρατές. 



ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

Αγέρωχες μορφές, αρχαιοελληνικές
ακολουθώντας το μονοπάτι

των ένδοξων προγόνων
γίνατε φως μες στα σκοτάδια

της μακραίωνης σκλαβιάς.

Πιστοί στρατιώτες σε κάθε προμαχώνα,
πρώτοι σε κάλεσμα αγώνα.
Ήσασταν έτοιμοι από παλιά 

το χρέος σας να εκπληρώσετε
να λυτρωθείτε και να λυτρώσετε.

Η αδούλωτη ψυχή σας
μάτωσε στου σπαθιού την κόψη

θέριεψε στης γης την όψη,
έγινε μπροστάρης, 

της νίκης καβαλάρης. 

Κρατήσατε αναμμένη τη φλόγα 
του κρυφού σχολειού,

ελπίδα γίνατε μικρού παιδιού.
Το αίμα σας, της λευτεριάς το σπόρο πότισε,

να μη χαθεί, μα να βλαστήσει φρόντισε.

Η ορμή σας, ποτάμι λάβας έτρεξε,
σκιές και φόβους έκαψε.

Η ανάσα σας, άνεμος έγινε, πνοή,
ενώθηκε με των ανθρώπων τη φωνή,

και σαν τροχός στο χώμα κύλησε,
τη γη την πονεμένη φίλησε.

Η μνήμη σας ανέγγιχτη παρέμεινε 
στο διάβα των αιώνων,

και τ’ όνομά σας για πάντα θα σημαίνει 
Πατρίδα αγαπημένη!

του Κωνσταντίνου Γεωργίου
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ΤΟ ΤΥΠΟΣΚΟΠΙΟ 
ΤΟΥ 1821

Οι συνεργάτες της κυρίας Γιακωβάκη, κύρια 
Πηλούρη και κύριος Ελευθεριάδης μας πα-
ρουσίασαν το Τυποσκόπιο του 1821. Το Τυ-
ποσκόπιο ξεκίνησε ως ερευνητική εργασία 
προπτυχιακών φοιτητών το 2014, για πρω-
τογενείς πηγές με τη βοήθεια της Βιβλιοθή-
κης της Βουλής. Στοχεύει στην ευρετηρίαση 
τεσσάρων εφημερίδων της ελληνικής επανά-
στασης και αριθμεί 3000 λήμματα. Η επιδίωξη 
ήταν εξαρχής να χρησιμοποιηθεί ως βάση στη 
μετέπειτα έρευνα. Η προσπάθεια αυτή ήταν 
μια ερευνητική μαθητεία, και για τους υπο-
ψήφιους Διδάκτορες ήταν μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να εξοικειωθούν με την επιστημονι-
κή έρευνα και να συμβάλουν στην παραγωγή 
επιστημονικής γνώσης. 
To ΤΥΠΟΣΚΟΠΙΟ λοιπόν είναι ένα ερευνη-
τικό εργαλείο που επιδιώκει να διασυνδέσει 
ένα δυσπρόσιτο υλικό με τους ερευνητές, 
μέσω ενός ευρετηρίου τόπων που θα λειτουρ-
γήσει ως ένα αξιόπιστο βοήθημα για τους επι-
στήμονες που θα ασχοληθούν με εκείνη την 
εποχή, αλλά και να λειτουργήσει ως έναυ-
σμα για νέες ερευνητικές αναζητήσεις που θα 
προκύψουν από τη χρήση του. Μάλιστα εξε-
τάζεται και η περαιτέρω ανάπτυξή το, με τη 
δημιουργία-για παράδειγμα- γεωευρετηρίων 
αλλά και την οπτικοποίηση του συγκεντρω-
μένου υλικού. 

συνέχεια από σελ. 13

Οι χειρόγραφες εφημερίδες ήταν προϊόν του πρώ-
του έτους της Επανάστασης, όταν δοκίμασαν σε 
κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Ρούμελη, 
να βγάλουν αυτές τις εφημερίδες. Μία τέτοια χα-
ρακτηριστική εφημερίδα ήταν ο «Αχελώος». Ήταν 
πεπερασμένες οι πρωτοβουλίες, ήταν λιγοστές, 
περιορισμένης κυκλοφορίας και με περιορισμένη 
«τροφοδοσία» στο επίπεδο της ειδησεογραφίας. 
Ήταν περισσότερο μια καταγραφή φημών, όπως 
η φήμη ότι έρχονταν οι Ρώσοι για να βοηθήσουν 
την Επανάσταση. Οι εφημερίδες του 1824, όμως, 
είναι εφημερίδες αξιώσεων, εφημερίδες που θέ-
λουν να είναι εφάμιλλες των  Ευρωπαϊκών. Δοκι-
μάζουν να έχουν καλή οργάνωση της ύλης, καλά 
τυπογραφικά, και έγκυρες ειδήσεις.
Προϋπάρχει η έννοια της δημοσιογραφικής δεο-
ντολογίας και στον ελληνικό Τύπο που εκδίδεται 
στη Βιέννη (όπως πχ στον «Λόγιο Ερμή», φιλολο-
γικό περιοδικό γενικών γνώσεων), γιατί ασκού-
σε με προσοχή υπεύθυνο λόγο που στήριζε τη 
διαφορετική γνώμη χωρίς ύβρεις και προσβολές. 
Υπάρχουν όμως και συγκρούσεις και προσπάθεια 
αποφυγής της μετατροπής του Τύπου σε λιβελλο-
γράφημα και εκεί τίθεται και το  θέμα των ορίων 
της λογοκρισίας.
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