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Αρχιμ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΗΛΕΙΑΣ - Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Σχόλια στόν Λόγο του στήν Πνῦκα (8.11.1838)
Α΄
Εἰσαγωγικά
ιά τόν ἀγορητή τῆς Ὁμιλίας, μέ τήν ὁποία ἀσχολούμαστε στό παρόν,
τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἐκ περισσοῦ νά ἀναφέρουμε βιογραφικά καί ἄλλα ἱστορικά στοιχεῖα, ἀφοῦ εἶναι γνωστός σέ
ὅλους1. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στή συνείδηση τοῦ λαοῦ μας, ἤδη ἀπό τά χρόνια
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ἔχει καθιερωθεῖ ὡς ὁ Ἀρχιστράτηγος καί ὁ κατ’
ἐξοχήν ἐκφραστής τοῦ Ἀγῶνα. Αὐτό πού ἔχει σημασία νά τονισθεῖ αὐτή τή

Γ

1

Ἐνδεικτικῶς περί αὐτοῦ βλ. τά Ἀπομνημονεύματα τοῦ ἰδίου ἤτοι Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις
Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836, Ἀθήνῃσιν 1846, καί τίς μεταγενέστερες ἐκδόσεις, καθώς καί τά ἄλλα Ἀπομνημονεύματα καί ἱστορικά ἔργα τῆς ἐποχῆς, ὅπως τῶν
Κ. Δεληγιάννη, Μ. Οἰκονόμου, Θ. Ρηγοπούλου, Ν. Σπηλιάδου, Σ. Τρικούπη, Ἰ. Φιλήμονος, Ἀ.
Φραντζῆ, Φ. Χρυσανθοπούλου-Φωτάκου καί τοῦ Ἀ. Γούδα. Βλ. ἐπίσης, μεταξύ ἄλλων, τά βοηθήματα Γ. Βλαχογιάννη, Τά ἀνέκδοτα τοῦ Καραϊσκάκη καί τοῦ Κολοκοτρώνη. Ἀνέκδοτα-ΓνωμικάΠερίεργα, ἐν Ἀθήναις 1922, τοῦ ἰδίου, Κλέφτες τοῦ Μοριᾶ. Μελέτη ἱστορική ἀπό νέες πηγές
βγαλμένη 1715-1820, Ἀθήνα 1935, Τ. Γριτσοπούλου, «Τά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη», στοῦ ἰδίου, Ἱστορικά Μελετήματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Β΄, Ἀθῆναι 2008, σσ.
143-254, Δ. Δημητροπούλου, «Ὁ “Γέρος τοῦ Μοριᾶ”: Κτίζοντας μιά πατρική φιγούρα τοῦ Ἔθνους»,
«Ἡ ματιά τῶν ἄλλων». Προσλήψεις προσώπων πού σφράγισαν τρεῖς αἰῶνες (18ος-20ός αἰ.), ἐπιμ.
Κ. Δέδε-Δ. Δημητροπούλου, [ΕΙΕ-Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν 127], Ἀθήνα 2012, σσ. 69-90,
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ΙΒ΄, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1975, Δ. Κόκκινου, Ἡ Ἑλληνική
Ἐπανάστασις, Β΄, Μέλισσα, Ἀθῆναι 19675, σσ. 90-104, Ἰ. Μιχαηλίδη, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Ὁ στρατιωτικός ἡγέτης τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης», [200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση-Οἱ
πρωταγωνιστές], Ἀθήνα 2020, Β. Μπιζάκη, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, [Μεγάλοι Ἕλληνες 3],
Ἀθήνα 2009, Ἰ. Μπουγάτσου, Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατά τά δημοσιεύματα τοῦ Τύπου τῆς
ἐποχῆς τοῦ θανάτου του, Ἀθήνα 2007, Ν. Παπαδοπούλου, Τά κατά τήν Κηδείαν τοῦ ἀοιδίμου Θ.
Κολοκοτρώνη..., ἐν Ἀθήναις 1843, Χ. Στασινοπούλου, Ὁ ἀληθινός Κολοκοτρώνης. Ἱστορική κριτική μελέτη, Ἀθήνα 1958, Δ. Φωτιάδη, Ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καί τοῦ Πλαπούτα, Ἀθήνα 19663.
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στιγμή, εἶναι ὅτι ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ δέν γνώριζε πολλά γράμματα· μόλις πού
γνώριζε γραφή καί ἀνάγνωση. Ὁ ἴδιος στό σχολιαζόμενο κείμενο χαρακτηρίζει
τόν ἑαυτό του «ἀγράμματο». Ὅμως, ἐνσάρκωνε ὅλη τήν ἐμπειρία τοῦ σκλαβωμένου Γένους καί τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ἐνῶ ἀποφασιστικός ἦταν ὁ
ρόλος του στή θεμελίωση τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους, γι’ αὐτό καί ὁ λόγος
του εἶχε καί ἔχει πάντοτε βαρύνουσα σημασία καί ἀπήχηση.
Ὁ Λόγος στήν Πνύκα ἐκφωνήθηκε ἀπό τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τό ἔτος
1838. Ὁ ἴδιος ἔχει πιά γεράσει –ἰδίως γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς– ὄντας σέ ἡλικία 68 ἐτῶν καί συναισθανόμενος τήν πραγματικότητα αὐτή. Ὁ Καποδίστριας,
τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἔνθερμος ὑποστηρικτής, ἔχει δολοφονηθεῖ (1831) καί ἀπό τό
1833 στόν θρόνο τοῦ μικροῦ νεοσύστατου Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀνέλθει
ὁ Βαυαρός Ὄθων. Ἐπειδή ὅμως ὁ Κολοκοτρώνης δέν διέκειτο εὐμενῶς ἀπέναντι
στήν Ἀντιβασιλεία, χωρίς ὡστόσο νά εἶναι καί ἐναντίον τοῦ βασιλιᾶ, κατόπιν διαφόρων συκοφαντιῶν καί φατριασμῶν συνελήφθη καί καταδικάσθηκε, ἀφοῦ κρίθηκε ἔνοχος ἐσχάτης προδοσίας (1834). Διέφυγε τή θανατική ἐκτέλεση λόγῳ τῆς
ἀπονομῆς χάριτος ἀπό τόν Ὄθωνα, ὅταν ἐνηλικιώθηκε (1835), ὁ ὁποῖος πάντως
στή συνέχεια ἀποκατέστησε καί τιμοῦσε ἰδιαιτέρως τόν μεγάλο ἥρωα.
Στίς 7 Νοεμβρίου 1838 ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἐπισκέφθηκε τό Ἑλληνικό Γυμνάσιο τῆς Ἀθήνας, ὅπου δίδασκε ὁ Γυμνασιάρχης Γεώργιος Γεννάδιος.
Τήν ἡμέρα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Κολοκοτρώνη ὁ Γεννάδιος ἀνέλυε στούς μαθητές του δημηγορία ἀπό τίς Ἱστορίες τοῦ Θουκυδίδη. Ὁ Στρατηγός ἐνθουσιάσθηκε, τόσο ἀπό τό περιεχόμενο τῆς παράδοσης ὅσο καί ἀπό τό πλῆθος τῶν
μαθητῶν, καί ζήτησε νά ἀπευθυνθεῖ καί αὐτός πρός τή νεολαία τῆς πατρίδας,
ἡ ὁποία δέν εἶχε πολλά χρόνια ἐλευθερωθεῖ καί γιά τήν ἐλευθερία τῆς ὁποίας
μποροῦσε νά καυχηθεῖ ὅτι εἶχε βάλει πολύ περισσότερο ἀπό ἕνα λιθαράκι.
Ὁ Γυμνασιάρχης Γεννάδιος δέν μποροῦσε παρά «μέ εὐχαρίστησιν» νά ἱκανοποιήσει τήν ἐπιθυμία τοῦ ἥρωα. Ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου εἰδοποιήθηκαν, ὥστε τήν ἑπομένη (8 Νοεμβρίου), ἡ ὁποία συνέπιπτε μέ τή θρησκευτική ἑορτή τῶν Ταξιαρχῶν, νά εἶναι παρόντες. Ἡ Ὁμιλία πραγματοποιήθηκε
τελικῶς στήν Πνῦκα, ὅπου συνέρρευσε καί πλῆθος κόσμου. Κατά τήν ἐφημερίδα Αἰών, τοῦτο ἐπιβλήθηκε ἀπό τίς συνθῆκες, λόγῳ τῆς στενότητας τοῦ
Γυμνασίου, πολύ περισσότερο καθώς αὐτό πλημμύρισε ἀπό τούς μαθητές καί
τούς καθηγητές2. Ὁ Ἰωάννης Πύρλας3 ἀναφέρει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Στρατηγός ζήτη2

Ἐφημ. Αἰών, ἔτος Α΄, ἀριθ. 15, 13 Νοεμβρίου 1838.

3

Περί τοῦ ἐν Ἑλλάδι ἁρμοδίου πολιτεύματος ὑπό φυσικήν ἔποψιν, ἐν Ἀθήναις 1867, σσ. 31-32.
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σε νά μιλήσει στούς νέους ἀπό τήν Πνύκα. Σέ ἄλλο δημοσίευμα στόν Αἰῶνα
παρατηρεῖται ὅτι «μετά 2000 χρόνους πρῶτος ὁ γέρων οὗτος Στρατηγός ὡμίλησεν ἀπό τοῦ βήματος τῆς Πνυκός πρός τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν...»4.
Τό γεγονός τῆς ἐκφώνησης ἀπό τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τοῦ παρόντος
Λόγου στήν Πνύκα, στίς 8 Νοεμβρίου 1838, ἀρχικῶς δημοσιεύθηκε ὡς εἴδηση
στήν ἐφημερίδα Αἰών5, τήν ὁποία ἵδρυσε καί ἐξέδιδε ὁ Ἰωάννης Φιλήμων. Τό
σχετικό δημοσίευμα ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ὁ Στρατηγός Θ. Κωλοκοτρώνης [sic] ἀνέβη χθές (8 9βρίου) εἰς τό βῆμα
τῆς Πνυκός, καί ὡμίλησε πρός τούς Μαθητάς τοῦ Γυμνασίου, συνελθόντας
ἐκ προειδοποιήσεως τοῦ Γυμνασιάρχου, περί τῶν κακῶν ἀποτελεσμάτων τῆς
διαιρέσεως, περί Θρησκείας, περί ἀγάπης πρός τήν πατρίδα, περί ὑποταγῆς
πρός τόν Βασιλέα, καί περί τῶν ἐλπίδων, ὅσας ὑπόσχεται πρός τήν πατρίδα
ὁ φωτισμός καί ἡ καλή ἀνατροφή των.
Ἐτελείωσε τόν μακρόν καί ἁπλοῦν λόγον του ἀνευφημήσας ὑπέρ τοῦ
Βασιλέως καί τῶν Σοφῶν, οἵτινες φωτίζουσι τήν Νεολαίαν ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς
πατρίδος.
Παρά τούς Μαθητάς συνέρρευσεν εἰς τήν Πνῦκα πλῆθος ἄλλο πολιτῶν
πάσης τάξεως. Παρετηρήθη δέ, ὅτι μετά 2000 χρόνους πρῶτος ὁ γέρων οὗτος
Στρατηγός ὡμίλησεν ἀπό τοῦ βήματος τῆς Πνυκός πρός τήν σπουδάζουσαν
νεολαίαν, μ’ ὅλην τήν ἀθωότητα καί σεμνοπρέπειαν ὑπέρ τῆς Θρησκείας, τοῦ
Βασιλέως καί τῆς Πατρίδος».
Στό ἑπόμενο φύλλο τῆς ἴδιας ἐφημερίδας δημοσιεύθηκε ὁ Λόγος, στό
ἄρθρο μέ τίτλο «Ὁ Κωλοκοτρώνης καί ἡ Πνύξ»6.
Πρίν ἀπό τόν Λόγο δίνεται πάλι τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο ἐκφωνήθηκε:
«Κατά τήν 7 τοῦ 8βρίου7 ὁ Στρατηγός Θ. Κωλοκοτρώνης, Σύμβουλος ἐν
4

Ἐφημ. Αἰών, ἔτος Α΄, ἀριθ. 14, 9 Νοεμβρίου 1838.

5

ὅ.π. παρ.

6

Ἐφημ. Αἰών, ἔτος Α΄, ἀριθ. 15, 13 Νοεμβρίου 1838.

7

Σαφῶς πρόκειται περί τυπογραφικοῦ λάθους. Πρόκειται ὄχι γιά τόν μήνα «8βριο» (=Ὀκτώβριο),
ἀλλά γιά τόν μήνα «9βριο» (=Νοέμβριο), ὅπως συνάγεται καί ἀπό τά συμφραζόμενα. Ἀπό αὐτή
τήν ἐπέμβαση τοῦ δαίμονα τοῦ τυπογραφείου –καί ὄχι μόνο– ἀντιγράφοντας πολλοί συνεχίζουν
τό λάθος: βλ. λ.χ. Ὁ Λόγος τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στήν Πνῦκα, Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν
Ἑλλήνων, [Ἀθήνα 2008], ὅπου στό τέλος τοῦ κειμένου σέ σημείωση ἀναφέρεται ὅτι «ἡ ὁμιλία τοῦ
Θ. Κολοκοτρώνη πραγματοποιήθηκε στήν Πνῦκα στίς 7/10/1838» (σελ. 15), ἐνῶ σέ ἄλλο σημεῖο
τῆς ἴδιας ἔκδοσης (σελ. 7) δίνεται ὡς ἡμερομηνία τοῦ Λόγου ἡ «13 Νοεμβρίου 1838», προφανῶς
ἀπό ἐπίδραση τῆς ἡμερομηνίας δημοσίευσης τοῦ Λόγου. Τό μνημονευθέν φυλλάδιο, τουλάχιστον
παλαιότερα, διενέμετο στούς Ἐφήβους Βουλευτές καί στούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονταν
τή Βουλή.
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ἐνεργείᾳ, ἐπισκεφθείς τό Ἑλληνικόν Γυμνάσιον τῆς Καθέδρας, ἠκροάσθη μίαν
καί ἡμίσειαν ὥραν τόν πεπαιδευμένον Γυμνασιάρχην κ. Γεννάδιον παραδίδοντα.
Ἐνθουσιασθείς καί ἀπό τήν παράδοσιν καί ἀπό τήν θέαν τοσούτων Μαθητῶν,
εἶπε πρός τόν κ. Γεννάδιον, τήν ὁποίαν συνέλαβεν ἐπιθυμίαν τοῦ νά ὁμιλήσῃ,
εἰ δυνατόν, καί ὁ ἴδιος πρός τούς νέους Μαθητάς. Τήν πρότασίν του αὐτήν ἀπεδέχθη ὁ κ. Γυμνασιάρχης μέ τήν μεγαλητέραν εὐχαρίστησιν, καί προσδιώρισε
τήν 10 ὥραν τῆς ἐπιούσης, ὡς ἡμέρας ἑορτασίμου. Ἀλλά τό πλῆθος τῶν
μαθητῶν καί ἡ στενότης τοῦ Γυμνασίου παρεκίνησε τούς Διδασκάλους νά ἐξέλθωσιν εἰς τήν Πνῦκα, ὡς μέρος εὐρύχωρον καί μεμακρυσμένον ὁπωσοῦν.
Τήν ἐπαύριον δύω ἀπεσταλμένοι Μαθηταί ἐπροσκάλεσαν ἀπό τῆς οἰκίας
του τόν Στρατηγόν Κωλοκοτρώνην εἰς τήν Πνῦκα. Οἱ κάτοικοι τῶν Ἀθηνῶν
ἠγνόουν μέχρις ἐκείνης τῆς στιγμῆς τήν περίστασιν ταύτην. Ἅμα ἡ φήμη διεδόθη, συνέρρευσε πλῆθος διαφόρων ἐπαγγελμάτων καί τάξεων ἄνθρωποι. Ὁ
δέ Στρατηγός Κωλοκοτρώνης, περιτριγυρισμένος καί ἀπό τούς Μαθητάς καί
ἀπό τούτους ἐπί τοῦ βήματος τῆς Πνυκός, ὡμίλησε τόν ἀκόλουθον λόγον, τοῦ
ὁποίου ἐγγυώμεθα τό ἀκριβές, καθόσον δυνάμεθα νά ἐνθυμηθῶμεν».
Ὅπως συμπεραίνουμε καί ἀπό τήν τελευταία φράση τοῦ συντάκτη τοῦ
προαναφερθέντος σχολίου, προφανῶς τοῦ ἐκδότη τῆς ἐφημερίδας Ἰωάννου
Φιλήμονος, ὁ Λόγος ἀσφαλῶς δέν ἐκφωνήθηκε ἀκριβῶς στή μορφή καί τήν
ἔκταση αὐτή, πού μᾶς ἔχει παραδοθεῖ. Ὁ δημοσιεύσας αὐτόν φαίνεται ὅτι
κρατοῦσε σημειώσεις καί ἀπέδωσε τόν Λόγο τουλάχιστον στά βασικά του
σημεῖα, ὅπως συνέβαινε στήν ἀρχαιότητα καί τόν Μεσαίωνα. Ἄλλωστε, ὁ
Κολοκοτρώνης δέν ἦταν σέ θέση νά γράψει ὁ ἴδιος ὡς «ἀγράμματος»8. Τό
γεγονός ὅτι δημοσίευσε τόν λόγο λίγες ἡμέρες –μόλις πέντε– μετά τήν ἐκφώνησή του, τοῦ ὁποίου κειμένου ἀσφαλῶς θά λάμβανε γνώση καί ὁ Κολοκοτρώνης, μᾶς ἐγγυᾶται ἀκόμη περισσότερο τήν ἀκρίβεια τῶν βασικῶν σημείων
τοῦ Λόγου καί τῶν σχετικῶν σκέψεων καί ἰδεῶν τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ.
Ὁ Ἰωάννης Πύρλας καί πάλι ἀναφέρει τήν πληροφορία ὅτι στό τέλος τοῦ
Λόγου τοῦ γέροντα Στρατηγοῦ ἕνα σμῆνος τῆς Χωροφυλακῆς ἦλθε γιά νά διαλύσει τή συνάθροιση. Ὁ Κολοκοτρώνης διαβλήθηκε στόν Βασιλιά, ἀλλά χάρη
στήν παρέμβαση τοῦ Γυμνασιάρχη Γενναδίου καί τῶν λοιπῶν καθηγητῶν, οἱ
ὁποῖοι μαρτύρησαν «τό ἀθῶον τῆς πράξεως», δέν δόθηκε συνέχεια καί δέν
ὑπῆρξαν πάλι συνέπειες γιά τόν Γερο-Στρατηγό9.
8

Ὡς γνωστόν, καί τά Ἀπομνημονεύματά του τά ὑπαγόρευσε στόν Γεώργιο Τερτσέτη.

9

Ἰ. Πύρλα, Περί τοῦ ἐν Ἑλλάδι ἁρμοδίου πολιτεύματος ὑπό φυσικήν ἔποψιν, σ. 32.
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Β΄
Ἱστορικά συμπεράσματα συναγόμενα ἀπό τόν Λόγο στήν Πνῦκα
Πρίν ὅμως εἰσέλθουμε στή μεγάλη παρακαταθήκη τοῦ Κολοκοτρώνη, πού
θέλουμε νά ἐξάρουμε στό παρόν, κρίνουμε σκόπιμο νά ὑπογραμμίσουμε μερικά
σημεῖα τοῦ Λόγου του στήν Πνῦκα, τά ὁποῖα σχετίζονται μέ τήν ἱστορική ἔρευνα καί τά προβλήματα πού αὐτή θέτει ὡς πρός τόν Ἑλληνισμό καί τή θέση του
στήν περίοδο τῆς Ὀθωμανοκρατίας καί κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
1. Τό πρῶτο, τό ὁποῖο ἐπισημαίνεται καί προκύπτει ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς
Ὁμιλίας, εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ Κολοκοτρώνη περί τῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ10, πού τόσο στό παρελθόν ὅσο καί σήμερα δέν γίνεται πάντοτε ἀπό
ὅλους ἀποδεκτή. Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἀμφισβήτησης νομίζουμε ὅτι ἦταν
τό ἐπίσημο Μήνυμα Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς πατρίδας μας γιά τήν ἐθνική
10

Ἐνδεικτικῶς βλ. Λ. Βρανούση, «Ἰδεολογικές ζυμώσεις καί συγκρούσεις», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους, ΙΑ΄, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1975, σσ. 433-451, Ἀ. Διαμαντῆ, Ἔθνος καί Θεσμοί στά
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ κανονιστική ἐκτροπή στήν ἑλληνική ἱστοριογραφία, Ἀθήνα 2013,
σσ. 7-83, Ἀ. Καραθανάση, «Ἡ ἐθνική συνείδησή μας κατά τήν Τουρκοκρατία, συνείδηση συμπάσης
τῆς Ρωμιοσύνης», Ἡ ζωή τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἐπί Τουρκοκρατίας. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου,
Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2014, σσ. 21-28, Γ. Καραμπελιᾶ, «Ἡ νεώτερη
ἑλληνική ἱστοριογραφία καί τό ζήτημα τῆς “συνέχειας”», Ἱστοριογραφία καί Πηγές γιά τήν
Ἑρμηνεία τοῦ 1821. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα
2013, 215-233, Χ. Κρικώνη, «Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στή διατήρηση-ἀφύπνιση τῆς
Ἐθνικῆς ἑλληνικῆς συνειδήσεως καί στή διαμόρφωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους», Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καί διαφύλαξη τῆς Ἐθνικῆς Ταυτότητος-Νεομάρτυρες, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός-Ἐπαναστατικά
Κινήματα. Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2015, σσ. 2343, Μ. Μαντουβάλου, «Ἡ διαχρονική γραπτή καί προφορική ἑλληνική γλώσσα, ὡς σταθερό
στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τοῦ τουρκοκρατούμενου καί ἐπαναστατημένου ἑλληνορθόδοξου
Γένους, καί ὡς ἀναιρετικό τῶν ἀμφισβητήσεων τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς συνέχειας. Πρωτογενεῖς
μαρτυρίες», Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί διαφύλαξη τῆς Ἐθνικῆς Ταυτότητος-Νεομάρτυρες, Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός-Ἐπαναστατικά Κινήματα. Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2015, σσ. 57-69, Γ. Μεταλληνοῦ, «Ἡ ἑλληνική ἀρχαιότητα στό λαϊκό κήρυγμα
τῆς δουλείας», Ἡ ζωή τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἐπί Τουρκοκρατίας. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, Ἱ.
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2014, σσ. 35-56, Κ. Σβολοπούλου, «Τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο καί ἡ διαχρονική συνείδηση τοῦ Ἔθνους», Ἡ ζωή τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἐπί
Τουρκοκρατίας. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2014, σσ.
29-34, Ν. Σβορώνου, Τό ἑλληνικό ἔθνος. Γένεση καί διαμόρφωση τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα
2004, καθώς καί τή σχετική βαρυσήμαντη ἐπιστολή τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Κ. Δεσποτοπούλου στήν
ἐφημερίδα Ἡ Καθημερινή τῆς 28.1.2010: https://www.kathimerini.gr/opinion/718467/grammataanagnoston-765/
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ἐπέτειο, ὁ ὁποῖος ἔγραψε ὅτι «ἡ 25η Μαρτίου συμβολίζει τά γενέθλια τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας», μιλῶντας συγχρόνως γιά «γέννηση καί δημιουργία τῆς
ἐθνικῆς μας συλλογικότητας» καί ἀνάδυση «καινούργιου ἔθνους»11.
Ὅμως, πουθενά στόν συγκεκριμένο Λόγο τοῦ Κολοκοτρώνη δέν διαφαίνεται δημιουργία νέου ἑλληνικοῦ ἔθνους στήν Τουρκοκρατία καί τήν Ἐπανάσταση. Ἀντιθέτως, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ αἰσθάνεται ἀπόγονος καί συνεχιστής,
ἀσφαλῶς ὄχι μόνο προσωπικῶς, τῶν μεγάλων ἀνδρῶν τῆς ἀρχαιότητας.
«Παιδιά μου!», ἀρχίζει τόν Λόγο του, «εἰς τόν τόπον τοῦτον ὁποῦ ἐγώ
πατῶ σήμερον, ἐπατοῦσαν καί ἐδημηγοροῦσαν τόν παλαιόν καιρόν ἄνδρες
σοφοί... Ἐγώ ἐπιθυμοῦσα νά σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου! εἰς τήν μεγάλην δόξαν τῶν
προπατόρων μας...». Καί ἀλλοῦ σημειώνει: «Εἰς τόν τόπον, τόν ὁποῖον κατοικοῦμεν, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοί Ἕλληνες, ἀπό τούς ὁποίους καί ἡμεῖς καταγόμεθα καί ἐλάβαμεν τό ὄνομα τοῦτο»12.
Μάλιστα, ὄχι μόνο ἔχει συναίσθηση τῆς συνέχειας αὐτῆς ὁ Στρατηγός, ἀλλά
καί θαυμάζει σέ μέγιστο βαθμό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες, χωρίς νά παύει νά
ἀναφέρεται στό Βυζάντιο, ὄχι ὀνομαστικῶς, ἀλλά γενικότερα ὡς Χριστιανισμό
καί Ἐκκλησία. Θεωρεῖ ἔτσι τούς ἀρχαίους Ἕλληνες «ἄνδρας σοφούς καί
ἄνδρας, μέ τούς ὁποίους δέν εἶναι ἄξιος νά συγκριθῇ, καί οὔτε νά φθάσῃ τά
ἴχνη των». Καί κάνοντας ἕνα βῆμα ἀκόμη, ὑπογραμμίζει: «Ἦτον σοφοί, καί
ἀπό ἐδῶ ἐπῆραν καί ἐδανείσθησαν τά ἄλλα ἔθνη τήν σοφίαν των».
Ἀναφερόμενος δέ λίγο παρακάτω στήν ἀποστολή βιβλίων ἀπό τούς λογίους τοῦ ἐξωτερικοῦ κατά τήν Τουρκοκρατία ἐπισημαίνει:
«...Εὐθύς ὁποῦ κανένας ἄνθρωπος ἀπό τόν λαόν ἐμάνθανε τά κοινά γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτά τά βιβλία, καί ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης, καί ἄλλοι πολλοί παλαιοί μας, καί ἐβλέπαμεν καί εἰς ποίαν κατάστασιν εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τόν νοῦν
νά τούς μιμηθῶμεν, καί νά γείνωμεν εὐτυχέστεροι, καί ἔτζι ἔγινε καί ἐπροώδευσεν ἡ Ἑταιρία».
Δηλαδή, ἡ μελέτη τῆς ζωῆς καί τῆς σκέψης τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἔγινε
μέτρο σύγκρισης, παράδειγμα καί κινητήριος δύναμη γιά τήν καλλιέργεια τῆς
ἰδέας τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς προετοιμασίας τῆς
Ἐπανάστασης.
11

Βλ. https://www.minedu.gov.gr/news/18895-21-03-16-to-minyma-tou-nikou-fili-gia-tin-25i-martiou

12

Οἱ παραπομπές στόν Λόγο ἀκολουθοῦν τό ἀρχικό κείμενο, τό δημοσιευθέν στήν ἐφημερίδα
Αἰών (ἔτος Α΄, ἀριθ. 15, 13 Νοεμβρίου 1838), καθώς στίς μεταγενέστερες ἐκδόσεις τό κείμενο
ἔχει ὑποστεῖ γλωσσική ἐπεξεργασία.
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2. Τό δεύτερο σημεῖο ἀπό τήν Ὁμιλία, τό ὁποῖο θέλουμε νά ὑπογραμμίσουμε, εἶναι ἡ ἀναφορά της στόν χαρακτῆρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ
182113. Ἀρκετό μελάνι ἔχει χυθεῖ περί αὐτοῦ. Σημασία ὅμως δέν ἔχει τί λέμε καί
τί γράφουμε ἐμεῖς σήμερα γιά τό ζήτημα αὐτό, μέσα ἀπό τήν ἀσφάλεια τῶν
γραφείων μας καί συχνά πρός ἱκανοποίηση τῶν ἰδεοληψιῶν μας, ἀλλά τί
λέγουν οἱ ἴδιοι οἱ πρωταγωνιστές· καί αὐτοί, κατά κύριο λόγο θεωροῦν τόν
Ἀγῶνα τοῦ 1821 ὄχι κοινωνικοοικονομικό καί ταξικό, ὅπως ὑποστηρίζεται ἐνίοτε, ἀλλά ἐθνικοαπελευθερωτικό καί καρπό σύμπνοιας τῶν Ἑλλήνων.
Ἀσφαλῶς, σέ ἕνα τέτοιο γεγονός συνέβαλαν καί κοινωνικοί, οἰκονομικοί καί
διάφοροι ἄλλοι λόγοι. Πρωτίστως ὅμως ὁ Ἀγώνας ἦταν γιά τήν ἀπελευθέρωση
τῆς πατρίδας, μετά τή μακροχρόνια δουλεία καί τά δεινά πού ὑφίσταντο ἐν
προκειμένῳ οἱ Ἕλληνες ἀπό τούς Ὀθωμανούς. Μαρτυρεῖ χαρακτηριστικά
στήν παροῦσα Ὁμιλία του ὁ Κολοκοτρώνης:
«Ὅταν ἀποφασίσαμεν νά κάμωμεν τήν Ἐπανάστασιν, δέν ἐσυλλογισθήκαμεν, οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πώς δέν ἔχομεν ἅρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι
ἐβαστοῦσαν τά κάστρα καί τάς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε ποῦ
πᾶτε ἐδῶ νά πολεμήσετε μέ σιταροκάραβα βασέλα· ἀλλ’ ὡς μία βροχή ἔπεσεν
εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καί ὅλοι, καί οἱ Κληρικοί, καί
οἱ Προεστοί, καί οἱ Καπεταναῖοι, καί οἱ Πεπαιδευμένοι, καί οἱ Ἔμποροι,
μικροί καί μεγάλοι ὅλοι ἐσυμφωνήσαμεν εἰς αὐτόν τόν σκοπόν, καί ἐκάμαμεν
τήν Ἐπανάστασιν».
Καθίσταται σαφές στό ἀπόσπασμα αὐτό, ὅτι ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, δέν ἐξαιρεῖ καμία «τάξη» τῆς ἐποχῆς, μέ κριτήρια κοινωνικά καί οἰκονομικά καί μέ
βάση τίς ἐπικρατοῦσες συνθῆκες τοῦ ὑποδούλου Γένους, ἀπό τή συμμετοχή
της στόν Ἀγώνα. Φυσικῶς καί ὑπῆρχαν προβλήματα, πού ἐπέβαλαν οἱ
συνθῆκες δουλείας γιά ὅλους, ὅμως ὅλοι μαζί συνέβαλαν στό μεγάλο κατόρθωμα τοῦ 182114.
13
Σχετικῶς βλ., μεταξύ ἄλλων, Γ. Κορδάτου, Ἡ κοινωνική σημασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
τοῦ 1821, Ἀθῆναι 1924, Π. Πιζάνια, «Ἐπανάσταση καί Ἔθνος. Μιά ἱστορική-κοινωνιολογική
προσέγγιση τοῦ ’21», Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770-1821, τόμ. 3ος, Ἑλληνικά Γράμματα, Ἀθήνα
2003, σσ. 33-52, Π. Τζερμιᾶ, «Τό ἀθάνατο κρασί τοῦ ’21-Διαλογισμοί γιά τήν ἀνθρωπιστική διάσταση
τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας», Ἱστοριογραφία καί Πηγές γιά τήν Ἑρμηνεία τοῦ 1821. Πρακτικά Α΄
Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2013, σσ. 35-38.
14
Μάλιστα, στά Ἀπομνημονεύματά του μέ γλώσσα κρυστάλλινη –καί προφητικῶς θά λέγαμε– ὁ
ἥρωας διασαφηνίζει ὅτι «ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ καμμιάν ἀπ’ ὅσαις γίνονται
τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώπην», τίς ὁποῖες εὐρωπαϊκές ἐπαναστάσεις χαρακτηρίζει ὡς «ἐμφυλί-
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3. Ἐπειδή πολλά ἔχουν λεχθεῖ καί γραφεῖ κατά καιρούς γιά τόν ρόλο τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ Κλήρου τό 182115, δέον νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι στό προηγούμενο ἀπόσπασμα τοῦ Λόγου ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἐξαιρεῖ ἀπό τή συμμετοχή στήν Ἐπανάσταση τόν Κλῆρο, τόν ὁποῖο θεωρεῖ ἰδιαίτερη «τάξη», ἐνῶ
βλέπει τόν Ἀγῶνα συγχρόνως ἐθνικό καί θρησκευτικό: «Ὅταν ἐπιάσαμεν τά
ἅρματα, εἴπαμεν πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος».
Ἀκόμη, στήν Ὁμιλία ἐμφαίνεται ἡ δύναμη τῆς πίστης γιά τούς Ἕλληνες
στίς περιόδους τῆς δουλείας καί τῆς Ἐπανάστασης. Ἔτσι, ἀναφερόμενος στίς
θανατώσεις καί τήν προσπάθεια ἐξισλαμισμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς Ὀθωμανούς, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ ἐπισημαίνει: «Τόν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τόν σταυρόν του ἔκαμε...». Διαφαίνεται, ἐπίσης, στό κείμενο ἡ ἁπλή, λαϊκή, γνήσια
ἑλληνόρθοδοξη θρησκευτικότητα τοῦ Κολοκοτρώνη. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ
ἀναφορά του, ἔστω ἐπιγραμματικῶς, στό ἔργο τῶν Ἀποστόλων καί στήν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ, καταδεικνύοντας μάλιστα καί τή διαφορά μεταξύ
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί τῆς χριστιανικῆς θρησκείας.
4. Περίοπτη θέση μεταξύ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στή διαφύλαξη τῆς
ἑλληνικῆς αὐτοσυνειδησίας καί στήν προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης κατά
τήν Τουρκοκρατία, ἐπιφυλάσσει ὁ Κολοκοτρώνης στούς Ἕλλληνες τῆς Διασπορᾶς καί κυρίως στούς λογίους αὐτῆς16. Οἱ τελευταῖοι βοήθησαν, κατ’
ους πολέμους», καθώς ἦταν «ἐναντίον τῶν διοικήσεών των». Ἀντιθέτως, τονίζει μέ ἔμφαση ὅτι ἡ
Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἦταν «δίκαιη», «ἔθνος μέ ἄλλο ἔθνος, ἦτον μέ ἕνα λαόν ὁποῦ ποτέ δέν
ἠθέλησε νά ἀναγνωρισθῇ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νά ὁρκισθῇ, παρά μόνον ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία»: Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836, σ. 190.
15

Ἐπ’ αὐτοῦ ἐνδεικτικῶς δές Τ. Γριτσοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία εἰς τόν Ἀπελευθερωτικόν Ἀγῶνα,
Ἀνάτυπο, Ἀθῆναι 1971, Ἀ. Κονταλῆ, Ἡ συμμετοχή τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κλήρου στά ἐπαναστατικά κινήματα τῆς Τουρκοκρατίας (1453-1821), Ἀθήνα 2020, Χ. Κρικώνη, Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πρωταγωνιστής τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821. Κληρικοί Νεομάρτυρες-Ἐθνομάρτυρες, Θεσσαλονίκη 1991, Γ. Μεταλληνοῦ, «Τό ’21 καί οἱ συντελεστές του. Ἀμφισβητήσεις καί ἐπακριβώσεις»,
Ἐκκλησία 68 (1991) σσ. 152-154, 185-188, 240-243, 262-265, Ἠ. Οἰκονόμου (ἐπιμ.), Κείμενα Πίστεως καί Ἐλευθερίας (Αὐθεντικαί μαρτυρίαι ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων Ἑλλήνων περί τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821), Ἀθῆναι 1985, Δ. Πανοπούλου, Ὁ Κλῆρος στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 ἀπό ἀνέκδοτα ἔγγραφα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, Πάτρα 2001, καθώς καί τόν τόμο Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καί διαφύλαξη τῆς Ἐθνικῆς Ταυτότητος-Νεομάρτυρες, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός-Ἐπαναστατικά
Κινήματα. Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2015.
16
Γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς Διασπορᾶς βλ. Ἀ. Βακαλοπούλου, «Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Διασπορᾶς»,
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ΙΑ΄, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1975, σσ. 231-243, D. Brewer,
Ἑλλάδα 1453-1821. Οἱ ἄγνωστοι αἰῶνες, μετάφρ. Ν. Γάσπαρη, Ἀθήνα 2018, σσ. 289-306, Δ.
Ζακυθηνοῦ, Ἡ Τουρκοκρατία. Εἰσαγωγή εἰς τήν Νεωτέραν Ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐκδ. Βαγιο-
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αὐτόν, κυρίως μέ τό νά μεταφράζουν καί νά στέλνουν βιβλία στήν Ἑλλάδα,
μέσα ἀπό τά ὁποῖα οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες καλλιεργοῦνταν καί μάθαιναν
τήν ἱστορία τους, μελετῶντας δέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους παραδειγματίζονταν καί ἀφυπνίζονταν:
«Εἰς αὐτήν τήν δυστυχισμένην κατάστασιν μερικοί ἀπό τούς φυγάδας
γραμματισμένους ἐμετάφραζαν καί ἔστελναν εἰς τήν Ἑλλάδα Βιβλία· καί εἰς
αὐτούς πρέπει νά χρεωστοῦμεν εὐγνωμοσύνην, διότι εὐθύς ὁποῦ κανένας
ἄνθρωπος ἀπό τόν λαόν ἐμάνθανε τά κοινά γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτά τά
βιβλία, καί ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης, καί ἄλλοι πολλοί παλαιοί μας, καί ἐβλέπαμεν καί εἰς ποίαν κατάστασιν εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τόν νοῦν νά τούς μιμηθῶμεν,
καί νά γείνωμεν εὐτυχέστεροι, καί ἔτζι ἔγινε καί ἐπροώδευσεν ἡ Ἑταιρία».
Ὁ ἴδιος ὁ Κολοκοτρώνης, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε ἀπό τά Ἀπομνημονεύματά
του, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἔμαθε γραφή καί ἀνάγνωση μέσα ἀπό τά ἐκκλησιαστικά
βιβλία (Ψαλτήριο, Ὀκτώηχο, Μηναῖα) καί τίς διάφορες προφητεῖες τῆς ἐποχῆς,
ὅπως καί οἱ περισσότεροι ὑπόδουλοι ἀπό ὅσους κατάφεραν νά μάθουν λίγα
γράμματα, ὅταν ἀργότερα πῆγε στή Ζάκυνθο, βρῆκε καί διάβασε μία ἱστορία
τῆς Ἑλλάδας στήν «ἁπλοελληνικήν», τό μυθιστόρημα Ἀριστομένης καί Γοργώς (τοῦ Λαφοντέν) καί τήν ἱστορία τοῦ Σκεντέρμπεη17, ἐνῶ ἐξαίρει καί τή
σημασία τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης γιά τήν καλλιέργεια τῶν ὑποδούλων καί
τήν πνευματική ἀφύπνισή τους: «Ἡ Γαλλική ἐπανάστασις καί ὁ Ναπολέων
ἔκαμε, κατά τήν γνώμην μου, νά ἀνοίξῃ τά μάτια τοῦ Κόσμου»18. Ὡστόσο,
νάκης, χ.τ.χ., σσ. 62-69, Ὄ. Κατσιαρδῆ-Hering, «Ἡ Ἑλληνική Διασπορά», Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770-2000, τόμ. 1ος, Ἑλληνικά Γράμματα, Ἀθήνα 2003, σσ. 87-112, Ἀ. Κούκου, «Ἡ συμβολή
τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς κατά τήν ἔκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί ἡ ἐπιχειρηματολογία γιά τή νομιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγώνα», Ὁ διεθνής περίγυρος καί ὁ Φιλελληνισμός
κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2017, σσ. 35-43, Ν. Τωμαδάκη, Ἡ συμβολή τῶν Ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ Ἐξωτερικοῦ
εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐλευθερίας, Ἀθῆναι 1953, Ἰ. Χασιώτης, Ἐπισκόπηση τῆς Ἱστορίας τῆς Νεοελληνικῆς Διασπορᾶς, Θεσσαλονίκη 1993.
17
Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836, σσ.
48-49. Ὅλα αὐτά τά βιβλία προέρχονταν ἀπό μεταφράσεις: Δ. Δημητροπούλου, «Τί διάβαζε ὁ
Κολοκοτρώνης;» Ἱστορικά, τόμ. 29, τεῦχ. 56, Ἰούνιος 2012, σσ. 226-232. Ἄξια προσοχῆς ἐπίσης
εἶναι ἡ χρήση παρατατικοῦ χρόνου στή σχετική περικοπή: «Τά βιβλία ὁποῦ ἐδιάβαζα συχνά ἦτον
ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἱστορία τοῦ Ἀριστομένη καί Γοργώ καί ἡ ἱστορία τοῦ Σκεντέρμπεη» (Θ.
Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836, σ. 49). Αὐτό
σημαίνει ὅτι ἐπανειλημμένως διάβαζε τά βιβλία αὐτά. Ἑπομένως, καί μέσῳ αὐτῶν καλλιεργοῦσε
τήν ἐθνική του συνείδηση καί τήν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας.
18

Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836, σ. 49.
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αὐτή ἡ ἐπίδραση τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης στούς
ὑποδούλους Ἕλληνες, καί ὅπως φαίνεται καί στόν ἴδιο τόν Κολοκοτρώνη, δέν
συνεπάγεται ὑποχρεωτικῶς καί τήν ἄρνηση τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ
χαρακτήρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 καί τῶν λοιπῶν θεμελιωδῶν
ἀξιῶν καί ἰδανικῶν τῶν ὑποδούλων.
5. Στό σχολιαζόμενο κείμενο, ἐπιβεβαιώνονται καί διάφορες ἄλλες ἱστορικές πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μερικές φορές προβληματίζουν τήν ἔρευνα καί γιά
τίς ὁποῖες ἐκφράζονται ἀμφισβητήσεις, ἀπό εἰδικούς καί μή. Ἔτσι:
α. Διάχυτη εἶναι στόν Λόγο ἡ ἄποψη ὅτι ἡ γενική κατάσταση ἐπί Τουρκοκρατίας γιά τούς ὑποδούλους Ἕλληνες δέν ἦταν εὐχάριστη καί δέν μποροῦσε
νά γίνει ἀποδεκτή, ὅπως εἶναι φυσικό, οὔτε οἱ Ἕλληνες ἀπέλαυαν μόνο
δικαιώματα καί ἐλευθερίες. Διαφορετικῶς, δέν θά ἀναλάμβαναν τό παράδοξο
ἐγχείρημα τῆς ἐξέγερσης. Συμφώνως πρός τό κείμενο, «οἱ Μουσουλμάνοι ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διά νά ἀλλάξῃ ὁ λαός τήν πίστιν του. Ἔκοψαν γλώσσαις, πολλούς ἀνθρώπους19, ἀλλά ἐστάθη ἀδύνατον νά τό κατορθώσουν· Τόν
ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τόν σταυρόν του ἔκαμε...». Γι’ αὐτό καί «τό καλήτερον
μέρος τῶν πολιτῶν», ἐννοώντας τούς «ἐμπόρους καί τούς Προκομμένους»,
«μήν ὑποφέροντες τόν ζυγόν, ἔφευγαν, καί οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν τά
βιβλία καί ἔφυγαν ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν πατρίδα των... Καί μερικοί μήν ὑποφέροντες τήν τυραννίαν τοῦ Τούρκου, καί βλέποντας ταῖς δόξαις καί τάς ἡδονάς, ὁποῦ ἀπελάμβαναν αὐτοί, ἄφιναν τήν πίστιν τους καί ἐγίνοντο Μουσουλμᾶνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέραν ὁ λαός ἐλύγνευε καί ἐπτώχυνεν».

Γιά τό ζήτημα τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ ἐνδεικτικῶς βλ. Κ. Δημαρᾶ, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ἀθήνα 19854, Μ. Μαντουβάλου, «Οἱ ἐγκωμιαστές τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, δεινοί τιμητές καί πλαστογράφοι τῆς Ἑλληνικῆς», Ἱστοριογραφία καί Πηγές γιά τήν
Ἑρμηνεία τοῦ 1821. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα
2013, σσ. 121-155, ὅπως καί τούς τόμους Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Ὄψεις, Τομές, Διερευνήσεις.
Διεθνής Ἡμερίδα (Ἀθήνα, 22 Μαΐου 2017), ἐπιμ. Γ. Ματσοπούλου, Ἀθήνα 2020 καί Ἑλληνικός
καί Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἀθήνα 2016.
19
Σέ μεταγενέστερες ἐκδόσεις μπροστά ἀπό τίς λέξεις «πολλούς ἀνθρώπους» τίθεται ἡ πρόθεση
«εἰς», ὁπότε ἡ φράση μετατρέπεται σέ ἐμπρόσθετο προσδιορισμό: «εἰς πολλούς ἀνθρώπους».
Θεωροῦμε ὡστόσο ὅτι ἡ γραφή τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου μέ τό κόμμα πρίν ἀπό τίς παραπάνω λέξεις
εἶναι ὀρθότερη, ὁπότε ἡ λέξη «ἀνθρώπους» θεωρεῖται ἀντικείμενο τοῦ ρήματος «κόπτω» καί ἡ
ἔννοια γίνεται «πολλούς ἀνθρώπους ἔκοψαν», ἔσφαξαν. Τοῦτο ἐνισχύεται καί ἀπό τά συμφραζόμενα, καθώς λίγο παρακάτω διαβάζουμε: «Τόν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τόν σταυρόν του ἔκαμε...».
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β. Εἰδικῶς ἡ μορφωτική κατάσταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπί Τουρκοκρατίας20,
ὅπως συνάγεται ἀπό τόν Λόγο, ἦταν χαμηλοῦ ἐπιπέδου, καθώς οἱ μορφωμένοι Ἕλληνες ἀμέσως μετά τήν Ἅλωση, ὅπως μόλις ἀναφέρθηκε, ἔφυγαν «καί
ἔτζι ἔμεινεν ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπό τά μέσα τῆς προκοπῆς ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάστασιν, καί αὐτή αὔξανε καθ’ ἡμέραν χειρότερα· διότι, ἄν
εὑρίσκετο μεταξύ τοῦ λαοῦ κανείς μέ ὀλίγην μάθησιν, τόν ἐλάμβανεν ὁ
Κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἤ ἐσύρετο ἀπό τόν ἔμπορον τῆς Εὐρώπης ὡς
βοηθός του, ἤ ἐγίνετο γραμματικός τοῦ Προεστοῦ...».
Ἐξ οὗ καί ἡ ὕπαρξη ἀνάγκης σχετικοῦ ὑλικοῦ καί βιβλίων, κενό τό ὁποῖο,
ὅπως ἤδη ἐλέχθη, ἀναπλήρωνε ἡ ἀποστολή βιβλίων ἀπό τή Διασπορά.
6. Γνωρίζοντας τίς ἀρνητικές συνέπειες τῆς ἀκυβερνησίας καί τῆς διχόνοιας
μεταξύ τῶν Ἑλλήνων, τόσο στά χρόνια τῆς δουλείας ὅσο καί κατά τήν Ἐπανάσταση, ὁ Κολοκοτρώνης στήν Ὁμιλία του τάσσεται ὑπέρ τοῦ ἐπικρατοῦντος τότε πολιτεύματος. «Χρειάζεται καί ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας»,
προτρέπει, ἡ ὁποία στήν προκειμένη περίπτωση ἦταν συνυφασμένη μέ τή
Βασιλεία τοῦ Ὄθωνα. Αὐτό δέν σήμαινε κατ’ ἀνάγκην ὅτι ἡ ἐπικράτηση τοῦ
πολιτεύματος τῆς βασιλείας ἦταν καί ἡ ἐνδόμυχη ἐπιθυμία τοῦ ἥρωα. Ὅμως,
ἐκείνη τή στιγμή δέν ὑπῆρχε ἄλλη λύση. Γι’ αὐτό καί ἐξαίρει τό πολίτευμα τοῦ
Ὄθωνα, γιατί μετά τόν Ἀγῶνα, τόν ἐμφύλιο σπαραγμό καί τίς συνέπειές τους,
πλέον «τά πράγματα ἡσυχάζουν, καί τό ἐμπόριον, καί ἡ γεωργία, καί αἱ τέχναι
ἀρχίζουν νά προοδεύουν, καί μάλιστα ἡ παιδεία», ζητώντας «τήν ὑποστήριξιν
τοῦ Θρόνου». Καί κλείνει τήν Ὁμιλία μέ τήν ἐπευφημία, μεταξύ ἄλλων, τοῦ
βασιλιᾶ Ὄθωνα: «Ζήτω ὁ βασιλεύς μας Ὄθων»!
20

Γιά τό ζήτημα τῆς παιδείας καί δή τῆς ἐκπαίδευσης τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας βλ. μεταξύ
ἄλλων Ἑ. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «”Πρός ψυχικήν ὠφέλειαν καί ἐπίδοσιν τοῦ ἡμετέρου
γένους”. Οἱ ἀντιλήψεις γιά τήν παιδεία κατά τήν Τουρκοκρατία», Ἡ ζωή τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων
ἐπί Τουρκοκρατίας. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα
2014, σσ. 211-255, Ἄ. Ἀγγέλου, Τό Κρυφό Σχολειό. Χρονικό ἑνός μύθου, Ἀθήνα 19992, D. Brewer,
Ἑλλάδα 1453-1821. Οἱ ἄγνωστοι αἰῶνες, 167-174, Ἀ. Διαμαντῆ, Ἔθνος καί Θεσμοί στά χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας. Ἡ κανονιστική ἐκτροπή στήν ἑλληνική ἱστοριογραφία, σσ. 120-153, Τ. Εὐαγγελίδου, Ἡ Παιδεία ἐπί Τουρκοκρατίας (Ἑλληνικά Σχολεῖα ἀπό τῆς Ἁλώσεως μέχρι Καποδιστρίου),
Α΄-Β΄, ἐν Ἀθήναις 1936, Ν. Ζαχαροπούλου, Ἡ παιδεία στήν Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1998, Γ.
Καραμπελιᾶ, «Τό κρυφό Σχολειό, οἱ Ἕλληνες διαφωτιστές τοῦ 19ου αἰώνα καί ἡ ἀποδομητική
ἱστοριογραφία τῆς ὕστερης μεταπολίτευσης», Ἑλληνικός καί Εὐρωπαϊκός. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2016, σσ. 119-143, Κ. Λάππα, «Ἡ Ἐκπαίδευση. Ὀργάνωση καί λειτουργία τῶν σχολείων 1770-1821», Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770-2000,
τόμ. 2ος, Ἑλληνικά Γράμματα, Ἀθήνα 2003, σσ. 75-100, Π. Παπαρούνη, Τουρκοκρατία, Ἀθήνα 2011,
370-383, Μ. Στασινοπούλου, «Ἡ περί τῆς παιδείας μέριμνα τοῦ ἀγωνιζομένου ἔθνους καί τό
πρῶτον Πανεπιστήμιον», Νέα Ἑστία, τόμ. 88ος, τεῦχ. 1043, Χριστούγεννα 1970, σσ. 40-50.

65

ΠΕΤΡΑΚΟΣ 55-70.qxp_Layout 1 12/11/2021 20:13 Page 66

ΜΕΡΟΣ Α´. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 - ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ Β´

7. Καθώς καί ἡ μορφή τοῦ Κολοκοτρώνη ἔχει ἐνίοτε ἔντονα ἀμφισβητηθεῖ,
ἄς προβληματίσει ἡ ἀποδοχή του ἀπό τόν Γυμνασιάρχη Γεννάδιο, ὁ ὁποῖος
ἔκρινε ὅτι οἱ μαθητές του θά ὠφελοῦνταν ἀπό τίς συμβουλές τοῦ «ἀγράμματου» Στρατηγοῦ, ὥστε καί νά τόν δεχθεῖ σέ ἐπίσκεψη στό Γυμνάσιό του καί
νά ὁμιλήσει στήν Πνῦκα, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀποδοχή του ἀπό τόν λαό τῆς
Ἀθήνας, καθώς πλῆθος συνέρρευσε γιά νά ἀκούσει τόν γέροντα ἥρωα, ὅταν
πληροφορήθηκαν τί συμβαίνει: «Παρά τούς μαθητάς συνέρρευσεν εἰς τήν
Πνῦκα πλῆθος ἄλλο πολιτῶν πάσης τάξεως»21.
Γι’ αὐτό, κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐπισημάνσεων, θεωροῦμε ὅτι δέν χρειάζεται νά ξαναγράψουμε οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες τήν Ἱστορία μας, ὅπως ἐνίοτε
προτείνεται, ἀλλά μᾶλλον νά τή μελετήσουμε ἐκ νέου, σκύβοντας μέ τή δέουσα προσοχή στά κείμενα καί τίς πηγές της, ἐμπνεόμενοι ἀπό τίς ἀξίες καί τά
ἰδανικά τῶν Ἀγωνιστῶν καί τῶν Ἑλλήνων τῆς περιόδου ἐκείνης καί ἀποφεύγοντες τά λάθη καί τά ἐλαττώματά τους.

Γ΄
Παρακαταθήκη τοῦ Κολοκοτρώνη στήν ἑλληνική νεολαία
Ὅμως, τή μεγάλη παρακαταθήκη τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ στήν ἑλληνική νεολαία τῆς ἐποχῆς του καί δι’ αὐτῆς πρός ὅλους τούς ἐπιγενομένους του Ἕλληνες
θεωροῦμε ὅτι ἀποτελοῦν τά παρακάτω τέσσερα σημεῖα ἀπό τόν Λόγο στήν
Πνύκα. Οἱ παραινέσεις αὐτές, θεωρεῖ ὁ ἴδιος, θά βοηθοῦσαν τούς νέους ὄχι μόνο
στήν προσωπική τους ζωή, ἀλλά καί γενικότερα θά συνέβαλαν στήν πρόοδο
τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδας, πού ἦταν καί εἶναι πάντοτε τό ζητούμενο.
1. Ἡ πρώτη σπουδαία παραίνεση-παρακαταθήκη τοῦ Κολοκοτρώνη πρός
τήν ἑλληνική νεολαία εἶναι ἡ ἀποφυγή τῆς διχόνοιας καί ἡ ἐπιδίωξη τῆς ὁμόνοιας στή ζωή τους. Ὁ ἴδιος ἔζησε τή δυσκολία τῆς συνεννόησης στήν προετοιμασία τοῦ Ἀγῶνα καί κυρίως τή μεγάλη διχόνοια κατ’ αὐτόν. Ἐξ αἰτίας
αὐτῆς τῆς διχόνοιας κινδύνευσε σοβαρότατα ἡ θετική ἔκβαση τῆς Ἐπανάστασης22. Σημειώνει μέ ἔμφαση:
21

Ἐφημ. Αἰών, ἔτος Α΄, ἀριθ. 14, 9 Νοεμβρίου 1838.

22

Γιά τό ζήτημα τῆς διχόνοιας καί τῶν ἐμφυλίων πολέμων κατά τήν Ἐπανάσταση ἐνδεικτικῶς
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«Εἰς τόν πρῶτον χρόνον τῆς ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλην ὁμόνοιαν, καί
ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι... καί, ἄν αὐτή ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσεν ἀκόμη δύω χρόνους, ἠθέλαμεν κυριεύσει καί τήν Θεσσαλίαν καί τήν Μακεδονίαν, καί ἴσως
ἐφθάναμεν καί ἕως εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Τόσον τρομάξαμεν τούς Τούρκους, ὅπου ἤκουαν Ἕλληνα καί ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά· ἑκατόν Ἕλληνες
ἔβαζαν πέντε χιλιάδας ἐμπρός, καί ἕνα καράβι, μίαν ἁρμάδα. Ἀλλά δέν ἐβάσταξεν· ἦλθαν μερικοί καί ἠθέλησαν νά γένουν μπαρμπέριδες εἰς τοῦ κασίδη
τό κεφάλι· μᾶς πονοῦσε τό μπαρμπέρισμά τους· μά τί νά κάμωμεν; Εἴχαμεν
καί αὐτουνῶν τήν ἀνάγκην· Ἀπό τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καί ἐχάθη ἡ πρώτη
προθυμία καί ὁμόνοια... Ἀλλ’ ἐπειδή εἴμεθα εἰς τέτοιαν κατάστασιν, ἐξ αἰτίας
τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσεν ἡ Τουρκιά ἐπάνω μας καί κοντέψαμε νά χαθοῦμεν·
καί εἰς τούς στερηνούς ἑπτά χρόνους δέν κατωρθώσαμε μεγάλα πράγματα».
Μάλιστα, ὁ Στρατηγός ἀναφέρεται καί στίς διχόνοιες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων,
ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων ἦλθαν οἱ διάφορες κατακτήσεις: «Οἱ παλαιοί
Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τήν διχόνοιαν καί ἐτρώγοντο μεταξύ
των, καί ἔτζι ἔλαβον καιρόν πρῶτα οἱ Ρωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι, καί τούς
ἐκυρίευσαν καί τούς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν καί οἱ Μουσουλμᾶνοι...»23.
Καί λίγο πρίν κλείσει τήν Ὁμιλία του συγκεφαλαιώνει:
«Σᾶς εἶπα, ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καί ἐγνώρισα, διά νά ὠφεληθῆτε ἀπό
τά ἀπερασμένα καί ἀπό τά κακά ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τήν ὁποίαν
νά ἀποστρέφεσθε καί νά ἔχετε ὁμόνοιαν».
Γι’ αὐτό καί πεποίθησή του κατακλείοντας τήν Ὁμιλία εἶναι ὅτι ἡ ὁμόνοια
δέον νά ἀποτελεῖ τό πρωταρχικό θεμέλιο γιά τή νεοσύστατη Ἑλλάδα, ἐφ’ ὅσον
ἐπιθυμοῦσε νά ἔχει μέλλον, καί μάλιστα ἐλπιδοφόρο.

δές Ν. Ροτζώκου, «Οἱ Ἐμφύλιοι Πόλεμοι. Τό ζήτημα τῆς ἐξουσίας στήν Ἐπανάσταση», Ἱστορία
τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770-2000, τόμ. 3ος, Ἑλληνικά Γράμματα, Ἀθήνα 2003, σσ. 143-170, τοῦ
ἰδίου, Ἐπανάσταση καί Ἐμφύλιος Πόλεμος στό Εἰκοσιένα, Ἀθήνα 20162, καθώς καί τόν τόμο Οἱ
Μεγάλες Προσωπικότητες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁμοψυχία καί διχόνοια κατά τήν
Ἐπανάσταση. Πρακτικά Η΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2020.
23

Γιά τή διχόνοια ὡς ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους διαχρονικῶς βλ. τίς συμβολές τῶν Ὄ. Δάσιου, «Ὁμοψυχία καί Διχόνοια. Διαχρονικές ἀλληλοπεριχωρούμενες ἰδιότητες τῆς
ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους μας: Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας καί μάχη στά Δερβενάκια. Θεμιστοκλῆς
καί Εὐρυβιάδης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης» καί Ἀ. Νικολαΐδη,
«Ἡ διχόνοια ὡς βασική ἀρνητική σταθερά τοῦ Ἑλληνισμοῦ», στόν τόμο Οἱ Μεγάλες Προσωπικότητες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁμοψυχία καί διχόνοια κατά τήν Ἐπανάσταση. Πρακτικά
Η΄ Συνεδρίου, Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2020, στίς σελίδες 577-593 καί 337347 ἀντιστοίχως. Πρβλ. Δ. Σολωμοῦ, Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν, στροφές 144-150.
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2. Ἡ δεύτερη μεγάλη προτροπή-παρακαταθήκη τοῦ Κολοκοτρώνη πρός
τούς νέους εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς πίστης τους, ἐννοῶντας ἀσφαλῶς τήν
Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Ἤδη ἐπισημάνθηκε ἡ ὁμολογία τοῦ ἰδίου ὅτι ὁ
Ἀγώνας τοῦ 1821 ἦταν «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», καί μάλιστα «πρῶτα
ὑπέρ Πίστεως». Ἄξιον προσοχῆς ἐπίσης εἶναι ὅτι ὁμιλεῖ ὄχι μόνο γιά διαφύλαξη τῆς πίστης, ἀλλά καί γιά στερέωσή της:
«Πρέπει νά φυλάξετε τήν Πίστιν σας, καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμεν τά ἅρματα, εἴπαμεν πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος».
Καί αἰτιολογεῖ τήν ἄποψή του αὐτή ὡς ἑξῆς: «Ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου
ἔχουν καί φυλάττουν μίαν Θρησκείαν».
3. Τρίτη σημαντική συμβουλή πρός τούς νέους εἶναι ἡ ἐπιδίωξη τῆς μόρφωσης καί τῆς παιδείας. Ἤδη ἐνωρίτερα περιέγραψε τήν ἔλλειψη μορφωμένων ἀνθρώπων στόν Ἑλληνισμό ἐπί Τουρκοκρατίας, ἐνῶ εἶχε καί ὁ ἴδιος προσωπική, ἀρνητική πείρα, καθότι δέν ἦταν ἰδιαιτέρως γραμματισμένος. Γι’ αὐτό
καί προτρέπει τούς νέους ὄχι ἁπλῶς νά σπουδάζουν, ἀλλά καί νά ἀφοσιώνονται στίς σπουδές τους ἀποκλειστικῶς:
«Νά δοθῆτε εἰς τάς σπουδάς σας, καί καλήτερα νά κοπιάσετε ὀλίγον δύω
καί τρεῖς χρόνους, καί νά ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τό ἐπίλοιπον τῆς ζωῆς σας,
παρά νά περάσετε τεσσάρους πέντε χρόνους τήν νεότητά σας, καί νά μείνετε
ἀγράμματοι, νά σκλαβωθῆτε εἰς τά γεράματά σας. Νά ἀκούετε τάς συμβουλάς
τῶν διδασκάλων καί γεροντοτέρων, καί, κατά τήν παροιμίαν, μύρια ἤξευρε καί
χίλια μάθενε».
Ἰδιαίτερη δέ σημασία ἔχει ἡ ἄποψή του ὅτι ἡ πρόοδος καί ἡ μόρφωση ἑνός
ἀνθρώπου δέν ἀναφέρεται μόνο στήν ἀτομική του προκοπή, ἀλλά πρέπει νά
ἐντάσσεται μέσα στό πλαίσιο τῆς κοινωνίας καί ὅτι ἡ πρόοδος καί ἡ εὐημερία
ἀτόμου-πολίτη καί κοινωνίας-κράτους βρίσκονται σέ ἀλληλεξάρτηση:
«Ἡ προκοπή σας καί ἡ μάθησίς σας νά μήν γείνῃ σκεπάρνι μόνον διά τό
ἄτομόν σας, ἀλλά νά κοιτάζῃ τό καλόν τῆς Κοινότητος, καί μέσα εἰς τό καλόν
αὐτό εὑρίσκεται καί τό δικόν σας».
4. Τέλος, θεωροῦμε ὅτι στόν Λόγο τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ ὑπάρχει μία ἀκόμη, τέταρτη, μᾶλλον κρυμμένη, σπουδαία ἀλήθεια-παρακαταθήκη του πρός
τούς νέους: ἡ «φρόνιμος ἐλευθερία».
Πιθανόν ὁ Κολοκοτρώνης στήν ἔννοια αὐτή νά προσδίδει περισσότερο
πολιτική χροιά, ἀφοῦ τήν ἀναφέρει σέ σχέση μέ τό πολίτευμα πού ἐπικρα-
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τοῦσε τότε. Ὅμως, θεωροῦμε ὅτι δέν ἀπουσιάζει ἀπό τή σκέψη του ἡ γενικότερη ἠθική χροιά τοῦ ὅρου, ὅτι δηλαδή ἡ ἐλευθερία δέν εἶναι ἄκρατη καί
ἀπροϋπόθετη, ἀλλά ἔχει ὅρια, σέ σχέση δέ μέ τούς ἄλλους τελειώνει ἐκεῖ
ὅπου ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. Μία πραγματικότητα πού δέν γίνεται
πάντοτε κατανοητή καί ἀποδεκτή ἀπό τήν ἀνθρωπότητα, ἰδιαιτέρως στή σύγχρονη ἐποχή, ὁπότε στήν περίπτωση αὐτή δοκιμάζονται τά ὅρια προσώπων
καί κοινωνιῶν. Ἡ ἔλλειψη αὐτῆς τῆς κατανόησης θεωροῦμε ὅτι ταλανίζει ἰδιαίτερα καί τήν ἑλληνική κοινωνία στίς ἡμέρες μας, καθώς ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἐμφορεῖται ἀπό ὑπέρμετρο ἀτομισμό καί ἐγωϊσμό. Γιά τοῦτο καί παρατηροῦμε ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς «ἀγῶνες» καί τίς διαμαρτυρίες τῆς ἐποχῆς
μας εἶναι ὑπέρ τῆς διαφύλαξης ἤ τῆς ἀπόκτησης διαφόρων δικαιωμάτων,
χωρίς ὅμως πουθενά νά γίνεται λόγος γιά ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις.
Ὅλα τά ἱστορικά συμπεράσματα καί τά σημεῖα-παρακαθῆκες τοῦ Γέρου
τοῦ Μοριᾶ, πού ὑπογραμμίσθηκαν προηγουμένως, εἶναι πιό ἐμφανῆ καί ἀναλύονται ἐκτενέστερα στά Ἀπομνημονεύματα τοῦ θρυλικοῦ πολέμαρχου24,
ἐφαρμοζόμενα ἐκεῖ στήν πράξη καί τήν προσωπική ζωή του.

Δ΄
Ἐπιλεγόμενα
Ὁ Λόγος στήν Πνῦκα ἐκφωνήθηκε ἀπό τόν Γέρο τοῦ Μοριᾶ στίς 8 Νοεμβρίου 1838, λίγα χρόνια πρίν ἀπό τόν θάνατό του, ὁ ὁποῖος ἐπισυνέβη στίς 4
Φεβρουαρίου 1843. Ἀποτελεῖ μνημειῶδες κείμενο καί συγχρόνως τή μεγάλη
παρακαταθήκη του πρός τήν ἑλληνική νεολαία, ἀλλά καί κατ’ ἐπέκτασιν πρός
ὅλους τούς Ἕλληνες. Εἶναι τό ἀπόσταγμα μίας πολυκύμαντης ζωῆς, τῆς ζωῆς
ἑνός γνησίου πολεμιστῆ καί μεγάλου ἥρωα, τοῦ ὁποίου κανείς δέν μπορεῖ νά
ἀμφισβητεῖ τήν καταλυτική συμβολή στήν «ἐπιτυχία» τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί στήν ἵδρυση μετά ταῦτα τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους. Ὁ Λόγος
αὐτός συνιστᾶ αὐθεντικό δεῖγμα τῆς ρητορικῆς ἱκανότητάς του, παρά τήν
«ἀγραμματοσύνη» του, καί ἀποτελεῖ πηγή σοφίας, σκέψεων καί διαχρονικῶν
διδαγμάτων. «Εἰς μίαν μικράν ἀγόρευσιν», σημειώνει ὁ Διονύσιος Κόκκινος,
«κατώρθωσε νά περιλάβῃ ὁλόκληρον τήν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῶν
24

Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836.

69

ΠΕΤΡΑΚΟΣ 55-70.qxp_Layout 1 12/11/2021 20:13 Page 70

ΜΕΡΟΣ Α´. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 - ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ Β´

ἡμερῶν του καί ν’ ἀντλήσῃ διδάγματα διά τούς συγχρόνους»25.
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἔχει συναίσθηση ὅτι ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θεμελιώθηκε πάνω στό αἷμα ἀμέτρητων Ἑλλήνων μαρτύρων καί ἡρώων καί πού
παρέδωσαν αὐτός καί οἱ σύγχρονοί του, δέν ἦταν τέλεια. Χρειαζόταν ἀκόμη
πολλή προσπάθεια καί δουλειά μέχρι νά ἐξελιχθεῖ σέ ἕνα εὐνομούμενο καί
προοδευμένο κράτος. Αὐτοί ἔθεσαν τίς βάσεις. Ἐναπόκειται στούς ἐπιγενομένους τους ἡ περαιτέρω ἀνάπτυξη, πρόοδος καί εὐημερία τῆς νέας χώρας,
ὅπως καί βαθμηδόν γίνεται δύο αἰῶνες τώρα. Ὅμως, ὡς κληροδότης αὐτῆς τῆς
χώρας ὁ Γερο-Στρατηγός θέτει καί τούς ὅρους:
«Εἰς ἐσᾶς μένει νά ἰσάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπον, ὁποῦ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διά νά γείνῃ τοῦτο, πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας
τήν ὁμόνοιαν, τήν Θρησκείαν, τήν καλλιέργειαν τοῦ Θρόνου καί τήν φρόνιμον
ἐλευθερίαν» - μεταφράζοντας σήμερα τήν «καλλιέργειαν τοῦ Θρόνου» σέ
«καλλιέργειαν τοῦ πολιτεύματος».
Πράγματι, σέ αὐτές τίς ἀξίες βασιζόμενη μέχρι τώρα ἡ πατρίδα μας, παρά
τό μικρό γεωγραφικῶς καί ἀριθμητικῶς μέγεθός της καί τό περίφημο «ἀνάδελφο», μπόρεσε νά ἐπιτύχει μεγάλα βήματα προόδου, νά γίνεται διεθνῶς ἀποδεκτή καί σεβαστή, ἀλλά καί ἐμπνεόμενη ἀκριβῶς ἀπό τό ἀθάνατο πνεῦμα
τοῦ 1821 νά δημιουργεῖ νέα ἔπη, ὅπως τό Ἔπος τοῦ 1940. Γι’ αὐτό καί
πιστεύουμε ὅτι, ἐάν οἱ πολίτες της δώσουν προσοχή καί ἐνστερνισθοῦν τήν
παραπάνω κληρονομιά τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, τότε ἡ μικρή αὐτή χώρα θά
συνεχίσει καί στό μέλλον νά φωτίζει καί νά ἐμπνέει.

25

Δ. Κόκκινου, Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις, Β΄, σ. 104.
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