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Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Το Αρχείο Μακρυγιάννη που συγκροτήθηκε χάρη στις φιλό
τιμες προσπάθειες του Γιάννη Βλαχογιάννη, καθώς και το χει
ρόγραφο "Οράματα και θάματα" που μετέγραψε ο Άγγελος Παπα- 
κώστας, αποτελούν τις βασικές πηγές για τη διερεύνηση των 
θρησκευτικών αντιλήψεων και της συμβολής του Μακρυγιάννη, 
στην προάσπιση της ορθόδοξης εκκλησίας κατά την περίοδο της 
της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Σημαντική βοήθεια 
παρέχουν στον ερευνητή και οι σχετικές βιβλιογραφίες του Γ. 
Κατσίμπαλη και Κ. Γιαννόπουλου, που καλύπτουν τη χρονική πε
ρίοδο 1901-1976. Βέβαια, τα δημοσιεύματα για το Μακρυγιάννη 
συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό και παρουσίασαν αξιοσημείωτη 
έξαρση κατά το 19Θ4, μετά από την πρώτη έκδοση του έργου του 
"Οράματα και θάματα". Η εντύπωση που προξένησε το κείμενο 
αυτό, μαρτυρείται από τα πολυάριθμα σχετικά άρθρα που φιλο
ξενήθηκαν από τότε μέχρι σήμερα, σ’ όλα, σχεδόν, τα ελληνικά 
περιοδικά και τις εφημερίδες.

Όπως προκύπτει απ’αυτή την πλούσια βιβλιογραφία, το 
ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε κυρίως στη φιλολογι
κή θεώρηση των κειμένων και στο ζήτημα της ψυχοπαθολογίας 
του Μακρυγιάννη. Ελάχιστες υπήρξαν οι επιστημονικές μελέτες 
για τη θρησκευτική διάσταση του έργου του, όπως του Αντ. 
Παπαδόπουλου, του Νίκου Ματσούκα, του μοναχού θεόκλητου Διο- 
νυσιάτη και του Γ. Μεταλληνού, οι οποίες όμως περιορίστηκαν 
στη διερεύνηση ορισμένων θεματικών ενοτήτων. Συνεπώς υπήρχε 
η ανάγκη μιας συνολικής θεώρησης της θρησκευτικής διάστασης 
της ζωής και του έργου του Μακρυγιάννη, στην οποία φιλοδοξεί 
να ανταποκρ ι θε η παρούσα μελέτη.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των παραγόντων, που 
συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας του Μα- 
κρυγιάννη, με κύριο άξονα τη θρησκευτική του συνείδηση και 
τις εκφάνσεις της κατά τις κρίσιμες περιόδους της νεοελλη
νικής ιστορίας, όπως*· της εθνεγερσίας, της καποδιστριακής



περιόδου, της Βαυαροκρατίας και της βασιλείας του Όθωνα, 
απαιτήθηκε η αναδίφηση όχι μόνο στα χειρόγραφά του, αλλά 
και στα σχετικά κείμενα της εποχής του. Ιδιαίτερα απαραίτη
τη για την ερμηνευτική προσέγγιση του πολύκροτου έργου του
"Οράματα και θάματα", κρίδηκε η μελέτη των χρησμοσμολογικών
κειμένων που κυκλοφορούσαν κατά το 19ο αιώνα.

Για την εκπόνηση αυτής της μελέτης σημαντική υπήρξε η
συμβολή του εισηγητή καθηγητή μου Απόστ. Γλαβίνα, προς τον 
οποίο εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την άοκνη παρακολού
θηση της ερευνητικής μου πορείας, θερμές ευχαριστίες εκφρά
ζω και προς τους συμβούλους καθηγητές μου Νικ. Ματσούκα και 
Νικ. Ζαχαρόπουλο για τις εποικοδομητικές συζητήσεις και για 
τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. Επίσης, ευχαριστώ τον ομό
τιμο καθηγητή Απόστ. Βακαλόπουλο για τις χρήσιμες υποδεί
ξεις του και για την παραχώρηση ανέκδοτου εγγράφου του Μα- 
κρυγιάννη, καθώς και το γιατρό Π. Καλακώνα, που ως κάτοχος 
του παραπάνω εγγράφου, μου εμπιστεύτηκε τη δημοσίευσή του. 
Ακόμη, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τον καθηγητή Γ.Που- 
λή για τις επωφελείς συζητήσεις και προς τον ερευνητή ιστο
ρικό Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη για την πολύτιμη συμβολή του 
στη συλλογή της βιβλιογραφίας.
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ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Απόκρισις ορθοδόξου τίνος προς τινα αδελφόν ορθόδο
ξον περί της των Κατολικών δυναστείας, και περί του Τίνες 
οι Σχίσται και οι Σχισματικοί και οι Εσχισμένοι' και περί 
της βαρβαρικώς λεγομένης Ουνίας και των Ουνίτων’ και περί 
του πώς δει τους ορθοδόξους απαντάν τη των Κατολικών τυ
ραννία, Εν Χάλλη 1775, σσ. VIII+142.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί ε
λευθερίας, Αθήνα 1980, σσ.197.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ, 0 Βασιλεύς Όθων, ιστορικό εράνισμα επί τη πεντηκο- 
νταετηρίδι του θανάτου αυτού (14 Ιουλίου 1867) μετά πλεί- 
στων εικόνων και πανομοιοτύπων. Εν Αθήναις χ.χ., σσ. ζ' + 
231.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ, [Εικόνες], Νεοελληνικά Γράμματα, (27 Μαρτ. 1937).
ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Ο πόνος του Μακρυγιάννη, έκδοσις Ιεράς Μονής Παρα

κλήτου Ωρωπού Αττικής, 1983.
ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΣΤΑ, Ρουμελιώτες αγωνιστές του Εικοσιένα, Αθήνα 1957 

σελ.313-329.
ΑΔΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗ, Μια νέα διάσταση στην ερμηνεία των οραματι- 

σμών του Μακρυγιάννη, Αθήνα 1986. -
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, Χρησμοί Αγαθαγγέλου, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου 

Κορομηλά, Εν Αθήναις 1837, σσ. 40.
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ ΧΡ.,'Ό Μακρυγιάννης και το σπίτι της οδού Φαλήρου" 

Νέα Εστία, τ.21 (1937), σελ. 276-278.
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Φιλαδελφείας, "Χρυσή κορωνίς" , Ορθοδοξία τ. 19 

(1944), σελ.293.
ΑΙΝΙΑΝΟΣ Δ., Η βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη υ

πό του ιδιαιτέρου Γραμματέως του Δ. Αινιάνος,έκδοσις δευ
τέρα υπό I. Βλαχογιάννη, Εν Αθήναις 1903, σσ. 128.

" Άπαντα. Απομνημονεύματα Καραϊσκάκη και άλλων αγωνιστών, 
αναστήλωσε Γ. Βαλέτας, Αθήνα 1962, σσ. 526.

ΑΙΩΝ, εφημ. 2-6-1843.
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11-43.
ΑΘΗΝΑ, εφτιμ. , Μάιος 1832, Ιούνιος 1843.
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤ., Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821, Οργά

νωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 1948, 
σσ. 304.

" Η πορεία του Γένους. Από το Βυζάντιο στον Νέο Ελληνισμό, 
Θεσσαλονίκη 1966.

" Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Η Μεγάλη Επανάσταση (1821
-1829), Θεσσαλονίκη 1973-1988, τ.Δ'- Η'.

" "Εισαγωγή στην ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Μεγάλης
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821", στη σειρά: Ελλάδα,Ιστο
ρία και Πολιτισμός, εκδόσεις Μαλλιάρης—Παιδεία, τ.5.

" 0 χαρακτήρας των Ελλήνων,ανιχνεύοντας την εθνική μας ταυ
τότητα. Έρευνα,πορίσματα,διδόγματα, Θεσσαλονίκη 1983.

" Το πρόβλημα της ελευθερίας του ελληνικού έθνους στα χρό
νια της Τουρκοκρατίας,όπως το σκέπτονταν και το συζητούσαν
οι ηγέτες του. Πανηγυρικός Λόγος στην Εταιρεία Μακεδονι
κών Σπουδών στις 19-3-1986 για την επέτειο της 25ης Μαρ
τίου 1821, Θεσσαλονίκη 1986,σσ.26.

" Καίρια θέματα της ιστορίας μας, Θεσσαλονίκη 1988.
" Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, S' έκδοση, Θεσσαλονίκη

1990.
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ., Η περίοδος της αναρχίας (1831-1833). Εσω

τερικός διχασμός και ξένες επεμβάσεις κατά τη μετακαποδι- 
στριακή περίοδο, Θεσσαλονίκη 1984, σσ.263.

ΒΑΛΕΤΑ Γ., Το προδομένο Εικοσιένα, η πνιγμένη αναγέννηση - Η 
επαναστατική κληρονομιά, Αθήνα 1946, σσ.160.

" Ανθολογία της Δημοτικής Πεζογραφίας, τόμος πρώτος. Από
το Μαχαίρα ως το Σολωμό (1340-1827), Αθήνα 1947,σσ. 161 + 
+616.

" Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας στα χρόνια της τυραννίας
του Χατζαλή γραμμένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή 
Σκουζέ, παληό και νέο χειρόγραφο,επιμελημένο και αποκατα
στημένο από τον Γ. Βαλέτα, με βιογραφικό σημείωμα Δ.Γ. 
Σκουζέ, Αθήνα 1948.



ΒΑΜΒΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Σύντομος απάντησις προς τον υποκρυπτόμενον 
υπό Ζ.Π.Ρ. πατέρα της προ ολίγου 5ια5ο9είσης αναισχύντου 
επιστολής περί του τις ο υποκεκρυμμένος σκοπός των εις 
την Ελλάδα Ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας κ.τ.λ., εκ 
της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, Εν Αθήναις 1837, σσ.15.

" Περί της Νεοελληνικής Εκκλησίας,την οποίαν ο αιδεσιμότα
τος πρεσβύτερος και Οικονόμος Κωνσταντίνος ο εξ Οικονό
μων συμπεραίνει εκ της μεταφράσεως των Ιερών Γραφών, σύ
ντομος απάντησις υπό Ν. Βάμβα,εκ της τυπογραφίας Γεωργί
ου Πολυμέρη, Εν Αθήναις 1838,σσ.24.

ΒΑΡΙΚΑ ΒΑΣΟΥ, "Πεζογραφία λαϊκή και έντεχνη. Στρατηγού Μακρσ- 
γιάννη: Απομνημονεύματα", Βήμα (27-6-1971).

ΒΑΡΘΟΑΔΗ ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΝΔΕΛ., Ιστορία της Ελλάδος από της εν έτει 
1453 αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι 
των καθ’ ημάς χρόνων, μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού υ
πό Αγγέλου Βλάχου, Εν Αθήναις 1876, τ.1-2.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,μοναχού, " 0 Μακρυγιάννης και ο ανώνυμος ησυχαστής, 
δυο οδηγοί στη ζωή μας", 0 όσιος Γρηγόριος,περίοδος Β', 
τχ. 10 (1985), σελ.20-36.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛ., 0 Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1976.
BEAUJOUR FELIX, Tableau du commerce de la Grece (1787-1797), 

μετάφραση: Ελένης Γαρίδη, Εισαγωγή, επιμέλεια, σχολια
σμός: Τάσου Βουρνά, Αθήνα 1974, τ.1.

ΒΕΛΟΥΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ, Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου. Διήγησις Α
λεξάνδρου του Μακεδόνος, Αθήνα 1977.

ΒΕΝΕΖΗ ΗΛΙΑ, "Ένα γράμμα για τον Μακρυγιάννη", Νεοελληνικά 
Γράμματα (14-5-1938), σελ.5.

ΒΕΡΕΜΗ ΘΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦ.,"Μακρυγιάννης: 0 ένοπλος στην 
υπηρεσία του κράτους". Διαβάζω τχ. 101 (5-9-1984), σελ. 
41-43.

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Καποδίστριας και Όθων, Αθήνα 1967.
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, 

Α'Αθηναϊκόν Αρχείον, δαπάνη του Δήμου Αθηναίων, Εν Αθή- 
ναις 1901, τ.1.

" Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, Β' Αρχείον του
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

1. Τα Απομνημονεύματα

Ο Μακρυγιάννης συνέλαβε την ιδέα της συγγραφής των Α
πομνημονευμάτων, κατά το 1829, στο Άργος, όπου ήταν διορι
σμένος από την κυβέρνηση Καποδίστρια ως Αρχηγός της Εκτελε- 
στικης Δύναμης Πελοποννήσου και Σπάρτης . Επειδή, όμως. ή
ταν αγράμματος, αναγκάστηκε να παρακολουθήσει μαθήματα γρα
φής κοντά σε φίλους του. περίπου δυο μήνες' “Καί γιά νά μήν 
τοέχω είς τούς καφφενέδες καί σέ άλλα τοιοΰτα καί δέν τά 
συνηθώ - (ήξερα ολίγον γράψιμον, οτι δέν εΐχα πάγρ εις δά
σκαλο από τά αίτια όπου θά ξηγηθώ, μήν έχοντας τούς τρό
πους) περικαλούσα τόν εναν φίλον καί τόν άλλον καί μ' έμα
θαν κάτι περισσότερον εδώ εις τό "Αργος, όπου κάθομαι ανερ- 
γος" . Ποάγματι, ήξερε "ολίγον γράψιμον", το οποίο χρησιμο
ποίησε στις εμπορικές του δραστηριότητες στην Άρτα» όπως 
διαπιστώνεται από μια ομολογία του (1 Νοεμ. 1815), που έφε
ρε τη φράση: "Ομολογίαν το αρίφι γρ.60” .

Ωστόσο, και μετά απ’ αυτά τα μαθήματα που έλαβε στο
Άργος, το γραφικό του σύστημα είναι δυσνόητο, δεν ακολού-

-- 5θησε τους παλαιογραφικους κανόνες, και τα συμπλέγματα των 
γραμμάτων του μοιάζουν με αραβούργημα^. Η χρονική πορεία
της γραφής του δεν εμφανίζει καμιά βελτίωση. Έγραψε "ως διά ̂ ~ 7 - * -τής ακοής" αισθανόταν, χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς τύ
πους των περιοχών όπου έζησε και κυρίως τη ρουμελιώτικη δι
άλεκτο®.

Η μεταγραφή του χειρογράφου υπήρξε επίπονο έργο και ο
* , , 9 ,Βλαχογιάννης χρειάστηκε δεκαεφτά μήνες για να το ολοκληρώ

σει. Κάποια ασάφεια παρατηρείται στη φράση: "Διά νά σημειώ
νω ’σ τά πενήντα ενα από αυτά έμαθα ’σ τά γεράματα γράμμα
τα"^. Η γραφή: "πενήντα ενα" δε μπορεί να σημαίνει τη χρο-



νολογία 1851, γιατί το χειρόγραφο των Απομνημονευμάτων είχε
11 - * ολοκληρωθεί στα τέλη του 1850 . Επίσης, δεν είναι δυνατό

να σχετίζεται με την ηλικία του Μακρυγιάννη» γιατί πενήντα
ένα χρόνων ήταν το 1848, αφού γεννήθηκε το 1797. Εξάλλου η
φράση συμπεριλαμβάνεται στο τμήμα του χειρογράφου που

- , , , 12 γράφτηκε στο Ναύπλιο το αργότερο μέχρι το Μαιο του 1833 .
Ενδεχομένως, να έγινε λάθος στη μεταγραφή του κειμένου και
αντί για "πενήντα ενα" η ορθή μεταγραφή να είναι "τριάντα
ενα", η οποία συμπίπτει με την ηλικία που είχε ο Μακρυγιάν-

, 13 ■<· - -νης κατά το 1828 »όταν ήταν διορισμένος στο Άργος.
Ο Μακρυγιάννης, ως αγράμματος, δέχτηκε τα περιφρονητι

κά πυρά των πολιτικών του αντιπάλων, όπως του Αντωνιάδη^, 
εκδότη της εφημερίδας "Αθηνά" και του Αλέξ. Σούτσου, ο ο
ποίος σημειώνει: "'0 γενναϊος Μακρυγιάννης πώποτε μή άνα-

15 - - * -γνώσας" . Ομως και ο ίδιος είχε επίγνωση της αγραμυατοσύ-
νης του, γι’ αυτό χαρακτηρίζει το γράψιμό του ως "άπελέκη— 

16το" και παρακαλεί τους αναγνώστες να δείξουν κατανόηση,- , , , * , , 17γιατί δεν ακολουθεί "ταχτική σειρά ’σ τά γραφόμενα" . Συ
νήθως, ο Μακρυγιάννης χρησιμοποιούσε γραμματέα για τη γραφή 
άρθρων που δημοσίευε στις εφημερίδες. Ωστόσο, δεν έπραξε το 
ίδιο και για τα Απομνηι_ιονεύματα, μολονότι σχεδίαζε τη δημο
σίευσή τους. Φαίνεται ότι η μυστικότητα που τηρούσε στη
συγγραφή αυτού του χειρογράφου, εξαιτίας των συχνών ελέγχων

* , 18 * που διενεργούσε η κυβέρνηση στο σπίτι του , δεν επέτρεψε
τη γλωσσική μεταγραφή, την οποία, ωστόσο, αποδεχόταν, όπως
διαπιστώνεται από αναφορά του στον πρόλογο: " ‘Ως άνθρωπος
μπορώ νά πεθάνω καί ή τά παιδιά μου, ή άλλος τά άντιγράψρ,

-  ,  „  ,  > ~ 19 ,  ,  ,.γιά νά τά βγάλτι εις φως" .Ασφαλώς, αυτή η αντιγραφή σήμαι-
νε και τη γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου.

Ο Μακρυγιάννης, αν και ήταν αγράμματος, με τη λαϊκή
παιδεία που απέκτησε μέσα από τις εμπειρίες της ζωής του,, , 20 μας χάρισε "τη γνησιότητα και το πηγαίο" . Τη συγγραφή
των Απομνημονευμάτων την άρχισε στις 26 Φεβρουάριου 1829

-  -  21 και την ολοκλήρωσε στα τέλη του 1850 . Κατέγραψε τα γεγο
νότα της ζωής του, που σχετίζονται με την εθνεγερσία και τη
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'  22συγκρόττπστι του νεοελληνικού κράτους.Η μαρτυρία του Gordon . 
ότι αντέγραψε απόσπασμα από το χειρόγραφο ημερολόγιο του 
Μακρυγιάννη που αναφερόταν στους "Ντρέδες" της Αρκαδίας,
δεν πρέπει να συσχετιστεί με τα Απομνημονεύματα, γιατί, σ’

- - 23αυτά, το περιστατικό περιγράφεται με συντομία . Ενδεχομέ
νως, ο Μακρυγιάννης. να κρατούσε σημειώσεις για τα γεγονότα 
μέχρι το 1Θ29, ή να αφηγήθηκε^ αυτό το γεγονός στον Gordon
ή να του παρέδωσε γραπτή έκθεση.„ , , , 25Η παρακολούθηση του χρόνου συγγραφής των κεφαλαίων
των Απομνημονευμάτων, που είναι απαραίτητος για τη μελέτη 
και την ορθή αποτίμηση των αντιλήψεων του συγγραφέα, παρου
σιάζει δυσχέρειες. Σύμφωνα με τον τόπο συγγραφής και με 
κάποια προσέγγιση στο χρόνο, η συγγραφή των τμημάτων του 
χειρογράφου πραγματοποιήθηκε ως εξής: Τα κεφάλαια του
πρώτου βιβλίου μέχρι και το δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου<■ - 26 * βιβλίου (σελ.7-273) γράφτηκαν στο Άργος από 26 Φεβρουα-,  ̂ 27 , ,ρίου 1829 μέχρι τα τελη του 1831 . Το τρίτο κεφάλαιο του
δεύτερου βιβλίου μέχρι το πρώτο κεφάλαιο του τρίτου βι-✓ ? β *βλίου (σελ.274-299) γράφτηκαν στο Ναύπλιο από το 1832 μέ-, 29 - - -χρι το Μάιο του 1833 , οπότε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το
πρώτο κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου μέχρι και το τέταρτο κε
φάλαιο του ίδιου βιβλίου (σελ.299-346) γράφτηκαν στην Αθήνα/ / - , 30από τον Ιούνιο του 1833 μέχρι τις 14 Αυγούστου 1840 .

Στο σημείο αυτό. ο Μακρυγιάννης σχεδίαζε την περάτωσπ
του χειρογράφου και αναζητούσε συνδρομητές για την έκδοσή

Λ» Ο Λτου: "παρακαλώ τούς ομογενείς νά γένουν συντρομηταί" . Μά
λιστα για να το διασώσει από τις έρευνες που διενεργούσε η 
κυβέρνηση, το παρέδωσε στον κουμπάρο του Νικόλα Σκαραμαγκά 
για να το μεταφέρει στην Τήνο. Το πέμπτο κεφάλαιο του τρί
του βιβλίου μέχρι το τέταρτο κεφάλαιο του τέταρτου βιβλίου
(σελ.347-451) γράφτηκαν στην Αθήνα από τις 10 Οκτωβρίου, 321844 μέχρι τον Απρίλιο του 1850 . Για τα γεγονότα της πε
ριόδου 1840-1844 κρατούσε σημειώσεις, τις οποίες τοποθε

. . - * 33 <·τούσε μέσα σε τενεκέ και τις έθαπτε στη γη . 0 πρόλογος
του χειρογράφου (σελ.3-6) γράφτηκε κατά τον Απρίλιο του
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1850. αφού ξαναγράφτηκαν τα δυο η τρία πρώτα φύλλα που εί-
- , 34 »χαν σαπίσει από την υγρασία . Οι σελ. 451-454 και ο επίλο-

, , - 35 *γος (σελ.455-464) γράφτηκαν από τον Αύγουστο του 1850 μέ
χρι τα τέλη του ίδιου έτους.

Η συγγραφή των Απομνημονευμάτων δεν υπαγορεύτηκε από
* ν 36 * *κάποιους "ψυχολογικούς λόγους" που πήγαζαν από. την "ε-

σωστρεφη διάθεση” του Μακρυγιάννη, ούτε από μια παρόρμηση' 37 , , ,των αναμνησεών του . Η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας
ϊ ι 38ήταν αυτή που τον ώθησε σ3 αυτή την "αδυναμία1 της συγ

γραφής. Ασφαλώς, σ5 αυτό συνέτεινε και ο τόπος της διαμονής
του, το 'Αργος, όπου ήταν διορισμένος από την κυβέρνηση του

39 - - - ' »Καποδίστρια . Όπως είναι γνωστό, η περιοχή της Πελοποννή-
σου υπήρξε το θέατρο του εμφυλίου πολέμου (1823-1825), στον
οποίο η παρουσία του Μακρυγιάννη υπήρξε δυναμική' για την
ανάμειξή του αυτή, δέχτηκε τις επικρίσεις των πολιτικών του 
αντιπάλων. Ενδεχομένως, κατά τη διαμονή του στο Άργος, να 
άκουσε επικριτικά σχόλια τόσο για την προσφορά του στον α
γώνα, όσο και για την ταχεία ανέλιξή του στ5 ανώτατα στρα
τιωτικά αξιώματα.Έτσι ερμηνεύεται και η προσπάθειά του,

- λ - - 40 -κατα το 1829, για την απόκτηση πιστοποιητικών απο τους
επιτρόπους των περιοχών της Πελοποννήσου, για να τα χρησι
μοποιήσει ως τεκμήρια της καλής του διαγωγής και της
χρηστής διοίκησης. Επίσης, στις διάφορες συζητήσεις για τα 
γεγονότα του απελευθερωτικού αγώνα, θα διαπίστωνε την παρα- 
ποίηση της ιστορικής αλήθειας, η οποία έπρεπε να αποκατα
σταθεί. Ασφαλώς, η συγγραφική του προσπάθεια ευνοήθηκε και 
από την πνευματική κίνηση της εποχής του, που χαρακτηριζό
ταν από τη συλλογή πληροφοριών για τα γεγονότα του αγώνα
και από τη δημοσίευση βιογραφιών και προσωπογραφιών των α-

- 41 - * *γωνιστών .Έτσι, το 1828 δημοσιεύτηκαν οι βιογραφίες των
, ,. , , 42οπλαρχηγών Καραϊσκάκη και Μπότσαρη .

Ήδη, ο ίδιος στις 14 Αυγούστου 1828. πριν από τη συγ
γραφή των Απομνημονευμάτων, είχε υποβάλει στον Καποδίστρια

„ . , 43 _ , «αυτοβιογραφικη αναφορα με τις εκδουλεύσεις του προς την
πατρίδα, με αίτημα να του καταβληθούν οι μισθοί που πλήρω-
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σε στους στρατιώτες του. Αργότερα, με την άνεση χρόνου που 
είχε κατά τη διαμονή του στο 'Αργος, ανέλαβε την εκτενέ
στερη καταγραφή των γεγονότων που έζησε: "δσα επραξα εις
τήν μικρή μου ηλικία καί δσα είς τήν κοινωνία, δταν ηρθα σέ 
ηλικία, καί δσα διά τήν πατρίδα μου....καί δσα είδα καί ξέ
ρω δποΰγιναν εις τόν ’Αγώνα"^. Μάλιστα, προσέδιδε στο χει
ρόγραφό του και διδακτικό χαρακτήρα’ ή9ελε να καταγράψει 
"γυμνή τήν αλήθεια καί χωρίς πάθος....καί νά τά γλέπουν οι
νεώτεροι’ καί οι μεταγενέστεροι ναχουν περισσότερη αρετή

* ' ι, 45 τ—ι ·* *και πατριωτισμόν . Για την αποκατασταση της ιστορικής α
λήθειας ενέργησε συνειδητά από την αρχή της συγγραφής και
. - . . 46οχι συμπτωματικα κατα την πορεία της .

Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, είχε προ
σωπική εμπειρία από τη σκόπιμη πλαστογράφηση της αλήθειας 
των γεγονότων. Επέκρίνε το Σουρμελή ως πλαστογράφο και 
υποστηρικτή της συντροφιάς του Γκούρα. Πρόκειται για το η
μερολόγιο που έστελνε ο Σουρμελής στη "Γενική Εφημερίδα", 
κατά την πολιορκία του κάστρου των Αθηνών από τον Κιουταχή. 
Με επέμβαση του Μακρυγιάννη τερματίστηκε η παροχή ψευδών 
ειδήσεων στην εφημερίδα:"Χωρίς νά βλέπωμεν δλα τά γράμματα
καί νά τά ύπογράφωμεν δλοι, πεζοδρόμον από τό κάστρο αλλη

, , .. 47 - ' -φορά δέν βγαίνομεν" . Παρόμοια περίπτωση υπήρξε και η πα-
ραποίηση των γεγονότων του Φαλήρου στις 30 Ιαν. 1827, για 
την οποία σημειώνει ο Μακρυγιάννης: "Πήραν τό ρεπόρτο τού 
Γκόρδον καί τό ξέκλησαν κ’ έβαλαν εμένα παλιές άντραγαθίες, 
από αυτές δμως καμμία, αλλά παλιές μδβαλαν είς τήν εφημερί
δα. Γράφω τού τυπογράφου, οπού ηταν ό Φαρμακίδης. μου γρά
φει τά αίτια. ’Αφού είδε αυτό 8 Γκόρδον, ως φιλαλήθης πεί-* * * * ~ 48 * * *σμωσε' πιάστη καί μέ τόν Νοταρά" . Συνεπώς, όπως προκύπτει
από τα παραπάνω, ο κύριος λόγος που ώθησε το Μακρυγιάννη
στη συγγραφή των Απομνημονευμάτων ήταν η αποκατάσταση της
ιστορικής αλήθειας και ιδιαίτερα για το μέγεθος της δικής
του προσφοράς προς την πατρίδα. Η προσπαθείά του αυτή εντά-
θηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1830, όταν δημοσιεύτηκαν τα
. - 49 - * -εργα των ιστοριογράφων του αγώνα, τα οποία επεκρινε στα
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σημεία που τον αφορούσαν.
Βέβαια, τίθεται το ζήτημα της αξιοπιστίας και της α

ντικειμενικότητας των ιστορικών του πληροφοριών, αφού στο
- * * 50 * *·φιλολογικό είδος των απομνημονευμάτων παρατηρείται έξαρση

της υποκειμενικότητας και της εγκωμιαστικής περιαυτολογίας.
Μάλιστα, αυτή την αδυναμία των απομνημονευμάτων την επισή-
μανε και ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, γι’ αυτό σημειώνει: " "Ας

+ 31 * } * Cl ✓ 51 ,γράψρ άλλος διά ’μένα δ,τι γνωρίζρ" . Μολονότι ήταν αγράμ
ματος και δεν είχε προσπέλαση στα γραπτά κείμενα, που απο
τελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση συνολικής- _ . . - 52 ,εικόνας των διεργασιών των γεγονοτων της εποχής του ,ωστο-
σο αγωνιζόταν για την προσέγγιση και την υπεράσπιση της ι
στορικής αλήθειας. Αντλούσε πληροφορίες από μορφωμένους
, 53 - - ' 'φίλους του .όχι μόνο για την κατάσταση του νεοελληνικού

κράτους, αλλά και για τον ευρωπαϊκό χώρο και ανάλογα ρύθμι
ζε τις ενεργείές του,τόσο για την απονομή της κοινωνικής δι
καιοσύνης, όσο και για την απελευθέρωση των υπόδουλων ελλη
νικών περιοχών. Παρακολουθούσε τα δημοσιεύματα στον τύπο

- - - - 54και δε δίσταζε να εκφράζει και ο ίδιος τις απόψεις του .
Συνεπώς, ήταν σε θέση να διαμορφώσει άποψη για τα γεγονότα 
της εποχής του. Βέβαια, στην προσέγγιση της αλήθειας δεν 
είχε τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσει το δρόμο της ιστο
ρικής μεθόδου με την αυστηρή κριτική και τον έλεγχο της- , 55αξιοπιστίας των μαρτυριών .

Πάντως, το χειρόγραφό του χαρακτηρίζεται από ειλικρί
νεια και αυθορμητισμό χωρίς πρόθεση για την παραποίηση των56 57γεγονότων . Επιθυμούσε να εκφράσει τη δική του αλήθεια ,
η οποία δεν υπαγορευόταν από τις σκοπιμότητες των κομματι
κών σχηματισμών. Συχνά, αυτή η αλήθεια αφύπνιζε το λαό της
Αθήνας, ο οποίος στις κινητοποιήσεις του τον αναδείκνυε σε
Λ ·· . . 5 8λαικο ηγέτη -

Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρησή του για τη σύνδεση της 
αξιοπιστίας των κειμένων με το ήθος του συγγραφέα: ""Αν εί
μαι τίμιος άνθρωπος, θέλω γράψρ τήν αλήθεια, καθώς έγιναν 
τά γραφόμενα, όπου θά σημειώσω.“Ολοι οι αναγνώστες εχετε



χρέος πρώτα νά ’ρευνηαετε διά την διαγωγή μου, πώς φέρθτικα 
εις την κοινωνία καί Αγώνα, καί αν τιμίως φέρθηκα, βάλετε
βάση καί εις τά γραφόμενά μου" αν άτίμως φέρθηκα, μήν πι-„ 59 , * ,στεύετε τίποτας" . Παρα την υπόσχεσή του, ότι θα σημείωνε
χωρίς πάθος την αλήθεια ωστόσο με την ολοκλήρωση της 
συγγραφής διαπίστωσε και ο ίδιος ότι: "δέν ξηγώμαι γλυκώτε
ρα διά κάθε άτομον....έ> ζήλος τής πατρίδος μόύ δίνει αύτεί-

61νη τήν άγανάχτησιν καί δέν μπόρεσα νά γράψω γλυκώτερα" . 
Ακόμη και τους κινδύνους που εγκυμονεί η αποσπασματική με
λέτη των κειμένων είχε επισημάνεί: "“Οταν λοιπόν βγρ αυτό 
τό χειρόγραφον εις φως, διαβάζοντάς το δλο οι τίμιοι ανα
γνώστες, αρχή καί τέλος, τότες έχουν τό δικαίωμα νά κάμρ ό

11 ί II 62καθείς των τήν κρίση του είτε υπέρ, είτε κατά" . Δεν θα ή
ταν υπερβολή να λεχθεί, ότι ο Μακρυγιάννης, με τις παραπά
νω παρατηρήσεις του, προσδιόρισε εύστοχα τις εγγενείς 
αδυναμίες που περικλείει το φιλολογικό είδος των απομνημο
νευμάτων, τις οποίες προσπάθησε να εξομαλύνει κατά την επι
κοινωνία του με τους αναγνώστες.

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη συνδέθηκαν με τον 
ιστοριοδίφη Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος τα ανακάλυψε, τα 
μετέγραψε και τα δημοσίευσε με πολύτιμα σχόλια. 0 Βλαχο
γ ι άννης, ερευνώντας τις εφημερίδες της οθωνικής εποχής, πα
ρατήρησε πολλά άρθρα του Μακρυγιάννη και υπέθεσε ότι ο 
στρατηγός, πιθανό να είχε ιδιόγραφες σημειώσεις κρυμμένες
στο σπίτι του. Η πρώτη, χρονικά, μαρτυρία για την ύπαρξη

' 63των χειρογράφων παρέχεται από τον Gordon ,ο οποίος αναφέ
ρει ότι ο Μακρυγιάννης είχε χειρόγραφο ημερολόγιο. Μια άλ
λη μαρτυρία, η οποία δεν ήταν προσιτή στις έρευνες του Βλα
χογ ιάννη, είναι η αναφορά του ίδιου του Μακρυγιάννη στα 
έγγραφα που συνοδέυσαν τις εικονογραφίες του προς τη βασί
λισσα της Αγγλίας Βικτωρία, στις 10 Μαρτίου 1839: "κατόπιν
θέλω παραστήσει καί εγγράφως δλα τά δεινά του ελληνικού η
μών άγώνος, καί θέλω τά προσφέρει, αγύμναστα μέν καί άπλά, 
αλλά μέ γυμνήν τήν αλήθειαν, δσα ήξεύρω καί ύς τά ηξεύρω"^ 
Η πιο κοντινή, χρονικά, μαρτυρία προς το Βλαχογιάννη, παρέ

4 8



χεται το 1890 από το Χαλκιόηουλο: "αν τά τέκνα του στρατη
γού Μακρυγιάννη έπιμεληθώσι νά φέρωσιν είς τό φως της δημο- 
σιότητος, οΰχί μόνον τά του ενδόξου πατρικού βίου, αλλά καί
πλεϊστα αλλα ιστορικά τής μεγάλης ημών επαναστάσεως μνημεϊ-

6 5α, ατινα εΰρίσκονται εις τήν κατοχήν των" .
0 Βλαχογιάννης κατόρθωσε να πείσει το γιο του στρατη

γού, Κίτσο Μακρυγιάννη, για την ύπαρξη των χειρογράφων,ο ο
ποίος μετά από έρευνες τα ανακάλυψε μέσα σ3 ένα τενεκέ, που 
βρισκόταν κάτω από σωρούς ξύλων και άλλων υλικών . Ανα
κοινώσεις για τη σχεδιαζόμενη έκδοσή τους, δημοσιεύτηκαν
στις εφημερίδες "Εστία" (26-6-1901) και "Άστυ" (30-6

67 -■ ' *·-1901) .Μετά από δεκαεφτά μήνες επίπονης εργασίας, ο Βλα
χογ ι άννης ολοκλήρωσε το έργο της μεταγραφής με προλεγόμενα 
και ιστορικά σχόλια. Το κείμενο των Απομνημονευμάτων πρωτο-
δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα "Ακρόπολις" από

68τις 28 Ιουνίου 1904 ' μάλιστα δημοσιεύτηκε και φωτογραφικό
αντίγραφο μιας σελίδας του χειρογράφου για την πιστοποίηση 
της ύπαρξης του.

Το 1907 ο Βλαχογιάννης δημοσίευσε δυο τόμους, από τους 
οποίους ο πρώτος περιείχε έγγραφα και άρθρα εφημερίδων 
σχετικά με το Μακρυγιάννη και ο δεύτερος περιείχε τα Απο
μνημονεύματά του^. Η έκδοση αυτή δεν είχε την προσδοκώμενη 
απήχηση και δεν εξαντλήθηκε. Από την πλευρά των λογίων, εν
διαφέρον εκδηλώθηκε μόνο από τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος χα
ρακτήρισε τα Απομνημονεύματα ως "αριστούργημα τού άγράμμα-- ~  ̂ j * ~ 70 -του, μά γερού καί αυτόνομου μυαλού" . Το ενδιαφέρον ανα-

- - - 71 -θερμάνθηκε στα χρόνια της Κατοχής με τα δημοσιεύματα του
Γ. Σεφέρη, Δ. Φωτιάδη, Η. Βενέζη και Γ. θεοτοκά. Το 1947

-■ 72πραγματοποιήθηκε η β' έκδοση από το Βαγιονάκη ,χωρίς να
γίνει αντιπαραβολή με το χειρόγραφο, γιατί ήταν "έγκιβωτι-

* , , , „ 73σμένο σέ μέρος ασφαλές" .
Για την τύχη του χειρογράφου των Απομνημονευμάτων

διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις: α) ο Ν. Πάντζαρης υποστήριξε
ότι ο Βλαχογιάννης του εκμυστηρεύτηκε την καταστροφή του
χειρογράφου, γιατί δεν είχε αποδώσει πιστά το κείμενο^, β)
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ότι ο Κίτσος Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς  το παρέδωσε το 1926 στην Ιστορική
- 75 , , *και Εθνολογική Εταιρεία μαζί με τα άλλα κειμήλια του ηατέ-

ρα του, γ) ο βιβλιοπώλης X. Σπανός ισχυρίστηκε ότι πούλη
σε το χειρόγραφο το 1936 στο Βλαχογιάννη, δ) ότι το χειρό-

- 77 «·γραφο δεν το είδε κανένας με τα μάτια του , ε) ότι το χει
ρόγραφο δεν υπήρξε ποτέ και ότι ήταν δημιούργημα της φαντα-, 78 , , , ,σίας του· Βλαχογιάννη . Αυτή η τελευταία εκδοχή αποκλείστη
κε και από τον ίδιο το Μακρυγιάννη, ο οποίος στα "Οράματα 
και θάματα" παραπέμπει πολλές φορές στ* Απομνημονεύματα με

> S 31 ,  79 -τη φράση: “εις τ* αλλο μου τό στορικόν" . Επίσης, διαπι
στώνεται και από την ιδεολογία του, η οποία είναι ενιαία

' 80 * * 81 και στα δυο κείμενα . Ωστόσο, παραμένει το αίτημα για την
ανεύρεση του χειρογράφου των Απομνημονευμάτων, για να γίνει
η εξακρίβωση της πιστής μεταγραφής του, αλλά και γιατί απο-

, - ' <■ , 82 τελεί τεκμήριο του νεοελληνικού προφορικού λόγου .
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2. Τα "Οράματα και Θάματα"

Το δεύτερο "στορικόν", που έλαβε από τον Άγγελο Πα-
83 -πακώστα τον εύστοχο τίτλο "Οράματα και θάματα", το έγραψε

84 * * 85από τις 31 Δεκεμβρίου 1850 μέχρι το Μάρτιο του 1852 . Η
παρακολούθηση της χρονικής διαστρωμάτωσης του χειρογράφου 
κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλέστερη προσέγγιση της ιδεο
λογίας και του ζητήματος περί ψυχοπαθολογίας του Μακρυγιάν
νη. Οι σελίδες 42-90 του χειρογράφου, που καλύπτουν τη χρο-

+ 86 + * νικη περίοδο 1837 μέχρι 20 Ιαν. 1845 , αποτελούσαν τμήμα
των Απομνημονευμάτων, τις οποίες απέσπασε, γιατί θεωρούσε
το περιεχόμενό τους ως ενοχοποιητικό: "δσα έγραψα ως εδώ τά
είχα σημειωμένα είς τ' αλλο μου τό στορικόν, καί σάν είδα
δτι ήμουν ύποπτος, έκοψα τά φύλλα οπού λείπουν από κείνο
νά μην μου γένει κατ’οικον ερευνά, δτι δλο κάτι λέγεται»
καί δι’ αυτό τά σημείωσα εδώ σέ τούτο" .

Οι σελίδες 91-169 που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1588 * , 39 „Μαρτίου 1845 μέχρι τον Αύγουστο του 1850 .αποτελούν τις 
σημειώσεις που είχε κρύψει στη γη μέσα σε τενεκέ, όπου οι 
περισσότερες είχαν καταστραφεί από την υγρασία: "από δω καί 
κάτω δσα θά σημειώσω τά είχα χωμένα τόσον καιρόν μ5 ενα τε
νεκέ, αυτά δλα καί πλήθος αποδειχτικά, καί η κακή τύχη έσά- 
πισαν καμόσα αποδειχτικά, καί από τούτα, τά θάματα τής θεία
-Πρόνοιας, καί τά πάγω ανακατεμένα - δχι μέ τήν τάξη τους,

+ >1 3 - « 9 0  ' *καθώς έγιναν αυτά δλα" . Προτιμήθηκε η σελίδα 169 ως τε
λευταία του δεύτερου τμήματος, γιατί σ’ αυτή υπάρχει ασφα
λές τεκμήριο για το έτος 1851 και μέχρι εκεί το περιεχόμενο 
είναι παράλληλο με τα Απομνημονεύματα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η φράση: "είς τ’ αλλο μου στορικόν", συναντάται για 
τελευταία φορά στη σελίδα 167, ενώ στο εξής η παραπομπή γί
νεται στο ίδιο το χειρόγραφο των "Οραμάτων και θαμάτων" με

C +  +  3  +  Ϊ Ι  91 *τη φράση: "όπου τά ’χω γραμμένα στό ίδιον" . Από την υγρα
σία καταστράφηκαν κυρίως οι σημειώσεις που κάλυπταν τη χρο
νική περίοδο 1845-1846: "Πολλά χαρτιά μου σάπισαν δλως διά



δλου από τά 1845 όπου γράφω ως τά 1846' τά ’χα βαλμένα είς
^  ^  ,  ei + α  92 *τήν γης καί σάπισαν δλως διά δλου" . Οι σελίδες 169-219

που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τον Αύγουστο 1850 μέ-
* 93 . * 'χρι το Μάρτιο του 1852 , αποτελούν το καινούριο υλικό που

συμπληρώνει τα Απομνημονεύματα.
Ωστόσο, το χειρόγραφο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά σταμάτη

σε απότομα με τη φράση: "Λέγει ό θεός: Καί μωρολόγος είσαι
καί ενοχλητικός καί πεισματώδης. Τότε σηκώθηκα καί μδρ-94 * * r *θαν..." . Για την απότομη αυτή διακοπή της γραφής του. δι
ατυπώθηκαν διάφορες υποθέσεις, όπως η πιθανότητα καταστρο-

+ * * 95 ·»■ »φής των τελευταίων σελίδων του χειρογράφου , ότι ο "κατ’
οίκον" περιορισμός δεν του επέτρεψε τη συνέχιση της
συγγραφής και ότι ο Μακρυγιάννης συνειδητά διέκοψε το χει
ρόγραφο στις 24 Μαρτίου 1852, γιατί προσδοκούσε την πραγμα-

 ̂ ' 97 -τοποίηση των οραμάτων του στις 25 Μαρτίου . Σύμφωνα με την
* 98 <· ,"Επίκλησιν προς τον θεόν" ,ο Μακρυγιάννης παρέμεινε περιο

ρισμένος στο σπίτι του μέχρι τον Αύγουστο 1852, συμπληρώνο
ντας έξι μήνες. Συνεπώς, ο "κατ’οίκον" περιορισμός άρχισε 
το Μάρτιο του 1852, γεγονός που ερμηνεύει το απότομο σταμά- 
τημα του χειρογράφου. Σ’ αυτό συνηγορεί και το ανακριτικό
υλικό της δίκης του Μακρυγιάννη, σύμφωνα με το οποίο η κυ
βέρνηση πληροφορήθηκε τη δήθεν συνωμοσία στις 22 Μαρτίου99 - , ,1852 και η εντολή για τις σχετικες ανακρίσεις δόθηκε την
1η Απριλίου 1852^*^.

Η πρώτη μαρτυρία για την ύπαρξη του χειρογράφου "Ορά
ματα και θάματα" παρέχεται από το Γ. θεοτοκά, ο οποίος ανα
φέρει ότι ο Βλαχογιάννης του έδειξε ένα άγνωστο χειρόγραφο 
του Μακρυγιάννη, που το χαρακτήρισε ως "εργο τρελλου" και 
περιείχε "όνειρα καί συζητήσεις μέ τήν Παναγιά καί τούς ά
γιους", ενώ ο ίδιος υπέθεσε ότι "η μυστική αυτή εξομολόγηση 
μπορεί νά είναι κάτι καταπληκτικοΰ ενδιαφέροντος. ενα άπό 
τά γνησιώτερα διαμάντια του λόγου" . Άγνωστος παραμένει ο 
τρόπος με τον οποίο απέκτησε Βλαχογιάννης αυτό το δεύτερο 
χειρόγραφο. Αν η μαρτυρία του X. Σπανού θεωρηθεί αξιόπιστη, 
τότε ο Βλαχογιάννης θα αγόρασε τα "Οράματα και θάματα" με
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τα οποία συμφωνούν τα στοιχεία περιγραφής και όχι τα Απο-
-  1 02  μνημονευματα .

Το χειρόγραφο "Οράματα και θάματα” ο Βλαχογιάννης το 
πρόσφερε στον Άγγελο Παπακώστα ως δώρο ευγνωμοσύνης για 
τις εκδουλεύσεις του - "η χάρη 8έλει άντίχαρη" - και το χα
ρακτήρισε ως "8ρησκοληπτικό" που δεν έχει τίποτα να
προσθέσει στη φήμη των Απομνημονευμάτων, αλλά να το χρησι-* - , 103 » «·μοποιήσει για παλαιογραφική άσκηση . Μετά την ανακοίνωση
του Παπακώστα το 1947, ότι άρχισε την εργασία της μεταγρα
φής του χειρογράφου και ότι σύντομα 8α το εκδώσει. εκ
δηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από τους λογίους^^^,οι οποίοι 
με άρθρα στις εφημερίδες πίεζαν για την επίσπευση της δημο
σίευσης. Με περίεργη καθυστέρηση, ο Παπακώστας συμφώνησε το
1977 με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας για την

- 105 - 'έκδοση του χειρογράφου . Τελικά, το 1983 εκδοθηκε το χει
ρόγραφο σε δυο τόμους, από τους οποίους ο πρώτος περιλάμβα
νε τη μεταγραφή του κειμένου με χρήσιμες σημειώσεις και ο 
δεύτερος το φωτομηχανικό ομοιότυπο του χειρογράφου. 0 Παπα
κώστας παρέδωσε το χειρόγραφο στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη,
- * * 1 0 6 'όπου έλαβε τον ταξινομικό αριθμό MSS 262 .Πρόκειται για
ένα άδετο χειρόγραφο που αποτελείται από 152 φύλλα, με 
διαστάσεις 14 X 20,5 εκ.^^.

Οι απόψεις των μελετητών για την αξία των "Οραμάτων 
και θαμάτων" διαφέρουν. Το έργο χαρακτηρίστηκε ως "γεροντι
κό", όπου η "ενοχλητική γιά μάς σήμερα θρησκοληψία του

- - ν £ -  . - -108γερασμενου Μακρυγιαννη είναι ωστοσο πολυ συγκινητικη „, 
ότι: "δέν είναι μόνο ιστορικό" εχει καί πολλά στοιχεΤα διά
φορα, λ.χ. συνομιλίες μέ αγίους, πού βλέπει στά όνειρά του, 
αυτός ή καί αλλα φιλικά πρόσωπα, στοιχεία πού τό φέρνουν 
πλησιέστερα πρός τίς εξομολογήσεις"*^. Αντίθετα, εκφράστη
κε και η άποψη, ότι: "δεν πρόκειται για το γεροντικό έργο 
ενός σαλεμένου θρησκόληπτου νου. Αλλά για ένα ώριμο, εσκεμ- 
μένο, άθελα ανολοκλήρωτο μνημείο λόγου, σύγχρονο με τα τε
λικά Απομνημονεύματα και εξίσου παθιασμένα ευλαβικό. Υπο- 
κε\μενικότερο σε χαρακτήρα και διαφορετικό ειδολογικά ίσως.
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 ̂ , 3i * 238ισα μέ ταυτον τόν τρόπον καί έκανα μετάνοιες" .
Κατά το 1798, ο Άλτη πασάς επέκτεινε την κυριαρχία του 

και στις περιοχές της Στερεός Ελλάδας*^. Στις συγκρούσεις 
με τους Τουρκαλβανούς σκοτώθηκε ο πατέρας του Μακρυγιάννη. 
Η μητέρα του και οι συγγενείς για να αποφύγουν τη σκλαβιά, 
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το χωριό και να καταφύγουν στη 
Λιβαδειά. Κατά τη διάβαση του ποταμού Μόρνου, έλαβαν την ο
δυνηρή απόφαση να εγκαταλείψουν το Μακρυγιάννη, που ήταν 
βρέφος τότε, γιατί φοβήθηκαν μήπως το κλάμα του τους προδώ- 
σει στους Τούρκους. Στη δύσκολη εκείνη στιγμή δοκιμάστηκε η 
αγάπη και το ορθόδοξο ήθος της μητέρας του Βασιλικής * "Τό
τε μετανογάει η μητέρα μου καί τούς λέγει' " Ή  αμαρτία τού 
βρέφου θά μάς χάσρ, τούς είπε περνάτε έσεΊ̂ ς καί σύρτε είς 
τό τάδε μέρος καί σταθήτε.,.τό παίρνω κι3 άν εχω τύχη καί 
δεν κλάψη, διαβαίνομε"...ή μητέρα μου κι’ δ θεός μάς εσω-
™=·"25 ' σε .

Η τραγική αυτή αφετηρία της ζωής του Μακρυγιάννη σφρά
γισε την κατοπινή του πορεία και η ανάδειξή του σε ηγετική 
μορφή κατά την εθνεγερσία του 321 έκρινε αναγκαία την επι
βίωσή του και δικαίωσε το πνεύμα αγάπης και θυσίας της μη
τέρας του. Άναφερόμενος και πάλι, σε μια σύντομη αυτοβιο
γραφία του, για το γεγονός της διάσωσής του, σημειώνει χα
ρακτηριστικά για την επέμβαση της θείας Πρόνοιας: "Τύφλωσε
ό θεός τούς Τούρκους καί πέρασαν καί δέν τούς πήραν χαμπέ- 

2 Sρι" . Αυτό το περιστατικό, καθώς και άλλες παρόμοιες ευερ
γετικές παρεμβάσεις του θεού στις δύσκολες στιγμές της ζωής
του, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συνείδησής του για την α-- - „ 27 -· ^νάληψη της υψηλής αποστολής του "πατριδοφύλακα" , τόσο κατά
τον απελευθερωτικό αγώνα, όσο και κατά τη συγκρότηση του
νεοελληνικού κράτους.

Οι φιλόξενοι άρχοντες της Λιβαδειάς, Γιαννάκης Στάμου
Λογοθέτης, Νίκος Νάκου και Γιάννης Φίλων, συμπαραστάθηκαν
τους μετανάστες του Αβορίτη και τους πρόσφεραν τα απαραίτη-

- - ' ' 28 * τα μέσα για την εγκατάστασή τους στην πόλη . Οι στερήσεις
και οι περιπέτειες της ζωής συντέλεσαν στη διαμόρφωση του
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χαρακτήρα καν στην ωρίμανση του νεαρού Μακρυγιάννη. Μόλις 
εφτά χρονών,αναγκάστηκε να εργαστεί ως υπηρέτης για να συμ- 
βάλε ι και αυτός στην αντιμετώπιση των βιοτικών αναγκών της 
οικογένειάς του. Παρά τις πιέσεις που δέχτηκε, αρνήθηκε την 
ενασχόληση με ταπεινές εργασίες, όπως θεωρούσε τη φροντίδα 
των μικρών παιδιών και του σπιτιού. Μάλιστα, έφυγε κρυφά 
στη Θήβα αναζητώντας άλλη εργασία. Μετά από την πιεστική 
παρέμβαση των συγγενών του αναγκάστηκε να επιστρέφει στη 
Λιβαδειά. Όμως ο νεαρός Μακρυγιάννης είχε, ήδη, αποφασίσει 
για τη μελλοντική πορεία της ζωής του. Τα πρότυπα του ευφυ
ούς εμπόρου και του γενναίου αγωνιστή τον γοήτευαν. Γι' αυ
τό. χρησιμοποίησε κάθε τρόπο για να απαλλαγεί από τις τα
πεινές εργασίες' "...άρχισα ξύλο, τρύπημα κεφάλια των παι
διών καί τής ι'διας μου μητέρας καί εφευγα μέσα τής ράχες. 
Καί μ" αυτό βαρέθηκαν κσί μέ λευτέρωσαν, ότι αΰτείνη ή Jπη- ̂ 2 Qρεσία μ" είχε καταντήσρ νά χαθώ" ".
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2 . Η ^συμφων^α^_με_τον_Α^-Γ^άννιη

Σε ηλνκίσ δεκατεσσάρων ετών αποδεσμεύτηκε από την οι- 
κογένειά του και πήγε στη Δεσφίνα της Φωκίδας, κοντά σ’έναν 
πατριώτη του, ο οποίος ήταν διορισμένος από τον Άλή πασά ως 
"ζαμπίτης" για την πειθαρχία και την ασφάλεια των κατοίκων 
της περιοχής. Όπως γνωστοί οπλαρχηγοί^,για να αποφύγουν 
την εκμετάλλευση των Τούρκων και για να αντιμετωπίσουν τις 
βιοτικές τους ανάγκες, προτίμησαν να προσφέρουν τις υπηρε
σίες τους στον Αλή πασά, έτσι και ο Μακρυγιάννης βρέθηκε
- , 31 , ,έμμεσα στην υπηρεσία του ως βοηθός του "ζαμπίτη1’ της Δε-
σφ ίνας.

Στο πανηγύρι του Αι-Γιάννη, ο Μακρυγιάννης κρατούσε το 
όπλο του "ζαμπίτη" και θέλησε να πυροβολήσει, αλλά, ίσως α
πό κακό χειρισμό, το όπλο έσπασε. Τότε, όπως αφηγείται ο ί
διος: " μ' επιασε σέ ολον τόν κόσμον όμπρός καί μέ πέθανε 
είς τό ξύλο. Δέν μ5 εβλαβε τό ξύλο τόσο, περισσότερον ή 
ντροπή τού κόσμου. Τότε ολοι τρώγαν καί πίναν καί εγώ 
εκλαιγα. Αυτό τό παράπονον δέν ηυρα άλλον κριτή νά τό ειπώ 
νά μέ δικιώστι, έκρινα εύλογον νά προστρέξω εις τόν 'Αιγιάν
νη, ότι είς τό σπίτι του μόγινε αύτείνη ή ζημία καί ή ατι
μία. Μπαίνω τήν νύχτα μέσα εις τήν έκκλησιά του καί κλειώ 
τήν πόρτα κι3 άρχινώ τά κλάματα μέ μεγάλες φωνές καί μετά-
νοιες τ είναι αυτο οπουγινε σ εμεναν, γομάρι είμαι να 
μέ δέρνουν; Καί τόν περικαλώ νά μου δώσρ άρματα καλά κι3 α
σημένια καί δεκαπέντε πουγγιά χρήματα καί εγώ θά τού φκιάσω
ενα μεγάλο καντήλι άσημένιον. Μέ τής πολλές φωνές κάμαμεν
- - . , ci 32τής συμφωνίες μέ τόν άγιον" .

Το γεγονός αυτό συγκλόνισε το Μακρυγιάννη και είναι το 
μοναδικό που η μνήμη του διέσωσε από την παραμονή του στη 
Δεσφίνα. Με την καταγραφή του, παρέχει στον αναγνώστη το 
κλειδί για την ασφαλέστερη διερευνητική προσέγγιση της ιδε
ολογίας του και των αγώνων του για την προάσπιση της πατρί
δας και της ορθοδοξίας. Γιατί η πληγωμένη περηφάνια του φα-



νέρωσε τον ψυχικό του κόσμο, αποκάλυψε τους παράγοντες που 
επέδρασαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και προε- 
ξάγγειλε τους στόχους της ζωής του.

Η είσοδος του δεκατετράχρονου Μακρυγιάννη στο Ιερό Βή~
33 - - - ' -μα του ναού και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύκτας, αποτε

λεί συνειδητή ενέργεια, που φανερώνει την οικειότητά του με 
το λειτουργικό χώρο. Ασφαλώς, αυτή 9α καλλιεργήθηκε με την 
ενεργό συμμετοχή του στις ιερές ακολουθίες που τελούνταν 
στην ενορία του. Εξάλλου, την εποχή αυτή η ενορία αποτελού
σε το κέντρο της κοινοτικής ζωής^, με αξιόλογη προσφορά 
στην παιδεία, την οικονομία και τους κοινωνικούς θεσμούς 
της κοινότητας, ανακουφίζοντας συνάμα και τον πόνο των 
δυστυχισμένων και κατατρεγμένων ανθρώπων. Βέβαια, στην πε
ρίπτωση του Μακρυγιάννη δεν πρόκειται για μια απεγνωσμένη 
αναζήτηση καταφυγίου, αλλά για μια συνειδητή προσπάθεια συ
νάντησης με τον τιμώμενο άγιο του πανηγυριού , ο οποίος, ως 
οικοδεσπότης, ήταν ο μόνος αρμόδιος κριτής για να ακούσει 
το παράπονό του και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ήθελε να εκ- 
ωοάσει την πίκρα του, γιατί με το δημόσιο ξυλοδαρμό ατιμά
στηκε η αξιοπρέπεια του και τέθηκε στο περιθώριο της 
γιορταστικής ατμόσφαιρας' "ολοι τρώγαν καί πίναν καί εγώ 
εκλαιγα". Διασαλεύτηκε η πνευματική του ενότητα με την ομή
γυρη των συνεορταζόντων και εξέλιπσν τα στοιχεία του "ομό
θυμου" και "ομόψυχου"που χαρακτηρίζουν τη χριστιανική γιορ-
- 35 τη .

0 Μακρυγιάννης συγκλονίστηκε απ’ αυτή την περιθωριο
ποίηση, γι’ αυτό ζητούσε από τον Α'ι-Γιάννη τη δικαίωσή του, 
όχι όμως με την τιμωρία του "ζαμπίτη", αλλά με την αποκατά
σταση της αξιοπρέπειάς του. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της 
εποχής του, η κοινωνική καταξίωση και η υπόληψη του

5 36νεοέλληνα στηρίζονταν στα χρήματα και στ’ άρματα .Ακριβώς, 
αυτά ήταν τα αιτήματα της προσευχής του, τα οποία όμως ο Α'ι 
-Γιάννης δεν ενέκρινε, γιατί, ασφαλώς, δεν συμφωνούσαν με 
τις αλήθειες της ορθόδοξης χριστιανικής πνευματικότητας. Ω
στόσο, ο Μακρυγιάννης επέμενε με δάκρυα, γονυκλισίες, αλλά
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και με "μεγάλες φωνές", προσπαθώντας να πείσει τον άγιο για 
την αναγκαιότητα της ικανοποίησης των αιτημάτων του.Τελικά, 
με τις "πολλές φωνές" εξασφάλισε τη συναίνεση και την ευλο
γία του Αί-Γιάννη, την οποία θεωρούσε ως απαραίτητη προϋπό
θεση για την επιτυχή έκβαση των σχεδίων της ζωής του.

Στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση δεν υπάρχει διάστα
ση ανάμεσα στον ορατό και στον αόρατο κόσμο, αλλά αδιάσπα-

- 37 - - , , ,στη ενότητα ,χωρίς χωροχρονικους περιορισμούς. Γι αυτο.
στην επικοινωνία του Μακρυγιάννη με τον Αι-Γιάννη παρατη
ρεί τα ι έντονα το στοιχείο της αμεσότητας. Εκφράζει το πρό
βλημά του, το συζητεί με τον άγιο, διαφωνεί. επιμένει και 
τελικά συνάπτει συμφωνία' σε ανταπόδωση της ευεργεσίας. υ
πόσχεται να του αφιερώσει ένα ασημένιο καντήλι. Αυτό το 
στοιχείο της αμεσότητας στην επικοινωνία με τους αγίους.δεν 
παρατηρείται μόνο στο Μακρυγιάννη, αλλά και σε άλλους αγω- 
νιστες. όπως στον Κολοκοτρώνη'' και στον Καραισκάκη'"" . Συ
νεπώς, η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση κατείχε κυρίαρχη θέ
ση στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής του υπόδουλου Γένους.

Το τάμα, ως έκφραση της λαϊκής θρησκευτικής ευσέβειας, 
παρατηρείται κυρίως σε περιπτώσεις διάσωσης από την απειλή 
άμεσου κινδύνου για τη ζωή.Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, 
σχετίζεται με την ικανοποίηση αιτημάτων, τα οποία συνθέτουν 
τη μορφή του κοινωνικά καταξιωμένου ανθρώπου, όπως ήταν ο 
άρχοντας και ο αγωνιστής στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Εί
ναι χαρακτηριστικό, ότι τα αιτήματα του Μακρυγιάννη ήταν 
πολύ συγκεκριμένα: "αρματα καλά καί ασημένια" και "δεκαπέντε 
πουγγιά χρήματα". Ασφαλώς, δεν πρόκειται για ένα παιδικό 
ξέσπασμα ζηλοφθονίας, αλλά για τη φανέρωση των κρυφών του 
πόθων, που διαμορφώθηκαν από τις περιστάσεις της ζωής του.
Η εμπειρία της ορφάνιας, του ξεριζωμού και των βιοτικών του 
στερήσεων υπήρξε οδυνηρή. Μάλιστα, κινδύνευσε δυο φορές να 
"χαθεί"40. Μέσα απ’ αυτές τις τραγικές συγκυρίες διαμορφώ
θηκε η συνείδησή του για το χρέος προς την πατρίδα.

Παρά το αδούλωτο πνεύμα του, δεν κατέφυγε στα βουνά ως 
κλέφτης, αν και η δημοτική ποίηση πρόβαλε το πρότυπο αυτών
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, 41 ' - ' *των αγωνιστών . Σχεδίαζε την απόκτηση χρημάτων και όπλων,
με τα οποία 3α μπορούσε να υπηρετήσει πιο αποτελεσματικά τη 
σκλαβωμένη πατρίδα. Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοηθούν και οι 
επιδράσεις που δέχτηκε από τον τρόπο ζωής των αρχόντων της 
Λιβαδειάς, όταν ήταν υπηρέτης τους. Ήταν φυσικό να πλάθει 
όνειρα για την οικονομική και κοινωνική του ανέλιξη, ωστό
σο όμως η συνείδηση του χρέους προς την πατρίδα υπήρξε η 
πυξίδα των ενεργειών του.

Το γεγονός της Δεσφίνας δείχνει με ανάγλυφο τρόπο τις 
καταλυτικές επιδράσεις που δέχτηκε ο Μακρυγιάννης από την 
ελληνορθόδοξη παράδοση. Δεν αποτελεί μια περιστασιακή και 
παροδική έκφανση της παιδικής του ευσέβειας, αλλά σταθμό 
δοκιμασίας και ενδυνάμωσης της πίστης του. Η συνάντησή του 
με τον Άι-Γιάννη υπήρξε καθοριστική για την πορεία της ζω
ής του. Πάντοτε θα τον μνημονεύει και θα τον επικαλείται ως 
προστάτη του. Επίσης, συνέβαλε και στη διαμόρφωση της πε
ποίθησής του, ότι η Πρόνοια του θεού θα συμπαραστεκόταν τον

,. , , 42 - -αγώνα της εθνεγερσίας. Η αποσιώπηση αυτής της συνάντησης
μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετες και μονομερείς ερμηνείες 
για τη ζωή και τη δράση του Μακρυγιάννη. Βέβαια, δεν είναι 
το μοναδικό γεγονός στο οποίο παρουσιάζεται ως εκφραστής 
της ελληνορθόδοξης παράδοσης’ είναι όμως από τα πιο σημα
ντικά, γιατί συνδέεται με την εξαγγελία των στόχων της ζωής 
του.
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- - .· 43 -Από το 1811 εργαζόταν στην 'Αρτα , ως υπηρέτης στο
αρχοντικό του Θανάση Λιδωρίκη, ο οποίος ήταν γραμματέας του 
Άλή πασά. θεωρούσε την υπηρεσία αυτή ως προσωρινή και ανα
γκαία για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών. Γι' αυτό, α-, 
ναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για να επιδοθεί στο εμπό
ριο, από το οποίο προσδοκούσε την πραγματοποίηση της επιθυ
μίας του για οικονομική ανέλιξη. Έτσι, όταν ο Λιδωρικής, α
ναγκασμένος να βρίσκεται στην αυλή του Αλή πασά, θέλησε να 
τον αφήσει ως επιστάτη στο σπίτι του, ο Μακρυγιάννης 
αρνήθηκε. γιατί έβλεπε τα σχέδιά του να ματαιώνονται. Μετά 
από πιέσεις και από φόβο να μην πέσει στη δυσμένεια του "ι
σχυρού" Θανάση Λιδωρίκη, δέχτηκε να παραμείνει στην υπηρε
σία του, αλλά με τη συμφωνία να του δοθεί η δυνατότητα να 
ασχοληθεί με το εμπόριο και να απαλλαγεί από τη διαχείρηση
των χρημάτων του, για να μην κατηγορηθεί αργότερα ως κλέ- 

4 4φτης .
Η Άρτα κατά τον 19ο αιώνα αποτελούσε το εμπορικό κέ

ντρο της περιοχής4"’. Η ενασχόληση με το εμπόριο, την εποχή 
αυτή. δεν απαιτούσε κάποιες εξειδικευμένες οικονομικές γνώ
σεις4 .̂ Βέβαια, ήταν απαραίτητη η ύπαρξη κεφαλαίων και η 
σύναψη γνωριμιών για τη διάθεση των προϊόντων. Ο Μακρυγιάν- 
νης, μολονότι ήταν φτωχός και ξένος στην περιοχή της Άρτας, 
κατόρθωσε, με την οξυδέρκεια που τον διέκρινε, να εξασφαλί
σει αυτές τις προϋποθέσεις. Κοντά στο σπίτι του Λιδωρίκη 
υπήρχε ένας ανοικτός χώρος, όπου συγκεντρώνονταν το καλο- 
λοκαίρι οι άρχοντες και οι έμποροι και συζητούσαν μέχρι αρ
γά το βράδυ. Επιδιώκοντας τη γνωριμία μ’ αυτούς, φρόντιζε
για την καθαριότητα του χώρου και λειτουργώντας ένα υποτυ-
' ' ' ' ' 47 *πώδες καφενείο τους πρόσφερε ό,τι ζητούσαν . Οι συνάξεις

αυτές αποτέλεσαν το λαϊκό σχολείο, όπου φοίτησε ο νεαρός
Μακρυγιάννης. Η αποταμιευμένη εμπειρία των προεστών και των
εμπόρων συνέβαλε στη διεύρυνση του ορίζοντα της σκέψης του



και του πρόσφερε πολύτιμες γνώσεις για την ιστορία και τη 
σύγχρονη κατάσταση της πατρίδας' συνάμα τον εν8άρρυνε και 
του αποκάλυψε τους μηχανισμούς για τη διεξαγωγή του εμπορί
ου .

Με την εργατικότητα και την τιμιότητά του κέρδισε την
εμπιστοσύνη των προεστών και των εμπόρων και εξασφάλισε δά-

48 - -  ̂ -νειο 5.000-6.000 γρόσια . 0 ίδιος διέθετε μόνο 24 γρόσια.
Μ ’ αυτό το κεφάλαιο αγόρασε από τους αγρότες δημητριακά 
προϊόντα, τα οποία προπλήρωσε την εποχή του χειμώνα σε χα
μηλή τιμή και τα έλαβε την εποχή του θερισμού ' κατόπιν τα

' 4 9 * *πούλησε σε τετραπλάσια τιμή . Το χειμώνα του 1816 προπλή
ρωσε την αγορά καλαμποκιού, το οποίο πούλησε σε τριπλάσια, , , , _ 5 0τιμή, κατά την εποχή της πανούκλας στην'Αρτα (1816-1817) .

Μέχρι το 1817 κατόρθωσε με το εμπόριο να αποκτήσει
πολλά χρήματα, τα οποία μάλιστα ξεπερνούσαν και το ποσό των

, , - - 51 <■δεκαπέντε πουγγιών, που ήταν το αρχικό του αίτημα' . Είχε
πια τη δυνατότητα να αποκτήσει και τα ασημένια άρματα, για

, , _ , 5 2 -  , ,τα οποία είχε μεγάλο καημό . Παρά την απότομη οικονομική
του ανέλιξη δεν εμφανίζει τη νοοτροπία του νεόπλουτου. Την 
απέδωσε στην ευλογία του Άι-Γιάννη και δε λησμόνησε το τάμα 
του. Αφού αγόρασε ένα ασημένιο καντήλι, χάραξε επάνω το ό
νομά του και ζωσμένος με τα ασημένια άρματα πήγε στη Δεσφί
να και το πρόσφερε στον προστάτη του Αί-Γιάννη' τον ευχαρί
στησε από τα Βάθη της καρδιάς του για την ευεργεσία και έ— 
κλαψε, ενθυμούμενος τις ταλαιπωρίες που πέρασε στα παιδικά 
του χρόνια. Η αναγνώριση της ευεργεσίας δεν εξαντλήθηκε με
την εκπλήρωση του τάματος, αλλά σε όλη τη ζωή του τον επι-

, * * * * , , 54 ^καλούνταν ως "προστάτη, ευεργέτη καί αληθινό φίλο" . Σύμ
φωνα με τη ζωντανή παράδοση, το καντήλι του Μακρυγιάννη 
βρισκόταν στο ναό του Αί-Γιάννη της Δεσφίνας μέχρι το
193555.

0 Μακρυγιάννης συνέχισε με επιτυχία την εμπορική του 
δραστηριότητα μέχρι το 1821, από την οποία απεκόμισε μεγάλα 
χρηματικά ποσά. Επίσης, δάνειζε χρήματα σε Έλληνες και 
Τούρκους λαμβάνοντας τόκο.Έτσι, πριν λάβει μέρος στην επα
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νάσταση, είχε εξελιχτεί σε αυτοδημιούργητο νοικοκύρη με με
γάλη περιουσία, που ανερχόταν στις σαράντα χιλιάδες γρόσια’ 
"καί τό κιμέρι μου γιομάτο. Άπόχτησα ο,τι ήθελα καί δεν 
είχα την ανάγκη άλλουνού" .

0 εύκολος και γρήγορος πλουτισμός του Μακρυγιάννη μέσα 
από. αμφίβολης ηθικής, εμπορική διαδικασία λειτουργεί ως 
πρόκληση, όταν μάλιστα.ο ίδιος τον χαρακτήρισε ως ευλογία 
του Αι-Γιάννη. Γιατί, όπως αναφέοθηκε παραπάνω, πουλούσε τα 
αγροτικά προϊόντα σε 3/πλάσια και 4/πλόσια τιμή από την τι
μή αγοράς. Μια τέτοια ενέργεια, όμως, συνιστά πράξη αι-

, , 57 -σχροκέρδειας και εκμετάλλευσης και προσλαμβάνει το χαρα
κτήρα της ύβρης προς τον άγιο. Άραγε, η εμπορική δραστηριό
τητα του Μακρυγιάννη αποτελούσε παρέκκλιση από τη στάση της 
ελληνορθόδοξης παράδοσης στα οικονομικά σχήματα εκείνης της 
ε ποχής;

Στις αρχές του 19ου αιώνα, δε χρειάζονταν οι κατάλλη
λες συγκυρίες για να αποκομίσει ο έμπορος υψηλά κέρδη’ του
τα εξασφάλιζε με σιγουριά η δομή της παραδοσιακής οικονομί-

' ' ' - 58ας. η οποία λειτουργούσε επιβαρυντικά για τους αγρότες .
Αυτή τη σιγουριά του εύκολου και γρήγορου κέρδους την εξέ- 
φρασε και ο ίδιος ο Μακρυγιάννης.· "θα γνωριστώ καί μέ τούς 
κατοίκους νά δανειστώ, νά κάμω καί εμπόριο, οτ5 είμαι γυ
μνός, νά ντυθώ"- . Οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονταν 
σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.Όπως ο ί
διος ομολογεί, πούλησε τα προϊόντα σε υψηλές τιμές, γιατί 
υπήρχε έλλειψη στην αγορά^. Ακολούθησε με συνέπεια τους 
εμπορικούς κανόνες που ήταν, παραδοσιακά, αποδεκτοί από την 
κοινωνία. Ή δ η . με την παραδοσιακή μέθοδο της προπληρωμής 
των προϊόντων είχε εξασφαλισμένο το κέρδος, απλώς οι συγκυ
ρίες το αυξάνουν. Γι’ αυτό, οι υψηλές τιμές δεν αποτελούσαν 
μορφή αισχροκέρδειας σε προσωπικό επίπεδο, αλλά διαμορφώνο
νταν από τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης των προϊό
ντων. Βέβαια, ο Μακρυγιάννης με τα υπέρογκα δάνεια που έλα
βε. δημιούργησε υποχρεώσεις εξόφλησης, οι οποίες μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν μόνο με την τήρηση των εμπορικών διαδι
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κασιών που 8α οδηγούσαν με ασφάλεια στο κέρδος. Έτσι, η
κοινωνική και οικονομική ανέλιξή του πραγματοποιήθηκε μέσα
από έντιμους και κοινωνικά παραδεκτούς μηχανισμούς.

Ένσταση εκφράστηκε και για την ενασχόλησή του με
έντοκες δανειοδοτήσεις, γι'αυτό και χαρακτηρίστηκε ως τοκο- 

6 2γλύφος . Εκείνη την εποχή, οι δανειοδοτήσεις αποτελούσαν
6 3δημιουργική επένδυση του κεφαλαίου . Με τη χορήγηση -δανεί

ων δεν καταγίνονταν μόνο οι ιδιώτες, αλλά και οι οργανωμέ
νες κοινότητες και τα μοναστήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η ενορία του Αγίου Αθανασίου της Ραψάνης^,η οποί
α δάνειζε χρήματα στους ενορίτες λαμβάνοντας τόκο. Εξάλλου 
και η οικονομική ανέλιξη του Μακρυγιάννη στηρίχτηκε στη λή
ψη δανείου. Συνεπώς, η εμπορική του δραστηριό>τητα στην'Αρτα 
(1815-1821) δεν προσδίδει περιστασιακό χαρακτήρα στο γεγο
νός της Δεσφίνας, όσον αφορά την έκφραση και την εμμονή του 
στις αξίες της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Ασφαλώς και θα 
δοκιμάστηκε η συνείδησή του από την αλλοτριωτική δύναμη του 
χρήματος, αλλά διέθετε ισχυρές ηθικές αντιστάσεις και τελι
κά δε λύγισε. Χάρισε τα χρέη στους φτωχούς οφε ι λέτες^κα ι 
διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του στον αγώνα για την απε
λευθέρωση της πατρίδας^.
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4. Η συναναστροφή του με τον οικονόμο Άρτας_Α^

Κατά τη δεκαετή παραμονή του στην Άρτα (1811-1821) α
πόκτησε πολλούς φίλους, οι οποίοι μάλιστα κατείχαν σημαντι
κές θέσεις στην πόλη ' "η συντροφιά μου ηταν μέ τούς καλύ- 

6 7τερούς μου" . Αυτή η επιλεκτική του συναναστροφή με μορφω
μένους ανθρώπους δεν υπαγορεύτηκε από μια κενόδοξη διάθεση 
για αποκόλληση από την ταπεινή του καταγωγή με σκοπό την 
κοινωνική του ανάδειξη, αλλά κυρίως από τη διάθεση φιλομά- 
θειας που τον διέκρινε, την οποία ικανοποίησε με την εξαι
ρετική προσληπτική ικανότητα που διέθετε. Άπεκόμισε πολύτι
μη εμπειρία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, 
καθώς και απαραίτητες γνώσεις για τον προσδιορισμό της ι
στορικής ταυτότητας του υπόδουλου Γένους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύναψη φιλίας με τον 
68οικονόμο Άρτας, για το όνομα του οποίου διαφωνούν οι με

λετητές . Αναφέρεται ως Ιωάννης ^και ως Νικόλαος ° Μό-
- , , 71 ,στρας, ο οποίος θεωρήθηκε ως πατέρας του Γεωργίου και του

Αναγνώστη Μόστρα που ήταν πληρεξούσιοι στην Δ Εθνοσυνέλευση
του Άργους (1829) και στην Α' Εθνική Συνέλευση (1843-1844)
αντίστοιχα.Όμως, σύμφωνα με τα πρακτικά των Εθνοσυνελεύσε-

- , , * 72σεων, αυτοί υπέγραφαν ως Γεώργιος Κ. Μόστρας και ως Ανα-
_ , 73 * ' - <■γνώστης Α. Μόστρας . Οπως προκύπτει από την επιστολή (9

, 74 - * *1—1844) των Αρτηνών , ο Μακρυγιάννης τους είχε παροτρύνει
να εκλέξουν τον Αναγνώστη Μόστρα ως πληρεξούσιό τους. Το 
πιο πιθανό είναι, ο Αναγνώστης να ήταν γιος του οικονόμου 
Άρτας' σ’αυτό συνηγορούν οι μαρτυρίες που αναφέρουν, ότι 
κάποιο από τα παιδιά του οικονόμου έφερε το όνομα Αναγνώ
στης, καθώς και η φιλία του Μακρυγιάννη. Συνεπώς ο οικονό
μος Άρτας θα έφερε το όνομα Α. Μόστρας.

Το γειτόνεμα των σπιτιών του Μακρυγιάννη και του οικο
νόμου Άρτας ενίσχυσε τη σχέση της φιλίας τους και με την 
καθημερινή συναναστροφή προσέλαβε το χαρακτήρα της οικογε-



νειαχής σχέσης παιδιού και πατέρα. Ασφαλώς, αυτές οι συνα
ντήσεις υπήρξαν καθοριστικές για το Μακρυγιάννη, όχι μόνο 
για την προσήλωσή του στις αξίες της ορθόδοξης χριστιανι
κής παράδοσης, αλλά και για τη συμμέτοχη του στον απελευθε
ρωτικό αγώνα. Γιατί ο οικονόμος της Άρτας, που είχε φυλα-

Ί 6κιστεί από τον Αλη πασά για τρία χρόνια στα Ιωάννινα , μύ
ησε το Μακρυγιάννη στα σχέδια της Φιλικής Εταιρείας κατά 
το 1820.

Αξιοσημείωτη είναι η διστακτικότητα που επέδειξε ο οι
κονόμος, η οποία μάλιστα έγινε αντιληπτή από το Μακρυγιάννη

7S /·και θεωρήθηκε ως προσβολή της τιμής του . Η στενή φιλία
που τους συνέδεε δικαιολογεί την άποψη, ότι βάσιμοι λόγοι 
απέτρεπαν τον οικονόμο από την αποκάλυψη των σχεδίων της 
Φιλικής Εταιρείας στο Μακρυγιάννη. Η έλλειψη, όμως, ευδιά
κριτων μαρτυριών δεν επιτρέπει τον ασφαλή προσδιορισμό 
αυτών των αιτίων. Ενδεχομένως, ο οικονόμος να μην είχε με
γάλη εμπιστοσύνη στην εχεμύθεια του νεαρού Μακρυγιάννη, ο

.. , , - , 79 -οποίος είχε εμπορικές σχέσεις με πολλούς Τούρκους και έ
τσι υπήρχε ο κίνδυνος να παρασυρθεί στην αποκάλυψη του μυ
στικού. Επίσης, είναι πιθανό να διέγνωσε κάποια χαλαρότητα 
στον πατριωτικό του ζήλο και υπέρμετρη προσήλωση στην εμπο
ρική του δραστηριότητα, κατάσταση που καθιστούσε δύσκολη τη 
θυσία της οικονομικής του προκοπής. Ακόμη, ο δισταγμός θα 
μπορούσε να αποδοθεί και στη μεγάλη αγάπη που έτρεφε ο 
οικονόμος προς το Μακρυγιάννη, εξαιτίας της οποίας δεν επι
θυμούσε να εκθέσει τη ζωή του σε κίνδυνο ’ "Αυτός 6 οικονό
μος μ* εΐχε καλύτερα από τά παιδιά του, καί νύχτα καί ήμέ-

ί ' - - Π  80ρα απο το σπίτι του δεν ελειπα .
Διατακτικός υπήρξε και ο Μακρυγιάννης, ο οποίος ζήτησε 

προθεσμία για να αποφασίσει, αν θα αναλάμβανε τέτοιες ευθύ
νες: "Κατεβάζει τής εικόνες δλες καί μ5 ορκίζει καί άρχι-
νάγει νά μέ βάλτι εις τό μυστήριον. ’Αφού προχώρεσε, τότε 
τόρκίστηκα δτι δέν θά τό μαρτυρήσω κανενού' δμως νά μου 
δώσρ καιρόν οχτώ ημέρες νά συλλογιστώ άν είμαι άξιος δι3 
αυτό τό μυστήριον καί άν μπορώ νά ωφελήσω, νά τό λάβω, ή νά
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κάτζω ' είναι σά νά μήν τό ξέρω όλότελα. Πήγα στοχάστηκα
καί ταβαλα δλα όμπρός καί σκοτωμόν καί κιντύνους καί αγώνες
- 9ά τά πάθω διά τήν λευτεριάν τής πατρίδος μου καί τής
θρησκείας μου. Πήγα καί του είπα ' "Είμαι άξιος". Του φίλη

, t S 81' r * .σα τό χέρι, ορκίστηκα" .Όμως αισθανόταν ακόμη αδύναμος, 
γι’ αυτό σημειώνει: "τόν περικάλεσα νά μή μου μαρτυρήσρ τά 
σημεία τής κατήχησης, δτ1 είμαι νέος καί νά μήν αντέσω καί 
λυπηθώ τήν ζωή μου καί προδώσω τό μυστήριον καί κιντυνέψρ ή

' μ 82πατρις .
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι, μάλλον, η νεαρή ηλικία 

σε συνδυασμό με τα μεγάλα πλούτη ήταν η κύρια αιτία της δι- 
στακτικότητας του οικονόμου. Γι’ αυτό συμβούλεψε το Μακρυ
γ ιάννη, να μην επιδιώξει στον αγώνα την απόκτηση περιουσίας
με καταχρήσεις, αλλά να λαμβάνει αποδεικτικά για την προ

- 83 84σφορά των υπηρεσιών του ,συμβουλή που τηρήθηκε . Φαίνεται
ότι ο Μακρυγιάννης ήταν ψυχολογικά απροετοίμαστος για να α
ποφασίσει τη συμμετοχή του στον αγώνα, τον οποίο θεωρούσε 
ως πρόωρο και χωρίς προοπτική- Η πολύχρονη συναναστροφή του 
με προεστούς και εμπόρους τον οδήγησε σε μια ρεαλιστική ε
κτίμηση της κατάστασης της πατρίδας, που χαρακτηριζόταν από 
συγκρατημένη αισιοδοξία. Πίστευε ότι η δύναμη του Αλή πασά 
δεν άφηνε περιθώρια επιτυχίας σε κανένα επαναστατικό κίνη
μα: "δμως ό Άλήπασσας είναι πολύ δυνατός καί θά μάς κιντυ-

ν 85νέψρ αυτός, οτι είναι οι καπεταναΐοι μ’ αυτόν" . Ενδεχομέ
νως, να επηρεάστηκε και από το αφεντικό του, το Θανάση Λι- 
δωρίκη, που πίστευε ότι η εθνεγερσία θα είχε επιτυχή έκβα
ση, αν μυούσαν στη Φιλική Εταιρεία και τον Αλή πασά, ο ο

* * * * 86 - ποίος αργότερα γνώρισε τα μυστικά της σχέδια .'Ετσι εξη
γείται η μη δραστηριοποίηση του Μακρυγιάννη στον απελευθε
ρωτικό αγώνα από το 1817, έτος κατά το οποίο είχαν ικανο
ποιηθεί τα αιτήματά του προς τον Αϊ-Γιάννη για την απόκτηση 
αρμάτων και χρημάτων. Επίσης, ο δισταγμός του αυτός φανερώ
νει και την υπευθυνότητα που τον διέκρινε ’ "Μπήκα ’σ το 
μυστικόν καί άνεχώρησα από τόν πατριώτη μου καί πηγα είς τό 
σπίτι μου καί εργαζόμουνα διά τήν πατρίδα μου καί θρησκείαν
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 1821

1. Το_^πληρωμα_του_^ρόνου^_γm_Tov_e9vικό ξεσηκωμό
- α!_$άση_τ2^_2Υ^Υ2_1Ι§21-1823)^

Στα τέλη του 1820, οι Τούρκοι είχαν κατακλύσει την πε
ριοχή της Ηπείρου με σκοπό να αποκλείσουν τον Αλή πασά .Τό
τε ο Μακρυγιάννης και ο Θανάσης Λιδωρίκης φυλακίστηκαν από
τους Τούρκους και απελευθερώθηκαν μετά από την καταβολή, , 2 ' , , ,πολλών χρημάτων . Κατόπιν, ο Μακρυγιάννης έλαβε μέρος στην
προετοιμασία της επανάστασης. Σε συνεργασία με τον έμπορο
Γιωργάκη Κοράκη, που μύησε στη Φιλική Εταιρεία, συγκέντρω-

- , , 3 ,σε σε αποθήκες άρματα και πολεμοφόδια . Το Μάρτιο του 1821
στάλθηκε στην Πάτρα για να συνεννοηθεί με τους οπλαρχηγούς 
για κοινό ξεσηκωμό . Κατά την επιστροφή του στην Άρτα, το 
Πάσχα του 1821, συλλήφθηκε από τους Τούρκους και κλείστηκε 
στη φυλακή για 75 ημέρες, όπου και βασανίστηκε σκληρά. Από 
τους είκοσι έξι φυλακισμένους που οδηγήθηκαν για εκτέλεση,
μόνο αυτός διασώθηκε, γιατί οι Τούρκοι τον θεωρούσαν πλού-

, , 5 -σιο και απεβλεπαν στην περιουσία του . Κατόρθωσε, με δωρο
δοκία, να δραπετεύσει και κατέφυγε στον ξάδελφο του Αλή πα
σά, τον Ισμαήλ μπέη^.

Τον Αύγουστο του 1821 εντάχτηκε στο σώμα του Γώγου 
Μπακόλα και έλαβε το "βάπτισμα του πυρός" στη μάχη του
Σταυρού' αργότερα στη μάχη του Πέτα τραυματίστηκε ελαφρά  ̂ 7 , , , „ οστο πόδι .Έλαβε μέρος στην κατάληψη της "Αρτας και στις
, , , 9 - ,μάχες της Αν.Στερεάς Ελλάδας , όπου συνδέθηκε με τον Οδυσ-

σέα Ανδρούτσο,;τον οποίο ακολούθησε στην Αθήνα, όπου και
, , 10 τοποθετήθηκε ως πολιτάρχης (1 Ιαν. 1823) .

Τα ιστορικά γεγονότα της εθνεγερσίας του 1821, ο Μα-
κρυγιάννης τα προσεγγίζει μέσα από τη θεολογική ερμηνεία

' 11 - της ιστορίας . Η πορεία του ιστορικού βίου είναι ευθύγραμ~
μη με εσχατολογική προοπτική και κατευθύνεται από τον ίδιο



το θεό.Όπως ο λαός του Ισραήλ, με την ευεργετική παρουσία 
του θεού, οδηγήθηκε σιη "γη της επαγγελίας" για την 
πραγματοποίηση του σχεδίου της "θείας Οικονομίας", έτσι και 
το υπόδουλο Γένος, μετά από πολύχρονη περίοδο δοκιμασίας,θα
αποκτήσει την πολυπόθητη ελευθερία για να υπηρετήσει ως- - 12 . , - "νέος λαός του θεού" (εκκλησία) την καινούργια συμφωνία με
το θεό (Καινή Διαθήκη). Χαρακτηριστική είναι η παρότρυνση 
του Μακρυγιάννη προς τους συντρόφους του, κατά την πολιορ
κία της 'Αρτας: "Τό γλέπετε μωρές παιδιά μου, ετούτο τό κά
στρο καί κιοτεύετε πως θά τό κυριέψουμε; Δέν είναι τίποτες 
σάς λέω. "Ανθρωποι τό ’καμαν, ενώ τά κάστρα των ψύχωνε μας 
τά 1καμεν ο μεγαλοδύναμος θεός κι’ είναι πολλές φορές δυνα
τότερα από τούτον εδώ τό κάστρο. Είναι ανίκητα σάς λέγω. 
Κι5 οπως ο Χριστός μας δέν νικιέται ποτές, ετσι καί εμεΤς 
οι Χριστιανοί δέν νικιώμαστε ποτές. Μή κιοτεύετε. '0 Χρι
στός νικά. Καί έμεΤς πού 5 μαστέ παιδιά Του θά νικήσουμε. 
Μέ τή δίκιά του Δύναμη. Εμπρός, τό λοιπόν, στρατιώτες του 
Χριστού. Μή κιοτεύετε. ’Εμπρός, θά τό πάρουμε τό κάστρο" .

Η αντίληψη αυτή, κατά το Μακρυγιάννη, δε συνιστά μια 
μοιρολατρική θεώρηση της ιστορίας, από την οποία παρα
γκωνίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά αποτελεί έκφραση 
της αρμονικής συνεργασίας της Πρόνοιας του θεού με την ε
λευθερία του ανθρώπου, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για
τις πράξεις του. Γι' αυτό οι Τούρκοι θα τιμωρηθούν ως κα-

, - 14 - - -ταχραστες της εξουσίας , αλλα και οι Έλληνες αγωνιστές
- - , - 15 .· - -θα "δώσουν λόγο στό θεό" για τις άδικες ενέργειες

τους. Είχε σαφή επίγνωση των δυσκολιών του αγώνα - "ξέραμεν
CI 31 a Λ 16κι'δτ1 ήμασταν ολίγοι καί χωρίς τ' άναγκαΤα του πολέμου"

— και ότι η απόκτηση της ελευθερίας απαιτούσε θυσίες,γι1αυ-
+  *  *  >1 +  51 ' 1 7τό η απόφαση τους ήταν "ειτε θάνατος, είτε λευτεριά" .

Στη διαμόρφωση αυτής της θεολογικής θεώρησης της ιστο
ρίας δε συντέλεσε μόνο η ζωντανή παράδοση με τους χρησμούς
και τους θρύλους, που αναφέρονταν κυρίως στην πτώση της

 ̂ 18 ' - - Κωνσταντινούπολης , αλλά και οι προσωπικές του εμπειρίες.
Έτσι, την επιτυχία συγκέντρωσης πολεμοφοδίων σε αποθήκες.
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χωρίς να τους αντιληφθούν οι Τούρκοι, που είχαν κατακλύσει 
την Άρτα,την απέδωσε στην Πρόνοια του θεού'"Καί ή 8εία χάρη,
δόξα νά εχρ, στράβωνε τούς Τούρκους καί δέν βλέπαν δποΰ τά

 ̂ 19 - -κουβαλάγαμε" . Επίσης, κατά τη συνάντηση του με τον Οδυσ-
C *  *  20 '  *  Λ +  +  *σέα Ανδρούτσο "ο θεός θέλησε" καί γλίτωσε από τούς Τούρ

κους. Συγκλονιστική υπήρξε η διάσωση του, στην Άρτα , κατά
την εκτέλεση των φυλακισμένων: "Μάς πάνε είκοσιέξι άνθρώ-

~ , C ,  ̂ , 3 - 2 1πους νά μάς κρεμάσουνε καί δ θεός γλύτωσε μόνον εμένα" .
Βέβαια, δεν αγνοούσε την αιτία ματαίωσης της εκτέλεσής του, 
αλλά την εκδήλωσή της κατά την τελευταία στιγμή τη θεώρησε 
ως σωτήρια παρέμβαση του θεού: "διά νά μέ ξετάξουνε ακόμα 
καί νά τούς μαρτυρήσω τό βιόν, μέ γύρισαν όπίσω από τήν κα
ταδίκη είς τόν πασιά καί μέ ξέταζε διά τό δικό μου βιόν καί

, 22 * * * του πατριώτη μου" . Τη βεβαιότητά του για την ευεργετική
παρουσία του θεού την εξέφραξε και στα πεδία των μαχών'

, , , 23 - ^προσευχόταν πριν από τη μάχη και δοξολογούσε το θεό για
την αίσια έκβασή της: "Τότε δοξάσαμεν τόν θεόν καί κάμαμε 
τά μεγαλύτερα γλέντια καί τραγούδια"^.

Η συνάντησή του με τον Ισμαήλ μπέη υπήρξε καθοριστική, 
όχι μόνο, γιατί ενίσχυσε τη θεολογική αντίληψή του για την 
ιστορία, αλλά και γιατί ανέτρεψε την αρνητική της διάσταση 
που λειτουργούσε ανασταλτικά για την έναρξη του αγώνα. Στην 
περίοδο της πολύχρονης σκλαβιάς, το Γένος τροφοδοτούνταν με 
την αντίληψη, ότι η αμαρτία υπήρξε η αιτία που ο θεός επέ
τρεψε αυτή τη δοκιμασία κάτω από το ζυγό των αλλόθρησκων 
Τούρκων. Χαρακτηριστικά είναι όσα σημειώνει ο χρονικογράφος 
Δούκας, το 1453, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης: "Φρί
ξον, ήλιε καί σύ γη. στέναξον είς τήν παντελή έγκατάλειψιν 
τήν γενομένην έν τρ ήμετέρςι γενεςχ παρά τού δικαιοκρίτου θε
ού διά τάς αμαρτίας ημών. ούκ έσμέν άξιοι άτενίσαι τό δμμα 
είς τόν ουρανόν, εί μή μόνον κάτω νενευκότες καί είς γην τά 
πρόσωπα θέντες κράξομεν δίκαιος ει, κύριε,καί δικαία ή κρί- 
σις σου. ήμάρτομεν, ήνομήσαμεν, ήδικήσαμεν παρά πάντα τά έ
θνη. καί πάντα α έπήγαγες ήμϊν, έν άληθινρ καί δικαίςχ

λ + c ~ - 25κρίσει έπήγαγες. πλήν φεισαι ημών, κύριε, δεόμεθα" . Κάπο-
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τε μάλιστα, όπως μαρτυρεί η Πατρική Διδασκαλία ,η αντίλτιψη 
αυτή διοχετευόταν σκόπιμα για να αποθαρρύνει κάθε επαναστα
τική προσπάθεια του υπόδουλου Γένους, το οποίο έπρεπε να υ
πομένει αγόγγυστα τη σκλαβιά ως τιμωρία από το θεό.

Μετά από την πολύχρονη δοκιμασία στον τουρκικό ζυγό, 
έφθασε το "πλήρωμα του χρόνου" για την ανάσταση του Γένους. 
Η διαπίστωση αυτή εκφράστηκε μέσα στους κόλπους της Φιλικής
Εταιρείας και αποτελούσε μια αισιόδοξη εκτίμηση τη? υπάρ-

, , , , 27 -χουσας κατάστασης για την επιτυχή έκβαση του αγώνα .Όμως
το "πλήρωμα του χρόνου" δεν περιοριζόταν μόνο στην εξασφά
λιση των ευνοϊκών ιστορικών συνθηκών, αλλά συμπεριλάμβανε 
και την περάτωση της περιόδου δοκιμασίας από το θεό. Ακρι
βώς αυτή η αντίληψη για τη συναίνεση του θεού στον απελευ
θερωτικό αγώνα, που προετοιμάστηκε από τους σχετικούς χρη
σμούς, ολοκληρώθηκε με τα λόγια του μουσουλμάνου Ισμαήλ 
μπέη·· "Ότι τοιούτως έκαναν άδικίγες οι Τούρκοι καί θά χα
θούν. Ναχουν αύτε'ΐνοι δικαιοσύνη, νά πάρρ τέλος νά ησυχά
σουμε καί έμεΊίς οι Τούρκοι, οτι πλέον μάς εγινε χαράμι από
τόν θεόν τό Βασίλειόν μας, οτι φύγαμε από τήν δικαιοσύνη

,,28 του .
Καμιά ανθρώπινη παρέμβαση δε μπορούσε να παρεμποδίσει 

την εξέλιξη του σχεδίου του θεού. Γι’ αυτό, η απεγνωσμένη 
προσπάθεια του Αλή πασά για τη διάσωση της ζωής του, αποκα
λύπτοντας στο Σουλτάνο τα επαναστατικά σχέδια της Φιλικής 
Εταιρείας, δεν τελεσφόρησε' "[ο Αλή πασάς] δλη τήν Εται
ρίαν μας τήν ήξερε, οτι τήν πρόδωσε ενας Έφτανήσιος, τδ- 
δειξε δλα τά έγγραφα καί δρκον, κι3 αυτός τάστειλε τού ί
διου Σουλτάνου καί τού ελεγε νά τόν συχωρέσρ, οτι θά κιντυ- 
νέψρ τό βασίλειόν του, καί αυτός νά διαλύστι δλα αυτά, νά 
δάκτρ νιζάμι. Ό  Σουλτάνος παντήχαινε δτ5 είναι πρόφασες αΰ- 
τεινού διά νά συχωρεθρ, δτ2 ηταν φώτιση θεοτική νά γένρ αύ-

* * * * ci * 2 9τό καί τούς στράβωνε δλους, και δεν εβαλε πίστη" ■
Οι Τούρκοι με τις αδικίες τους επέσυραν την οργή του
30 s + * 'θεού , γι’ αυτό η τιμωρία τους ήταν πια βέβαιη: "Πασσάδες

καί μπέηδες, θά χαθούμε, θά χαθούμε! ό μπέγης τούς λέει, δ-
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τι ετούτος ό πόλεμος δέν είναι μήτε μέ τόν Μόσκοβον, μήτε 
μέ τόν ’Εγγλέζο, μήτε μέ τόν Φραντζέζο. ’Αδικήσαμεν τόν 
ραγιά καί από πλούτη καί από τιμή, καί τόν αφανίσαμε' καί 
μαύρισαν τά μάτια του καί μας σήκωσε ντουφέκι. Καί ο Σουλ
τάνος τό γομάρι δέν ξέρει τί του γίνεται' τόν γελάνε εκεί
νοι όπου τόν τρογυρίζουν. Καί η αρχή είναι τούτη, όπου 9ά

~ , . 31χαθτι τό βασίλειόν μας" . ·
Η καταστροφή των Τούρκων δε σήμαινε και εκτόπισμά από 

τα κατεχόμενα εδάφη, αλλά , απλώς, παράδοση της εξουσίας 
στους Έλληνες, οι οποίοι έπρεπε να τη χρησιμοποιήσουν με 
δικαιοσύνη για να διασφαλιστεί η αρμονική συμβίωση χριστια
νών και μουσουλμάνων. Την αντίληψη αυτή εξέφρασε ο Ισμαήλ 
μπέης προς το Μακρυγιάννη, με την παράκληση να την μεταβι
βάσει στους οπλαρχηγούς: "ναχουν δικαιοσύνη εις τόν κόσμον
νά πάνε όμπρός.,,.νά πάρρ τέλος νά ησυχάσουμε καί εμεΤς οι

32 * . , -Τούρκοι" . Επίσης, συμβούλευσε και τον ίδιο να αποφύγει
τις αδικοπραγίες και να ακολουθήσει τον οπλαρχηγό Γώγο Μπα-
, 33 - <· -■κόλα , γιατί τον θεωρούσε ως τίμιο.

Η αδικία ήταν η αιτία της αναμενόμενης καταστροφής των
Τούρκων' παράβηκαν τη ρήση του Κορανίου, που όριζε σεβασμό

-· ' 34 s *προς τους "λαούς της Βίβλου" . Γι’ αυτό, η επιτυχία της
επανάστασης του Γένους, ως "νέου λαού του θεού", έπρεπε να 
στηριχτεί στη δικαιοπραγία. Η έννοια της δικαιοσύνης στο 
Μακρυγιάννη δεν είχε εκδικητικό χαρακτήρα - "οφθαλμόν αντί 
οφθαλμού" - αλλά ταυτιζόταν με την ανεξικακία, τη μεγαλοψυ
χία, την εθελοθυσία και γενικά με την προσφορά αγάπης. Από 
τέτοιο πνεύμα δικαιοσύνης εμφορούμενος, κατόρθωσε να δαμά
σει την οργή του και τη διάθεσή του για εκδίκηση προς τον

- -■ -■ * 35 ,προεστό Παπαδόπουλο, ο οποίος τον κατέτρεχε . Δεν επέτρε
ψε τη λαφυραγώγηση των κατοίκων της Άρτας"^ και προστάτε
ψε τους Αρτηνούς φυγάδες από τις αρπακτικές διαθέσεις των 
ληστρικών ομάδων, για τις οποίες εκφράστηκε με πίκρα: "βλέ
ποντας αύτείνη τήν αρετή, σιχάθηκα τό Ρωμαίικον, ότ’ είμα
στε άνθρωποφάγοι... Καθόμαστε όληνύχτα καί τούς φυλάγαμεν 
δσο νά ξημερώσρ μέ τά ντουφέκια εις τό χέρι, νά μή φάνε οι
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* * a a -· 37ανθρώπινοί λύκοι τ1 αδύνατα πλάσματα" . Ως πολιτάρχης στην
Αθήνα, κατόρθωσε με διπλωματικές μεθόδους να επιβάλει την
τάξη και να περιορίσει τις αρπακτικές ενέργειες του Οδυσσέα 

- 38και του Γκούρα .
0 Μακρυγιάννης ήταν βέβαιος για την επιτυχία της εθνε

γερσίας . χωρ ί ς να υποτιμά τη γενναιότητα των αντιπάλων, για
τί "η αδικία, δσο νά κάμρ ή αντρεία, νικιέται, δτι βήκαν ά-

, ~ ~ , , c ~ 39 , ,πό τού θεου τόν δρόμον οι Τούρκοι" . 0 αγώνας προσέλαβε
και τη μορφή αντιπαράθεσης των διαφορετικών θρησκευτικών α
ντιλήψεων^. Η εθνική διαφοροποίηση σήμαινε συνάμα και θρη-

, . 41 <· 'σκευτική διαφοροποίηση . Μεγάλη υπήρξε η συμβολή της εκ
κλησίας για τη διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής ταυ

.. , 42 - - -τότητας του υπόδουλου Γένους . Οι Έλληνες αγωνιστές είχαν
συνειδητοποιήσει τη διαφοροποίησή τους από τους κατακτητές,
γι’ αυτό "ορκίστηκαν νά δουλέψουν διά θρησκεία καί πατρίδα

- - - ίΐ - 43 ^καί δέν τούς κόλλαγε μολύβι, οΰτε σπαθί" .Όμως και οι
Τούρκοι πολεμούσαν για την πίστη τους44. Χαρακτηριστική υ
πήρξε η περίπτωση των Τουρκαλβανών ' ο εκχριστιανισμός τους 
στη Ρούμελη, η καταστροφή των τζαμιών, καθώς και το περι
στατικό του πνιγμού συντέλεσαν, κατά το Μακρυγιάννη, στη

, - .· 45 , , .θρησκευτική αφύπνισή τους , η οποία επιφύλαξε δυσάρεστες
εξελίξεις στον αγώνα. 0 θρησκευτικός φανατισμός ήταν η αι
τία διάλυσης της συμμαχίας Ελλήνων και Τουρκαλβανών, που 
διευκόλυνε τον εξολοθρευμό του Αλή πασά, με αποτέλεσμα να 
αποδεσμευτούν οι τουρκικές δυνάμεις και να ανακαταλάβουν τα 
χαμένα εδάφη της Ηπείρου4 .̂

Ωστόσο, ο αγώνας δεν κινδύνευσε μόνο από τη συμμαχία 
των Τουρκαλβανών με το Σουλτάνο, αλλά κυρίως από τη διχό
νοια που έσπειραν στους οπλαρχηγούς οι πολιτικοί της κυβέρ-

47 «■ ■>· - -νησης . Την επιτυχή πορεία της εθνεγερσίας στα δυο πρώτα
χρόνια, ο Μακρυγιάννης την απέδωσε στην ομόνοια και στην α
δελφοσύνη^®, καθώς και στα άδολα πατριωτικά κίνητρα των α
γωνιστών, όπως οι Υψηλάντηδες που"θυσιάσαν πρώτα ζωή,πλούτη'

, , , , 49 -και θυμώνται θεόν, πατρίδα καί θρησκεία" και ο Αθανάσιος
. , , „ 50Διάκος που θυσιάστηκε "διά την θρησκεία καί πατρίδα" . Μο
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2· Η διχόνοια ως κατάσταση απομάκρυνσης της ευλογίας
του_θεου_- Η_αν^5^οτελης_στάση_του_στ^ς_ε^φύλ^ες
δ^α^ά^ες_^1823-18252·

0 Μακρυγιάννης απογοητευμένος από τις αυθαιρεσίες και 
βιαιοπραγίες των οπλαρχηγών Οδυσσέα και Γκούρα, αποφάσισε
να τους εγκαταλείψει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του

, 54 <■ , , ,στην κυβέρνηση .'Ομως, το φατριαστικό πνεύμα που είχε δι-
εισδύσει στα μέλη της κυβέρνησης του επιφύλαξε δυσάρεστες 
εμπειρίες. Στα τέλη του 1823 εκδηλώθηκαν οι εμφύλιες διαμά
χες ανάμεσα στο Βουλευτικό και το Εκτελεστικό, οι οποίες 
κατέληξαν σε ένοπλες συγκρούσεις. 0 Μακρυγιάννης βρέθηκε σε 
δύσκολη θέση: "Ρωτάμε εμείς τί πράμα είναι αυτή η φατρία
(δέν την ξέραμε είς την πατρίδα μας αύτείνη την λέξη...) .. 
Δέν ήξερε κανείς τί νά κάμρ. Ήμουν αμαθος από τέτοια. Μέ 
διατάξουν νά πάγω κ’ εγώ νά δοκιμάσω αυτό τό καλό, νά φάγω 
φατρία μαζί μέ τούς ανθρώπους μου. Τούς είπα ' "Δέν ορκί
στηκα ' οταν ορκίστηκα νά σηκώσουμε ντουφέκι νά πάγω κ’ εγώ
νά πολεμήσω, μέ Ρωμαίγους είπαμε; Μέ Τούρκους. Καί δέν πά-

,,55 με .
Αφού παρέμείνε για μικρό χρονικό διάστημα με το Εκτε

λεστικό, τελικά προσχώρησε στο Βουλευτικό, γιατί πίστευε ό
τι μ5 αυτό ήταν "τό δίκιον καί η πατρίδα""^. Δέχτηκε πολλές 
επικρίσεις για τη στάση που τήρησε στις εμφύλιες διαμάχες. 
Κατηγορήθηκε για καιροσκοπισμό, γιατί δήθεν με την εμπλοκή
του στον εμφύλιο πόλεμο απέβλεπε σε οφέλη, όπως ήταν η άνο-
» .· - , 57 -δός του στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας . Επίσης,

ότι ήταν οχληρός και διακατεχόταν από εμφυλιοπολεμικό παρο-
✓ *· ' * 58 *ξυσμό, που συγκάλυπτε με εκδηλώσεις νομιμοφροσύνης και ό

τι στράφηκε κατά των αντιπάλων του με μεγαλύτερο μίσος και3 „ , t r 5 9πάθος απ αυτό που επέδειξε κατά των Τούρκων .
Οι μομφές αυτές ελέγχονται ως πολύ αυστηρές και άδι

κες, γιατί η στάση του Μακρυγιάννη υπήρξε τίμια και αφατρί-
60 * * * αστη . Αυτό διαπιστώνεται από τη χαρακτηριστική ανιδιοτέ



λεια και αφιλοκέρδειά του, αφού πρόσφερε τις υπηρεσίες του 
στη Διοίκηση, χωρίς να λαβαίνει μισθό ' "αΟ,τι πλερώνει καί
τόσους άλλους όποΰχει, άς πλερώνρ καί τούς δικούς μου * εγώ

61 *δέν 8έλω τίποτας" . Μάλιστα, μέσα στη δίνη του εμφυλίου
πολέμου δεν ενέδωσε στις δελεαστικές προσφορές χρημάτων για
την εξαγορά των υπηρεσιών του ' "Πενήντα χιλιάδες νά μου

a ~ 62δώσετε, κρέας διά τόν εμφύλιον πόλεμον δέν πουλώ" . Μολο
νότι ανήλθε στη στρατιωτική ιεραρχία μέχρι το βαθμό του
στρατηγού, δε δίστασε να παραιτηθεί και να καταταγεί ως α-

6 3πλός στρατιώτης στο Τακτικό του Φαβιέρου .
Απαγόρευε αυστηρά στους στρατιώτες του να επιδίδονται 

σε βιαιότητες και λεηλασίες, και εξέφρασε την πίκρα του, 
γιατί δεν κατόρθωσε να τους συγκροτήσει στις επιχειρήσεις 
της Αρκαδίας^4 . Κατέκρινε τη ληστρική και απάνθρωπη συμπε
ριφορά των καπεταναίων και των αρχόντων, οι οποίοι απέβλε
παν στη διαδοχή της εξουσίας των Τούρκων. 0 σεβασμός που 
έτρεφε προς αυτούς κατέρρευσε, εξαιτίας ενός περιστατικού 
βιαιοπραγίας του Γιάννη Νοταρά, για το οποίο σημειώνει:"Τό
τε σιχάθηκα δλως διόλου τό Ρωμαίικο, δτι μάθαμε δλοι τήν 
ληστείαν γενικώς. Τού μίλησα αύτεινού τού εύγενή δτι δέν 
είναι καλά τά τοιαυτα ' δτι δταν βλέπουν εσάς οπού κάνετε 
τοιαύτα, οι άλλοι,οι μικροί, θά φάνε ζωντανούς ανθρώπους" 
θλιβόταν για την άθλια κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει 
η πατρίδα εξαιτίας των φατριών: "κατάντησε η παλιόψαθα των
άτιμων^... δτι τό θερίον είπαν θερίον κι’ ό άνθρωπος είναι 

67 aχερότερος" . Γι’ αυτό, επικαλούνταν τη βοήθεια του θεού: 
"θέ, δώσε μας γνώση κι’ αρετή νά σωθούμε, νά μήν χαθούμε

' ιι 68παραωρα" .
Η στάση του προς τους αντιπάλους υπήρξε αρκετά επιει

κής, όσο συγχωρούσε, βέβαια, η ατμόσφαιρα του φανατισμού 
που κάλυπτε την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Προσπαθούσε με 
συμφιλιωτικές παρεμβάσεις και πατριωτικές νουθεσίες να πεί
σει για την αναγκαιότητα της διοίκησης και των νόμων. Αφού 
επισήμανε την απειλή των Τούρκων^καλούσε σε ομόνοια τα α- 
ντιμαχόμενα μέρη, γιατί "ποΊον έθνος χωρίς διοίκησιν καί
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a  ̂  ̂ , 5 , 70 - ' *■ cνόμους ευδοκίμησε καί δέν εχάθη" και δήλωνε ότι "καί οι
SI ✓ 3  + +  C +  71Γύφτοι ναχουν την Κυβέρνησιν, εγώ 8ά υποτάζωμαι" . Αγωνι

ζόταν για την ευνομία της πατρίδας, γιατί "6 θεός 8έλησε
νά γίνωμε κι’ εμείς έθνος... καί φώτισε κι’ έβρέθη μίαν η-

c *■ ~ 72 3 , , , ,μέρα αρμόδια νά λευτερωθτι" ' γι’ αυτό κάθε μορφή αδικίας
θα συνιστούσε αχαριστία και θα επέσειρε τη δίκαιη οργή του 
θεού. Μάλιστα,ο Παπαφλέσσας,με τον οποίο συνεργαζόταν, δια
κήρυττε ότι ο θεός δεν εγκατέλειψε τον αγαπημένο του λαό 
στην περίοδο της δοκιμασίας του εμφυλίου πολέμου: "'0 θεός 
ακόμη δέν μάς έγκατέλειπε, ακόμη μάς βοηθεΐ, ακούσε τάς γο- 
εράς φωνάς τού ήγαπητού του λαού καί ώργίσθη τούς άντάρτας’
βοή λαου, οργή θεού. "Εχει ό θεός εκδικον ομμα διά τούς τοι- 
* ι.73ουτους" .

Την τιμιότητα και την ανιδιοτέλεια που επέδειξε στην 
περίοδο του εμφυλίου πολέμου, την απέδωσε στην τύχη αλλά 
και στη δικαιοσύνη του θεού που τον φύλαξε,γιατί είχε αγνές 
προθέσεις για την πατρίδα .Όταν διαπίστωσε ότι και τα 
μέλη της Διοίκησης επιδίδονταν σε βιαιοπραγίες, αρνήθηκε να
προσφέρει τις υπηρεσίες του και ζήτησε να αναχωρήσει για τη

, 75 , , , , , ,Ρούμελη , η οποία κινδύνευε από τους Τούρκους, αλλά το αί
τημά του δεν έγινε δεκτό. Η,κατά το 1825,τοποθέτησή του ως 
πολιτάρχη Αρκαδίας, μετά από αίτημα των ίδιων των κατοίκων 
της^, αποσείει κάθε κατηγορία για ιδιοτέλεια και βιαιοπρα
γία στις εμφύλιες συρράξεις.

0 έντονος τοπικισμός του Μακρυγιάννη, όπως εκφράστηκε
μέσα από τις συνεχείς αναφορές του για τις θυσίες των Ρου-

- 77 - » ,λιωτών στον αγώνα , φανερώνει την ψυχρότητα που αναπτύχθη
κε ανάμεσα στους Πελοποννήσιους και στους Ρουμελιώτες. Αι
τία υπήρξε η προσχώρηση των στρατευμάτων της Ρούμελης στο
Βουλευτικό και οι βιαιοπραγίες τους στην περιοχή της Πελο-

78 - - -ποννήσου . Ωστόσο, η συχνή αναφορά του Μακρυγιάννη στις
θυσίες των Ρουμελιωτών δεν υπαγορευόταν από ένα στείρο 
τοπικισμό, αλλά αποτελούσε διαμαρτυρία στις διαθέσεις κά
ποιων Πελοποννήσιων που επιδίωκαν την αυτοδιοίκηση της 
περιοχής τους, δημιουργώντας πρόβλημα στα όρια του ελεύθε
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ρου ελληνικού κράτους' "Είναι η Πελοπόννησο, μου λένε, δλη
3 , - , , ✓ - 79άναντίον σας καί 8ά κάμωμε δική μας Διοίκηση" .

Τον Ιούνιο του 1824 αποβιβάστηκε στηνΎδρα για να την 
προστατεύσει από την απειλή του τουρκικού στόλου. Στις τα
ραχές που ξέσπασαν ανάμεσα σε νησιώτες και στεριανούς, κα-
τάφερε με τη "χάρη τού θεού καί τής Παναγίας" να αποσοβή-

 ̂ „ 80 - σει τον κίνδυνο γενικής σύρραξης . Για τη διαμονή του, του
παραχώρησαν κελί στο μοναστήρι της Παναγίας, όπου συνανα
στρεφόταν με τους μοναχούς και τους προκρίτους του νησιού,
με τους οποίους είχε μακρές συζητήσεις για ζητήματα που α-

 ̂  ̂ *· 81 φορούσαν την κατάσταση της πατρίδας και της θρησκείας . Ε
πίσης, συμφώνησε με τους οπλαρχηγούς Καρατάσο και Γάτζο να 
είναι: "αχώριστοι διά τήν πατρίδα καί θρησκεία κατά τόν όρ
κο οπού κάμαμε όταν πρωτοσηκωθήκαμεν διά τήν λευτεριάν 
μας.... νά είμαστε μέ τήν Διοίκησιν καί μέ τούς νόμους, νά 
δυναμώνουμε αυτά ' ότι ετσι δυναμώνει γενικώς ή πατρίδα κι3
31 «■ 31 II 82οχι τα ατομα .
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1 · Η απομάκρυνση της κυβέρνησης Καποδίστρια (1828-1831) 
2Π2_1^§±152122ΗΥΙ!_Σ2Η_®£2Η_κ21_2Α_Ε2Υ£Πί·:1£5_ΙΙ}£ ·

Η άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα (8 Ιαν. 1828) και 
η ανάρρησή του στο αξίωμα του Κυβερνήτη χαιρετίστηκε με εν
θουσιασμό από το λαό, ο οποίος ήταν διατεθειμένος, ακόμη 
και με θυσίες, να τον συμπαρασταθεί στο δύσκολο έργο της 
ανασυγκρότησης του ελεύθερου ελληνικού κράτους, γιατί ήταν 
"μπεζερισμένοι ολοι από τήν ακαταστασίαν" . Μάλιστα, ο λαός 
τον περιέβαλε με τέτοια εμπιστοσύνη, ώστε επέτρεψε και την 
προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών
που θεσπίστηκαν από τις προηγούμενες Εθνοσυνελεύσεις, όπως- , „ , 2 ήταν η βουλή και το υπουργικό συμβούλιο .

Στα δυο πρώτα χρόνια, ο Καποδίστριας, παρά το συγκε
ντρωτικό σύστημα εξουσίας, κυβέρνησε με δικαιοσύνη και ο
λαός τον αποκαλούσε "Αγιάννη" και "τόν συντρόφεψαν οι τί-

>1 , , , £ a 3 3μιοι άνθρωποι καί συνφώνως κυβερνήθη ό τόπος αγγελικά" .Σ’
αυτή την, αρχικά, δίκαιη διοίκηση του Καποδίστρια, ο Μακρυ- 
γιάννης διέκρινε δόλο " τη χαρακτήρισε ως παγίδα και προ
σπάθεια για την εξαπάτηση του λαού, ωσότου να στερεωθεί η 
εξουσία του. Επίσης, το παράδειγμά του για τη λιτότητα - 
"μάς γύμναζε καί τήν οικονομίαν. “Οτι κι’ ο Κυβερνήτης μας 
μίαν κόττα ετρωγε τέσσερες ημέρες"4- το παραλλήλισε με το
- , , 5 „ ,,δίχτυ που, σύμφωνα με το μύθο , ο Δεσπότης το χρησιμοποίησε 

για την άνοδό του στην εξουσία.
Όμως, οι προσδοκίες του λαού για ισοπολιτεία, οικονο

μική και κοινωνική δικαιοσύνη προσέκρουσαν στην ιδιοτέλεια 
των καιροσκόπων, που έλαβαν κυβερνητικά αξιώματα. 0 Καποδί- 
στριας προσέλαβε στην κυβέρνηση και τους αδελφούς του Αυ
γουστίνο και Βιάρο, οι οποίοι συγκρότησαν συντροφιά που κα



ταδυνάστευε το λαό^. 0 αγώνας του Μακρυγιάννη για τη δικαί
ωση των αγωνιστών συναντούσε την προκλητική περιφρόνηση της 
κυβέρνησης, η οποία τους εξωθούσε στην επαιτεία ' "Φωνάζουν
ολοι οι “Ελληνες - ο Βιάρος κι1 ό Αΰγουστ'ϊνος λένε των άγω-

 ̂ , , 7 - -νιστών ’ Σύρτε διακονέψετε" . Κατέκρινε τον Καποδίστρια για
τη χρησιμοποίηση κατασκόπων: "“Ολα τά εΐχαμεν, σπιγούνους
δέν εϊχαμεν ’ τώρα εγειναν οί περισσότεροι “Ελληνες. Καί
δέν έγιναν μόνοι τους,τούς κάνεις ή Έξοχότη σου, ο Βιάρος,
ο Αΰγουστ'ϊνος δίνοντάς τους βαθμούς, θέσες, χρήματα, βαρ-

✓ '  3 s  C ~  *  91 ,  βγειές πλερωμές άνθρώπων οπου δέν έχουν δικαιώματα" . Μολο
νότι, ο ίδιος κατείχε σημαντική θέση στη διοίκηση, ως Αρχη
γός της Εκτελεστικής Δύναμης της Πελοποννήσου και της Σπάρ-

9 - - - -της , ωστοσο δεν αποσιωπούσε τις αδικίες που πραγματοποιού
νταν στις προαγωγές των αξιωματικών. Διαμαρτυρόταν για την
προαγωγή των κολάκων και για τον κατατρεγμό των τίμιων αγω-

-  -  -  10 νιστών, όπως ήταν ο Υψηλάντης .
Οι επικρίσεις του για τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια

επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στην κατάργηση του Συντάγματος και
στην αυταρχική άσκηση της εξουσίας: "κυβερνούσε του κεφα-

~  1  1  -  -  *  Cl  C —λιου του ..... Δέν θυμήθη ο Κυβερνήτης' δταν όρκίστη διά
εφτά χρόνια, δρκίστη 3σ τό σύνταμα - κι1 αΰτός εύτύς τό χά-

12 , , λασε" . Την κατάργηση του Συντάγματος την ερμήνευσε ως υ
ποχώρηση του Καποδίστρια στις απαιτήσεις των μοναρχικών κα
θεστώτων των Μεγάλων Δυνάμεων: "Ρώτησαν τόν Κυβερνήτη' Δια- 
τί χάλασες τούς νόμους καί τό Βουλευτικόν; Είπε' Δέν τδθελε 
ή Εΰρώπη. Κι3 άν ήταν 3λικρινής άνθρωπος, νά ελεγε των Εΰ- 
ρωπαίγων δτι' ’Εγώ δέν πάγω εις τή πατρίδα μου νά γένω έπί-
γιορκος, νά τούς χαλάσω έκε'ινο οπού άπόχτησαν μέ ποταμούς
£1 ,, 13αιματα .

0 Μακρυγιάννης προσδοκούσε τη λειτουργία των δημοκρα
τικών θεσμών για τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους, ανάλογων με αυτούς που εφάρμοσε ο Ουάσιγκτων στις

14 - , , ,Η.Π.Α. . Κατηγόρησε τον Καποδίστρια για έλλειψη αρετής και
δικαιοσύνης, γιατί πίστευε ότι, με τη μόρφωση και τη διπλω
ματική ικανότητα που είχε, μπορούσε να πείσει τους "δυνα-
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τούς" της Ευρώπης για την αποδοχή της συνταγματικής διακυ
βέρνησης του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Σε περίπτωση
εξαναγκασμού για την κατάργηση του Συντάγματος, θεωρούσε 
προτιμότερο να αρνιόταν τη θέση του Κυβερνήτη, παρά να 
υπάκουε στις εντολές των ηγεμόνων της Ευρώπης και τότε:"λε- 
γέσουνε κι’ δντως Χρυσόστομος κ3 ή πατρίδα σου θά σ3 ευγνω
μονούσε κάί θά σ3 ελεγε ευεργέτη της" . Η συνταγματική ευ
αισθησία του Μακρυγιάννη πρέπει να αποδοθεί τόσο στη

16μυστική εταιρεία , που συγκρότησε στην Ύδρα το 1824 μα
ζί με τον Καρατάσο, το Γάτζο και το Βελέτζα, με σκοπό τη
στήριξη της Διοίκησης και των νόμων της πατρίδας, όσο και
στις επιδράσεις που δέχτηκε από τον κύκλο του Γεωργίου Κου-

- 17 - - - - -ντουριώτη , αφού η "Υδρα μαζί με τη Μάνη αποτελούσαν τα α-
' 1 8  , „ ντιπολιτευτικά κέντρα της κυβέρνησης Καποδίστρια.

Οι καταχρήσεις της κυβέρνησης φανέρωναν την απομάκρυν-.. - - -19 - -σή της από τη δικαιοσύνη του θεού και έθεταν σε κίνδυνο
την ελευθερία που με τόσες θυσίες απέκτησε ο λαός, ο οποίος
δεν ήταν διατεθειμένος πια να τη στερηθεί, γιατί: "αυτείνη
τήν λευτεριάν. Κυβερνήτη μου, δέν τήν ηΰραμεν είς τό σοκάκι
καί δέν θά μπούμεν εύκολα πίσου είς τού αυγού τό τζόφλιο'
δτι δέν είμαστε πουλάκι νά χωρέσουμεν πίσου, έγίναμε πουλί- , ~ 20 - - - - καί δέν χωροΰμεν" . 0 λαός είχε ξεσηκωθεί και ζητούσε τη
- ' * ' 21 σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης για tov ψήφιση νόμων . 0 Καπο-

δίστριας για να εξασφαλίσει τη λαϊκή υποστήριξη πραγματο
ποίησε περιοδεία στις επαρχίες. Ο Μακρυγιάννης, που συνό- 
δευσε τον Κυβερνήτη στην Πελοπόννησο, σημειώνει χαρακτηρι
στικά για τη δημαγωγική πολιτική του: "Έβγαιναν οι άνθρω
ποι καί τόν προϋπαντούσαν μίαν ώραν δυό μακρυά καί τδστρω- 
ναν δάφνες. Δέν τόν είχε νοιώστι ακόμα ό μικρός λαός. Τούς 
σύναζε δλους κ3 εκανε μέ τά λόγια τους φτωχούς πλούσιους. 
Τόν καθένα τόν άνάπευε εις τήν αιτησίν του καί κατάιφερε 
τόν κόσμο, δταν έγιναν ο! εκλογές, νά τόν κάμουν οι περισ
σότερες επαρχίες αύτοπληρεξούσιον καί δ,τι λέγρ αυτός έκει- 

✓ -  C *  22 '  3 ~  Cνο νά κάνουν οι πληρεξούσιοι τους , .... δέν έβήκε ή προ-
σωπιδα να γνωριστούν τά πατριωτικά του φρονήματα1' .
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Ο Μακρυγιάννης αρνήθηκε, αρχικά, να αναλάβει την εκ
προσώπηση των Αρτηνών στην Εθνοσυνέλευση, επικαλούμενος 
ανικανότητα για τη θέση του πληρεξούσιου . Αποδέχτηκε την 
πρόταση μετά από πιέσεις του Καποδίστρια, ο οποίος για να 
τον προσεταιριστεί του πρόσφερε πεντακόσια γρόσια. 0 Μακρυ- 
γιάννης έλαβε τα χρήματα, γιατί ήθελε να του δείξει: "δτι
οι “Ελληνες είναι φτωχοί, διά νά φάνε κομμάτι ψωμί, όπου
μείωναν δυστυχείς' αλλά την πατρίδα τους την φυλάνε ως πα-

25 , * -τρίδα" . Στη Δ' Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Ά ρ 
γος (Ιούλιος 1829), οι περισσότεροι πληρεξούσιοι είχαν εξα-

26γοραστεί από τον Καποδίστρια . Ο Μακρυγιάννης έλαβε μέρος
στις αγορεύσεις και υπερασπίστηκε με επιτυχία τα δικαιώματα

, 27 ' ·■ *των στρατιωτικών και συνέβαλε στην καταψήφισή της πρότα-
- , + , 28 σης που αναφερόταν στην απονομή τίτλων ευγενείας . Με δι-

- * 29 - - 'πλωματικό ελιγμό πέτυχε τον εξευμενισμό της οργής του
Καποδίστρια, ο οποίος είχε δυσαρεστηθεί απ’ αυτές τις παρεμ
βάσεις του.

Με εντολή του Καποδίστρια, πραγματοποίησε περιοδεία 
στην Πελοπόννησο με σκοπό να καταγράψει την τυχόν λαίκή δυ
σαρέσκεια προς την κυβερνητική πολιτική. Στην έκθεσή του ε
πί σήμανε την αγανάκτηση του λαού για τις καταχρήσεις του

, , ,30 - '  rΒιάρου,Αυγουστίνου και Γεννατά . Αρκετές φορές είχε καταγ
γείλει τις αυθαιρεσίες αυτών των μελών της κυβέρνησης, με

- - * 31 ' 'αποτέλεσμα να πέσει στη δυσμένεια του Καποδίστρια,ο οποί
ος τον απέλυσε από την Αρχηγία της Εκτελεστικής Δύναμης της

, 32  ̂ ,Πελοποννήσου και τον τοποθέτησε ως μέλος στο Αναθεωρητικό
* , 33Στρατιωτικό Δικαστήριο .

Κατέκρινε την κυβερνητική πολιτική του Καποδίστρια για 
τη διευθέτηση του ζητήματος των "εθνικών γαιών", γιατί επέ
τρεψε σε φίλους και κόλακες την αγορά μεγάλων εκτάσεων γης 
σε εξευτελιστικές τιμές.Έτσι, οι αγωνιστές που διέθεσαν 
ολόκληρη την περιουσία τους στον αγώνα, μετά την απελευθέ
ρωση από τους Τούρκους, αναγκάζονταν να εργάζονται ως δου
λοπάροικοι στα χωράφια των γαιοκτημόνων. Σημειώνει χαρακτη
ριστικά: "Τί ’λευτεριάν ’νεργατε νά μάς κάμετε τήν βλέπο-
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μεν. Τήν γης όπου λευτερώσαμεν μέ τούς αγώνες μας κ3 αιματά 
μας τήν δίνετε καί τήν αγοράζουν οΐ συντρόφοι σας, εκείνοι 
όπου μάς κάναν σίγρι δταν σκοτωνόμαστε. Αυτεινοι τά χαίρο
νται" αυτεΐνοι αγοράζουν ενα γρόσι τό στρέμμα τήν γης, ά
γρια καί ήμερη, τήν αγοράζουν κι3 8σ3 είναι κολάκοι σας καί

~ , ~ . 34σπιγουνοι σας. ’Εμάς γυρεύετε νά μάς παλουκώσετε" .
Ευθύνες για την κακοδιοίκηση επέρριψε και στη συντροφιά 

Κολοκοτρώνη - Μεταξά, που επηρέαζε την κυβέρνηση και την ω
θούσε στον κατατρεγμό των αντιπάλων της. Για τη διάπραξη 
καταχρήσεων, εξέφρασε την αγανάκτησή του και προς τον ίδιο 
τον Κολοκοτρώνη: "’Εσύ εισσι ζημιωμένος, του λέγω, καί οί 
σύντροφοι σου, όπου γενήκατε Κιαμιλμπέηδες; Κ3 εμεϊς όπου
παίρνομεν είκοσι πέντε γρόσια μιστόν έγίναμεν νοικοκυραι-

35 - ' - *γοι" .Ήδη από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, η φατρία
του Κολοκοτρώνη αντιμετώπιζε με ψυχρότητα και μίσος τους 
Ρουμελιώτες. Περιφρονητική στάση τήρησε και ο Αυγουστίνος, 
ο οποίος του είπε: "αΟλοι οι Ρουμελιώτες είστε διά παλούκι. 
-"Εχεις δίκιο, του είπα, δτι δταν ήρθες ήσουνε απλός πολί
της καί τώρα εχεις νιφόρμα γκενεράλη καί δέκα ατια είς τόν

. ,,36ταβλα σου .
Κατηγόρησε τον Καποδίστρια ότι σχεδίαζε τον περιορισμό 

των ορίων του ελεύθερου ελληνικού κράτους μόνο στην περιοχή 
της Πελοποννήσου. Για τη μομφή του αυτή επικαλέστηκε τη 
μαρτυρία του πατριώτη του Χαράλαμπου Παπαπολίτη:"είπε ό Κυ
βερνήτης μας δτι ή Ρούμελη δέν μπορεί νά λευτερωθρ - καί τί 
τήν θέλομεν; αΟσοι “Ελληνες μεΊναν ζωντανοί χωρούνε είς τήν
Πελοπόννησο. “Ομως νά 3νεργήσρ ό Παπαπολίτης νά μπούνε οι

~ + 3 * s 37 3 f ,Λιδορικιώτες μέσα είς τήν Πελοπόννησο" . Σ3αυτό το σχέδιο,
ο Μακρυγιάννης διέκρινε την ιδιοτέλεια της συντροφιάς του
Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη, γιατί: " ’Από τόν ’Ισθμόν
τής Κόρθος καί μέσα εμενε ή Έξοχότη του ενας πρίτζηπας κι3
ό Κολοκοτρώνης αρχιστράτηγος καί τ3 αδέλφια του Κυβερνήτηe 3Qμας καί οί φίλοι τού Κολοκοτρώνη δικαιοκράτες" . Πίστευε, 
ότι ο Καποδίστριας δεν επιθυμούσε την απελευθέρωση της Ρού
μελης, αλλά ότι αναγκάστηκε, μετά από πιέσεις φίλων του
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Ρουμελιωτών, να αποστείλει τον Τζαβέλα, ο οποίος "στανικώς"
συγκρούστηκε με τους Τούρκους και απελευθερώθηκε η Αν. Στε-

, 39 - - -ρεά Ελλάδα . Μάλιστα σημειώνει, ότι για να πραγματοποιήσει
ο Καποδίστριας αυτό το σχέδιό του, συμβούλεψε τη συντροφιά
του Κολοκοτρώνη να κακομεταχειρίζεται και να ληστεύει τους
περιηγητές, ώστε να δυσφημιστεί η Ελλάδα, με συνέπεια να

- _ . - . 4 0μην επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι την επεκταση των ορίων της .
Είναι φανερό, ότι ο Μακρυγιάννης,παρασυρμένος από τις φήμες
που σκόπιμα διέδιδε ο αντιπολιτευτικός κύκλος του Κουντου-
ριώτη, παρεξήγησε τις διπλωματικές προσπάθειες του Καποδί-

* * . - 41στρια για την επεκταση των ορίων του ελληνικού κράτους .
0 Μακρυγιάννης ως Αρχηγός της Εκτελεστικής Δύναμης της

. » , . 42 -Πελοποννησου δεν επέτρεψε αδικοπραγίες και ληστείες . Μά
λιστα, ο Καποδίστριας τον συγχάρηκε "διά τόν ζήλον τόν όποι
ον εδειξι̂ , τήν ακρίβειαν καί δραστηριότητα εις τήν διατήρη-

~ a , 43 ' * 'σιν τής ευταξίας" . Αυτό μαρτυρείται και από τα αποδεικτι
κά υπηρεσίας που έλαβε από τους διοικητές των περιοχών της 
Πελοποννήσου^. Κατέβαλε προσπάθεια για την πάταξη της λη
στείας και πρόσφερε στους περιηγητές φρουρά για την ασφά-
λειά τους, ενέργεια που τον έφερε σε σύγκρουση με τον Αυ-

- 45 - *· u ,γουστίνο . Επέκρινε την κυβέρνηση, δτι ενθάρρυνε και καθο
δηγούσε τους ληστές και ως απόδειξη επικαλέστηκε το περι
στατικό διάσωσης του Γκόρντον από ενέδρα ληστών, οι οποίοι, 
σύμφωνα με την έγγραφη κατάθεση των αξιωματικών τους, κα- 
τευθύνονταν από ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης^.

Η ψυχρότητα που υπόβοσκε στις σχέσεις Πελοποννήσιων 
και Ρουμελιωτών, εκδηλώθηκε με βίαιο τρόπο στα γεγονότα 
του Άργους το 1831. Οι Πελοποννήσιοι ξεσηκώθηκαν και ζη
τούσαν την απέλαση των ετερόχθονων. 0 Μακρυγιάννης αντέδρα
σε, οργάνωσε την αντίσταση των ετερόχθονων και διαμαρτυρή- 
θηκε έντονα στον Καποδίστρια: "Μυστικές συνέλεψες κάμαν-
θέλουν νά διώξουν τούς ξένους κ5 εμένα. - Σάν δέν σάς θέ
λουν, δέν μπορείτε νά καθίσετε στανικώς, μου λέγει ό Κυβερ
νήτης. - Δέν είμαστε ξένοι. Κυβερνήτη. “Οταν ηρθε ό Άράπης, 
αύτεΐνοι δλοι ηταν πηγιωμένοι άλλοι ’σ τά νησιά κι3 άλλοι3σ
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της σπηλιές καί ήταν ασφαλισμένοι, κ’ εγώ μ3 εκείνους όπου 
θέλουν νά διώξουν σκοτωνόμαστε. Καί τήν εχομεν τήν πατρίδα 
αντάμα. Πιθαμή, πιθαμή θά τήν μεράσουμεν κι’ δχι νά μας 
διώξουν! Δέν μάς είχαν σκλάβους φερμένους. - Λέγει ή Έξο- 
χότη του, δλοι έσεΤς σύνταμα γυρεύετε, καί σας κυβερνώ 8- 
λους έσας. - Είσαι νοικοκύρης, Έξοχώτατε,καί κάμε ο,τι αγα
πάς .( “Οσους ήταν νά διώξουνε ’νεργούσαν ολοένα). Μέ λύπη 
μου σου λέγω, αν πειράξουν κανέναν, θά πεθάνωμεν' κι’ ο αί
τιος άς δώσρ λόγον είς τόν θεόν. Κι’ από μέρος μου σι χάθηκα
' λ ' '..47τέτοια λευτεριά" .

Αρνήθηκε να ορκιστεί στον όρκο που κυκλοφόρησε ο Καπο-
* , , 48δίστριας και αναφερόταν στην "Εταιρεία του Ηρακλέους" .

Τον θεώρησε δουλικό, γι’αυτό σύνθεσε άλλο όρκο με τον οποίο
δήλωνε ότι δεν είχε καμιά σχέση μ3 αυτή τη συνωμοτική
εταιρεία . Η κυβέρνηση θεώρησε την ενέργειά του ως παρακοή
και προσβολή, γι’ αυτό και του στέρησε το μισθό, τον οποίο
ο Μακρυγιάννης ξαναπέκτησε μετά από την παρέμβαση των πρέ-

- 50σβεων των Μ. Δυνάμεων .
Απέδωσε την κακοδιοίκηση του Καποδίστρια στους κακό

, 51 - -βουλους συμβούλους του . Τον θεωρούσε ως εκφραστή των συμ-
■r ' ' -52 -φερόντων της συντροφιάς Κολοκοτρώνη - Μεταξά . Επίσης, ως

σύμβουλό του θεωρούσε και το Θανάση Βάγια, για τη σκληρότη
τα του οποίου γράφει χαρακτηριστικά: "Αυτός 8 καλός άνθρω
πος λάδι τήν Τετράδη καί Παρασκευή δέν ετρωγε, τούς άνθρώ-

» , 53 , , . ,πους τούς ροκάναγε" . Από το Θανάση Βάγια, ο Καποδίστριας
γνώρισε την κυβερνητική τέχνη του Αλή πασά, την οποία σχε-
- - - - - 54δίαζε να εφαρμόσει στη διοίκηση του νεοελληνικού κράτους .

Παραλλήλισε την αρετή του με τη δολιότητα του ανθρώπου, που
^  , 5 5 , ,  ,  ,σύμφωνα με το μυθο ,αφου πετύχε με τη βοήθεια του αλόγου

τον εξολοθρευμό του θηρίου, υποδούλωσε τελικά και το ίδιο 
το άλογο.Έτσι και ο Καποδίστριας, αφού οι Έλληνες έδιωξαν 
τους Τούρκους, "φέρνει οπαδούς των τύραγνων νά τόν οδηγή
σουνε πώς τυραγνούνε εκείνοι οΐ τύραγνοι, νά τυραγνήσρ κι3 

56αυτός" . Ωστόσο, ο λαός αντιλήφθηκε τις προθέσεις του, ότι
- - , , ~ - 57 -επιδίωκε "καλό δικό του, ζημιά τής πατρίδας" και αντί για
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, 58 - ' 59" Άγιάννη" τον αποκαλούσε "απατεώνα" .
Τους δυτικοθρεμμένους Έλληνες που κατείχαν κυβερνητι

κές θέσεις, ο Μακρυγιάννης τους αντιμετώπιζε με επιφυλακτι- 
κότητα και τους χαρακτήριζε ως καιροσκόπους που ήλθαν να 
διαφεντέψουν την ελεύθερη πατρίδα μετατρέποντας τους αγω
νιστές σε είλωτες*^. Ως πολιτικός αντίπαλος του Καποδίστρια 
δεν τον επιβουλευόταν, αλλά προσδοκούσε την αλλαγή της πο
λιτικής του: "’Εγώ εις τόν Κυβερνήτη είχα μίαν συμπάθεια, 
δτι έλπιζα νά μετανοήσρ καί ναρθρ εις τόν καλόν δρόμον. Καί
τόν ’παινούσα κι3 ας μέ πείραζε αδίκως - δέν μου κακοφαίνε- 

61ταν" . Μάλιστα, για να τον προστατέψει από τους επίβου
λους και για να τον εξαναγκάσει σε παραχώρηση Συντάγματος,
σχεδίαζε την κατάληψη του Παλαμηδιού, σχέδιο που τελικά

- 62 ναυαγησε .
Με το πέρασμα του χρόνου, ο Καποδίστριας άρχισε να συ

νειδητοποιεί τις μεθοδεύσεις της συντροφιάς Κολοκοτρώνη - 
6 3Μεταξά .Πιεζόταν για τη μη αποφυλάκιση των Μαυρομιχάληδων, 

με αποτέλεσμα να βρεθεί σε δύσκολη θέση'"Τότε αντεσε ο δυ
στυχής σάν τ3 αυγό 3σ τά δυό λιθάρια" . 0 Μακρυγιάννης που 
προσδοκούσε την αλλαγή της πολιτικής του, τον συμπαραστάθη
κε: "’Εγώ σου εΐπα, πατρίδα δοξάζω, θρησκεία καί τήν Έξο
χότη σου, όπου είσαι δ Κυβερνήτης τής πατρίδας μου καί μπο-

6 5ρε'ϊς νά τήν σώσρς καί μπορείς νά τήν χάσρς" .Όμως οι αγώ
νες του για την παραχώρηση Συντάγματος και για την απονομή
της κοινωνικής δικαιοσύνης προκάλεσαν την οργή της φατρίας
του Κολοκοτρώνη, η οποία επιδίωκε τη φυλάκιοή του στο Παλα- 
μήδι ’ διασώθηκε με την παρέμβαση του Καποδίστρια^.

0 Μακρυγιάννης θεωρούσε τον Καποδίστρια ως ικανό πολι
τικό, που δεν παρουσίασε, όμως, ανάλογα έργα στην πατρίδα

* * * 67 c *του, γιατί υπηρετούσε τα συμφέροντα της Ρωσίας . "Οι μεγά
λοι άντρες, δταν βρίσκωντσι, εΐναι πολυτίμητο τζιβαϊρκόν' 
τότε σώνουν εθνη. Όμως νά είναι κατά τ3 δνομα καί τά εργα.
‘0 Κυβερνήτης δέν θέλει ν3 άκούγρ από τούς “Ελληνες σωτήρα
καί δεύτερον θεόν τους' θέλει νά εϊναι δούλος μιας δύναμης, 
νά τής κάμρ δούλεψη - νά χύσρ ενα φλυτζάνι γλυκό νερό νά

92



γλυκάνρ τήν θάλασσα. Καί τδνα τό μέρος ποταπότη εχει καί τό 
μεγαλύτερον μέρος αλαιρμαγίαν. '0 θεός ουτε του ένου τό κέφι
θά κάμρ, ουτε του άλλουνοΰ τόν δόλον. "Ο,τ’ειπε αυτός, ο δί-

> 68 κιος Βασιλέας, εκείνο θά γένρ" .
Μολονότι, οι Μαυρομιχαληδες αποκάλυψαν την πρόθεσή 

τους να δολοφονήσουν τον Καποδίστρια, ωστόσο η κυβέρνηση 
δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του. Σ’αυτή 
την αδιαφορία, ο Μακρυγιάννης διέκρινε την παρουσία της 
Πρόνοιας του θεού: "’Αποφάσισαν νά σκοτώσουνε τόν Κυβερνήτη 
καί νά πεθάνουν. Κι" αυτό τό ελεγαν πολλών όπου θά τό κά
μουν' τό είπαν του Κυβερνήτη κι3 αδελφών του καί υπουργού

3 ~  3 ~  3 ,  ,  ,  70 ,Ρόδιου. ΑυτεΊνοι αμελούσαν από μωρομάρα θεοτική" .Απέδωσε 
τη δολοφονία του στην εσφαλμένη πολιτική που εφάρμοσε: "Οι
μεγάλοι άνθρωποι κάνουν μεγάλα λάθη' κι5 ό Κυβερνήτης έχάθη
ι , , , „ 71  ̂ - -από τά μεγάλα λάθη του" . Απογοητευμένος από την άθλια κα
τάσταση της πατρίδας, ο Μακρυγιάννης εναπόθεσε τις ελπίδες 
του στη δικαιοσύνη του θεού: "ό θεός συχωρέση τούς αίτιους 
καί σ" αυτόν νά δώσουνε λόγο...ας κάμρ τήν ευσπλαχνίαν του 
καί τό ελεός του, νά λυπηθρ τούς αθώους" , "ό θεός άς τήν
κυβερνήσρ καί σωθρ κατά τούς αγώνες της. ο0τι ή δυστυχισμένη

** 73πατρίδα είναι ατυχής από κυβέρνησιν αρχή ως τώρα" .
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2· Η περίοδος της Αναρχίας (1831-1833) καν ό ματαιοπονία
των επίβουλων Ευρωπαίων για την ανατροπή του σ^εδ_ίου
του Θεού, που όριζε ττι νεκρανάσταση του Γένους.

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια (27 Σεπτ. 1831), ο
, y 74 - ' 'αδελφός του Αυγουστίνος σχεδίαζε τη διάδοχη του στη θέση

του Κυβερνήτη του ελληνικού κράτους. 0 Μακρυγιάννης αντιτά
χθηκε σ5 αυτό το σχέδιο και η προσπάθεια για την εξαγορά 
του προσέκρουσε στην ανιδιοτέλειά του: "στέλνει άνθρωπον
μου τάζει δυό χιλιάδες τάλλαρα νά είμαι μέ του λόγου του.
Πενήντα δυό νά μου δώσρ δέν πηγαίνω άναντίον της πατρίδος

75 - - . , ,μου !" . Αφού συγκρότησε μυστική εταιρεία, προσέλκυσε τη
φρουρά του Αυγουστίνου και παρεμπόδισε την προσπάθειά του
για την εξαγορά των πληρεξούσιων των επαρχιών. Αυτές οι ε-
νέργειές του εξόργισαν τους αντιπάλους του, οι οποίοι σχε-

76δίασαν, χωρίς επιτυχία, τη δολοφονία του .
Παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από τους πρέσβεις των Μ.

Δυνάμεων, αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Αυγουστίνο ως Κυβερ-
, , , 77 * *■νήτη του ελληνικού κράτους . Είχε, ήδη, την εμπειρία των

αυθαιρεσιών της συγκεντρωτικής εξουσίας του Καποδίστρια,που
' , , 78 - , ,αποδοκιμάστηκε από το θεό και δεν επιθυμούσε τη συνέχισή

79 - - -της . Αγωνιζόταν για τη συνταγματική διακυβέρνηση του
- 80 - - * , - , κράτους ,με συνεπεια να προκάλεσει την οργη του Αυγουστί

νου , ο οποίος πολιόρκησε το σπίτι του.Όμως, τα δόλια σχέ
δια του Κυβερνήτη δεν καρποφόρησαν, γιατί 11 Έκαμεν ο Θεός 
καί ήταν κάμποσοι αξιωματικοί έκει γύρα τήν γειτονιά καί
ν 81είχαν ανθρώπους" και οι αντίπαλοι "αφού δέν έκαμαν τίπο-

τας ε!ς τό σπίτι μου, τζακίστηκαν καί πάνε ’σ τήν κατάρα
~ ~ 82 , , τού θεού" . Η ευλογία του θεού τους προστάτευσε από τη δι-

άπραξη βιαιοτήτων, στις οποίες επιδόθηκαν οι αντίπαλοί
τους: "Αυτεϊνοι γύμνωσαν δλο τό μέρος δπουταν μ” αυτούς
καί φεύγαν οι φαμελιες μέ τό βιόν τους κ5 έρχονταν ’σ εμάς’

*t 83μίαν τρίχα δέν έχασαν. Τέτοια ευλογία ήταν" . Αντίθετα, οι



αντίπαλοί του ήταν "έπίγιορκοι της πατρίδος καί της θρη
σκείας"®4, γι’ αυτό οι ενέργειες τους χαρακτηρίζονταν από 
την απουσία του θεού. Δεν επέτρεψε στους στρατιώτες του τις 
βιαιοπραγίες και η εμπλοκή του στον εμφύλιο πόλεμο τον πί
κρανε, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με τους παλιούς συναγωνι
στές του: "ΈμεΤς ενθουσιασμένοι σάν τόν Λεωνίδα μέ τούς
Πέρσας, θέλαμεν την λευτεριά μας από τούς αδελφούς μας,τούς

* 85συναγωνιστάς μας" .
0 Αυγουστίνος στηριζόταν κυρίως στους Πελοποννησιους

με αποτέλεσμα να οξυνθούν οι σχέσεις τους με τους Ρουμελιώ- 
8 6τες . 0 λαός, όμως, που επιθυμούσε τη συνταγματική διακυ

βέρνηση του κράτους, συμπαραστεκόταν με ενθουσιασμό τους α
ντ ι κυβερνητ ι κούς ' "Καθόμαστε εμεΊς νηστικοί καί φάτε εσεΚς

~ * , 87 - «όπου προσπαθάτε διά νά γίνουν νόμοι" , "Νά πουληθούμεν δ
* 88 - λοι, νόμους νά κάνετε διά την πατρίδα" . Βέβαια, υπήρξαν

και οι καιροσκόποι, που εκμεταλεύτηκαν αυτές τις περιστά
σεις για την ικανοποίηση των ιδιοτελών σκοπών τους, όμως 
"δέν πρέπει δ άνθρωπος νά πειράζεται, δτι τέτοια είναι η
άνθρωπότη - δ θεός ας τούς συχωρέσρ εκείνους δπού αδίκησαν'

, ~ . a - ✓ 89 * -καί νά μας φωτίζρ είς τό καλό" . Αυτές οι εμφύλιες διαμά
χες έθεσαν σε κίνδυνο την υπόσταση του νεοελληνικού κρά
τους, γιατί οι αδικοπραγίες απομακρύνουν την ευλογία του 
θεού και οδηγούν στην κατάσταση της δουλείας. Γι’ αυτό ση
μειώνει χαρακτηριστικά: "Άλλους τρεΤς τέσσερους σκότωσαν 
εκεΤ' γυναίκες καί παιδιά διατιμοΰσαν καί χιλιάδες κατά- 
χρησες έκαναν. Κι5 από αυτό δέν θά κάμωμεν ποτέ προκοπή, 
μητε θά Ιδούμεν θεού πρόσωπον, δτι είμαστε θερία, άνθρωπο-
φάγοι, άτιμοι άνθρωποι. Είμαστε τοιούτοι δλοι, ανάξιοι της
Λ ~ ,,90λευτεριάς .

* * * 9 1 *  ,Κατά την περίοδο των ταραχών , διαφύλαξε το Δημόσιο
Ταμείο που στεγαζόταν στο σπίτι του Καλλέργη, μολονότι ο
αντίπαλός του είχε καταστρέψει το σπίτι του στο Άργος. Δεν
εσύλησε το Ταμείο, γιατί δεν ήθελε: "χρήματα καί βιό, ήθελα
σύνταμα διά την πατρίδα μου, νά κυβερνηθρ μέ νόμους κι’ δχι

* * * 92 * * *μέ τό "έτζι θέλω" " . Ως πολιτάρχης στην Τρίπολη επέβαλε
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την ευταξία και έπεισε τους φυγάδες να επιστρέφουν στα σπί-
93 - * * 'τια τους . Μάλιστα, το στρατιωτικό του σώμα έλαβε ευχαρι

στήριο έγγραφο από την κυβέρνηση για την πειθαρχία που τή
ρησε, ενώ άλλα σώματα είχαν επιδοθεί στην παλιά συνήθεια

- 94 - - - , -των αρπαγών . Μετα την αναγκαστική παραίτηση του Αυγουστι-
95 - - <-νου , εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για τα μέλη που θα συ

γκροτούσαν την Προσωρινή Διοίκηση και ιδιαίτερα για τον Κο- 
λοκοτρώνη, τον οποίο θεωρούσε ως διπρόσωπο^.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα έθνη της Ευρώπης
που συνέβαλαν στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων στην

. , , , » . 97πιο κρίσιμη στιγμή, όπως ήταν η ναυμαχία στο Ναυαρίνο , κα
τέκρινε, όμως, τις παρεμβάσεις τους στα εσωτερικά ζητήματα 
του ελληνικού κράτους. "’Αφού ό θεός τούς λυπήθη καί θέλει 
νά τούς άναστήστι, οι άνθρωποι τούς καταπολεμούν νά τούς φά
νε, νά τούς χάσουνε, νά τούς σβύσουνε νά μήν ξαναειπωθοΰν 
"Ελληνες. Καί τί σάς εκαμεν αυτό τ’ δνομα των Ελλήνων εσάς
των γενναίων άντρων τής Ευρώπης, εσάς των προκομμένων, εσάς
~ . 98 - - -των πλούσιων;" . Υπενθύμισε στους Ευρωπαίους τα οφέλη που

αποκόμισαν από τους αρχαίους 'Ελληνες για τη δημιουργία του 
πολιτισμού τους. Γιατί, ο Λυκούργος, ο Πλάτων, ο Σωκράτης, 
ο Αριστείδης, ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας, ο Θρασύβουλος, ο 
Δημοσθένης και πολλοί άλλοι αρχαίοι Έλληνες, υπήρξαν "οι 
γοναΐγοι δλης τής άνθρωπότης", οι οποίοι μοχθούσαν νύκτα 
και ημέρα, όχι για να αποκτήσουν πλούτη, αλλά για να "φωτί
σουν τόν κόσμο μέ φώτα παντοτινά. "Εντυναν τούς ανθρώπους α
ρετή, τούς γύμνωναν από τήν κακή διαγωή' καί τοιούτως θεω
ρούσαν γενικώς τήν άνθρωπότη καί γένονταν δάσκαλοι τής άλή- 

99θείας" .
Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι φάνηκαν αχάριστοι προς τους α

πογόνους των δασκάλων της ανθρωπότητας: "Κάνουν καί οί μα- 
θηταί τους οι ΕυρωπαΊοι τήν ανταμοιβή είς τούς απογόνους ε
μάς - γύμναση τής κακίας καί παραλυσίας. Τέτοι’άρετή έχουν, 
τέτοια φώτα μάς δίνουν"'1' ^ . Πίστευε ότι οι Ευρωπαίοι επι
βουλεύονταν την ελευθερία της πατρίδας και ότι επιδίωκαν να 
την καταστήσουν όργανο στα σχέδιά τους. "αΟμως του κάκου
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κοπιάζετε. Άν δέν υπάρχει ’σ εσάς άρετή, υπάρχει η δικαιο
σύνη του μεγάλου θεού, τού αληθινού βασιλέα. "Οτι εκείνου ή 
δικαιοσύνη μάς εσωσε καί 9έλει μάς σώστι' οτι δσα εΐπε αυτός 
είναι δλα αληθινά καί δίκαια - καί τά δικά σας ψέματα δολε
ρά . Κι" δλοι οι τίμιοι “Ελληνες δέν θέλει κανένας οΰτε νά 
σάς άκούσρ, οΰτε νά σάς ιδρ, δτι μας φαρμάκωσε ή κακία σας, 
δχι των φιλανθρώπων υπηκόγωνέ σας, εσάς των άνθρωποφάγων 
όπ3 ουλο ζωντανούς τρώτε τούς ανθρώπους καί 3περασπίζεστε 
τούς άτιμους καί παραλυμένους’ καί καταντήσετε τήν κοινωνία

λ ' ,,ιοιπαραλυσία .
Οι μομφές του δεν απευθύνονταν προς τους λαούς της Ευ

ρώπης, αλλά προς τους ηγεμόνες τους και ιδιαίτερα προς τον 
Αλέξανδρο της Ρωσίας και προς το Ναπολέοντα της Γαλλίας.
Ενδεχομένως, μ3 αυτή την ξεχωριστή αναφορά να επιδίωκε την

, , _ 102 - 103καταδίκη της πολιτικής της Ρωσίας και της Γαλλίας ,που
εξαπάτησαν τους 'Ελληνες αγωνιστές παρέχοντας φρούδες ελ
πίδες για τη στήριξη της εθνεγερσίας τους.'Οπως διαφαίνεται 
στο ‘'νεκρικό διάλογο", για τις ανθελληνικές επιλογές των 
μοναρχών θεώρησε ως υπεύθυνους τους κόλακες και τους κακό
βουλους και δόλιους συμβούλους τους"^4.

Για τη σύνθεση του "νεκρικού διαλόγου", ενδεχομένως να
, . , , 105 ,δέχτηκε επιδράσεις από τον Π. Σούτσο , που με ποιητικούς

στίχους παρουσίασε τον Καποδίστρια στον'Αδη να συνδιαλέγε
ται με τον Περικλή και τον Πλάτωνα. 0 Μακρυγιάννης στο σύ
ντομο "νεκρικό διάλογο" περιγράφει τη συνάντηση του Αλέξαν
δρου Ρωσίας με το Ναπολέοντα Γαλλίας, οι οποίοι συνειδητο
ποίησαν στον 'Αδη τη ματαιότητα του προσωρινού κόσμου και 
τα σφάλματα που διέπραξαν ακολουθώντας τις οδηγίες των 
γλυκόγλωσσων συμβούλων τους. Τους παρουσιάζει με "το φόρεμα 
του διαβόλου", γιατί στον 'Αδη "οί δίκαιοι βασιλείς, οί 
αληθινοί είναι ντυμένοι λαμπρά καί οί άδικοι γυμνοί από τόν 
θεόν, τόν δίκαιον βασιλέα τού παντός, οργισμένοι κι3 από

ι 106τούς ανθρώπους κι3 αναθεματισμένοι" . Τους χρησιμοποιεί 
ως αγγελιοφόρους για να μεταφέρουν στους αρχαίους 'Ελληνες 
τη χαρμόσυνη είδηση, ότι ο θεός απελευθέρωσε την πατρίδα
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

1· Οι μοναστηριακές μεταρρυθμίσεις της Αντιβασιλείας.

Από τις εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις της Αντιβασιλεί-
ας, ξεχώρισε και επέκρινε με δριμύτητα τα μέτρα που αφορού-

.· » , 1 , σαν την υποχρεωτική διάλυση των μοναστήριων . Σύμφωνα με το
διάταγμα "Περί των εν τω Βασιλείω μοναστηρίων" 25 Σεπτ. (7

2 * - - - , Οκτ.) 1833 , καταργούνταν όλα τα ανδρικά μοναστήρια που εί
χαν λιγότερους από έξι μοναχούς. Η περιουσία τους μεταβιβα
ζόταν στο Εκκλησιαστικό Ταμείο, που είχε ως σκοπό τη βελτί
ωση των εκκλησιαστικών και της παιδείας. Οι μοναχοί είχαν 
τη δυνατότητα να μεταβούν σε άλλο διατηρητέο μοναστήρι ή να 
παραμείνουν στο ίδιο ως ενοικιαστές των μοναστηριακών κτη
μάτων. Επίσης, όλα τα διατηρητέα μοναστήρια υποχρεώνονταν 
να καταβάλλουν στο δημόσιο το 1/10 των ετήσιων καθαρών εσό
δων τους.

Αργότερα, με το διάταγμα "Περί των γυναικείων μοναστη
ρίων" 25 Φεβ. (9 Μαρτ.) 18344, προβλεπόταν η διατήρηση μόνο 
τριών γυναικείων μοναστηριών, από ένα στα γεωγραφικά διαμε
ρίσματα Πελοποννήσου, Στερεός Ελλάδας και νησιών. Το καθένα 
έπρεπε να έχει τουλάχιστον τριάντα μοναχές. Επίσης, προβλε
πόταν η λειτουργία και τέταρτου γυναικείου μοναστηριού, ε
φόσον υπήρχε ο ανάλογος αριθμός μοναχών. Προσδιορίστηκαν 
και οι υποχρεώσεις των μοναχών γυναικών, όπως ήταν το εργό
χειρο, η περίθαλψη πτωχών, ασθενών και παραφρόνων, καθώς 
και η διδασκαλία σε φτωχά και ορφανά κορίτσια. Ανατέθηκε 
στον επίσκοπο της κάθε περιοχής η μέριμνα για την επιστροφή 
στην κοινωνία των μοναχών που είχαν ηλικία κάτω των σαράντα 
ετών. Στην αρχή, ως γυναικεία μοναστήρια λειτούργησαν της 
Καισαριανής στην Αττική, της Μεταμορφώσεως στην Κυνουρία



και του Αγίου Νικολάου στη Θήρα. Αργότερα λειτούργησε και 
στην Τήνο^, ενώ με το διάταγμα 2/14 Δεκ. 1834^ διαλύθηκαν 
τα μοναστήρια Λουκούς (Μεταμορφώσεως) και Καισαριανής.

Με το διάταγμα "Περί ιδιοκτήτων μοναστηρίων και εκκλη
σιών" 26 Απρ. (8 Μαίου) 1834 , διατηρούνταν οι ναοί και τα 
μοναστήρια, για τα οποία οι κάτοχοι είχαν τίτλους ιδιοκτη
σίας. Απαγορευόταν, όμως, η δημόσια χρήση τους και η αποδο
χή αφιε ρωμάτων.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που συνέταξε η Ιερά Σύνοδος 
(19 Αυγ. 1833), υπήρχαν την εποχή εκείνη στο ελεύθερο ελλη
νικό κράτος 593 μοναστήρια και μετόχια, από τα οποία διατη
ρήθηκαν τα 151, ενώ καταργήθηκαν τα 412 ' τα υπόλοιπα ήταν
προσκυνήματα, ιδιωτικά μοναστήρια και μετόχια των μοναστή- ̂ , , , , 8 ' ριών που βρίσκονταν έξω από τα όρια του κράτους . 0 κύριος
λόγος που ώθησε την Αντιβασιλεία σ’αυτές τις μεταρρυθμί
σεις, ήταν η κρατικοποίηση της μοναστηριακής περιουσίας, 
που αποτελούσε το 1/4 της ακίνητης ιδιοκτησίας του κράτους. 
Η τεράστια αυτή κτηματική περιουσία αποκτήθηκε από τα κλη
ροδοτήματα, τις μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιούσαν 
οι προσερχόμενοι στο μοναχισμό, καθώς και από τις μεταβιβά
σεις που πραγματοποιούσαν οι κτηματίες, στην προσπαθείά
τους να διασώσουν τα κτήματά τους από τις αρπαγές των Τούρ-

_ , _ , . 10 κων, διατηρώντας το δικαίωμα της επικαρπίας .
Για την αναγκαιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων,ο Maurer 

επικαλέστηκε και την άθλια κατάσταση που παρουσίαζαν αρ
κετά μοναστήρια, εξαιτίας των καταστροφών που υπέστησαν κα
τά την περίοδο της εθνεγερσίας, καθώς και την καταχρηστική 
διαχείρηση της περιουσίας τους, η οποία "πήγαινε σέ διάφο
ρους συγγενεΤς τους πού εΐχαν εγκατασταθεί! μέ τίς οικογέ-

' 1 1 -  νειές τους στίς τριγύρω περιοχές" . Επίσης, η Αντιβασιλεία
/ 12έλαβε υπόψη της και το διάταγμα (15 Μα"ίου 1829) του Καπο- 

δίστρια, που απαγόρευε την εκποίηση και την πολυετή ενοικί-
αση των μοναστηριακών κτημάτων, καθώς και την απόφαση της

* 13Δ' Εθνοσυνέλευσης στο Άργος (1829) , που πρόβλεπε τη διά
θεση των εισοδημάτων των ναών και των μοναστηριών για τη
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βελτίωση του κλήρου και της παιδείας.
Σ’ αυτές τις μεταρρυθμίσεις ο Μακρυγιάννης διέκρινε τη 

δολιότητα των Βαυαρών, αλλά και των ομοεθνών πολιτικών και 
κληρικών, που αποσκοπούσε στην αλλοίωση της μορφής και της 
αποστολής του μοναχισμού της ορθόδοξης εκκλησίας. Ερμήνευσε 
τις ενέργειές τους, ως προσπάθεια για την εξομοίωση των μο
ναχών της ορθοδοξης εκκλησίας με τους Καπουτσίνους του 
Ρωμαιοκαθολικισμού, οι οποίοι δεν έχουν περιουσία και κατα
γίνονται με τις αγαθοεργίες. Ως τέτοιες ενέργειες θεώρησε 
την κρατικοποίηση της μοναστηριακής περιουσίας και την ανά
θεση καθορισμένου κοινωνικού ρόλου στα μοναστήρια.

Μολονότι επέκρινε τις αυθαιρεσίες των μοναχών, όπως
, , - » , 15 -μαρτυρεί το περιστατικό στο χωριό Μέγα Σπήλαιο , ωστοσο α

ναγνώριζε την προσφορά των μοναστηριών στον απελευθερωτικό 
αγώνα: "Αυτά τά μοναστήρια ήταν τά πρώτα προπύργια τής άπα- 
νάστασής μας. “Οτι έκει ήταν καί οι τζεμπιχανέδες μας κι’ δ
λα τ’ άναγκαΤα του πολέμου ' δτ’ ήταν παράμερον καί μυστή
ριον από τούς Τούρκους. Καί θυσιάσαν οι καϊμένοι οί καλόγε-

c a ι 16ροι‘ καί σκοτώθηκαν οι περισσότεροι είς τόν αγώνα" . Μόνο
από το δικό του στρατιωτικό σώμα θυσιάστηκαν τριάντα μονα-

-17 - - - - -χοί . Με απλό τρόπο διέκρινε το μοναχισμο της ορθόδοξης
από της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας: "δέν ήταν καπιτσίνοι δυ
τικοί, ήταν υπερέτες των μαναστηριών τής ορθοδοξίας ' δέν 
ήταν τεμπέληδες, δούλευαν καί προσκυνούσαν ’ καί εις τόν α
γώνα τής πατρίδος σ’ αυτά τά μοναστήρια γενόταν τά μυστικο- 
συβούλια, συναζόταν τά ολίγα αναγκαία τού πολέμου, καί εις 
τόν πόλεμον θυσίαζαν καί σκοτωνόταν αύτε^νοι οί περέτες των 
μαναστηριών καί των εκκλησιών" . Ενδεχομένως, ο Μακρυγιάν-
νης να υπαινίσσεται τη μη συμμετοχή των Ρωμαιοκαθολικών της

- 19 *■ -Ελλάδας στην εθνεγερσία του 1821 . Επίσης, επισήμανε και
την κοινωνική προσφορά των μοναστηριών, όπου "ζούσαν μαζί

' - ϊ ίΐ -20τους τόσοι φτωχοί κ’ έτρωγαν ψωμί" .
Με τη διάλυση των μοναστηριών, αρκετοί μοναχοί δεν ε

ντάχτηκαν σε κάποιο από τα διατηρητέα μοναστήρια, αλλά επέ
στρεψαν στην κοινωνία, όπου ζούσαν με την επαιτεία" "Άφά-
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νισαν δλως διόλου τά μοναστήρια καί οι κα'ίμένοι οι καλογέ-
ροι, οπού αφανίστηκαν είς τόν αγώνα, πεθαίνουν της πείνας

. . 21 <· - ' μέσα τούς δρόμους" . Βέβαια και πριν από την επανασταση υ
πήρχε το φαινόμενο της επαιτείας των μοναχών, ωστόσο εντά-
9ηκε κυρίως μετά από τις μεταρρυθμίσεις της Αντιβασιλείας.. , , , 22 Η Ιερά Σύνοδος προσπάθησε με εγκυκλίους 4 Ιαν. 1834, 6
Σεπτ. 1840 και 28 Νοεμ. 1842, να ελέγξει τις μετακινήσεις 
των μοναχών, να πατάξει τη σκανδαλώδη ζωή τους και να στα
ματήσει την αργυρολογία με την περιφορά εικόνων και λειψά
νων αγίων. Οι εγκύκλιοι αυτές αποκαλύπτουν συνάμα και την 
επιθυμία της κυβέρνησης να ελέγξει και να αποδυναμώσει τους 
μοναχούς, που ως αφοσιωμένοι, στην πλειοψηφία τους, στη Ρω
σία διαδραμάτιζαν αντιπολιτευτικό ρόλο και συμμετείχαν σε

, , 23συνωμοτικές ενέργειες .
Σύμφωνα με το διάταγμα "Περί των εν τω Βασιλείω μονα-

24 - <·στηρίων" 25 Σεπτ. (7 Οκτ.) 1833 , οι μεταρρυθμίσεις απέ
βλεπαν στην εξασφάλιση των πόρων για τη βελτίωση των εκκλη
σιαστικών και της παιδείας. Φαίνεται, όμως, ότι ο λαός δυ-
σπιστούσε, γι’ αυτό η Ιερά Σύνοδος με εγκύκλιο (4 Αυγ.

25 . » - .1834) βεβαίωνε ότι η κρατικοποίηση της μοναστηριακής πε
ριουσίας αποσκοπούσε στη χρηματοδότηση της παιδείας και δε 
στρεφόταν κατά της θρησκείας. Ωστόσο, κατά την εκποίηση της 
κτηματικής περιουσίας των διαλυθέντων μοναστηριών, καθώς 
και στη δημοπρασία των ιερών σκευών και κειμηλίων, διαπρά-
χτηκαν πολλές καταχρήσεις, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν

* 26 τα μέτρα τα αναμενόμενα έσοδα στο Εκκλησιαστικό Ταμείο .
Η δημοπρασία των ιερών σκευών προκάλεσε το θρησκευτικό 

αίσθημα του ελληνικού λαού και θεωρήθηκε ως ιεροσυλία. Με 
έκδηλη την πίκρα και την αγανάκτησή του, σημειώνει χαρακτη
ριστικά ο Μακρυγιάννης: "καταπωλήσαμεν μέσα εις τίς αγορές 
καί σοκάκια δισκοπότηρα, δτι δέν ματαείχαμεν τήν ανάγκη 
τους νά μεταλάβομεν, πουλήσαμεν τά πολυτίμητα ευαγγέλια καί 
δλα τά γερά των ναών σου, καί ζωντανά καί τόπους, καί κατα-
κερματίσαμεν καί τ’ αγια μοναστήρια καί τίς εκκλησίες, καί

> + + + t ** 27 *τίς φκιάσαμεν σπίτια, αχούρια καί τά εξής" . Ανάλογη μαρ
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τυρία για την κατάσταση των ναών και των μοναστηριών παρέ-
' 28 - - - χει και ο Βαρθόλδη , ο οποίος αναφέρει ότι ορισμένα μετα

βλήθηκαν "εις στρατώνας καί ιπποστάσια".
0 Φραντζής διατύπωσε την άποψη, ότι η Αντιβασιλεία ε

πιδίωκε με τη δημοπρασία, "νά φανρ εις τά ομματα του κόσμου 
περιφρόνησις εις τά ιερά τής ’Εκκλησίας σκεύη, καί ε’ις τά 
αμφια, καί ώς εκ τούτου νά εξαλειφθρ ή παρά των λαών σωζο- 
μένη θρησκευτική ευλάβεια, τό σέβας, καί ή περί τόν κλήρον 
ύπόληψις...εφερε πολλήν ψυχικήν λύπην εις τούς “Ελληνας, 
καί διά τήν άπαραδειγμάτιστόν περιφρόνησιν είς τά ιερά κει- 
μείλια (sic), είς τά σκεύη, τά αμφια, τάς αγίας εικόνας,
κτλ. τά όποΊία μετεκομίζοντο καί έπωλουντο ώς λάφυρα-3ic * - 2 9μηδαμινά ή ώς ράκη επί δημοπρασίας" .

Κατά την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας πραγμα
τοποιήθηκαν καταχρήσεις και από μέλη της κυβέρνησης. Χαρα
κτηριστική είναι η ενέργεια της συντροφιάς του διοικητή της.. , 30 - , , .Αθήνας Κλεομένη ,που πήρε τα μοναστηριακά ζώα "διά δίχως
τίποτα" και τα μετέφερε στα χωράφια των Αθηναίων. Οι γεωρ
γοί, για να αποτρέψουν την καταπάτηση των χωραφιών τους και 
τη μετατροπή τους σε λιβάδια, διόρισαν ως επίτροπο το Μα
κρυγ ιάννη, ο οποίος αγωνίστηκε για την απομάκρυνση των μο
ναστηριακών ζώων.

Τελικά, οι μοναστηριακές μεταρρυθμίσεις της Αντιβασι
λείας δεν απέφεραν τα αναμενόμενα έσοδα στο Εκκλησιαστικό
Ταμείο, αλλά και αυτά που συγκεντρώθηκαν δε χρησιμοποιήθη-' , , 31καν για τη μόρφωση του κλήρου και για τα σχολεία . Οι δια
τάξεις του νόμου χαρακτηρίστηκαν ως ορθές, αλλά η καταστρα-
τήγησή τους επέσυρε τις επικρίσεις "γιά απογύμνωση των μο-
~ ~ 32 - ,νών καί κατασπάθιση των προσόδων" . Ακόμη και οι Βαυαροί
θεώρησαν τα μέτρα ως πρόωρα και ότι εκτελέστηκαν έτσι, ώστε
"νά προκαλέσωσι τήν άγανάκτησιν του ΰπερευλαβούς λαού καί
νά παράσχωσιν είς τούς έξερεθισθέντας μοναχούς αφορμήν πρός

- , + .ν - 33 -παντοίαν κακολογίαν καί δυσφήμησιν τής κυβερνήσεως" . Μά
λιστα, ο Λουδοβίκος της Βαυαυρίας, με επιστολή του (5 Απρ.34 , , ,1835) , συμβουλεψε το γιο του Όθωνα να επιτρέψει την προ-
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ή μέγα συνδραμόντων εις την ο ι κοδομήν"^.
Ο Μακρυγιάννης χαρακτήρισε τους εκπροσώπους του ελλη

νικού κράτους, πολιτικούς και κληρικούς, ως αχάριστους προς 
τις ευεργεσίες του θεού για την πατρίδα. Τους παραλλήλισε 
με τους Εβραίους: "α0,τι άνταμεβή ηβρες από τούς Όβραίους, 
οπού ’ταν αλλόθρησκοι καί σέ σταύρωσαν, ηβρες καί από εκεί
νους οπού κοπίασες καί κοπιάζεις καί άνάστησες καί άναστή-

ί - * » '  * 47 *νεις, άπό τούς ορθοδόξους χριστιανούς" .Τους κατηγόρησε,
γιατί διάλυσαν τα μοναστήρια και τους ναούς και αποδέχτηκαν
τον "έξευγενισμό" της Ευρώπης , ενώ στα δύσκολα χρόνια της
Τουρκοκρατίας υπήρχε ευσέβεια και "μίαν πέτρα δέν πείραζαν
λ - * - 49 -· -· *άπό τά παλιοκκλήσια" . Πίστευε, ότι οι δυτικοθρεμμένοι ο

, 50 , , . . .μογενείς επηρεασμένοι από τα "φώτα" της Ευρώπης στρέφο
νταν κατά της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και ότι επι
δίωκαν τη συρρίκνωση και την αλλοίωση του ορθόδοξου μοναχι
σμού. Χαρακτηριστική είναι και η συμβουλή του Λουδοβίκου 
Βαυαρίας προς τον Όθωνα, όπως, κατά τη διευθέτηση του μο
ναστηριακού ζητήματος, να μην παρασυρθεί από τους οπαδούς
του Διαφωτισμού, γιατί ο ελληνικός λαός σκέπτεται πολύ δια- 

.51φορετικα .
Το ενδιαφέρον του Μακρυγιάννη για τα μοναστήρια δεν 

περιορίστηκε μόνο σ’αυτή την περίοδο των μεταρρυθμίσεων της 
Αντιβασιλείας, γεγονός που φανερώνει ότι οι επικρίσεις του 
δεν είχαν αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Επέδειξε ευαισθησία 
για την έξαρση της αρχαιοκαπηλίας, που γύμνωνε τα μοναστή
ρια και συμβούλεψε τους μοναχούς του Αγίου Όρους να λάβουν 
δραστικά μέτρα κατά των αρχαιοκάπηλων που τους εξαπατούσαν
ως περιηγητές και τους είχαν κλέψει "σημαντικά χαρτιά καί 
« * 5 2 * - *εναν σταυρόν" , καθώς και "πολυτίμητα πράματα τής θρησκεί
ας μας καί άρχαΤα, καί τά χάνομεν έμεΊς καί τά λαβαίνουν 
άλλοι οπού δέν τά ’χουν, καί θά δώσετε λόγον δι’αύτά καί 
εις τόν θεόν καί εις τούς άνθρώπους" . Επίσης, τους υπέ
δειξε από ποιους έπρεπε να προφυλαχτούν και να τοποθετούν 
στο σκευοφυλάκιο των μοναστηριών τίμιους μοναχούς.

Ως πληρεξούσιος της Αθήνας στην Α' Εθνική Συνέλευση
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(1843-1844) υπέβαλε πρόταση, με την οποία επισήμανε τις κα
ταστροφές των μοναστηριών καν των ναών, τη βεβήλωσή τους 
και την άθλια κατάσταση των μοναχών που περιφρονήθηκαν από 
την πατρίδα' γι’αυτό πρότεινε την ακύρωση των διαταγμάτων
που δε συμφωνούσαν με τους ιερούς κανόνες και την παράδοση

<1 . 54της εκκλησίας .
Μολονότι ο Μακρυγιάννης επέκρίνε με δριμύτητα τις μο

ναστηριακές μεταρρυθμίσεις της Αντιβασιλείας, ωστόσο δεν α
ναφέρθηκε καθόλου στο αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Ελλάδας 
και στη διοικητική υπαγωγή της στην εξουσία του βασιλιά Ό- 
θωνα. Αργότερα, σε πρότασή του προς την Α'Εθνοσυνέλευση 
(1843-1844) επισήμανε την παραβίαση της εκκλησιαστικής τά
ξης και πρότεινε την αναγνώριση του αυτοκέφαλου από το Πα
τριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από κοινή συνέλευση

. - . 55των επισημοτέρων κληρικών του κράτους .
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2· Τα περί θρησκείας άρθρα του Συντάγματος (1844)

Ο Μακρυγιάννης πρωτοστάτησε για την εξασφάλιση του ή
πιου κλίματος κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της Α' Εθνικής 
Συνέλευσης (1843-1844)56. Τις πιεστικές παρεμβάσεις των ξέ
νων πρέσβεων στους πληρεξούσιους της Συνέλευσης τις θεώρησε 
ως προσπάθεια καταψήφισης των προτάσεων περί θρησκείας, κα
θώς και ανατροπής των δημοκρατικών αρχών του Συντάγματος,, ~ , , 57του οποίου την παραχώρηση "στανικώς" υπέγραψε ο Όθων .
Για να προλάβει την εκδήλωση διχονοιών, πρότεινε την αναβο
λή των στρατιωτικών βαθμολογήσεων και την τοποθέτηση εθνι
κής φρουράς στη Συνέλευση’ όμως οι προτάσεις του δεν εισα-

<· ' 58κούστηκαν και ξέσπασαν οι έριδες .
Οι πολιτικοί αντίπαλοί του, για να κλονίσουν την εμπι-, , , 59 , ,στοσύνη με την οποία τον περιέβαλε ο λαός , διέδωσαν ότι

δήθεν εξαγοράστηκε από τους ξένους. Η αντίδραση του Μακρυ-
γιάννη υπήρξε άμεση και δυναμική’ ζήτησε την παρέμβαση του
εισαγγελέα και ανάγκασε τους συκοφάντες του να ανακαλέσουν
την ψεύτικη κατηγορία με δημοσίευση στον τύπο^. Τη σκευω-

ό Xρία αυτή την απέδωσε στην οργή των ξενολατρών , εξαιτίας 
της μυστικής οργάνωσης και της επιτυχίας του κινήματος της 
3ης Σεπτ. 1843. Αρνήθηκε να παραδώσει στον Όθωνα τον όρκο 
με τις υπογραφές των μελών του κινήματος, παρά το διπλωμα
τικό ελιγμό του βασιλιά: "νά τούς ξέρω, νά τούς βάλω εις
ι 62’πηρεσία" . Είναι φανερό, ότι οΌθωνας ήθελε, με κάθε τρό
πο, να αποδυναμώσει και να ελέγξει τα μέλη του κινήματος, 
για να εξασφαλίσει όσο το δυνατό λιγότερες παραχωρήσεις στο 
Σύνταγμα.Έτσι, ο Μακρυγιάννης έπεσε στη δυσμένεια της κυ
βέρνησης και οι αντίπαλοί του σχέδιασαν, χωρίς επιτυχία, τη
_ . - 63δολοφονία του .

Επειδή έβλεπε, ότι ηγετικά στελέχη της εταίρείας,όπως 
ο Καλλέργης και ο Λόντος, αποσκιρτούσαν από τις αρχές της 
επανάστασης της 3ης Σεπτ. 1843, γι’αυτό συγκρότησε νέα ε
ταιρεία από εξήντα τρεις πληρεξούσιους, που ορκίστηκαν να



- - , 64αγωνιστούν στη Συνέλευση για "πατριωτικά πράματα" . Επιθυ
μούσε το Σύνταγμα να είναι ελληνικό, δηλ. να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της πατρίδας και να μην ακολουθεί τα πρότυπα 
των εθνών της Ευρώπης, καθώς και την ψήφιση νόμων που θα 
καθόριζαν με σαφήνεια τα δικαιώματα του βασιλιά και του έ
θνους^. Πίστευε ότι μόνο με την ομόνοια θα μπορούσε η Συ
νέλευση να θεσπίσει "στέρεους νόμους" για την πατρίδα. Για 
να αποσοβήσει την υποθάλπουσα σύγκρουση των φατριών, πρό- 
τεινε την εκλογή των αντίπαλων πολιτικών Κωλέττη, Μαυροκορ- 
δάτου, Μεταξά και Λόντου, ως αντιπροέδρων στη Συνέλευση. Η 
πρότασή του έγινε αποδεκτή, αλλά το ήπιο κλίμα δεν εξασφα
λίστηκε, γιατί “οι ’Αντιπρόεδροι έφυγαν από τόν δρόμο τους 
.... ήταν παιδιά των ξένων καί πολύ κολάκευαν καί τόν Βασι
λέα - παράλυσαν τήν Συνέλεψη"^.

Υποψιαζόταν ότι κάποιο σχέδιο ετοίμαζαν οι αντίπαλοί 
του για να εξαναγκάσουν τους πληρεξούσιους σε αποδοχή των 
προτάσεών τους, γι’ αυτό και δεν εμπιστευόταν τον Καλλέργη 
ως φρούραρχο της Συνέλευσης. Με τέτοιες έγνοιες βρισκόταν 
σε επαγρύπνηση και έλαβε, σε όνειρο, την προειδοποίηση για 
τον κίνδυνο που διέτρεχε η Συνέλευση. Αμέσως, χρησιμοποιώ
ντας τους επιτρόπους των εκκλησιών, που ο ρόλος τους ακόμα 
δεν είχε ατονήσει, κινητοποίησε το λαό της Αθήνας και πέτυ
χε τη ματαίωση των σχεδίων των αντιπάλων του .

Σε συνάθροιση των αντιπροέδρων και πολλών πληρεξούσιων 
εισηγήθηκε την ομόνοια των φατριών και την αποδέσμευσή τους 
από τα σχέδια των ξένων’ " ’Αδελφοί, τούς είπα, έμεΊίς συνα
χτήκαμε ν νά κάμωμεν έλεύτερη Συνέλεψη καί φρόνιμη καί πα-31 figτριωτική, δχι φατριαστική καί μέ ξένες θέλησες" . Επίσης, 
ζήτησε την απαγόρευση της παρέμβασης των ακροατών στις α
γορεύσεις των πληρεξούσιων, για να μην προξενούν άσχημη ε
ντύπωση στους ξένους παρατηρητές. Αποκάλυψε στον Καλλέργη 
την πρόθεσή του να διαφυλάξει την Αθήνα από τυχόν βιαιοπρα
γίες, εξαιτίας της Συνέλευσης.Ήδη, είχε συνδεθεί στενά με 
τους Αθηναίους πολίτες, οι οποίοι τον εμπιστεύονταν και τον 
είχαν εκλέξει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
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πληρεξούσιο στην Εθνοσυνέλευση (1843-1844), για να τους
προστατέψει από την "διοτέλεια" .

0 Μακρυγιάννης δεν αγωνίστηκε μόνο για την απρόσκοπτη
και δημοκρατική διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης, αλλά. „ » , , 70έλαβε και ο ίδιος μέρος, ως πληρεξούσιος της Αθήνας , με
ενδιαφέρουσες προτάσεις. Για να πληροφορηθεί υπεύθυνα για
τα θέματα της θρησκείας, προσκάλεσε στο σπίτι του κληρικούςs * * * *  ̂ 71απ' όλο το κράτος, με τους οποίους σύνταξε υπόμνημα , που
υπέβαλε στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης την 1η Δεκ. 1843. 
Το υπόμνημα αυτό αναφερόταν στο αυτοκέφαλο της εκκλησίας 
της Ελλάδας, η οποία "άπεσπάσθη άπό τήν μητέρα μας τήν με- 
γάλην τού Χριστού ’Εκκλησίαν μέ τρόπον παραβεβιασμένον, καί 
δέν εγεινεν η ανεξαρτησία της κατά τήν ’Εκκλησιαστικήν τά- 
ξιν καί τό πρέπον", στην παραβίαση των ιερών κανόνων, στην 
προσβολή των μυστηρίων, στην καταστροφή των ναών και των 
μοναστηριών, στην άθλια κατάσταση των μοναχών και στη δια
φθορά των χριστιανικών ηθών. Γι’αυτό πρότεινε στην Εθνοσυ
νέλευση: " Α) “Ολα τά καταστατικά περί τής ’Εκκλησίας δια
τάγματα ή νόμων αρθρα οσα προσβάλλουσι καί άθετούσι τούς α
γίους Κανόνας καί τάς διατάξεις καί τάς παραδόσεις τής ’Εκ
κλησίας μας νά άκυρωθώσιν. Β) ‘Η ανεξαρτησία τής αγίας μας 
’Εκκλησίας νά άναγνωρισθρ άπό τήν μητέρα μας τήν Μεγάλην 
του Χριστού ’Εκκλησίαν μέ κοινήν συνέλευσιν καί σύμπραξιν 
των Σ. ’Αρχιερέων μας καί των έπισημοτέρων Ηγουμένων καί 
Κληρικών των ’Επαρχιών. Γ) Νά προσκληθρ ο Κ. ‘Υπουργός των 
’Εκκλησιαστικών νά υποβάλρ εις τήν Συνέλευσιν λεπτομερή ε-
κθεσιν τής παρούσης καταστάσεως εν γένει τής ’Εκκλησίας,_ r „ ~ , 72προς πλειοτέραν πληροφορίαν τής ’Εθνικής Συνελεύσεως" .
Από το πνεύμα αυτού του υπομνήματος διαπιστώνεται, ότι οι 
κληρικοί σύμβουλοι του Μακρυγιάννη προέρχονταν από τον α
ντιπολιτευτικό χώρο και επιδίωκαν την επιστροφή της εκκλη
σίας της Ελλάδας στην προ του 1833 κατάστασή της. 0 Μακρυ- 
γιάννης αγωνίστηκε με θερμό ζήλο για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού.

Με έκθεσή του (26 Δεκεμ. 1843) που δημοσιεύτηκε από
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την εφημ. "Φίλος του Λαού" ( 6 Ιαν. 1844), επισήμανε την η
θική διαφθορά των κληρικών και πρότεινε: "νά τεθρ κεφαλή
τού Συντάγματος μας ή θρησκεία μας, ήτις νά μένρ ακλόνητος 
συμφώνως μέ τούς Άποστολικούς κανόνας, τούς οποίους νά σέ- 
βηται τό ιερατεΤον μας ώς κανόνας ηθικής καί σωφροσύνης, 
καί επ’αυτών νά στηρίζρ άπαρασαλεύτως τό πολίτευμά του' δι
ότι δταν ή θρησκεία μας δέν τελήται μέ τήν άπαιτουμένην 
λαμπρότητα καί σέβας, τότε καί τό έθνος παραλύει, ώς ήδη 
παρέλυσεν' επειδή ήξεύρομεν καί έκ τής Ιστορίας δτι κανέν 
έθνος δέν δύναται νά διατηρηθρ καί νά φθάσρ τόν προορισμόν
του, δταν αυτό δέν δοξάζρ τήν θρησκείαν του μέ καθαράν, 73συνειδησιν" .

Στις 5 Ιαν. 1844 υπέβαλε πρόταση'74 στην Εθνοσυνέλευση 
για την τροποποίηση των άρθρων του Συντάγματος που αφορού
σαν τη θρησκεία:

Ά£θ£>ον_1 ."Ή επικρατούσα θρησκεία εις τήν Ελλάδα είναι 
ή τής ανατολικής ορθοδόξου του Χριστού ’Εκκλησίας. Πάσα 
δέ αλλη γνωστή θρησκεία είναι ανεκτή καί τά τής λατρείας 
αυτής τελούνται άκωλύτως, απαγορευμένου τού προσηλυτι
σμού, ή άλλης τινός επεμβάσεως κατά τής πατρώας θρησκεί
ας" .
Άρθρον 2. " Ή  ‘Ελληνική εκκλησία διοικήται υπό ‘Ιεράς 
Συνόδου, Ιδιαίτεροι δέ νόμοι θέλουν κανονίσει τήν διοί- 
κησιν καί εν γένει τά καθήκοντα αυτής, ώς επίσης καί τήν 
ενωσιν τής εν Έλλάδι εκκλησίας μετά τής εν Κωνσταντι- 
νουπόλει Μεγάλης του Χριστού εκκλησίας,καί πασών των άλ
λων όμοδόξων πνευματικώς δηλ. καί δογματικώς κατά τούς 
θείους Άποστολικούς καί Συνοδικούς κανόνας".
Οι προτάσεις του Μακρυγιάννη συμφωνούσαν με τις τροπο-

, ,75 - -ποιήσεις του Μ. Σχινά ' ενδεχομένως να συνεργάστηκαν, για
τί διαπιστώνονται εμφανείς επιδράσεις ακόμη και στη φραστι-

76 *κή διατύπωση ορισμένων αντιλήψεων περί θρησκείας και πα
τρίδας. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των άρθρων περί θρη-, , , , 77σκείας στα Συντάγματα των προηγουμένων Εθνοσυνελεύσεων , η
προσπάθεια του Μακρυγιάννη επικεντρώθηκε στη διατήρηση της
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φράσης: "άπαγορευομένου του προσηλυτισμού, η άλλης τινός έ- 
πεμβάσεως κατά της πατρώας θρησκείας", γιατί ήθελε να αντι
μετωπιστεί η προσηλυτιστική δράση των ετερόδοξων. 0 Μιχαήλ

- 78 - -· -■ -■ >ιΣχινάς εξήγησε στη Συνέλευση, ότι με τη φράση: "άλλης
έπεμβάσεως" εννοούσε την κυκλοφορία βιβλίων ετεροδιδασκαλί
ας, την τέλεση του γάμου από ετερόδοξους ιερείς κλπ. Ωστό
σο, ο Μακρυγιάννης αναγνώριζε την ελευθερία έκφρασης της
θρησκευτικής συνείδησης, με την προϋπόθεση όμως να μην

•r - τ <· - 79προσβάλει την "πατρώα" θρησκεία που ήταν η "επικρατούσα" .
Επιδίωκε την αποκατάσταση των σχέσεων της εκκλησίας της Ελ
λάδας με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, που θα 
πραγματοποιόταν με την πνευματική και δογματική ένωση, όπως 
και με τις άλλες ομόδοξες εκκλησίες, ενώ τη διοίκηση την α
νέθετε στην Ιερά Σύνοδο. Για την ψήφιση αυτών των δύο άρ
θρων περί θρησκείας, πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεδριάσεις 
στην Εθνοσυνέλευση και διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις. 
Στην πρόταση του Μεταξά να τεθούν τα άρθρα σε ψηφοφορία, 
αντέδρασε ο Μακρυγιάννης: "θρησκεία δέν βαίνομεν εις τόν
ψήφο' ορθόδοξοι χριστιανοί, νά κομματιαστούμεν, δυτικοί καί
a + α  * * CI 3 ~ * 80 *ανατολικοί, δτι σήμερα πεθαίνομεν δλοι.,.έδώ μέσα" . Παρά
τα σχέδια των ξένων , τα άρθρα ψηφίστηκαν ομόφωνα και συμ-

* * * * 82 φωνούσαν με το πνεύμα των προτάσεων του Μακρυγιάννη .
Στις συζητήσεις των άρθρων περί θρησκείας, έλαβε το λό

γο και ο πληρεξούσιος της Άρτας Αναγνώστης Μόστρας, ο ο
ποίος "κρατών Πηδάλιον εις τάς χεΐρας, ήθέλησε νά ψάλρ αρ- 
ρητα ρήματα, διά νά έξελέγξτι δήθεν τάς παραδοξολογίας δια
φόρων θρησκευτικών Κανόνων". Οι εκλογείς της Άρτας, όταν 
πληροφορήθηκαν την αγόρευση του εκπροσώπου τους, αγανάκτη
σαν και ανέθεσαν στο Μακρυγιάννη να ελέγχει τις προτάσεις 
του Μόστρα στην Εθνοσυνέλευση και όταν διαπιστώνει παρεκ
τροπή να τον διακόπτει, λέγοντας ότι δεν εκφράζει τη θέληση

* * 83και την εντολή των συμπολιτών του .
Ο Μακρυγιάννης κατέκρινε τις επεμβάσεις των ξένων πρέ

σβεων, με εξαίρεση τη Ρωσία, στις εργασίες της Εθνοσυνέλευ
σης και χαρακτήρισε δόλιες τις προσκλήσεις τους προς τους
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* ✓ * 84 -■ -πληρεξούσιους για λαμπρά δείπνα . 0 ίδιος, κατά τη διάρ
κεια της Εθνοσυνέλευσης, απέφευγε τη συναναστροφή με τους 
ξένους, γιατί πίστευε ότι αυτοί επιβουλεύονταν το Σύνταγμα 
και το βασιλιά και δεν ήθελε να υπηρετήσει τα σχέδιά τους' 
"Το δίχτυ δποϋρριξα εγώ κι1 αγωνιζόμουν τόσα χρόνια - τό 
ψάρι όποΰθελα τδπιασα' δέν ματαζυγώνω σέ κανέναν από αυ
τούς. Καί ξέρω πόση αρετή θυσιάζει καθένας διά τήν πατρίδα 
μου καί πόση θά θυσιάσρ καί είς τό έξης" .

Αγωνίστηκε για την ψήφιση του 40ου άρθρου του Συντάγ
ματος: " Πας διάδοχος τού Ελληνικού θρόνου απαιτείται νά 
πρεσβεύρ τήν θρησκείαν τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τού Χρί
στου εκκλησίας"®^. Πίστευε ότι ορισμένοι σεπτεμβριανοί, ό
πως ο Καλλέργης και ο Λόντος, εξαγοράστηκαν από τους πρέ
σβεις της Αγγλίας και της Γαλλίας για να επιτύχουν την κα-* 87 ,  ̂ ,ταψήφιση αυτού του άρθρου .Όταν πληροφορήθηκε ότι ο Όθω-
νας σχεδίαζε την τροποποίηση των άρθρων του Συντάγματος,τον 
επισκέφθηκε και του επισήμανε τους κινδύνους που εγκυμονού
σε μια τέτοια ενέργεια και ότι οι σύμβουλοί του και οι ξέ
νοι ήθελαν να τον εκθέσουν στο λαό. Μάλιστα, σε περίπτωση 
τροποποίησης των άρθρων, διαχώρισε τη θέση του: " Τώρα δέν 
είμαι μαζί σου’ καί σου τό λέγω πρωτύτερα νά μήν λές δτι σ’j ϊι a si 88άπάτησα καί νά μέ λές ατιμον κι’ άπιστον" .

0 Όθωνας δεν ήθελε το 40ο άρθρο με το πρόσχημα ότι η 
Ελλάδα θα έμενε χωρίς βασιλιά, γιατί κανείς δε θα άλλαζε τη
θρησκεία του για να κερδίσει το θρόνο μιας τόσο μικρής χώ-

89 ' - *ρας . 0 Μακρυγιάννης για να μεταπείσει τον Όθωνα χρησιμο
ποίησε ένα τέχνασμα. Σε προγραμματισμένη συνάντηση με το 
Λάμπρο Νάκο, που ήταν σύμβουλος του Όθωνα, δημιούργησε 
τεχνητή ατμόσφαιρα δυσαρέσκειας και αγανάκτησης των πληρε
ξούσιων για τις προθέσεις του βασιλιά. Ο Όθωνας πληροφορή
θηκε για τη λαϊκή δυσαρέσκεια και απέστειλε το Νάκο στο Μα- 
κρυγιάννη: "Σύρε νά είπρς του Μακρυγιάννη - δμως αυτά όπου 
θά σου είπώ πρώτα νά τά ξέρρ δ θεός κ1 υστέρα εσύ κ1 εγώ 
κι5 ό Μακρυγιάννης, δχι άλλος' νά είναι μυστικόν - νά τού 
είπρς νά μην άλλάξρ γνώμη καί νά βαστήσρ τήν ησυχία είς την
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πρωτεύουσα καί εις την Συνέλεψη - κι’ άπαρατιώμαι άπ’ουλα'
δέν 8ά γένρ ουτε τρίχα προσταφαίρεση"^. Σύμφωνα με άλλη9 1 »  «■ , . ,μαρτυρία , ο Όθωνας άλλαξε γνώμη μετά από τις προτροπές
του υπουργικού συμβουλίου και άλλων επισήμων πολιτευομένων.
0 Μακρυγιάννης πίστευε ότι με το τέχνασμα αυτό διέσωσε το
βασιλικό 8ρόνο του Όθωνα και έτσι επαληθεύτηκε το όνειρό

• . ,92του με το χρυσό πουλί .
Επικρίνοντας τη δυσαρέσκεια του Όθωνα προς το 40ο άρ

θρο, επισήμανε ότι το έθνος δεν τον ανάγκασε να αλλάξει τη 
θρησκεία του, όμως ο διάδοχός του έπρεπε να βαφτιστεί ορθό
δοξος για να "ο’ικειωθρ μ’ αυτό τό έθνος, όπου εχυσε ποτα
μούς αίματα δσο να βγρ άπό τού λιονταργιοϋ τό στόμα. Διατί
νά χύσωμεν τό λοιπόν τόσο αίμα; Διατί νά γιομώσρ ή Τουρκιά, , . . » 93σκλάβους; Διατί νά τουρκέψουν τοσοι Χριστιανοί;" . Αν ε-
πρόκειτο ο διάδοχος του θρόνου να είναι ετερόδοξος, θεωρού
σε ότι θα ήταν προτιμότερο να παρέμενε το έθνος στην εξου
σία του Σουλτάνου, όπου διατηρούσε τη θρησκεία και την τιμή 
του, που ποδοπατήθηκαν από μια ομόθρησκη αλλά ετερόδοξη κυ
βέρνηση .

Πράγματι, το ελληνικό κράτος δεν έθεσε ως προϋπόθεση, 
για την ανάρρηση του Όθωνα στο βασιλικό θρόνο, την αποδο
χή του ορθόδοξου δόγματος, όπως συνέβηκε παλιότερα με τις

» . <· 94 -συστάσεις του Καποδίστρια προς το Λεοπόλδο . Ωστόσο, το
1829 ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας είχε υποσχεθεί ότι θα παιδα
γωγούσε τον 'Οθωνα σύμφωνα με το δόγμα της ορθόδοξης. 95 , , , , ,εκκλησίας .Αργότερα, όταν αποδέχτηκε το θρόνο της Ελλάδας,
προφασίστηκε ότι δεν μπορούσε να πιέσει τον Όθωνα για να 
αλλάξει θρησκεία, γιατί είχε μεγαλώσει πλέον. Την ίδια ε
ποχή, η Ρωσία^ εξέφρασε την ελπίδα, ότι ο 'Οθωνας με την 
ενηλικίωσή του θα αποδεχόταν το ορθόδοξο δόγμα.

0 Λουδοβίκος επιθυμούσε, κατά την επίσημη ενθρόνιση 
του Όθωνα, η στέψη να γίνει σύμφωνα με τα έθιμα της ορθό
δοξης εκκλησίας, όπως ακριβώς στους αυτοκράτορες του Βυζα
ντίου και να "διακηρυχθρ συγχρόνως δτι ο διάδοχος καί τά 
λοιπά τέκνα θέλουσι βαπτισθρ καί άνατραφρ κατά τά δόγματα
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τής ’Ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας". 0 'Οθωνας, όμως, ε-
γκατέλειψε αυτό το σχέδιο, γιατί η Ρωσία θεωρούσε ως ορθό-•r . - 97 ,δοξους τους ετερόδοξους χριστιανούς που χρίονταν . Ωστόσο,
κατά την ενθρόνισή του υποσχέθηκε σεβασμό στην ορθόδοξη εκ
. '98 ' ,-, ' - ' *κλησια και οτι θα ανετρεφε τα παιδια του σύμφωνα με το ορ-

, QQθόδοξο δόγμα .
Οι περισσότεροι Έλληνες διατηρούσαν την ελπίδα, ότι ο 

Όθωνας θα αποδεχόταν κάποτε το ορθόδοξο δόγμα^^. Προς την 
κατεύθυνση αυτη πίεζε η Ρωσία που επιδίωκε να του δώσει ως
σύζυγο Ρωσίδα πριγκίπισσα, αλλά αντέδρασε δυναμικά ο πατέ-

, ΙΟΙ·* ' ' ' 'ρας του Λουδοβίκος .Ήδη και ο Κοραής είχε επισημάνε ι, ότι
στην περίπτωση που οι Έλληνες προτιμούσαν τη βασιλεία και 
όχι τη δημοκρατία, θα έπρεπε ο βασιλιάς "διά πολλάς αιτίας 
νά πρεσβεύρ την οποίαν πρεσβεύομεν θρησκείαν, καί ομόθρη
σκον δέν εχουμεν άλλον κανένα παρά την αΰτοκρατορικήν των
Ρώσσων οικογένειαν. ’Απ’ αυτήν λοιπόν εχετε νά ζητήσετε κα-' , ,  ̂ „ 102 , , νένα Πρίγκηπα νά σάς κυβέρνα" . Επίσης, στους στόχους της
Φιλορθόδοξης Εταιρείας ήταν και οι πιέσεις προς το βασιλιά
για να αναγνωρίσει "τήν ανατολικήν θρησκείαν ώς θρησκείαν
δλου τού Κράτους καί ιδιαιτέρως ώς τήν μόνην θρησκείαν των
διαδόχων καί τής μελλούσης οίκογενείας του" και να αποδε-

' ' , . 103 * *χτεί τη σύσταση ορθόδοξης βασιλείας . Ιδιαίτερα πιεστικές
υπήρξαν οι ενέργειες του πρέσβη της Ρωσίας Katakazy που
αξίωνε από τον Όθωνα να ασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα.

0 Μακρυγιάννης κατηγόρησε τον Όθωνα, ότι επιδίωκε να
επιβάλει την αποδοχή του ετερόδοξου διαδόχου και τον
χαρακτήρισε ως λύκο που ήθελε "διαδοχικόν νά μένει αυτό τό
κοντράτο, νά τά βρουν τά πρόβατα καί τά λυκόπουλά σου, οπού

X 0 5θά γεννήσεις,μαζί καί των συντρόφων σου καί οπαδών σου" .
Αντιστάθηκε στην τροποποίηση του 40ου άρθρου, γιατί πίστευε

106ότι αλλοίωνε την ορθόδοξη παράδοση . θεωρούσε το Σύνταγμα
καθώς και την αποσόβηση τροποποίησης των άρθρων του ως έργο- - 1 0 7 a -  - a -της Πρόνοιας του θεού , γι’αυτό το αποκαλούσε ως "εΰαγγέ-~ ~ 108 -  ̂λιον του θεού" . Τα δημοσιεύματα του Αντωνιάδη και του
Ζυγομαλά που στρέφονταν εναντίον του τα ερμήνευσε ως πίκρα
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και οργή, εξαιτίας της ανατροπής των σχεδίων τους για την
παρακώλυση των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης και την τροπο-

- ' ' ο 109 0 , ,ποίηση των επίμαχων άρθρων . Ως δεινός υποστηρικτης του
40ου άρθρου έπεσε στη δυσμένεια των ξένων, τους οποίους κα
τηγόρησε ότι με δόλο κατέτρεχαν τους σεπτεμβριανούς, ότι 
είχαν ολέθρια σχέδια για την πατρίδα και τη θρησκεία και 
ότι επιδίωκαν να δημιουργήσουν σάλο και ταραχή στην Εθνοσυ
νέλευση για να δικαιολογήσουν τη σχεδιαζόμενη επέμβασή τους
. 110  απο την Κέρκυρα .

Η Ρωσία υποστήριξε με θέρμη την ψήφιση των άρθρων 40
και 45,που υποχρέωναν το διάδοχο του θρόνου και τον αντιβα
σιλέα να ανήκουν στην ορθόδοξη εκκλησία, γιατί ως ομόδοξη 
διατηρούσε τις ελπίδες της για το θρόνο της Ελλάδας. 0 Μαυ- 
ροκορδάτος, μετά από επίμονες προσπάθειες, πέτυχε την
εξαίρεση της Αμαλίας από τις προϋποθέσεις της Αντιβασιλεί-

1 1 1 -  - - - - ας και ο Όθωνας κινδυνεύοντας να χάσει το βασιλικό θρό-
1 1 2 '  ' '  - - νο αναγκάστηκε, μετα από ταλαντευσεις, να επικυρώσει τα

άρθρα του Συντάγματος χωρίς τροποποιήσεις.
Δυναμική υπήρξε η αντίδραση του Λουδοβίκου Βαυαρίας, ο

οποίος διαμαρτυρήθηκε στις τρεις Μ. Δυνάμεις, γιατί στην
περίπτωση της ατεκνίας του Όθωνα υποχρεωνόταν κάποιος από

- - - - 113 -την οικογένειά του να βαφτιστεί ορθόδοξος . Μάλιστα, ο
Λουιτπόλδος, νεώτερος αδελφός και διάδοχος του 'Οθωνα, εξε- 
φρασε δημόσια την πρόθεσή του να παραμείνει καθολικός"^4 .

Το ζήτημα του διαδόχου του θρόνου αναζωπυρώθηκε, όταν»
κατά την απουσία του Όθωνα στη Βαυαρία το 1850, επισκέφθη-- , , , 115κε την Αθήνα ο αδελφός της βασίλισσας Αμαλίας . 0 Μακρυ-
γιάννης αντιλήφθηκε το σχέδιο για την ανατροπή του Συντάγμα
τος, το οποίο καταδίκασε, γι’ αυτό οι αντίπαλοί του επιδίω-

- 1 1 6 -  - - - ξαν την εξορία του . Πίστευε ότι,μετά την πολιτική μετα
βολή της Γαλλίας το 1851 με το πραξικόπημα του Ναπολέοντα 
Γ', προετοιμαζόταν σχέδιο για την ανατροπή του ελληνικού 
Συντάγματος που θα εφαρμοζόταν στις 25 Μαρτίου 1852. Προ
σδοκούσε ότι ο θεός θα ματαίωνε αυτό το δόλιο σχέδιο και ό-

- - 117 - ,τι 9α τιμωρούσε τον Όθωνα . Στην επίλυση του ζητήματος
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* , H Qτου διαδόχου στόχευε και η εξέγερση του Παπουλάκου .
Τα έθνη της Ευρώπης και κυρίως η Βαυαρία και η Αυστρί

α, με εξαίρεση τη Ρωσία, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για
119 , 120 .το 40ο άρθρο . Επειδή η συνθηκη του 1832 δεν καθόριζε

τη θρησκεία του διαδόχου του Όθωνα, οι τρεις προστάτριες
Δυνάμεις υπέγραψαν πρωτόκολλο στο Λονδίνο (8/20 Νοεμ.

121 * - *■ - 1852) , με το οποίο εγγυούνταν τη διατήρηση του 40ου άρ
θρου ακόμη και στην περίπτωση κατάργησης του Συντάγματος 
(1844).

Η δυναμική παρουσία του Μακρυγιάννη και μέσα στην Ε
θνοσυνέλευση, κατά τη συζήτηση των άρθρων που αφορούσαν την 
Ορθοδοξία, αποκαλύπτεται και από τους σκωπτικούς στίχους 
του Αλέξ. Σούτσου:

"c0 γενναίος Μακρυγιάννης πώποτε μήν άναγνώσας.
Εις τήν οροφήν του, λέγουν, πολλάς είδε πυρός γλώσσας
Κ5 εκτοτε ως άλλος Πέτρος πλησθείς Πνεύματος ‘Αγίου

c * * ~ * 1 2 2"Εγινεν ό θεολόγος ρήτωρ τού Βουλευτηρίου" .
Σε σημείωση συμπληρώνει ο Σούτσος για την αγραμματο

σύνη του Μακρυγιάννη: "Ουδ3 εγώ γνωρίζω νά στρέφω τήν σπά
θην, ουδ3 αυτός τήν γλώσσαν. Καλόν λοιπόν έκαστος νά δίδε
ται εις δ,τι έπιτυγχάνρ. Λέγω δέ ταύτα, διότι φροντίζω περί 
τής δόξης τών ύπηρετησάντων είλικρινώς τήν πατρίδα Στρατη
γών, εκ τών οποίων εις καί ό ’Ιωάννης Μακρυγιάννης". Φαίνε
ται ότι η απλοϊκή αλλά ζωντανή γλώσσα του Μακρυγιάννη είχε 
προκαλέσει αίσθηση στην Εθνοσυνέλευση και επέσυρε τα δυσμε
νή σχόλια των "γραμματισμένων" της εποχής. Ωστόσο, ο αγράμ
ματος Μακρυγιάννης είχε φυσικό ρητορικό χάρισμα με το οποίο
έπειθε και ξεσήκωνε το λαό της Αθήνας, αλλά και όταν χρεια-. . , 123 , ,ζοταν, συγκροτούσε την οργή του' το χάρισμά αυτο τον α
νέδειξε σε ηγετική μορφή.
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3 ■ Η προσηλυτιστική δράση των ετερόδοξων

0 γάμος των δυο Θυγατέρων του Armansberg με τ ους 
γιους του Κατακουζηνού προκάλεσε τη Θρησκευτική συνείδηση 
του Μακρυγιάννη, ο οποίος τον θεώρησε ως παραβίαση των κα
νόνων της ορθόδοξης εκκλησίας και ως βαθμιαία προσπάθεια

- - - 124 'για την επιβολή του δόγματος των Δυτικών . Είναι χαρακτη
ριστικό, ότι δε σκανδαλίστηκε τόσο από την τέλεση γάμου α
νάμεσα σε δυο ετερόδοξους, όσο από την παραβίαση των κανό

, , , , 125νων που ορίζουν ότι η συγγένεια "εξ αγχιστείας" αποτε
λεί κώλυμα γάμου. Αυτή η παραβίαση προκάλεσε αίσθηση την ε
ποχή εκείνη και θεωρήθηκε ως σκάνδαλο. Αυτό διαπιστώνεται 
και από τη μαρτυρία του Φραντζή: "Πόσην ταραχήν επροξένησαν 
είς τάς ψυχάς των Ελλήνων τά συνοικέσια αυτά δύφ αδελφών 
μέ δύψ άδελφάς, διά τήν έκτέλεσιν των οποίων έξηπάτησε καί 
τήν ’Ανατολικήν καί τήν Δυτικήν ’Εκκλησίαν, αι όποιαι άμφό- 
τεραι είναι άπολύτως άδύνατον νά δώσωσιν άδειαν διά νά

a 5 126νυμφευθώσι δύψ αδελφοί δύφ άδελφάς" .
Ήδη, η ορθόδοξη εκκλησία επέδειξε μεγάλη ανεκτικότητα 

και εξυπηρετούσε "κατ’ οικονομίαν" τις θρησκευτικές ανάγκες 
των ετερόδοξων, που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα από την 
εποχή του απελευθερωτικού αγώνα. Για τη στάση αυτή της ορ
θόδοξης εκκλησίας σημειώνει χαρακτηριστικά ο Λουδοβίκος Ρος: 
"Στό θέμα τής ανεκτικότητας οί ορθόδοξοι βρίσκονται πολύ 
ψηλότερα άπ’τούς καθολικούς καί άκόμα άπό πολλούς διαμαρτυ- 
ρόμενους. Στό Ναύπλιο είδα Γάλλους στρατιώτες, δχι μονάχα 
νά κηδεύονται άπό “Ελληνες παπάδες, άλλά καί εδώ, πρόσφατα, 
παραστάθηκα σέ μιά κηδεία ενός καθολικού πού τόν συνόδεψαν 
στόν τάφο του ο δεσπότης καί οί παπάδες του. Ή  νεκρώσιμη α
κολουθία εγινε σέ ελληνική εκκλησία, μέ μόνη τή διαφορά δτι 
τό πρόσωπο τού νεκρού ήταν, κατά τή διάρκεια τής θρησκευτι
κής τελετής, σκεπασμένο μέ μιά πετσέτα, ενώ, κατά τίς έλλη

- ~ , 3 , 127 , ,νικές κηδείες, μένει άκάλυπτο" . Ωστόσο, η ανεκτικότητα
της ορθόδοξης εκκλησίας δεν περιορίστηκε μόνο σε θρησκευτι



κές τελετές ανάγκης, αλλά επεκτάθηκε και στην τέλεση μυστη
ρίων.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας, έπρεπε 
να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σύναψης γάμου ανάμεσα σε 
ετερόδοξους. Η ορθόδοξη εκκλησία ακολούθησε την τακτική των

- 128 a - -■καθολικών της Ελλάδας και "κατ’οικονομίαν" τελούσε το μυ
στήριο του γάμου, αφού εξασφάλιζε τη δέσμευση ότι τα παιδιά* , , , 129 »τους θα ανατρέφονταν σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα . Βέ
βαια, η προϋπόθεση αυτή δεν τηρήθηκε πάντοτε και παρατηρή
θηκαν φαινόμενα χρηματικής εξαγοράς των κληρικών. Ενδεικτι
κή είναι η αναφορά του Παγώνη: "οι θέλοντες ετερόδοξοι
συζεύγνυσθαι μετά Έλληνίδων ορθοδόξων νά πολιτογράφωνται 
ελληνες, νά εχωσιν Ιδιοκτησίαν, νά μή δύνανται νά άναχωρώ- 
σιν από τής Ελλάδος παραιτούντες τάς νυμφευομένας των' ει- 
δ’ άλλως ή περιουσία των νά μένρ εις τάς γυναίκας καί τέκνα 
των' τά τέκνα των νά άνατρέφωνται καί βαπτίζωνται κατά τό 
ανατολικόν ημών δόγμα, καί τ5 άλλα δσα ή Πολιτική καί ’Εκ
κλησιαστική Κυβέρνησις της Ρωσσίας καλώς ποιούσα έκανόνισε. ~ , ~ , 130περί τού τοιούτου μικτού γάμου .

Συνεπώς, ο Μακρυγιάννης αγνόησε συνειδητά την παραβία
ση των κανόνων που ορίζουν ως κώλυμα γάμου την ετεροδοξί-
131 - * * + +  + ■ > *α , γιατί η ορθόδοξη εκκλησία είχε δώσει λύση σ’αυτό το

πρόβλημα. Επισήμανε,όμως, την παραβίαση των κανόνων που θε
ωρούν τη συγγένεια "εξ αγχιστείας" ως κώλυμα γάμου. Γι’αυτό 
το γάμο των δυο θυγατέρων του Armansberg με τους γιους του 
Κατακουζηνού τον χαρακτήρισε ως επέμβαση και κατάργηση των 
κανόνων της ορθόδοξης εκκλησίας. Επίσης, εξέφρασε την πίκρα
του, γιατί το παράδειγμα αυτό του γάμου αδελφών με αδελφές, , 132το ακολούθησαν και άλλοι Έλληνες .

Κατά το 1843 επισκέφθηκε την Αθήνα ο Γάλλος περιηγητής 
Malherbe, ο οποίος, μετά από σύσταση του Κωλέττη, συναντή
θηκε με το Μακρυγιάννη. Στις συζητήσεις τους τέθηκε και το 
ζήτημα της θρησκείας και ο Malherbe εξέφρασε την άποψη, ότι 
η προσκόλληση των Ελλήνων στην Ορθοδοξία θα είχε ολέθριες 
συνέπειες για το μέλλον του κράτους:"ενα θά σάς βλάψρ εσάς.
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τό κεφάλαιον τής θρησκείας, όπου είναι αΰτείνη ή ιδέα ’σ έ~
~ » 133 - .σας πολύ τυπωμένη" . Σε απαντηση ο Μακρυγιάννης του επι-

σήμανε τη θρησκευτική επιβουλή της Δύσης: "ευκαριστουμεν
τούς ξένους προστάτες μας, δτι ειδαμεν τήν διάθεσίν τους 
εις αυτό τό κεφάλαιον' δτι δέν τούς δίνομεν χέρι οι “Ελλη
νες, δτι δέν κάνομεν τήν δρεξή τους, καί μάς κατατρέχουν 
καί αύτεΐνοι καί οι έδικοί μας όπου μάς κυβερνούν τοιούτως
κατά τής συνβουλές τών πρέσβεων κι’άδικοΰνε δλους εμας τούς
, - ,,134αγωνιστας .

Σύμφωνα με τη συστατική επιστολή του Κωλέττη (Παρίσι
* 135 -■30 Μαρτίου 1843) , ο Malherbe επισκέφθηκε την Ελλάδα με

σκοπό την περιήγηση στους χώρους, όπου διεξάχθηκαν σημαντι
κές μάχες, και τη συλλογή πληροφοριών για να εξυμνήσει με 
στίχους τα κατορθώματα της εθνεγερσίας του 1821. 0 Μακρυ-
γιάννης, όμως, διέκρινε και θρησκευτικό χαρακτήρα στην απο
στολή του και τον συμβούλεψε να σταματήσει τις κατηχήσεις,
γιατί οι Έλληνες δεν ήταν διατεθειμένοι να προδώσουν τη
θρησκεία τους, την οποία διατήρησαν στα χρόνια της Τουρκο
κρατίας υπομένοντας ακόμη και μαρτύρια. Εξάλλου, μ’αυτή τη 
θρησκεία, που είναι “πράμα τζιβαϊρκόν πολυτίμητο", οι Έλλη
νες απόκτησαν την ελευθερία τους, γι'αυτό δεν επρόκειτο να 
την περιφρονήσουν. Επισήμανε, ακόμη, ότι οι τίμιοι άνθρωποι
δεν αλλάζουν τη θρησκεία τους και του απεύθυνε το ερώτημα:

> ί » 136" ‘Η εύγένειά σου άπαρατιέσαι άπό τήν θρησκεία σου; ' . Πί
στευε ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τη θρη
σκεία του άλλου, παρά μόνο ο θεός. Ο καθένας πρέπει να ακο
λουθεί τη θρησκεία του τόπου του, γιατί αποτελεί αναπόσπα
στο τμήμα της παράδοσής του.

θρησκευτικό χαρακτήρα στην αποστολή του Malherbe προ
. » 137 <· » .σέδωσε και η εφημ. "Αιών" ,σύμφωνα με την οποία ο Γάλλος

περιηγητής διακήρυττε ότι ανάμεσα στους ορθόδοξους και 
στους καθολικούς δεν υπήρχαν σημαντικές δογματικές διαφο
ρές' γι’αυτό τους παρακινούσε να τεθούν στην πνευματική 
κηδεμονία του πάπα Ρώμης, για να ελπίζουν στη βοήθεια της 
Γαλλίας, ώστε να διασφαλιστούν από την υπονομευτική πολιτι-
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κη της Ρωσίας που εποφθαλμιούσε την Ελλάδα.
0 Μακρυγιάννης αφού έδωσε στο Malherbe μια έκθεση για 

τα γεγονότα της εθνεγερσίας και ορισμένα δημοτικά τραγού
δια, τον εφόδιασε με συστατικές επιστολές για να εξυπηρετη
θεί από φίλους του και τον ξεπροβόδισε με τη συμβουλή να

* + * 138 , ,μην ξαναμιλήσει για ζητήματα θρησκείας . Φαίνεται, όμως,
ότι ο Malherbe δεν ακολούθησε τη συμβουλή του Μακρυγιάννη
και συνέχισε τη θρησκευτική κατήχηση, με αποτέλεσμα να

, , 139 a si -■ , ,δεχτεί τα πυρά του τύπου . "Κι3 αν δέν σωφρονίζεταν καί
ξαναμιλούσε διά θρησκεία, θαμεναν τά κόκκαλά του εις τήν
Ελλάδα καί τότε θαλεγαν θερία τούς “Ελληνες - διατί δέν
θέλουν ν 3 αλλάξουν τήν θρησκείαν τους"^4 .̂

Την έξαρση της προσηλυτιστικής δράσης των Ρωμαιοκαθο
λικών την ερμήνευσε ως σχέδιο του βασιλιά της Γαλλίας Φι
λίππου, που επιδίωκε, με τη διάβρωση της ορθοδοξίας, να συ
μπεριλάβει στα όρια της δικαιοδοσίας του και το ελληνικό 
κράτος. Πίστευε ότι ο Φίλιππος Γαλλίας, ο οποίος ήταν πλού
σιος "από σοφία, από κατάστασιν από υπηκόγους", παρασύρθη
κε σ’αυτή του την ενέργεια από τους κακόβουλους συμβούλους 
του: "Οί ψεύτες καί οι κόλακες, όπου σάς κάνουν δλους εσάς 
τούς βασιλείς μέ τήν γλυκή τους γλώσσα καί χάνετε τήν δι
καιοσύνη σας καί γίνεστε επίορκοι εις τόν θεόν καί δοξολο- 
γατε τόν διάβολον, αύτε'ΐνοι δέν πιστεύουν θ ε ό ν " . Φρονού
σε ότι οι ενέργειες του Φιλίππου για την αλλαγή της θρη
σκείας του ελληνικού λαού τον κατέστησαν άδικο και επίορκο, 
γιατί ο θεός τον τοποθέτησε ως επίτροπο του λαού της Γαλλί
ας και γι’αυτόν μόνο έπρεπε να ενδιαφέρεται: "Κ3 εσύ ο με
γάλος χριστιανός δυτικός βασιλέας, ό επίτροπος του θεού εις 
τόν λαόν σου, πρέπει νά προσέχρς νάχρ αυτός ο λαός άρετή 
καί ηθική καί νά τόν παρακινρς νά δοξάζρ τόν θεόν κατά τήν
θρησκείαν του κ3 εσέναν καί τήν πατρίδα του νά σάς σέβε-

,.142 ται" .
Δεν αναγνώριζε σε κανένα το δικαίωμα επέμβασης στη 

θρησκεία άλλου λαού. Το ζήτημα της θρησκείας το εναπέθετε 
στη δικαιοδοσία του θεού. Συνεπώς, αφού ο θεός νεκρανάστησε
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το ελληνικό έθνος, σήμαινε ότι αποδεχόταν το δόγμα της ορ
θόδοξης εκκλησίας και ότι επιθυμούσε να δοξάζεται και να λα
τρεύεται από τους νεοέλληνες σύμφωνα μ’αυτό.Έτσι, κάθε
προσπάθεια για την αλλαγή της θρησκείας του ελληνικού λαού
στρεφόταν ουσιαστικά κατά του θελήματος του θεού^^.

Οι περί ανεξιθρήσκείας αντιλήψεις του Μακρυγιάννη δε 
λειτουργούσαν στο επίπεδο των προσώπων, ως μελών μιας κοι
νωνίας, αλλά στο επίπεδο των λαών.Η διαμόρφωση της θρησκευ
τικής συνείδησης των ανθρώπων δεν πήγαζε από τη διαδικασία 
της ελεύθερης επιλογής τους, αλλά αποτελούσε απόρροια της 
θρησκευτικής τους κληρονομιάς. Φρονούσε ότι οι τίμιοι άν
θρωποι δεν απεμπολούν τη θρησκεία της εθνικής τους παράδο
σης , γιατί αυτή συνιστά παράγοντα προσδιορισμού της εθνι
κής τους ταυτότητας. Φαίνεται ότι δε γνώριζε την ιστορία 
του σχίσματος των εκκλησιών (1054) και τις προσπάθειες για 
την ένωσή τους. Ωστόσο, χρησιμοποιούσε τους όρους ανατολική 
και δυτική εκκλησία, που τη διάσπασή τους την ερμήνευσε ως 
θέλημα του θεού. Συνεπώς, κάθε λαός πρέπει να λατρεύει το 
θεό, σύμφωνα με τη θρησκεία της εθνικής του παράδοσης' κάθε 
απόκλιση από τη θρησκευτική του κληρονομιά συνιστά παραβία
ση του θελήματος του θεού. Γι’αυτό ο Μακρυγιάννης δεν εξέ- 
φρασε την επιθυμία του να αγκαλιάσει η ορθόδοξη εκκλησία 
και τους άλλους ετερόδοξους λαούς: "Οι θρησκείες είναι εργα 
ένού ανώτερου βασιλέα, τού θεού. θέλει αυτός ν’ άκούγρ δο
ξολογίαν ξεχωριστή άπό τήν δική σου. θέλει κάθε έθνος κατά 
τήν θρησκείαν του νά τόν σέβεται, νά τόν λατρεύρ καί νά τόν 
δοξάζρ.... Τώρα ο θεός, ο δίκιος καί παντοδύναμος, οπού ο
ρίζει κ3 εσένα, άνάστησε αύτεΤνο τό μικρό έθνος καί θέλει 
νά δοξάζεται απ’ αυτό τό μικρό ορθόδοξο έθνος όρθοδόξως κι'
άνατολικώς, καθώς οί έδικοί σου υπήκοοι [Φιλίππου Γαλλίας]
* . r' 7 c? ~ ,, 144τον δοξάζουν δυτικως .

Οι γνώσεις του Μακρυγιάννη για τις θεολογικές διαφορές 
της ορθόδοξης και της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ήταν πολύ 
φτωχές. Αφού αδυνατούσε να προσεγγίσει θεολογικά την αντι
παράθεση των δυο ομολογιών, για να δείξει τις εκ προοιμίου
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αποτυχημένες ενέργειες του Φιλίππου Γαλλίας για την επιβολή 
του δόγματος της Δύσης, επικαλέστηκε τις Θυσίες των Ελλήνων 
για τη θρησκεία τους: "Καταγίνεται νά γυρίσρ άπό τήν θρη
σκεία τους τούς άπογόνους τών παλιών Ελλήνων, τά παιδιά 
του Ρήγα, του Μάρκο Μπότξαρη τού Καρα’ισκάκη, του Δυσσέα, 
του Διάκου, του Κολοκοτρώνη, τού Νικήτα, του Κυργιακούλη, 
τού Μιαούλη, τού Κανάρη, τών 'Υψηλάντων κι’άλλουνών πολλών, 
οπού θυσιάσαν καί τήν ζωή τους καί τήν κατάστασίν τους δι’
αυτείνη τήν ορθόδοξη θρησκεία καί δι’ αύτείνη τήν ματοκυλι-

, , , 145 ' -σμένη μικρή τους πατρίδα" . Ακόμη, επικαλέστηκε και τους
νεομάρτυρες της ορθόδοξης εκκλησίας, που δε λύγισαν στα
μαρτύρια που τους υπέβαλαν οι αλλόθρησκοι Τούρκοι: "ΈκεΤ-
νος όπου τούς κυρίεψε τούς εκαιγε ε’ις τούς φούρνους, τούς
εκοβε γλώσσες, τόν παλούκωνε ν’ αλλάξουν τήν θρησκείαν τους~ * 146καί δέν μπορούσε νά κάμρ τίποτας" .

Πίστευε ότι το σχέδιο του Φιλίππου Γαλλίας, για την ε
πιβολή του δόγματος του Ρωμαιοκαθολικισμού στην Ελλάδα, το 
υπηρετούσε με όρκο ο Κωλέττης και άλλοι Έλληνες που εξαγο
ράστηκαν. Το 1845, η κυβέρνηση Κωλέττη, ακολουθώντας τις ο
δηγίες του πρέσβη της Γαλλίας Πισκατόρη, επέτρεψε την προ
σηλυτιστική δράση των καθολικών με την ίδρυση σχολείων, μο
ναστήρι ών, ναών και άλλων μέσων . Γι’αυτό ο Μακρυγιάννης 
χαρακτήρισε το Φίλιππο Γαλλίας, τον Πισκατόρη και τον Κω
λέττη ως "τρία σάπια δέντρα [που] κάνουν τόν κακόν ίσκιον",

* * 148 *και στην πατρίδα και στην ορθοδοξία . Πίστευε ότι η Γαλ
λία είχε διαθέσει πολλά χρήματα για την εξαγορά των ορθόδο
ξων Ελλήνων: "κατηχούσαν καί τούς άνθρώπους καί τούς όρκι-

- 149 . . .ζαν στενά" . Επέκρινε τον Κωλέττη, γιατί επέτρεψε την ί
δρυση φραγκικού μοναστηριού στην Τήνο, μολονότι τα διατάγ
ματα επέβαλαν την υποχρεωτική διάλυση στα περισσότερα ορθό

. 150δοξα μοναστήρια ,και ότι δεν επέτρεψε τη διάδοση των θαυ
μάτων της Παναγίας της Τήνου: "Καί γιάτρεψε εκείνη τήν χρο
νιά σεληνιασμένους, στραβούς, γκαβούς, τόσες άστένειες. ‘Η 
εξουσία μας δέν θέλει νά λένε τίποτας δι’αύτά, ότι ό Κωλέτ
της φκιάνει φραγκομανάστηρα καί εκκλησίες αύτεινών καί σχο
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λειά, νά μας κυβερνήσει ώς παπιστάνος καί δχι ώς ορθόδοξος
- 151 - - -χριστιανός" . Ο Μακρυγιάννης είχε προσωπική εμπειρία για

τα θαύματα της Παναγίας της Τήνου, αφού ο ίδιος μετέφερε
<· , -· - 152εκεί δυο αδέλφια που είχαν τρελαθεί και θεραπεύτηκαν .

Αυτή τη θαυματουργικη θεραπεία τη μαρτυρεί και ο Διονύσιος
Πύρρος: "Δούλη τις τού καπετάν Μακρυγιάνη(sic) αναστασία
τοΰνομά της ητον διόλου τρελλη καί μανιακή, φερθεΤσα είς
την Ευαγγελίστριαν, έστάθη δεδεμένη μέ άλύσεις εξ μήνας,φω-
νάζουσα καί υβρίζουσα, καί γενομένη καλά άνεχώρησεν υγιής,
ομοίως καί ό αδελφός αύτης γενόμενος παραλυτικός καί έλθών
3 - S  - c , * * 153εις την Ευαγγελίστριαν υγιής έγένετο" .

0 Μακρυγιάννης επισκέφθηκε τον Κωλέττη και διαμαρτυρή- 
θηκε έντονα για την ανοχή που επιδείκνυε στην προσηλυτιστι
κή δράση των ετερόδοξων: "Μάθαινα άπό ανθρώπους τίμιους δτι 
η κατήχηση των ξένων άναντίον της θρησκείας μας προοδεύει. 
Τότε κάπνισαν τά μάτια μου. Πάγω είς τόν κουμπάρο μου τόν 
Κωλέτη, τόν παίρνω σέ μίαν κάμαρη, τού λέγω πώς ηρθε εις 
αύτείνη τήν πατρίδα, ξυπόλυτος, γυμνός....Γνωρίζομεν τής ε
νέργειες τής μυστικές των ξένων όπου εργάζονται διά τήν
θρησκείαν μας - θρησκείαν δέν άλλάζομεν έμεις,οΰτε τήν που-
~ 155 , , 156 - -λουμεν" . Και ο Νεόφυτος Δούκας επεκρινε τον Κωλέττη,

γιατί, κατά το 1845, προωθούσε τα συμφέροντα του Καθολικι
σμού .

Ευθύνες επέρριψε ο Μακρυγιάννης και στους άλλους πολι
τικούς, αλλά ιδιαίτερα υπεύθυνους θεώρησε αυτούς που κυβερ
νούσαν, όπως τον Κωλέττη και το Μαυροκορδάτο, τους οποίους* , , „ 157χαρακτήρισε ως προδότες των τίμιων ορθόδοξων χριστιανών .
Την ασθένεια των νεφρών που ταλαιπώρησε τον Κωλέττη και τον
οδήγησε στο θάνατο το 1847,τη θεώρησε ως θεία τιμωρία, για

- - , 158τί προωθούσε τον προσηλυτισμό του Ρωμαιοκαθολικισμού . Ε
πίσης και το γεγονός,ότι το σώμα του Κωλέττη κατά την εκτα
φή (1850), τρία χρόνια μετά το θάνατο του,παρέμεινε άλιωτο,__ , , , , 159 -το θεώρησε ως σημάδι της τιμωρίας του από το θεό .Ίδια
ερμηνεία προσέδωσε και στην εκθρόνιση (1848) και στο θάνατο
(1850) του Λουδοβίκου-Φίλιππου βασιλιά της Γαλλίας και μά-

123



λίστα στη ξένη γη της Αγγλίας: "τώρα πεθαίνει καί 6 μεγάλος
φιλόσοφος, ο βασιλέας Φίλιππας, σέ ξένη γης καί καταφρονε-
. ,,160 μένος .

Καταλόγισε αμέλεια στο βασιλιά Όθωνα και τον χαρακτή
ρισε επίορκο, γιατί αθέτησε την υπόσχεση του για την προ-

16 1στασία της θρησκείας του ελληνικού λαού . Φρονούσε ότι 
οΌθωνας έπρεπε να αποκτήσει τίμιους και ανιδιοτελείς συμ
βούλους, οι οποίοι δεν θα επέτρεπαν "νά καταπατήται καί λη-
σταγωγήται ή θρησκεία μας από τούς αλλογενείς ή ομογενείς

16 2  *λύκους" . Ήταν διαδεδομένη η φήμη στο λαό, ότι ο βασιλιάς
επιδίωκε να επιβάλει στους ορθόδοξους το δόγμα του Ρωμαιο
καθολικισμού' τη φήμη αυτή που συντηρούσε η Φιλορθόδοξη

163Εταιρεία, προσπάθησε να διαλύσει ο I. Βελέντζας . Βέβαια,
σ’αυτή την αντίληψη συνέβαλε και η επίσκεψη του Όθωνα στον

164πάπα Ρώμης από τον οποίο έλαβε την ευλογία , όταν εκλέ
χτηκε για το βασιλικό θρόνο της Ελλάδας, καθώς και η πρό-

165σληψη ως συμβούλου του του καθολικού ιερέα Άρνεθ .
Η αθέτηση της υπόσχεσης του Όθωνα για την ανέγερση 

του ναού του Σωτήρος στην Αθήνα, ενίσχυε τις διαδόσεις για 
την υπονομευτική πολιτική του προς την ορθόδοξη εκκλησία. 0  

Μακρυγιάννης επέκρινε την προκλητική αδιαφορία του βασιλιά, 
που σπαταλούσε πολλά χρήματα για την πολυτέλεια του παλα
τιού και αμελούσε για την ανέγερση του μητροπολιτικού ναού' 
""Εφκειασε καί παλάτι ή Μεγαλειότης του, καί ναόν τού θεού 
δέν εχει επιθυμίαν οΰτε νά φκειάσρ, οΰτε νά Ιδρ μέ τά μάτια 
του, αλλά πηγαίνει τής επίσημες ημέρες μέ τούς Πρέσβες κι1 

άλλους ξένους σέ ενα καλύβι. Εις τήν πρωτεύουσα νά μήν εί
ναι εκκλησία άναλόγως μέ τήν τιμήν των υπηκόγων του, λούσσα

> 166καί πολυτέλειες - περάσαμεν τήν Ευρώπη" .
Σύμφωνα με το η'ψήφισμα της Δ' Εθνοσυνέλευσης στο 'Αρ- 

167γος το 1829 , αποφασίστηκε η ανέγερση του ναού του Σωτή
ρος στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, ως ευγνωμοσύνη 
προς το θεό "δι* δσα έθαυματούργησεν επί σωτηρία τού ελλη
νικού λαου". Τον Ιανουάριο του 1834 αποφασίστηκε η ανέγερση 
του ναού στην Αθήνα και ο θεμέλιος λίθος θα τοποθετούνταν
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* 168 * * *στις 6 Φεβρουάριου 1834 . Μέσα στο ναό 8α στηνόταν μνη
μείο, όπου 8α χαράσσονταν τα ονόματα των αγωνιστών και των 
φιλελλήνων και σε περίοπτη θέση το όνομα του φιλέλληνα βα
σιλιά Λουδοβίκου Βαυαρίας, αλλά η Αντιβασιλεία αδιαφόρησε3 - ' 169 'π * - 'γι αυτο το εργο . Ετσι, ως μητροπολιτικος ναος χρησιμο- 
ποιόταν ο μικρός ναός της Αγίας Ειρήνης,για τον οποίο ο Μα-
κρυγιάννης σημειώνει: "εκκλησία είς τήν πρωτεύουσα δέν εΐ-

λ. ci c * 170ναι καί μάς γελάνε δλος δ κόσμος" .
0 Μακρυγιάννης δεν αγνόησε και την προσηλυτιστική δρά

ση των προτεσταντών ιεραποστόλων, που είχαν κατακλύσει την 
Ελλάδα ιδιαίτερα μετά από την απελευθέρωσή της. Με δριμύτη- 
τα επέκρινε τον Αμερικανό πάστορα Ιωνά Κινγκ, ο οποίος ε
γκαταστάθηκε στη Σύρο το 1828,ως απεσταλμένος των φιλανθρω-. , , 171 . -πικών εταιρειών της Αμερικής » με σκοπό την ίδρυση σχο
λείων και τη διδασκαλία των αληθειών του Ευαγγελίου.Το 1832
ο Κινγκ ίδρυσε σχολείο στην Αθήνα, στο οποίο φοιτούσαν πε-- - 172 . . .ρίπου διακόσιοι μαθητές . Το σχολείο αυτό θεωρήθηκε ως
χώρος προσηλυτισμού των νέων της ορθόδοξης εκκλησίας στην
ομολογία του Προτεσταντισμού' "εκαμεν σκολειόν καί διδάσκει
καί κατηχάγει πολλούς νέους καί νέες καί τούς ξευγένισε καί

s - a *  * 173 *τούς ήφερε είς τόν ορθόν δρόμον" . 0 Μακρυγιάννης ειρω
νεύτηκε το πρόσχημα του εκπολιτισμού, που χρησιμοποίησε ο 
Κινγκ για τη συγκάλυψη της προσηλυτιστικής του δράσης στο 
σχολείο: "Καημένε Σωκράτη, καημένε Πλάτων καί λοιποί, που 
κατήντησαν οί απόγονοί σας, ο! απόγονοι οι δικοί σας, καί ή 
’Αμερική, χτεσινή εις τήν κοινωνία τού κόσμου, ημερη καί

*  *  C 3 *  -  ,  ,σοφή, καί οί απόγονοί σας άγριοι καί μωροί" .
Παρακολουθούσε με πίκρα την πρόοδο των προσηλυτιστικών 

ενεργειών του Κινγκ και είχε πληροφορηθεί ακόμη και τις εκ
θέσεις του στις εφημερίδες της Αμερικής για τα προβλήματα
και τα αποτελέσματα της θρησκευτικής του αποστολής στην Ελ-. 175 . - »λαδα . 0 Κινγκ κυκλοφορούσε διάφορά φυλλάδια θρησκευτικού
περιεχομένου, τα οποία αποτελούσαν μεταφράσεις από την αγ
γλική γλώσσα και προπαγάνδιζαν τις αντιλήψεις του Προτεστα-

176 177ντισμού . Το 1845 δημοσίευσε την Απολογία του , με την
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οποία κατέστησε γνωστές τις αντιλήψεις του για τη Θεοτόκο,
τους αγίους, τις εικόνες, το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας

, * * * 178 'κ.ά. Η Ιερά Σύνοδος με εγκύκλιο (7 Αυγ. 1845) καταδίκασε
τη διδασκαλία του ως αιρετική. Το ίδιο έπραξε και το Πατρι-<■ , , 179αρχείο Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο του 1845 . 0  Οι-

180 - * *· κονόμου κατηγόρησε τον Κινγκ, ότι εσφαλμένα επικαλέστηκε
στην Απολογία του ως ομοφρονούντα τον Επιφάνιο Κύπρου, ο ο
ποίος χαρακτήριζε τη μητέρα του Χριστού ως Θεοτόκο και αει
πάρθενο .

Αυτές τις κακοδοξίες επισήμανε και ο Μακρυγιάννης:"κα- 
τακρένει τήν Θεοτόκον, τόν Χριστόν, τούς αγίους καί τά εξής
δλως διά δλου' λέγει, αυτά δέν υπάρχουν, είναι δόλος καί ά-✓ 181 , r , , πάτη" · Φαίνεται ότι γνώριζε το περιεχόμενο του άρθρου

182 * -· - του Σιμωνίδη στην εφημ. "Αιών" (1847), το οποίο αναφερό
ταν στα όργια των γάμων που επιτελούσε ο Κινγκ’ γι’αυτό 
γράφει σχετικά: "παντρεύει νέους μέ τίς νέες, γυμνώνει αυ
τούς μ’ ενα άγανόν φόρεμα, νά φαίνονται τά κεκρυμμένα τού 
ένού καί τού άλλου, κόβει καί τήν εικόνα τής Παναγίας μέ τά
κεριά μαζί καί καίγονται, καί γένεται αυτός δ περίφημος γά-

183 * *μος" . 0 Κινγκ καταδικάστηκε το 1846 για τη διενέργεια
προσηλυτισμού των ορθοδόξων στον Προτεσταντισμό και απελά-, , 184 - -θηκε απο την Ελλάδα . Επέστρεψε με τη βοήθεια της συντρο-

- ' 185 «· * -φιάς του Κωλέττη , μετά από την επανάσταση της 3ης Σεπτ.
1843. 0 Μακρυγιάννης κατηγόρησε τον Καίρη και το Σοφιανό-
πουλο, ότι αποδέχονταν τις κακοδοξίες του Κινγκ για τη Θεο-
, 186 τοκο .

Η προτίμηση του Κινγκ προς σύζυγο Ελληνίδα, θεωρήθηκε
ως προσπάθεια για το σχηματισμό του πρώτου πυρήνα Προτεστα-

, , * 187ντών με την προσχώρηση των συγγενών της . Οι κατηγορίες
στράφηκαν και προς τη σύζυγό του, γιατί πρόβαλε στους μαθη
τές του σχολείου τη μεταστροφή της από την Ορθοδοξία στον
Προτεσταντισμό και περιφρονούσε προκλητικά τις εικόνες, τις

* * * * * 188 λιτανείες και άλλες τελετές της ορθόδοξης εκκλησίας .
0 Μακρυγιάννης χαρακτήρισε τον Κινγκ ως έμπορο θρη~»· 189 · , * r 0 » -σκειας και ως τρελό, γιατί κατεκρινε τη θρησκεία του ελ
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ληνικού λαού μέσα στον ίδιο τον τόπο του' "αφού είδα καί α
κόυσα αυτά του σοφού παπα ’Αμερικανού Κίνη, καί την μεγάλη 
του τρέλιαν νά κάθεται σ3 ενα έθνος χριστιανικόν ορθόδοξον
καί νά του κακολαλεΤ την θρησκείαν του τήν πατρογονική, τό

- - , 3 , 190 - ,δικαστηριον δικαίως καταδίκασε αυτόν" .Με απογοήτευση, ό
μως, διαπίστωνε ότι οι Αθηναίοι, οι απόγονοι των αρχαίων, 
ευσεβών φιλοσόφων Σωκράτη και Πλάτωνα, αδιαφορούσαν για την
προσηλυτιστική δράση των ετερόδοξων και νοιάζονταν μόνο για

, , , 191τις πολυτελείς κοινωνικές εκδηλώσεις τους .
Η κριτική που άσκησε ο Μακρυγιάννης στη διδασκαλία του 

Κινγκ, χαρακτηρίζεται από μια απλοϊκή αλλά εύστοχη επιχει
ρηματολογία. Πίστευε ότι ο Προτεσταντισμός κλόνισε το σεβα
σμό προς το θεό, που είναι απαραίτητος παράγοντας για το
σχηματισμό μιας κοινωνίας με τίμιους και "αληθινούς" ανθρώ-

192 > ' ί - - ». , 193πους . Με το ερώτημα: "εσύ ’σαι τό πρωτότυπον ή εγώ" ,
ενδεχομένως να αναφέρεται στη χρονική εμφάνιση αλλά και στη
γνησιότητα της διδασκαλίας των δυο ομολογιών, γιατί δίνει
την απάντηση: " "Αν εΐμαι εγώ τό πρωτότυπον, καθώς είμαι, τό
πιστεύω καί τό προσκυνώ κατά τήν θέλησίν του καί κανόνες".
Επίσης, διέκρινε στις δυο ομολογίες και τη διαφορά ως προς

- Ί 9  4  ̂ ,τη θεότητα του Χριστού . Κατέκρινε τον Κινγκ, γιατί, μο
λονότι ήταν χριστιανός κληρικός, καταφέρθηκε κατά της ορθό
δοξης εκκλησίας ως αλλόθρησκος μουσουλμάνος. Ελέγχοντας τη 
διδασκαλία του με γνώμονα τον τρόπο της ζωής του, διαπίστω
σε ότι οι ενέργειες του δεν κατευθύνονταν από την πίστη στο
θεό, αφού χρησιμοποιούσε τη θρησκεία ως πραμάτεια, και ότι
- q * * - ~  . 195εσπερνε στους ανθρώπους αντι για την ομονοια τη διχονοια .
Η προσκόλληση του Κινγκ στα υλικά αγαθά σχολιάστηκε και από 
το Ρος: "μέ δσο ζήλο φαινομενικό μιλούσε ο Κίγκ στά κηρύγ- 
ματά του γιά τά επουράνια αγαθά, μέ αλλο τόσο ζήλο πραγμα
τικό καί επιμονή φρόντιζε καί γιά τά δικά του επίγεια αγα
θά, ζητώντας υπέρογκες αποζημιώσεις γιά τά οΙκόπεδα πού τού 
a» c 196επαιρνε ή ρυμοτομία τής πόλεως" . Επίσης, ο Μακρυγιάννης 
επισήμανε τη μισαλλοδοξία των "πολιτισμένων" ετερόδοξων 
που, μολονότι στο χώρο της Ελλάδας επικαλούνταν το δικαίωμα
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της ανεξιθρήσκείας,ωστόσο οι ίδιοι στον τόπο τους το αρνού- 
νταν με φανατισμό και στην πραγματικότητα ήταν χειρότεροι 
από τους "άγριους" Έλληνες. Γι’αυτό σημειώνει: "όταν έρχο
μαι εγώ ό άπιστος είς τήν πατρίδα σου, δέν τολμώ νά μιλήσω
περί τί δοξάζεις, καί δταν πεθαίνω, εσύ ο σοφός, ό ξευγενι-
σμένος, μέ βάνεις εις τό σακί καί πας καί μέ πετάς σάν σκυ
λί' εγώ, δ άγριος καί άπιστος τής ιδέας σου, σέ συντροφεύω
μέ παράταξην καί μέ δλα τής τάξης καί σέ πάγω είς τόν τά
φον. Σ’ αφήνω φκιάνεις εκκλησίες, μοναστήρια, σκολειά, δ,τι
άγαπας, καί δσοι καγιριστές θέλουν καί σύντροφοί σου ας σ’~ . a. * * . . 197ακοϋνε καί άς βγαίνουν τά μάτια τους μέ σένα" .

Τον Απρίλιο του 1851, ο Κινγκ κλήθηκε από το δικαστή
ριο για να απολογηθεί στις κατηγορίες που τον βάρυναν σχε-. , 198 - 199 »τικά με τον προσηλυτισμό . Τελικά το 1852, καταδικάστηκε
σε φυλάκιση δεκαέξι ημερών και απέλαση από την Ελλάδα. 0 
Μακρυγιάννης αναφέρει ότι, παρά τις προσπάθειες των συνηγό
ρων του Κινγκ, Σπ. Τριανταφύλλη και Σπ. Πήλικα, το δικαστή
ριο τον καταδίκασε με βάση το κατηγορητήριο και την εξέγερ
ση του λαού . Με τις παροτρύνσεις της εφημ. "Αιών", συ
γκεντρώθηκε πλήθος λαού στο δικαστήριο για να ενθαρρυνθούν

. . <· » 201 . οι δικαστές στη λήψη καταδικαστικής απόφασης · 0 Κινγκ έ
λαβε χάρη το 1853, όταν υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο συνήγο-
. . 202 . . ρός του Σπ. Πήλικας , και συνέχισε την προσηλυτιστική

δράση του, υποσχόμενος μάλιστα και την πραγματοποίηση των, „ , 203εθνικών πόθων των Ελλήνων .
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4 ■ Οί θρησκευτικές δοξασίες του Θεόφιλου Καίρη.

Το 1835, ο Καίρης ίδρυσε στην Άνδρο, με τις συνδρομές
. . - 204 -των ομογενών, ενα ορφανοτροφείο με σκοπο τη φροντίδα και

τη μόρφωση απόρων ορφανών απ’ όλη την Ελλάδα. Επρόκειτο για 
ένα οικοδομικό σύγκρότημα που περιλάμβανε εκτός από το οι
κοτροφείο, αίθουσες διδασκαλίας, πλούσια βιβλιοθήκη και ε-.. , , , , 205πιστημονικά όργανα φυσικής, χημείας και αστρονομίας . Στο
εκπαιδευτήριο αυτό ο Καίρης εφάρμοσε τις παιδαγωγικές αρχές 

206του Πεσταλότσι και ζούσε μαζί με τους μαθητές, αναλαμβά
νοντας τις ευθύνες του κηδεμόνα και του δασκάλου' "αυτός ών 
αυτού δομήτωρ, αυτός επιμελητής καί πατήρ των ορφανών, αυ
τός διδάσκαλος καί τούτων καί των άλλων πολλαχόθεν συρρεό-

* ~ 207ντων πολυαρίθμων μαθητών" .
Ωστόσο, το 1839 κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Κα'ίρης δίδα

σκε στους μαθητές του αντιχριστιανικές αντιλήψεις και ότι 
τους καλλιεργούσε την περιφρόνηση προς το ορθόδοξο δόγμα. 
Μετά από την καταγγελία του δήμαρχου Ερμούπολης Ν. Πρασακά- 
κι , η Ιερά Σύνοδος ζήτησε από τον Καίρη γραπτή ομολογία 
για τη διδασκαλία της ορθόδοξης εκκλησίας (10 Ιουλίου
1839)209. 0 Κα'ίρης απάντησε με επιστολή (7 Αυγ. 1839)210, 
ότι δε δίδασκε δογματική θεολογία, γιατί τα δόγματα και τα 
μυστήρια της εκκλησίας ήταν ακατάληπτα και ανεξιχνίαστα σ 1 

αυτόν. Στις 21 Οκτωβρίου 1839 μεταφέρθηκε με συνοδεία στην 
Αθήνα για να απολογηθεί μπροστά στην Ιερά Σύνοδο. Στις κα
τηγορίες ο Καίρης απάντησε ότι δε δίδασκε θεολογία αλλά φι
λοσοφία, ότι δε δίδασκε κατά του χριστιανισμού και για τις 
προσωπικές του θρησκευτικές αντιλήψεις επικαλέστηκε την ε-

■ο -· 211λευθερία της συνείδησης . Στις 23 Οκτωβρίου 1839, η Ιερά
Σύνοδος καθαίρεσε τον Καίρη από το ιερατικό αξίωμα και κα-

*  '  212  ταδίκασε ως αιρετική τη διδασκαλία του για τη θρησκεία .
Ήδη, από το Σεπτέμβριο του 1839, ο πατριάρχης Γρηγόριος
-213 - - . <· -ΣΤ' είχε καταδικασει με εγκύκλιο τις θρησκευτικές αντιλή

ψεις του Καίρη. Η Ιερά Σύνοδος για να αναγκάσει τον Καίρη



σε μεταμέλεια, τον περιόρισε στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού
214 - - - -στη Σκιάθο και αργότερα στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία

215στη θηρα .
0 Καΐρης επηρεασμένος από τις αντιλήψεις του ευρωπαϊ-

216 - κού διαφωτισμού , δημιούργησε ένα νέο θρησκευτικό σύστη-
- 217 - - -μα που το ονόμασε θεοσέβεια . Δεχόταν ττιν ύπαρξη ενός Υ-

, , 218  ̂ - - * πέρτατου Όντος , που δημιούργησε τον κόσμο απο το μηδέν,
σύνταξε ιδιαίτερο τελετουργικό τυπικό που στηριζόταν σε νέο

, 219 - - 220 ,ημερολόγιο και ονόμαζε τους ιερείς θειαγούς . Από τη
διδασκαλία της ορθόδοξης εκκλησίας απέρριπτε ως ακατάληπτα,
το δόγμα της Αγίας Τριάδος, τη θεότητα του Χριστού, που τον
θεωρούσε ως έναν ηθικό δάσκαλο’ επίσης δεν αποδεχόταν τη
μέλλουσα κρίση, τα μυστήρια, τη Θεοτόκο, τους αγίους, τις
εικόνες, τις νηστείες και άλλα στοιχεία της ορθόδοξης χρι-

, , 221  στιανικής παράδοσης .
0 Μακρυγιάννης χαρακτήριζε τον Καίρη ως σοφό δάσκαλο, 

αλλά πικράθηκε από την έμμονη του στις αντιχριστιανικές δο
ξασίες του. Γι’αυτό σημειώνει: "Εις τά 1839 μάθαμεν κι5 6 

περίφημος δάσκαλος Καγίρης δέν πιστεύει την 'Αγίαν Τριάδα 
κι1 άλλα τέτοια. Έστειλε η Σύνοδο τού μίλησε. Αυτός δέν 
τραβάγει χέρι άπό την δοξασίαν του καί κάθε άνθρωπος πρέπει 
νά λυπάται καί νά κλαίγρ, οτι τρελλαθηκαμεν καί μικροί καί 
μεγάλοι. Γέλασε τούς γονέους καί τούς πήρε τά παιδιά τους 
καί τά πρόκοψε. Έστειλε η Σύνοδο καί ήρθε εδώ - δέν άλλάζει 
γνώμη’ καί τού είπε ν’ άναχωρησρ, νά πάγρ είς την κατάρα 
τού θεού, εξω άπό τό Κράτος, θέ, τί λέπομεν εις την ημέρα
μας ί Σηκώθηκε καί πάγει εις την κατάρα του θεού, εξω άπό

2 2 2 * τό κράτος" . Πράγματι, ο Καΐρης απελάθηκε από την Ελλάδα
το 1842 και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου συνέχισε τη δι-, , , 223δασκαλία των θρησκευτικών δοξασιών του .

Κατέκρινε τον Καίρη, γιατί με το ένδυμα του ορθόδοξου
κληρικού εξαπάτησε τους γονείς των μαθητών του, οι οποίοι
προσδοκούσαν την καθοδήγηση των παιδιών τους στην ορθόδοξη
πίστη’ " ’Αφού ο φιλόσοφος, ορθόδοξος χριστιανός μέ τόν τύπο
καί φόρεμα τού Χριστού, καλόγερος Καγίρης, άπατεώνας τής
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θέλησης του θεου καί της βασιλείας του, απατεώνας τών ομο
γενών του, απατεώνας είς τούς γονέους τών ομογενών του, ο
πού τούς άπάτησε δλους καί πήρε τά παιδιά τους νά τά φωτί-, ~ , „ , 224 .σει γράμματα της θεολογίας, της θρησκείας τους" .Ασφαλώς,
ο Μακρυγιάννης θα είχε υπόψη του την πατριαρχική εγκύκλιο
(Σεπτ. 1839), που χαρακτήριζε το ορφανοτροφείο του Καίρη ως
"φθορεΤον ψυχών ορθοδόξων" και καλούσε τους γονείς να απο-
στείλουν τα παιδιά τους στη θεολογικη Σχολή, που ιδρύθηκε
στο Φανάρι, "ΐνα διδαχθέντα καί κατηχηθέντα εγκαίρως τά της
ορθοδόξου χριστιανικής ημών πίστεως δόγματα, εκβάλωσι καί
άπορρίψωσι τά αντίχριστα καί κακόδοξα τού θεοσεβισμού ως
νεοφύτευτα καί νεοβλάστητα, πρό του νά εκτείνωσιν τάς ρίζας

3 - 3 * ~ ~ 3 «V 225βαθύτερον εις τά ενδόμυχα τών καρδιών αυτών" . Στη θρη
σκευτική αποκάθαρση των μαθητών του Καϊρη συνέβαλε και η

226θεολογικη Σχολή της Χάλκης ,που ιδρύθηκε το 1844.
Ωστόσο,εκφράστηκαν και αντιρρήσεις για την "ψυχοφθόρο" 

διδασκαλία του Καίρη, τόσο από τους κατοίκους της Άνδρου, 
όσο και από τους μαθητές του, οι οποίοι με επιστολές τους
προς τόν Όθωνα ανέφεραν ότι ο Καίρης δε δίδασκε κατά του

,227 ' · ' -χριστιανισμού . 0 ίδιος ο Καίρης στην απολογία του ανέφε
ρε ότι δε δίδασκε κατά της ορθόδοξης πίστης, αλλά ότι προ

* , + 228 σπαθούσε να εμπνεύσει στους μαθητές του τη θεοσέβεια .
Συνεπώς, η διδασκαλία του για τη θεοσέβεια στρεφόταν έμμε
σα κατά του χριστιανισμού' αυτό διαπιστώνεται και από τις 
θρησκευτικές δοξασίες που διέδιδαν οι μαθητές του, όπως ο 
Γρ. Δεσποτόπουλος, ο Σπ. Γλαυκωπίδης και ο Θεόφιλος Λουλού-
δης, οι οποίοι καταδικάστηκαν το 1852 για τη διάδοση της. , , 229θρησκευτικής αίρεσης της θεοσέβειας .

Η παρατήρηση του Μακρυγιάννη ότι με το "φόρεμα τού 
Χριστού" εξαπατούσε τους γονείς, τέθηκε κάποτε ως ερώτημα 
από τους ίδιους τους μαθητές, προς τους οποίους ο Καίρης α
πάντησε: Άπεφάσισα νά προαχθώ εις ολους τούς Ιερατικούς 
βαθμούς, πρώτον μέν ινα επέλθρ καί εις εμέ τό άγιον Πνεύμα' 
άλλ’ αφού ειδον, δτι δέν έπήλθεν, άνεχαιτίσθην' δεύτερον δέ 
επί τρ πεποιθήσει, δτι καί παρ’ άλλοις έγεννήθη δμοιος περί
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χριστιανισμού ενδοιασμός καί ενδέχεται νά μην τολμώσι νά
έκμυστηριευθώσι τά ενδόμυχα της πεποιθήσεώς των εις μικρού
s 230 - -αξιώματος κληρικόν" . 0 Μακρυγιάννης, όμως,αυτή τη διατή
ρηση του ιερατικού αξιώματος και της ανάλογης αμφίεσης από 
τον Καίρη, τη χαρακτήρισε ως δολιότητα προς τους ορθόδοξους
γονείς των μαθητών του, γι’αυτό και τον αποκάλεσε "άπατεώ-

,,231 να . .
Πίστευε ότι ο Καίρης, κατά τις σπουδές του στην Ευρώ

πη, εξαγοράστηκε από τους "Μακιαβέληδες" για να υπηρετήσει 
τα δόλια σχέδιά τους στην Ελλάδα και γι’αυτό δεν απέβαλε 
την αμφίεση του κληρικού" "ο Καίρης πήγε γυρεύοντας δι'αύτά 
τά φώτα καί άρετή αύτεινών καί ήβρε λείψανα από αυτούς τούς 
Μακιβέληδες καί τεμπέληδες τής άνθρωπότης καί άνθρωποφά- 
γους, τούς ήβρε, όρκίστη μέ αυτούς, πλερώθη, καί μέ τά φο
ρέματα τού αρνιού τού Χριστού ερχεται εις τήν πατρίδα

232 ' *■ 'του" . Τον θεωρούσε ως το "δούρειο ίππο" της Δύσης για τη
διάβρωση της Ορθοδοξίας και ότι στην προσπάθειά του αυτή 
είχε συνεργάτες που ήταν μέλη της κυβέρνησης. Γι’αυτό μι
λούσε για καίριστές και αναφερόταν όχι μόνο σ’αυτούς που ή
ταν φορείς των θρησκευτικών δοξασιών του Καίρη, αλλά και σ’ 
αυτούς που με συνεχείς επεμβάσεις προσπαθούσαν να κατευθύ
νουν την πορεία της Ελλάδας σύμφωνα με τα σχέδια των ξένων. 
Ως τέτοια επέμβαση θεώρησε την υπονομευτική προσπάθεια των 
ξενολατρών για την τροποποίηση του 40ου άρθρου του Συντάγ
ματος (1844)'"Καί ελεγαν τά παιδιά τού Καίρη καί οι σύντρο
φοί του αύτεινής τής πίστης, οπού μάς κυβερνούν μέ αύτείνη 
τήν άρετή, νά μέ κάμουν εξορία... δτι θέλουν χωρίς αλλο νά
γκρεμίσουνε τό Σύνταμα διά τό σαράντο αλθρο τής θρήσκεί-

,.233 ας .
Στους καίριστές κατέταξε ο Μακρυγιάννης και τόν Κωλέτ-

2 34 *τη , ο οποίος, ως φίλος και συμμαθητής του Καίρη στην Πί
ζα της Ιταλίας, υποστήριξε την επιστροφή του από την εξορί
α, μετά από την ψήφιση του Συντάγματος του 1844 που προστά
τευε την ανεξιθρήσκε ία και την ελευθερία της συνείδησης. Ε-
* ·· - - 235 -πίσης, ως καίριστη θεωρούσε και το Σοφιανόπουλο , ο οποί
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ος δεν αποδεχόταν τη μητέρα του Χριστού ως Θεοτόκο, και γε
νικά όσους έβλεπε να υπηρετούν τα συμφέροντα των ετερόδο
ξων, όπως τους συνηγόρους του προτεστάντη Κινγκ, τον Πήλικα

2 36και τον Τριανταφύλλη · Διαπίστωνε την παρουσία των καίρι- 
στών στο χώρο της κυβέρνησης και της παιδείας: "τά παιδιά
τού Καίρη οπού μας κυβερνούν καί μας φωτίζουν είς τά σκο-
- - ,, 2 3 7  .λεια .

Χαρακτήρισε τον Καίρη ως "άρχί8ρησκο" που πρόδωσε την
Ορθοδοξία - "τζιβαίρικόν πολυτίμητον" - και έλαβε από τη

3 , , 3 , , ,  ̂ 2 3 8  -Δύση "ασκιά μέ αγέρα καί κούφια καρύδια" . Το θρησκευτικό
του σύστημα το χαρακτήρισε ως σύνθεση των θρησκευτικών α
ντιλήψεων των Λουθηρανών και των Καλβινιστών με τη δική του 
φιλοσοφία’ "συντρόφεψε ό σοφός αυτός μέ λουτηροκλαβίνους
καί μέ άλλους τοιούτους, καί εβαλε καί αυτός τήν φιλοσοφία

, , - -, . 2 3 9  <■του, τό καπετάλι του, μαζί μέ αυτούς" . Αποδοκίμασε τις
θρησκευτικές κακοδοξίες του, που αναφέρονταν στην Αγία Τρι
άδα , στη θεότητα του Χριστού - μολονότι ο ίδιος φορούσε

«  ~  ~ ,  * 2 41  - -"δλα τού Χριστού τά φορέματα" - στη Θεοτόκο,στους αγίους,
Λ - - 2 42στην εκκλησία και στις νηστείες .

Αυτές οι κακοδοξίες του Καίρη είχαν πλατιά διάδοση και 
επηρέασαν ορισμένους αγωνιστές, που διατηρούσαν δεσμούς φι
λίας με το Μακρυγιάννη. Σε συζήτηση με κάποιο φίλο του, αμ
φισβητήθηκε η γέννηση του Χριστού ως θεού. 0 Μακρυγιάννης 
επικαλέστηκε τα θαυμαστά δημιουργήματα που υπάρχουν στη φύ
ση και έδειξε ότι η αποδοχή της γέννησης του Χριστού ως θε
ού από μια γυναίκα απαιτεί λιγότερη πίστη απ’ ό,τι αυτά, 
και ότι το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ανθρώπινο έργο, αλλά
έγινε με το λόγο του θεού - "είπε κ’ εγινε" - για να δοξά-

, , - 2 4 3  - -ζεται ο θεός από τους ανθρώπους . Το ίδιο ερώτημα, με βα
ρύτητα στο χαρακτηρισμό της Παναγίας ως "αειπαρθένου", τέ
θηκε σε μια συζήτηση που είχε στο σπίτι του με "λογιότα
τους, μισομαθεΐς καί αθρησκους", το βράδυ του Αγίου Ιωάννη 
του θεολόγου. 0 Μακρυγιάννης, αφού απέσπασε από το συνομι
λητή του την ομολογία ότι σπούδασε μόνο φιλοσοφία, τον βοή
θησε να συνειδητοποιήσει τη γνωστική του αδυναμία στην προ-
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σέγγιση των 9εολογικών ζητημάτων, γιατί δεν είχε σπουδάσει 
και θεολογία. Κατά τη διεξαγωγή του διαλόγου εφάρμοσε τη 
σωκρατική μέθοδο για τη διερεύνηση της αλήθειας: "’Εσύ, φί
λε, είσαι κουτσός' διατί κάνεις άδρασκελιές διά δύο ποδά
ρια, εις καιρόν οπού εχεις ενα ποδάρι μόνον; “Οχι, λέγει,
δύο εχω, καί καλά ! Τού λέγω, ενα μόνον εχεις, καί έκεΊνο
τσακισμένο. “Οχι, λέγει, δύο ! Σώπα, τού λέγω, ψεύτη ! Ση
κώνεται απάνω, λέγει: ‘Ορίστε οπού ’χω δύο καί περπατώ. Βρέ 
αδελφέ, του λέγω, δέν σέ ρώτησα εγώ, έκε^ δπου σπουδάζεις 
τί μαθαίνεις, θεολογικά καί φιλοσοφικά, καί μου είπες μόνος 
σου δτι μαθαίνεις φιλοσοφικά μόνον; καί διατί σπουδάζεις τό 
ενα καί κάνεις κρίση διά τά δύο καί εΐσαι μισόθρησκος καί 
θιαμαίνεσαι πώς ή Θεοτόκο γέννησε τόν Χριστόν κι εμεινε
παρθένο; εσύ δέν μπορεΊς νά τό γνωρίζεις, δτ’εισαι κουτσός' 
αυτός δ άγιος δ σημερινός καί δ άγιος Βασίλειος καί οι άλ
λοι πατέρες τής ’Εκκλησίας τό γνωρίζουν, δτι είχαν πρώτα α
ρετή, ηθική, καί σπούδαξαν καί τήν θεολογίαν πρώτα καί τήν 
φιλοσοφία καί γνώρισαν μέ τήν εντέλειαν τό ενα καί τ’ αλλο 
καί έγιναν καί καλοί χριστιανοί ορθόδοξοι θεολόγοι καί κα
λοί φιλόσοφοι, καί τότε ελαβαν καί τήν φώτιση τού θεού καί
τήν ευλογίαν του καί τής βασιλείας του καί έγιναν πατέρες
~ 3-r-!  ̂ * , ci ,,244της ’Εκκλησίας και άγιοι .. , , , 245 -Όπως εύστοχα παρατήρησε ο Ματσούκας ,ο Μακρυγιάννης,
με απλό και παραστατικό τρόπο, ξεδιάλυνε το πρόβλημα της 
σχέσης θεολογίας και φιλοσοφίας,που ταλαιπώρησε την επικοι
νωνία της σχολαστικής θεολογίας της Δύσης με την Ορθοδοξία 
της Ανατολής. Επίσης, με την εικόνα: "δυό ποδάρια σ’ενα σώ- 
μα"246, £ςειξε τγ) λειτουργική τους σχέση, γιατί η θεολογία 
είναι: "πρώτα ζωή, χάρισμα καί θέα τού θεού στήν ιστορία κι 
επειτα υπομνηματισμός τών γεγονότων πού γίνεται μέ εΙκόνες, 
τύπους, σύμβολα, εννοιες καί αλλα βοηθητικά μέσα. Έτσι ή ε
πιστήμη καί ή φιλοσοφία, πού καλλιεργήθηκαν σωστά στο Βυζά-

y « 247ντιο, ήταν απλώς ή γλώσσα τής θεολογίας" . 0 Μακρυγιάννης
επισήμανε ακόμη και τους κινδύνους που εγκυμονεί η ημιμά-
θεια ιδιαίτερα στη θρησκευτική πίστη και υπέδειξε την καθο-
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δηγτιση από τους "ειδήμονες", που στην προκειμένη περίπτωση 
ήταν οι Πατέρες της εκκλησίας, οι οποίοι διέθεταν και τη 
γνώση και είχαν και τη φώτιση του θεού. Ενδεχομένως, στη 
διάκριση της θεολογίας από τη φιλοσοφία, ο Μακρυγιάννης να 
δέχτηκε επιδράσεις και από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίη
σε ο Καίρης κατά την απολογία του στην Ιερά Σύνοδο, όπου
τόνισε ότι στους μαθητές του δε δίδασκε θεολογία αλλά φιλο-

- » _ «■ _ . <· 248σοφία,γιατί δεν κατανοούσε τα δόγματα του χριστιανισμού .
0 Μακρυγιάννης για να δείξει στους συνομιλητές του, 

ότι η γέννηση του Χριστού πραγματοποιήθηκε με την επενέρ- 
γεια του Αγίου Πνεύματος και ότι η Παναγία έμεινε αειπάρ
θενος, χρησιμοποίησε την εποπτική μέθοδο. Υποχρέωσε κάποιον 
από τους συνομιλητές του να τοποθετήσει το αυτί του στην 
κλειδαρότρυπα και αυτός φύσηξε δυνατά από την άλλη πλευρά 
και είπε: "Καί αυτό της θεία-Πρόνοιας μέ τήν Θεοτόκον αγέ
ρας είναι, ειπε καί εγινε, δέν είναι ανθρώπινον εργον, καί 
διά τούτο έγεννήθη καί εμεινε παρθένος"249. Επίσης, για να 
δείξει τις αλλοιώσεις που επιφέρουν τα ανθρώπινα έργα, κτύ-
πησε ένα καρφί στον τοίχο και αφού το έβγαλε, είπε: "Αυτό

<r -  SI Cl *  r v  250λέγεται, λογιότατε, εργον, δτι χάλασε τόν το'ΐχον" . Με τη
φράση: "ειπε καί εγινε", την οποία δανείστηκε από το βιβλίο
της Γενέσεως της Π.Διαθήκης, ήθελε να δηλώσει ότι τα έργα
του θεού δεν ακολουθούν τη διαδικασία των ανθρωπίνων έργων,
αλλά ότι πραγματοποιούνται με την επενέργεια του Αγίου
Πνεύματος, γι’αυτό και προκαλούν το θαυμασμό του ανθρώπου.

Το ερώτημα που τέθηκε στην ίδια συντροφιά και αφορούσε
την παγκοσμιότητα του κατακλυσμού, φανέρωσε τη γνώση του
Μακρυγιάννη για τα γεγονότα της Π.Διαθήκης. Η απάντησή του
ήταν ότι ο κατακλυσμός "εγινε παγκόσμιος, καί διά κε'ϊνο
χρησίμεψε ο κιβωτός του Νώε καί εβαλε απ’ ουλα τά ζώα καί

, 251ματαπληθυναν" .
θεωρούσε τους καίριστές ως μια κοινωνική ομάδα, που

πρέσβευε τις θρησκευτικές δοξασίες του Καίρη και υπηρετούσε
συνειδητά τα δόλια σχέδια των ξένων για την πατρίδα και τη

- 252 - - -· *θρησκεία .Έτσι τους προσέδιδε μια ανάλογη ηθική που χα-
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σέγγιση των θεολογικών ζητημάτων, γιατί δεν είχε σπουδάσει 
και θεολογία. Κατά τη διεξαγωγή του διαλόγου εφάρμοσε τη 
σωκρατική μέθοδο για τη διερεύνηση της αλήθειας: "’Εσύ, φί
λε, είσαι κουτσός' διατί κάνεις άδρασκελιές διά δύο ποδά
ρια, είς καιρόν όπου εχεις ενα ποδάρι μόνον; *0 χι, λέγει,
δύο εχω, καί καλά ! Τού λέγω, ενα μόνον εχεις, καί έκεΊνο
τσακισμένο. "Οχι, λέγει, δύο ! Σώπα, τού λέγω, ψεύτη ί Ση
κώνεται απάνω, λέγει: 'Ορίστε οπού ’χω δύο καί περπατώ. Βρέ 
αδελφέ, τού λέγω, δέν σέ ρώτησα εγώ, έκεϊ όπου σπουδάζεις 
τί μαθαίνεις, θεολογικά καί φιλοσοφικά, καί μου είπες μόνος 
σου δτι μαθαίνεις φιλοσοφικά μόνον; καί διατί σπουδάζεις τό 
ενα καί κάνεις κρίση διά τά δύο καί είσαι μισόθρησκος καί 
θιαμαίνεσαι πώς ή Θεοτόκο γέννησε τόν Χριστόν κι εμεινε
παρθένο; εσύ δέν μπορείς νά τό γνωρίζεις, δτ3είσαι κουτσός' 
αύτός ό άγιος ο σημερινός καί ό άγιος Βασίλειος καί οι άλ
λοι πατέρες τής ’Εκκλησίας τό γνωρίζουν, δτι είχαν πρώτα α
ρετή, ηθική, καί σπούδαξαν καί τήν θεολογίαν πρώτα καί τήν 
φιλοσοφία καί γνώρισαν μέ τήν εντέλειαν τό ενα καί τ’ αλλο 
καί έγιναν καί καλοί χριστιανοί ορθόδοξοι θεολόγοι καί κα
λοί φιλόσοφοι, καί τότε ελαβαν καί τήν φώτιση τού θεού καί
τήν ευλογίαν του καί τής βασιλείας του καί έγιναν πατέρες

~  - , - ,  -  '  r  Cl ,,244της ’Εκκλησίας και άγιοι .
, , , , 245 -Όπως εύστοχα παρατήρησε ο Ματσούκας , ο Μακρυγιάννης,

με απλό και παραστατικό τρόπο, ξεδιάλυνε το πρόβλημα της 
σχέσης θεολογίας και φιλοσοφίας,που ταλαιπώρησε την επικοι
νωνία της σχολαστικής θεολογίας της Δύσης με την Ορθοδοξία 
της Ανατολής. Επίσης, με την εικόνα: "δυό ποδάρια σ3ενα σώ
μα" , έδειξε τη λειτουργική τους σχέση, γιατί η θεολογία 
είναι: "πρώτα ζωή, χάρισμα καί θέα τού θεού στήν ιστορία κι 
επειτα ύπομνηματισμός των γεγονότων πού γίνεται μέ εικόνες, 
τύπους, σύμβολα, εννοιες καί αλλα βοηθητικά μέσα. Έτσι ή ε
πιστήμη καί ή φιλοσοφία, πού καλλιεργήθηκαν σωστά στο Βυζά-

y 247ντιο, ηταν απλώς ή γλώσσα τής θεολογίας" . 0 Μακρυγιάννης
επισήμανε ακόμη και τους κινδύνους που εγκυμονεί η ημιμά
θε ια ιδιαίτερα στη θρησκευτική πίστη και υπέδειξε την καθο
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δήγηση από τους "ειδήμονες", που στην προκειμένη περίπτωση 
ήταν οι Πατέρες της εκκλησίας, οι οποίοι διέθεταν και τη 
γνώση και είχαν και τη φώτιση του θεού. Ενδεχομένως, στη 
διάκριση της θεολογίας από τη φιλοσοφία, ο Μακρυγιάννης να 
δέχτηκε επιδράσεις και από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίη
σε ο Καίρης κατά την απολογία του στην Ιερά Σύνοδο, όπου
τόνισε ότι στους μαθητές του δε δίδασκε θεολογία αλλά φιλο-

 ̂ * 248σοφία,γιατί δεν κατανοούσε τα δόγματα του χριστιανισμού .
0 Μακρυγιάννης για να δείξει στους συνομιλητές του, 

ότι η γέννηση του Χριστού πραγματοποιήθηκε με την επενέρ- 
γεια του Αγίου Πνεύματος και ότι η Παναγία έμεινε αειπάρ
θενος, χρησιμοποίησε την εποπτική μέθοδο. Υποχρέωσε κάποιον 
από τους συνομιλητές του να τοποθετήσει το αυτί του στην 
κλειδαρότρυπα και αυτός φύσηξε δυνατά από την άλλη πλευρά 
και είπε: "Καί αυτό τής θεία-Πρόνοιας μέ τήν Θεοτόκον αγέ
ρας είναι, εΐπε καί εγινε, δέν εΐναι ανθρώπινον εργον, καί 
διά τούτο έγεννήθη καί εμεινε παρθένος" .  Επίσης, για να 
δείξει τις αλλοιώσεις που επιφέρουν τα ανθρώπινα έργα, κτύ-
πησε ένα καρφί στον τοίχο και αφού το έβγαλε, είπε: "Αυτό
* χ α * * *ν 250λέγεται, λογιότατε, εργον, δτι χάλασε τόν το'ΐχον" . Με τη

φράση: "εΐπε καί εγινε", την οποία δανείστηκε από το βιβλίο
της Γενέσεως της Π.Διαθήκης, ήθελε να δηλώσει ότι τα έργα
του θεού δεν ακολουθούν τη διαδικασία των ανθρωπίνων έργων,
αλλά ότι πραγματοποιούνται με την επενέργεια του Αγίου
Πνεύματος, γι’αυτό και προκαλούν το θαυμασμό του ανθρώπου.

Το ερώτημα που τέθηκε στην ίδια συντροφιά και αφορούσε
την παγκοσμιότητα του κατακλυσμού, φανέρωσε τη γνώση του
Μακρυγιάννη για τα γεγονότα της Π.Διαθήκης. Η απάντησή του
ήταν ότι ο κατακλυσμός "εγινε παγκόσμιος, καί διά κεΊ̂ νο
χρησίμεψε ο κιβωτός τού Νώε καί εβαλε απ’ ουλα τά ζώα καί

, 251ματαπληθυναν" .
θεωρούσε τους καϊριστές ως μια κοινωνική ομάδα, που

πρέσβευε τις θρησκευτικές δοξασίες του Καίρη και υπηρετούσε
συνειδητά τα δόλια σχέδια των ξένων για την πατρίδα και τη

, 252 - - -θρησκεία .Έτσι τους προσέδιδε μια ανάλογη ηθική που χα-
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ρακττιρ ι ζόταν από την ιδιοτέλεια και την έλλειψη ανθρωπιάς. 
Η αποδοχή των θρησκευτικών κακοδοξασιών οδηγεί αναπόφευκτα 
και στην ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά. Αυτό το συμπέρασμα 
έβγαλε ο Μακρυγιάννης από τις δολοφονίες που διέπραξε ένας 
φίλος του, αφότου έγινε κα’ίριστής' "Καί διά νά φρονρς 
τοιούτως διά ’κεΤνο τρως τούς ανθρώπους διά μικρή υποψίαν.
Δέν ματαρθε εις τό σπίτι μου. "Εκοψα την σκέση του καί δέν
- λ * τ ,,253 τον πλησίαζα .

Αντιμετώπιζε τον καίρισμό ως τρόπο ζωής και την εμφά
νισή του την τοποθετούσε χρονικά μετά από τον απελευθερωτι
κό αγώνα. Τον αντιπαρέβαλε με το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος 
που ακολουθούσε ο ελληνικός λαός μέχρι τα πρώτα χρόνια της 
εθνεγερσίας, το οποίο χαρακτηριζόταν από τους καρπούς της 
ευσέβειας προς το θεό, όπως την τιμιότητα, αδελφοσύνη, κοι
νωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτέλεια' "ήβρε τήν πατρίδα 
του σέ πολέμους καί ταραχές, δχι δμως γυμνή από άρετή, από 
ηθική, δχι από τόν φόβο τού θεού, δχι ψευτιές καί αλλα τοι- 
ουτα, δτ5 ήταν δ φόβος καί ή σέβας τής θρησκείας... Αυτά τά 
έθιμα ειχαμεν, αυτόν τόν Χριστόν φοβόμαστε, φιλόσοφε Καίρη,
καί αΰτείνη ή θρησκεία μάς ξαναλευτέρωσε καί βήκαμεν είς
, *  ̂ , 254 - ' -τήν κοινωνίαν τού κόσμου" . Αντίθετα, διαπίστωνε ότι ο

καϊρισμός με την ασέβεια που τον χαρακτήριζε, εισήγαγε το 
φατριασμό, τη διχόνοια, το δόλο, την ιδιοτέλεια και οδηγού
σε τη νεοελληνική κοινωνία σε διάλυση' "Οι μαθητές σου 
τώρα, φιλόσοφε, οπού σπούδαξες εσύ καί δμοιοι σου, εξω καί 
μέσα, φαίνονται ώς τήν σήμερον πού μάς κατήντησαν τά φώτα 
σου καί των μαθητών σου' διατιμιόμαστε εξω καί σέ δλον τόν
κόσμον, καί εμεϊς τρώμεν ενας τόν άλλον, καί δλα τού θεού
Γ' ν * ,· 255δεν είναι τίποτας .

256Αυτή την "αρετή" των καϊριστών τη χαρακτήρισε ως δά
νειο που έλαβε ο Καίρης από τους Λουθηρανούς, τους Καλβινι-

- * 257 - <■στες και τους Μακιαβέληδες της Δύσης. Κάποια σύγχιση εμ- ̂  ̂  ̂  ̂ 258 -φανίζει σχετικά με την Ιερά Εξέταση , την οποία λανθασμέ
να απέδωσε στους προτεστάντες, ενώ, όπως είναι γνωστό, τη 
χρησιμοποίησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί και μάλιστα κατά των Λου
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θηρανών και των Καλβινιστών. Γι3 αυτό σημειώνει: "Τί έκαναν 
καί κάνουν οι λουτηροκλαβίνοι στό γερόν τους δικαστήριον 
αύτεινών καί άλλονών τοιούτων δμοιών τους, είναι περίφημον 
νά φωτίζεται κά9ε άνθρωπος της κοινωνίας απλός, όχι σοφός: 
είχε ηθική νά σκοτώνει αδίκως, νά γυμνώνει, νά διατιμάγει,
νά κάνει τά πλέον μεγαλύτερα κακά τής άνθρωπότης καί άπάν-

259 - - - ■ - -θρωπα" . Φαίνεται ότι ο Μακρυγιάννης άκουσε σε συζητήσεις
για την Ιερά Εξέταση, αλλά δεν είχε αποσαφηνίσει ποιοι τη 
χρησιμοποιούσαν. Την απέδωσε στους προτεστάντες, γιατί δια
πίστωνε ομοιότητες με τους καϊριστές σε θέματα πίστης, όπως 
ήταν η απόρριψη της Αγίας Τριάδας,της θεότητας του Χριστού, 
της Θεοτόκου, των αγίων, των εικόνων κλπ., και επειδή οι 
καϊριστές της κυβέρνησης κατέτρεχαν τους αγωνιστές της πα
τρίδας και της θρησκείας και τους οδηγούσαν στη λαιμητό-

260 - μο .'Ετσι, πίστευε ότι τέτοια ήταν η "αρετή" των προτε-
σταντών, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό, γι'αυτό σημειώνει: "θέ
λουν τήν δικιοσύνη τού γεροδικαστήριου τού έδικού σας, οπού 
3τρωγε ζωντανούς τούς ανθρώπους' καί εδώ έτσι τούς τρώνε, 
όλιγότερον είναι ακόμα, όμως τό θέλουν νά τό καταντήσουνε
εις τήν εντέλεια εκείνου' σέ τούτο καταγίνονται νύχτα καί

2 61ημέρα' δέν ξέρομεν αν τό πιτύχουν" . 0 ίδιος υφίστατο
τους κατατρεγμούς των καϊριστών, γιατί αντιστεκόταν στην 
κατάργηση του 40ου άρθρου του Συντάγματος' "Τήν θέλησήν 
τους μου τήν είπε άνθρωπος τής συντροφιάς τους, τί θέλουν 
νά κάμουν εμένα, νά μέ πάνε όθεν θέλουν καί μέ τρόπον νά μέ

3 y » 262τελειώσουν, ότ3 είμαι άνάντιος των κακών σκοπών τους" .
Χαρακτήριζε τους καϊριστές ως όργανα της Δύσης για την 

πραγματοποίηση των κακόβουλων σχεδίων της για την πατρίδα 
και τη θρησκεία' "μέ αυτείνη τήν αρετή πισκιώθη σέ όλα αυτά
καί εδωσε όρκον καί ο φιλόσοφος Καΐρης, καί άγοράστη νά μήν

si 263παραβεϊ οΰτε γιώτα" . Επέκρινε τους ισχυρούς της Δύσης,
γιατί "πεφωτισμένοι και δυνατοί ως λοντάρια" καταδέχονταν

2 64να φάνε "ένα κουνούπι" . Πίστευε ότι το αδύνατο ελληνικό 
έθνος προστατευόταν από την Πρόνοια του θεού και αυτό το 
διαπίστωσε και από την αναίμακτη επανάσταση της 3ης Σεπτ.
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1843, που οδήγησε στη συνταγματική του διακυβέρνηση. Αντί
θετα, η επανάσταση του 1848 στη Γαλλία υπήρξε αιματηρή, κα
θώς και τα γεγονότα του 1851, γιατί τους τιμώρησε ο θεός'

265"δοξασμένος ό θεός, γύρισε είς τό κεφάλι σας" .
Επέκρινε τους καίριστές για την πολεμική τους προς την 

Ορθοδοξία και την άφιξη των ετερόδοξων τη χαρακτήρισε ως ε
νίσχυση σ’αυτή τους την προσπάθεια: "’Αφού οι καίριστές ο- 
λοι ξεντώσαν τήν ηθική καί ολα τά γερά πράματα καί καταλα
λώντας τήν θρησκείαν κάθε στιμήν παντού' ήρθαν καί πολλοί

a 2 6 6 aσοφοί τής Ευρώπης καί τούς βοηθούν εις τά εργα τους" .Γι’ 
αυτό, πίστευε ότι οι καίριστές συμπαραστάθηκαν τους ετερό
δοξους, όπως συνέβηκε στην περίπτωση του Κινγκ, ο οποίος 
μολονότι διώχτηκε για τις προσηλυτιστικές του ενέργειες, ω
στόσο "τά παιδιά τού Καίρη οπού μας κυβερνούν καί μάς φωτί
ζουν εις τά σκολειά τόν φέρνουν όπίσου καί κάνει χερότερα' 

c a 267τόν βοηθούνε ολοι αύτεΊνοι" . Επίσης, το ίδιο συνέβηκε 
και στη δίκη του Κινγκ το 1852, όπου τον υπερασπίστηκαν οι 
νομομαθείς Πήλικας και Τριανταφύλλης και πίστευε ότι "τό 
γερόν δικαστήριον τών καγιριστών" δεν απένειμε τη δικαιοσύ
νη. Γιατί, ενώ ο Κινγκ καταδικάστηκε και σε φυλάκιση δεκαέ
ξι ημερών, όμως δεν κλείστηκε ποτέ στη φυλακή, αλλά "πήγε 
είς τό σπίτι του καί κάθεται ως τήν σήμερον, καί οι σύντρο
φοί του καϊρισταί ολοι εδώ τού κάνουν βίζιτες καί τόν περι- 
ποιώνται, δτι αυτός εχει δίκιον, καί το κριτήριον καί ολοι
c 51 r\ 31 ,-, ,,268οι άνθρωποι άδικον .

Προσδοκούσε την τιμωρία των καίριστών και ιδιαίτερα 
του Θεόφιλου Καίρη, όπως ακριβώς είχε τιμωρηθεί από το θεό 
και ο πολυαγαπημένος μαθητής του ο Κωλέττης' "ετσι θά τό 
πάθουν καί οι άλλοι μαθητές σας, καί εσύ ως δάσκαλός τους
περισσότερον"26 .̂ Πράγματι, ο Καίρης πέθανε μέσα στη φυλακή

* 270 * - *της Σύρου το 1853 , αλλά ο Μακρυγιάννης δεν πρόφτασε να
σχολιάσει αυτό το γεγονός, γιατί αναγκάστηκε να διακόψει 
απότομα τη συγγραφή του χειρογράφου, αφού, κατά τραγική σύ
μπτωση, βρέθηκε και ο ίδιος μέσα στη φυλακή το 1852, κατα-

- -· * - 271 < *δικασμένος για συνωμοσία κατά του Όθωνα . Τίθεται λοιπόν
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το ερώτημα, πώς ήταν δυνατό οι καίριστές να υποβάλουν σε 
τόσους κατατρεγμούς το δάσκαλό τους και να τον οδηγήσουν 
στο θάνατο;Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι καίριστές, κατά το 
Μακρυγιάννη, δεν ήταν μόνο οι μαθητές που φοίτησαν στη σχο
λή του, αλλά και αυτοί που αμφισβητούσαν την ορθόδοξη πί
στη και υπηρετούσαν τα δόλια σχέδια των ξένων.Ήταν 
αυτοί που μέσα στη "φουρτούνα" της θεμελίωσης του νεοελλη
νικού κράτους εγκατέλειψαν το πλοίο της ορθόδοξης χριστια
νικής παράδοσης και προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν με τη "φε-

272 'λούκα" της ετεροδοξίας . Ασφαλώς, ο Μακρυγιάννης αδίκησε
τον Καίρη, γιατί παρά τις κακοδοξίες του σεβόταν το θεό -<· 3 * 273 *"θεόν σέβου, θεόν αγάπα" - και το ήθος του χαρακτηριζόταν. , 274 , , ,από την ανιδιοτέλεια .Ωστόσο η χρήση του όρου "Καίριστές"
ήταν εύστοχη, γιατί ο Καίρης εγκαινίασε μια καινούρια εποχή 
με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα την αμφισβήτηση των αλη
θειών της ορθόδοξης πίστης και την περιφρόνηση της χριστια
νικής λατρείας, που αποτελούσε τον άξονα για την οργάνωση 
της κοινωνικής ζωής του ελληνικού λαού. Την ασέβεια αυτή ο
Μακρυγιάννης τη συναντούσε όχι μόνο στους πολιτικούς και

' ' 275στρατιωτικούς, αλλά και σε ορισμένους κληρικούς .Συνεπώς,
δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι βρέθηκαν και οι δυο - Μα
κρυγ ι άννης και Καίρης - την ίδια εποχή στη φυλακή για δια
φορετικές κατηγορίες. Δεν πρέπει να αγνοηθεί και η δυσαρέ
σκεια του παλατιού προς τον Καίρη, ο οποίος είχε επιστρέφει 
το παράσημο με το χρυσό σταυρό του Σωτήρος (1835) και είχε 
αρνηθεί τη θέση του καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Αθήνας■r , , ο y £(1837),ζητώντας τη συνταγματική διακυβέρνηση του κράτους .
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η "βλέω Θεού" βσιλεία του Όθωνα.

Ο Μακρυγιάννης προσέγγιζε το θεσμό της βασιλείας μέσα
από την παράδοση του Βυζαντίου, που πρέσβευε ότι η επίγεια- , * , , , 1βασιλεία είναι εικόνα της επουράνιας βασιλείας του θεού .* , 2 , , θεωρούσε το βασιλιά ως επίτροπο του θεού, που αναλάμβανε
τη δίκαιη διακυβέρνηση και την καθοδήγηση του λαού στη θρη
σκευτική ευσέβεια και στην ενάρετη ζωή. Γι’αυτό, αναφερόμε- 
νος στο Φίλιππο Γαλλίας, γράφει: "Κ’ εσύ ό μεγάλος χριστια
νός δυτικός βασιλέας, 6 επίτροπος τού θεού εις τόν λαόν σου, 
πρέπει να προσέχρς ναχρ αυτός ο λαός αρετή καί ηθική καί νά
τόν παρακινρς νά δοξάζτι τόν θεόν κατά τήν θρησκείαν του κ1
3 , * * * * ~ 4- 3 -έσέναν καί τήν πατρίδα του νά σάς σέβεται" . Με την ίδια α
ποστολή, φρονούσε, ότι ήταν επιφορτισμένος και ο Όθωνας, ο 
οποίος τοποθετήθηκε στο βασιλικό θρόνο της Ελλάδας από τη
θεία Πρόνοια . Βέβαια, ο Μακρυγιάννης δεν αγνοούσε τις θυσί-, , 5 , ,ες των Ελλήνων αγωνιστών , καθώς και τη συνδρομή των Μ. Δυ
νάμεων για τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους’
ωστόσο, πίστευε ότι τα γεγονότα της νεκρανάστασης του υπό* - - - *7δουλου Γένους καθοδηγήθηκαν από την Πρόνοια του θεού . Χα
ρακτηριστική είναι η πρώτη εικονογραφία του που απεικονίζει 
στο κέντρο και ψηλά τον Παντοκράτορα, πιο κάτω τους αγγέ
λους να στεφανώνουν τους ηγεμόνες της Ελλάδας και των τριών 
Μ. Δυνάμεων, καθώς και τους ιερείς με το λαό να δοξάζουν το 
θεό: "Δοξασμένος νά είσαι. Κύριε μου, διά τήν νεκρανάστασιν 
όποκαμες. Ζήτω τά τρία δυνατά εθνη καί οι βασιλείς αΰτει- 
νών ί Ζήτω ή πατρίδα μας, ό Βασιλέας μας καί ή Βασίλισσά

ι ■■ 8μας ! .
Στο χαιρετισμό που απεύθυνε ο Μακρυγιάννης προς τονΌ

θωνα, κατά την απόβασή του στο Ναύπλιο (25 Ιαν. 1833), επι- 
σήμανε τις δωρεές της Πρόνοιας του θεού προς το έθνος και 
την αναγκαιότητα για τη δίκαιη διακυβέρνησή του^. Αργότερα,



επί της προεδρίας του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ε
ξέδωσε ψήφισμα (5 Ιαν. 1837), με αφορμή την επιστροφή του 
Όθωνα από τη Βαυαρία, στο οποίο ο βασιλιάς προσφωνήθηκε ως 
"Ευλογημένος... ο Ερχόμενος εν όνόματι Κυρίου !" και εκφρά
στηκε η αντίληψη ότι ο θεός του ανέθεσε το έργο της καθοδή
γησης του κράτους "είς τήν περιωπήν του κλέους καί εύτυχί-

,,10ας" .
Σύμφωνα με την αντίληψή του για την "ελέω θεού" βασι

λεία, οΌθωνας έπρεπε: "νά προφυλάξρ αυτό οπού τόν μπιστεύ- 
τηκε ο θεός καί νά κυβερνήσρ μέ τόν φόβον εκείνου, όπου δι
ορίζει βασιλείς ν 5 άναστήνουν τά κράτη τους καί νά προικί
ζουν τούς ύπηκόγους τους ηθική κι’ αρετή καί ναχουν τήν σέ- 
βαση εις τήν πατρίδα τους καί πίστη εις τήν θρησκεία τους - 
τότε καί οι βασιλεύς κι’ ο λαός έχουν τήν ευλογίαν του θεού 
καί γένεται κοινωνία ανθρώπινη" . Συνεπώς, η "ελέω θεού"
βασιλεία του Όθωνα για να διατηρηθεί έπρεπε να εκφράζεται, , \ 2 * * * *και ως "ελέω λαού" , όπως ακριβώς συνέβαινε στο Βυζάντιο,
στο οποίο δεν παγιώθηκε ο θεσμός της κληρονομικής διαδοχής

* 13 a * * *του αυτοκράτορα . Γι’ αυτό η έλλειψη δικαιοσύνης που χαρα
κτήριζε τη βασιλεία του Όθωνα, προκάλεσε την οργή του λα
ού, που έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο τον ίδιο το βασιλιά αλλά 
και την πορεία της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους.Αυ
τή η κρίση ξεπεράστηκε με το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843^, 
το οποίο ο Μακρυγιάννης θεώρησε ως έργο της Πρόνοιας του 
θεού, γιατί αποφεύχθηκε η αιματοχυσία και ο Όθωνας υποχρε
ώθηκε να υπογράψει την παραχώρηση Συντάγματος.

0 Μακρυγιάννης αποδεχόταν και στήριζε τη βασιλεία ως 
θεσμό που κληροδοτήθηκε από τη βυζαντινή παράδοση και δια
κήρυττε: "Τό δέ σύμβολον τής πολιτικής μου δοξασίας είναι 
Πατρίς, θρησκεία καί ο Συνταγματικός ημών Μονάρχης. Αυτά 
λοιπόν έδόξασα, καί αυτά θά δοξάζω ενόσω ζώ, καί αυτά τά ί
δια συμβουλεύω εις τούς αληθείς φίλους μου καί τούς φίλους
~ , ~ . 15 - ,τής Πατρίδος καί του Συντάγματος" . Επιφυλακτική ήταν η

στάση του για την εξέλιξη των γεγονότων της επανάστασης του
1848 στη Γαλλία, που οδήγησε στην κατάργηση της βασιλείας
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και στην εγκαθίδρυση της δημοκρατίας.Ήταν απογοητευμένος 
από το σύστημα διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους, κατά 
την περίοδο 1828-1832, και αυτό το χρησιμοποίησε ως κριτή
ριο για την ιδεολογική εκτίμηση της πολιτικής αλλαγής στη 
Γαλλία' "Αυτό τό σύστημα τής δημοκρατίας δέν τό θέλαμεν ο! 
τίμιοι άνθρωποι, δτι τό γευτήκαμεν κι5 αυτό.... Αυτό τό σύ
στημα, όπου τδχαμεν καί πρώτα, τί καρπόν μάς ήφερε καί που

16καταντήσαμεν φαίνεται" . Επισκέφθηκε τον Όθωνα και του ε
πί σήμανε τις σχεδιαζόμενες ενέργειες των αντιπάλων του για 
την ανατροπή της βασιλείας και την εγκαθίδρυση της δημοκρα
τίας' "Όμως είναι αδύνατοι καί δέν μπορούν νά φέρουν τό α
ποτέλεσμα τής θελήσεώς τους. Ότι ολοι οί τίμιοι άνθρωποι

* - ϊ - 17δέν θέλομεν αυτό" .
Βέβαια, η ερμηνευτική προσέγγιση αυτής της ιδεολογίας

του Μακρυγιάννη δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα από τα
- ' ' 18 * ' , , σύγχρονα πολιτικά σχήματα , αλλά μέσα από τα ιδεολογικά

ρεύματα της εποχής του. 0 Μακρυγιάννης εμπιστευόταν το θε
σμό της βασιλείας που λειτούργησε την περίοδο της βυζαντι
νής αυτοκρατορίας και ήταν επιφυλακτικός στους νεωτερισμούς
της Δύσης. Ακολουθώντας την αρειανίζουσα αντίληψη του Ευσε-

19 - - - - ,βίου ,ότι ο αυτοκράτορας έχει ως πρότυπο το Χριστό, παραλ
λήλιζε το βασιλιά με το Χριστό: "δσον εσεΊς παρακινείτε τόν 
λαόν είς τόν γογγυσμόν καί είς τήν δυσαρέσκειαν,τόσον εκεί
νος δέν ήμπορεΊ νά παραπονεθρ, άλλ’ οΰτε νά φαντασθρ παρά
πονα διά τόν Σεβ. Βασιλέα μας καί τήν ’Αντιβασιλείαν' διότι 
καθώς πιστεύει αμαρτία νά παραπονεθρ διά τόν Χριστόν, νομί
ζει καί έγκλημα νά παραπονεθρ καί διά τόν Βασιλέα' έδοξάσα- 
μεν δλοι τον θεόν που αποκτήσαμεν δίκαιον Βασιλέα καί από

- 3 * 20 - 5 'δεδοκιμασμένην οικογένειαν" . Μέσα απ’αυτές τις ενθουσια
στικές φράσεις που σημείωσε στις 9 Αυγούστου 1833, λίγους 
μήνες μετά από την άφιξη τουΌθωνα,πρόβαλε το ιδεώδες πρό
τυπο για τις σχέσεις λαού και δίκαιου βασιλιά.Όταν όμως, 
αργότερα, διαπίστωσε τις αδικοπραγίες της βασιλείας τουΌ
θωνα,σχεδίασε με επιτυχία το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843 για 
την παραχώρηση Συντάγματος, που θα λειτουργούσε ως ασφαλι
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στική δικλείδα στις παρεκκλίσεις του. Γι3αυτό αναφερόταν
-  '  21συχνό: στη στήριξη του θεσμού της συνταγματικής βασιλείας . 

0 Μακρυγιάννης εκδήλωνε δημόσια το σεβασμό του προς το
βασιλιά Όθωνα και είχε κερδίσει τη συμπάθεια και την εμπι-

- 22 -  ̂ - - στοσυνη του . Αποδεχτηκε πρόθυμα την πρόταση του βασιλια
για τη βάφτιση του γιου του, που πραγματοποιήθηκε από τον, , , , , 23υπασπιστή Μιαούλη και έδωσε προς τιμή του το όνομαΌθωνας .
Το Σεπτέμβριο του 1834 συνόδευσε το βασιλιά σε περιοδεία
στη Στερεά Ελλάδα και τον φιλοξένησε στο σπίτι του στην Α-

24 - - - - -θήνα . Ωστόσο, δε δίσταζε να εκφράζει την αντίθεσή του κά
θε φορά που θεωρούσε τις ενέργειες του Όθωνα ως άδικες' 
"Δέν είμαι σύνφωνος μ*αυτόν. - Σέ διατάττω εγώ νά είσαι 
σύνφωνος ! - Του λέγω, δέν μ' εχεις σκλάβον ή Μεγάλειότη 
σου' υπήκογον μ3 εχεις  ‘Ως κυβέρνησή σου υποτάζομαι, ώς
ατομον δέν θέλω νά 3νεργήσρ τήν θέλησή του 3σ εκείνο όπου

25δέν είναι δίκιον" . Φαίνεται ότι ο Όθωνας δε συγχώρησε το
Μακρυγιάννη για το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843 και αναζητούσε
την κατάλληλη ευκαιρία για την εξουθένωσή του.Το 1852 ο Μα-
κρυγιάννης κατηγορήθηκε για συνωμοσία κατά της ζωής του βα-

2 6σιλιά και καταδικάστηκε .
0 Μακρυγιάννης επιθυμούσε, οι σχέσεις βασιλιά και λαού

- - -■ -■ - 27να λειτουργούν όπως οι σχέσεις πατέρα και παιδιών . Τον
θεωρούσε υπεύθυνο για την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύ
νης. Ωστόσο, στην αρχή, την ευθύνη για την κακοδιοίκηση την 
έριχνε στους κόλακες συμβούλους, οι οποίοι, κινούμενοι από
δόλια και ιδιοτελή κίνητρα, δεν αποκάλυπταν την αλήθεια στο

- 28 > - - βασιλιά αλλά τον παραπλανούσαν . Γι3αυτό, εξέφρασε την ε
πιθυμία του να αποκτήσει ο Όθωνας τίμιους και πατριώτες

, 29 - <■ * ^ 3 0συμβουλους . Αργότερα, χαρακτήρισε τον Οθωνα ως επίορκο ,
γιατί είχε αθετήσει τον όρκο του,που αναφερόταν στο σεβασμό
της ορθόδοξης πίστης των Ελλήνων και στην παραχώρηση Συ, 31 - - -νταγματος . Τον κατηγόρησε οτι προωθούσε τις προσηλυτι
στικές ενέργειες των ετερόδοξων, ότι αδιαφορούσε για την α
νέγερση του μητροπολιτικού ναού του Σωτήρος στην Αθήνα, ενώ 
οι εκδηλώσεις στο παλάτι χαρακτηρίζονταν από την πολυτέλεια
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και την αλόγιστη σπατάλη, καθώς και για τις αδικοπραγίες
που ξεπερνούσαν τις αυθαιρεσίες του σουλτάνου κατά την πε-
<■ - 32 * - *ρίοδο της σκλαβιάς . Επίσης, κατέκρινε τον Όθωνα, γιατί

επιδίωκε την κατάργηση του 40ου άρθρου του Συντάγματος του
, , , 331844, που αναφερόταν στο δόγμα του διάδοχου του θρόνου .

Εξέφρασε την αντίληψη, ότι ο Όθωνας καταχράστηκε την εμπι
στοσύνη του θεού που τον διόρισε ως επίτροπο του ελληνικού 
λαού και μετασχηματίστηκε σε λύκο που ανέλαβε τη διαφύλαξη 
των προβάτων. " Έσύ, δ πίτροπος του θεού μέ τ’ ονομα βασι
λέα, εσύ δ πιστικός, εγινες δ μεγαλύτερος λύκος, καί τό μα
ντρί σου τρογυρισμένο άπό λύκους, καί πλήθος άπό αυτούς, 
καί κατακόβεις καί κομματιάζεις, έσύ δ μεγάλος λύκος καί ο! 
άλλοι υστέρα, αυτά τά πρόβατα, καί εχεις καί χασάπικα σκυ
λιά καί πίνουν τό αιμα τους καί τρώνε τ’ άντερά τους δπού 
μένουν άπό σένα, τόν λύκο τόν μεγάλον καί άλλους, καί τού
νοικοκύρη τού πήρες δολερώς πολλά καί καλά, τοδωσες πίσου 
πολλά ολίγα, καί αυτά άστενισμένα καί καταφοβισμένα άπό σέ
να τόν μεγάλον λύκο καί σύντροφοί σου καί τών σκυλιών σου. 
Καί δι’αυτό τό φύλαμα τό καλό δπού εκαμες, θέλεις διαδοχι
κόν νά μένει αυτό τό κοντράτο, νά τά βρουν τά πρόβατα καί 
τά λυκόπουλά σου, δπού θά γεννήσεις, μαζί καί τών συντρόφων 
σου καί οπαδών σου" .

Αν και ο Όθωνας κατά την ανάρρησή του στο βασιλικό 
θρόνο αρνήθηκε την τελετή του χρίσματος ,όπως όριζε το τυ
πικό για την ανάδειξη των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, ωστό
σο ο Μακρυγιάννης τον θεωρούσε ως επίτροπο του θεού επωμι
σμένο με τις σχετικές ευθύνες. Η παρέκκλιση του Όθωνα από 
τη θεία αποστολή του τον πίκρανε, γι’αυτό έστρεψε τις ελπί-QiTδες του προς το θεό, που χαρακτήριζε ως αρχηγό του καλού

, .. . -37και ως το μόνο αληθινό και δίκιο βασιλιά που θα διέσωζε
το αναγεννώμενο έθνος από τα δόλια σχέδια των αλλοεθνών και

* λ. 38των ντόπιων "βδελλών" .
Προσδοκούσε την τιμωρία του Όθωνα, η οποία, σύμφωνα

με το όραμα της 15ης Μαρτίου 1845, θα ακολουθούσε μετά από
την τιμωρία των συνεργατών του Κωλέττη και Τζαβέλα' "καί δ
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Κωλέττης 9ά μάθεις, καί 9ά ιδεις γλήγορα καί του ’Αρβανίτη 
Τζαβέλα τό σπίτι' 9ά πάθαινε ο βασιλέας σας πρώτα' δέν θέ
λησε ο αφέντης μας, διά νά μήν πάθουν οι αθώοι άνθρωποι καί

ϊ * 39 » ' ' *χάνονται αδίκως" . Σ’ αυτό συνηγορούσε και το όνειρο που
του αφηγήθηκε το 1844 ένας αγωνιστής, ο οποίος είδε τον Ό 
θωνα και την Αμαλία κατάμαυρους και κρεμασμένους σ’ ένα 
γκρεμό4*̂ .Η προσδοκία του Μακρυγιάννη για τη δίκαιη τιμωρία 
του Όθωνα ενισχύθηκε με τα επαναλαμβανόμενα όνειρα και ο
ράματα που έβλεπε το Μάρτιο του 1852, σύμφωνα με τα οποία ο 
βασιλιάς θα έπεφτε από το άλογό του και θα σκοτωνόταν και
μετά από την κρίση στο "άνώτατον κριτήριον", θα οδηγόταν„ 5 „ 41 , ,στο "πυρ τό εξώτερον" . Χαρακτηριστική είναι η παραστατική
αφήγηση για την κρίση του Όθωνα μπροστά στο θρόνο του θε
ού: "Παρουσιάζει καί τόν βασιλέα "Οθωνα πεσμένο από τ’ αλο
γον' του λέγει ό αφέντης μας: Παραβάτη του δρκου σου καί 
τής υπόσκεσής σου, ’νεργητή μέ τήν θέλησην του πειρασμού, 
εγινες α’ίτιος μεγάλων δυστυχιών, καί αθώα αίματα πλήθος ε- 
χυσες καί αδίκησες από κείνους όπου ’χα διορίσει καί ταλαι- 
πωριόνταν, καί εγινες εσύ, στάθης έπίγιορκος καί αχάριστος 
σέ δλα μου τ’ αγαθά, κιντύνεψες τά πάντα καί τήν θρησκείαν' 
σου έδωσα καί τό ευαγγέλιον μου καί σ’ έσωσα, καί μόνος μου 
τόσον καί τό τέκνο μου καί δλοι, αρχή καί τέλος' ποτέ γνώμη 
δέν αλλαξες εσύ καί δσους εχεις' πήγες κόντρα εις τήν θέλη- 
σίν μου* δέν σεβάστης τά δώρα μου. Τήν ημέρα αύτείνη οπού 
ελπίζετε νά κατακερματίσετε τό ευαγγέλιον μου καί τά πάντα, 
έτσακίστης εσύ καί συντρίφτης. Σύρε τώρα έκεΤ δπου 
εργαζόσουν, καί θά ’ρθουν καί οπαδοί σου, καί χάνεται από 
σας δλους τής οικογένειας σας καί δλων τών δυτικών αυτείν’ 
ή Ιδέα καί απαίτηση διά πάντα από τήν ορθοδοξίαν. Είναι νέ- 
ον οικοδόμισμα, 8 έληση δική μου καί τής βασιλείας μου νά 
’χουν αυτό οπού ματά τό είχαν' εγώ τό σήκωσα καί εγώ τό δί
νω όπίσου"42. Με τη λέξη "ευαγγέλιον" ο Μακρυγιάννης εννο
ούσε το Σύνταγμα του 1844, το οποίο ο Όθωνας αναγκάστηκε

__ _  __ 43να παραχωρήσει μετά από την επανάσταση της 3ης Σεπτ.1843 .
Ως κύρια κατηγορία που 8α βάρυνε τον Όθωνα μπροστά στο "ά-



νώτατον κριτήριον", θεωρούσε τις ενέργειες του για την τρο
ποποίηση των άρθρων του Συντάγματος του 1844, που σχετίζο
νταν με τη θρησκεία και το δόγμα του διάδοχου του θρόνου.

Τοποθετούσε την τιμωρία του Όθωνα την 25η Μαρτίου 
1852, γιατί πίστευε ότι αυτή την ημέρα θα πραγματοποιόταν 
το σχέδιο για την κατάργηση του Συντάγματος του 1844. Είχε 
πληροφορίες ότι η ενέργεια αυτή σχεδιαζόταν να πραγματοποι
ηθεί την εποχή που έγινε το πραξικόπημα του Ναπολέοντα Γ'
στη Γαλλία (1851) και όταν ξέσπασε η διένεξη Γαλλίας και

- - - 45Ρωσίας (1850-1852) για τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων .
Αφού η εφαρμογή αυτού του σχεδίου αναβλήθηκε δυο φορές, εί
χε πληροφορίες ότι θα πραγματοποιόταν οπωσδήποτε στις 25 
Μαρτίου 1852: "τότε καί αυτεΤνοι θέλαν χωρίς άλλο νά γκρε
μίσουν τό Σύνταμα διά τ’ άλθρο τής θρησκείας (τηράτε τίς 
φημερίδες, τί λένε)' καί τού Βαγγελισμού τό είχαν χωρίς άλ
λο μέ μεγάλη προσπάθεια, καί πόσοι αθώοι θά χανόταν,ό ίδιος 
θεός τό γνωρίζει, καί εκαμεν τήν δίκιαν του κρίσην"^. Την 
ίδια ημερομηνία για την τιμωρία του Όθωνα ανέφερε και στο 
δικηγόρο Ν.Στεφανίδη: "’Εγώ δέν σου ειπα απόψε τού Λαζάρου, 
αλλά τού Ευαγγελισμού, καί 6 Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα σκο
τώνονται μέ τ’ άλογά τους σύσσωμα εμπρός είς τήν εκκλησίαν31 a - -· 47 + * + ,ή είς τόν δρόμον" . Η εξομολόγησή του αυτή στο Στεφάνι δη
στοιχειοθέτησε την κατηγορία για συνωμοσία κατά της ζωής

- * * + 48τουΌθωνα και καταδικάστηκε σε θάνατο το Μάρτιο του 1853 .
Με Βασιλικά Διατάγματα η ποινή μετατράπηκε διαδοχικά σε ι
σόβια κάθειρξη, σε είκοσι και ύστερα σε δέκα χρόνια φυλάκι
ση και το 1854 έλαβε χάρη από το βασιλιά Όθωνα και αποφυ-- 49 λακίστηκε .
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  '

1. Η συνεργασία του με το "Φράγκο" ζωγράφο και με 
Σ2Υ_Π2 Υ2 ΧΐώΐΙ]_Ζω^£άφο ■

, , , 1Η αποστολή του Μακρυγιάννη στην Αιτωλοακαρνανία , για
την καταστολή του κινήματος του 1836, υπήρξε καθοριστική 
στη διαμόρφωση της ιδέας του για την εικονογράφηση των γε
γονότων του αγώνα. Στην αρχή, μάλιστα, αρνήθηκε την αποστο
λή αυτή, γιατί ήθελε να αποφύγει την εμφύλια σύγκρουση με 
τους παλιούς συναγωνιστές του που κατέτρεχε ο Armansberg, 
γι’αυτό και προφασίστηκε λόγους υγείας. Τελικά, αναγκάστηκε 
να ακολουθήσει με την τετραρχία του τον Church, ωστόσο δεν 
έλαβε μέρος στις συγκρούσεις, γιατί το κίνημα διαλύθηκε 
γρήγορα. Κατά την περιοδεία του στην περιοχή της Αιτωλοα
καρνανίας, παρατήρησε τις θέσεις όπου διεξάχθηκαν σημαντι
κές μάχες κατά των Τούρκων και συνέλαβε την ιδέα να εικονο
γραφήσει τα γεγονότα του απελευθερωτικού αγώνα και ιδιαίτε-

- -■ - - * 2 ρα εκείνα στα οποία παραποιήθηκε η ιστορική αλήθεια .
Στην αρχή, το έργο της εικονογράφησης το ανέθεσε σ’ έ-
* 3 - * - * *να "Φράγκο" ζωγράφο από τον οποίο, όμως, δεν έμεινε ικανο

ποιημένος, γι’αυτό και τον απέλυσε. Ως λόγους για τη διακο
πή αυτής της συνεργασίας επικαλέστηκε την αδυναμία γλωσσι
κής επικοινωνίας και την αντίληψη ότι οι εικονογραφίες του 
δεν ήταν καλές^. Ασφαλώς, μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να 
δοθεί στο δεύτερο παράγοντα, γιατί το πρόβλημα της γλώσσας 
ήταν δεδομένο όταν τον προσέλαβε. 0 χαρακτηρισμός ότι οι 
εικονογραφίες δεν ήταν καλές δεν πρέπει να συνδεθεί με τη 
στάση του Μακρυγιάννη προς την αισθητική της ακαδημαϊκής



ζωγραφικής της Ευρώπης6» αλλά κυρίως με τη μη ικανοποιητική
απόδοση του στοχασμού του. Ενδεχομένως, ο "Φράγκος" ζωγρά-, , , 7φος να προσέκρουσε στο πρόβλημα της προοπτικής , που του
δημιουργούσε η απεικόνιση ευρύτατης θεματολογίας στον ίδιο
πίνακα. Γιατί ο Μακρυγιάννης επιδίωκε με τις εικονογραφίες
τον τονισμό της συλλογικής δράσης στον αγώνα της εθνεγερσί-

31 3 3 Λ 31 Λ i 8ας - "είμαστε είς τό εμείς κι” δχι εις τό εγώ" - και μάλι- 
στά χωρίς τοπική και χρονική ενότητα, αντίληψη που δυσκό
λευε το ζωγράφο στην αναπαράσταση πολλών σκηνών σ’ έναν πί
νακα. Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοηθεί και ο παράγοντας της 
ταυτόσημης ιδεολογίας, που μέσα από την αρμονική συνεργασία 
του στοχαστή και του ζωγράφου μπορεί να συντελέσει στην ιδε
ολογική και αξιολογική φόρτιση της εικονογραφίας . Δυστυ
χώς, δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την τύχη αυτών των εικονο
γραφιών του "Φράγκου" ζωγράφου, οι οποίες θα αποσαφήνιζαν 
την ενέργεια αυτή του Μακρυγιάννη και θα διευκόλυναν τον 
προσδιορισμό της στάσης του προς την ακαδημαϊκή ζωγραφική 
της Ευρώπης.

Μετά την απόλυση του "Φράγκου" ζωγράφου, ο Μακρυγιάν
νης προσέλαβε έναν αγωνιστή από τη Σπάρτη, τον Παναγιώτη

* 1 0  * ' ' 3 ' *Ζωγράφο με τα δυο παιδιά του. Αυτοί, μέσα σ’ ένα χρόνο, 
φιλοτέχνησαν είκοσι πέντε εικονογραφίες, τις οποίες ο Μα
κρυγ ι άννης παρουσίασε σε συνεστίαση που οργάνωσε το 1837
στο σπίτι του, όπου παραβρέθηκαν πολλοί επίσημοι, ανάμεσα, - 11 , , στους οποίους ο Ρουντχαρτ , Γραμματέας του Οθωνα, ο Κου-
ντουριώτης, ο Κολοκοτρώνης κ.ά. Με βάση την πρωτότυπη αυτη
σειρά των "ξύλινων κάδρων", οι ζωγράφοι έφτιαξαν άλλες τέσ-
σερες σειρές με αντίγραφα σε ελαιογραφίες.

Το έργο της εικονογράφησης που άρχισε το 1836 ολοκλη-12 , ,. ρώθηκε το 1839 . Το ίδιο έτος ο Μακρυγιάννης οργάνωσε και
πάλι συμπόσιο στο σπίτι του, στο οποίο προσηλθαν περίπου 
διακόσιοι πενήντα καλεσμένοι,όπως πρέσβεις, αυλικοί, υπουρ
γοί, φιλέλληνες, πολιτικοί και στρατιωτικοί, με σκοπό: "νά
ειπωμεν τό μέν "ζητω" εις τούς εύεργέτας ημών, ε’ις τόν Βα- 
λέα καί Βασίλισσαν ημών καί εις την πατρίδα, τό δέ "αίωνία
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> - c -  ̂ - - 13•η μνήμη" εις τούς υπέρ της πατρίδος πεσόντας" .
Από μια σειρά με τα αντ ί γραφα των εικονογραφιών πρό- 

σφερε στο βασιλιά Όθωνα και τους πρέσβεις των τριών Μ. Δυ
νάμεων, Lyons Αγγλίας, Legrene Γαλλίας και Katakazy Ρωσσίας, , 14 .για να τις επιδωσουν στους βασιλιαδες τους .Η προσφορά αυ
τή του Μακρυγιάννη αποκαλύπτει τον πολιτικό χαρακτήρα που
προσέδιδε στις εικονογραφίες του, με τις οποίες επιδίωκε να 
εκφράσει τη δική του άποψη για την ιστορική αλήθεια των γε
γονότων της εθνεγερσίας. Επίσης με την έκφραση ευγνωμοσύνης 
προς τις Μ. Δυνάμεις ήθελε να επισημάνει την ευθύνη και το 
χρέος τους για τη διασφάλιση της ελευθερίας του νεοελληνι
κού κράτους. Ακριβώς αυτή η αναγκαιότητα φαίνεται ότι ώθησε 
το Μακρυγιάννη στην επιλογή του "Φράγκου" ζωγράφου, για να 
μεταφέρει τα μηνύματά του με την τεχνοτροπία της ακαδημαϊ
κής ζωγραφικής, που θα είχε μεγαλύτερη απήχηση τόσο στο χώ-* 15 - - - *ρο της Ευρώπης , όσο και στον ελλαδικό χώρο που είχε κατα-
κλυστεί από τα ρεύματα του ξενόφερτου πολιτισμού. Εξάλλου,
την εποχή αυτή Ευρωπαίοι ζωγράφοι φιλοτεχνούσαν τα πορτραί-

16τα των Ελλήνων αγωνιστών . Η επικράτηση της τεχνοτροπίας 
της ακαδημαϊκής ζωγραφικής της Ευρώπης στον ελλαδικό χώρο 
διαφαίνεται και από την επικριτική στάση του Αντωνιάδη. εκ
δότη της εφημ. "Αθηνά", προς τις εικονογραφίες του Μακρυ- 
γιάννη: "Μέ κατηγοράγει συνχρόνως δ πειρατής της Γραμπούσας 
Άντωνιάδης, η ξένη κρεατούρα, δτι τά κάδρα οπού εφκειασα

31 CI 3 V  > 17δέν έχουν έννοια, δτ’ είμαι αγράμματος" .
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2· Η συμφωνία με τον Αλέξανδρο Ησαΐα για την έκδοση 
των εικονογραφιών του.

* 18 * , ,Η μεγάλη απήχηση που είχε στο λαό η έκθεση των εικο
νογραφιών του τον ενθάρρυνε στην απόφασή του για την έκδοσή

19τους σε λεύκωμα Χαρακτηριστική είναι η σημείωση της εφη
μερίδας "Αιών" (9 Απρ. 1839): "Πρό χρόνων τινών ο Συνταγμα
τάρχης Κ.I.Μακρυγιάννης καταγίνεται είς τήν εικονικήν ιστο
ρίαν διαφόρων κατά γην καί κατά θάλασσαν μαχών τής Ελλά
δος. Μετά πολλήν δαπάνην καί κόπους εφερεν εις πέρας ήδη τό 
εργον του, τό δλον του οποίου συνίσταται εις 24 ε’ικόνας.Δέν 
αγνοεί πας τις όπόσον ή έπιχείρησις αΰτη είναι σπουδαία καί 
αναγκαία. 'Ο Συνταγματάρχης Κ. Μακρυγιάννης αποκτά νέα είς 
τήν ευγνωμοσύνην τής πατρίδος δικαιώματα. Ένφ έξεπλήρωσεν 
ως στρατιωτικός κατά τόν ’Αγώνα τά χρέη του μέ πίστιν καί 
γενναιότητα, έφιλοτιμήθη καί επί τής ειρήνης νά συνεισφέρρ 
υπέρ αυτής έρανον πολύτιμον αρκετόν. Αι ρηθεΊσαι είκονογρα- 
φίαι θέλουσι τυπωθρ δσον οΰπω είς Παρισίους, μέλλουσαι νά
χρησιμεύσωσιν είς τήν μετέπειτα οίκοδομήν τής Γενικής *1-

~  -  20  στορίας του πολέμου" .
Στις 14 Μαρτίου 1839 έκλεισε συμφωνία με το δάσκαλο Α- 

/ 21λέξανδρο Ησαΐα για τη λιθογράφηση των εικονογραφιών του
στο Παρίσι, όπου θα τους βοηθούσε ο Φαβιέρος και άλλοι φι-22 * - * λέλληνες . Επειδή τα "ξύλινα κάδρα" που είχε χρειάζονταν23 - , „διορθώσεις , ζήτησε από το βασιλιά Όθωνα τη σειρά των ει
κονογραφιών που του είχε δωρίσει και την παρέδωσε στον Ησα
ΐα για τη λιθογράφηση2 .̂ Αυτός όμως παραβίασε τη συμφωνία2"*

* 26 * και αθέτησε τον όρκο που είχε δώσει (29 Απρ. 1839) και δεν
* * 27 * *πήγε στο Παρίσι αλλά στη Βενετία , όπου ανάγγειλε την έκ

δοση άλλης σειράς λιθογραφιών που δεν θα βασίζονταν μόνο 
στις εικονογραφίες του Μακρυγιάννη. Η εξαπάτηση αυτή πίκρα
νε το Μακρυγιάννη, ο οποίος θεώρησε τον ξαφνικό θάνατο του 
Ησαΐα ως τιμωρία από το θεό για την άδικη ενέργειά του" " Ό  
θεός 6 δίκιος τδκοψε τήν ζωή' καί κατά τήν αρετή του ας του



c n >i - 28δώσρ ό θεός ειτε καλό ειτε κακό" .
Με άρθρο του στην εφημερίδα "Φίλος του Λαού" (22 Αυγ.

1840) αποκήρυξε τις εικονογραφίες του Ησαία και τον χαρα
κτήρισε ως πλαστογράφο: "’Αλλ* ό άνθρωπος ουτος έκ τής ρα
διουργίας δλως δι* δλου παρεκτραπείς τής ευθείας όδοΰ, πα- 
ρεμόρφωσε τάς εικόνας εις Τεργέστιον, παρήλλαξεν αύτάς καί 
ένόθευσε διά πλαστογραφίας,καί ούτως έδολιεύθη τήν Ιδιοκτη
σίαν μου, αλλα άντ’ άλλων ε’ις αυτήν άντεισάξας, ώς έκ τών 
εις ’Αθήνας έλθόντων αντιτύπων έκ Τριεστίου τρανώτατα φαί
νεται, δτι δ άποθανών μετήλθε διαγωγήν αξιοκατάκριτον επί 
τής εις αυτόν έμπιστευθείσης Ιερας μου ταύτης παρακαταθήκης
 άπεκήρυξα καί άποκηρύττω πάσαν πράξιν του έν Τεργέστρ
άποθανόντος ’Αλεξάνδρου Ήσαία, άφορώσαν τάς είρημένας ε’ι-
κονογραφίας μου, ώς δλως άσύμφωνον μέ τάς πρωτοτύπους καί

29 <ψευδή και πλαστογραμμένην" . Την ενεργεια αυτη του Ησαϊα
τη συσχέτισε με τους αντιπάλους του ιστοριογράφους και θεώ
ρησε την έκδοση του λευκώματος του ως "έκ φατριαστικού
πνεύματος καί σκοπού παραμεμορφωμένην καί τέλος έχθράν τής
s * 30 * * * * 'αλήθειας" και ότι έγινε "πλαστογράφος κατά τήν θέλησιν
καί οδηγίαν τών φίλωνέ του.... Δέν κατηγορώ τούς τίμιους ο
μογενείς, κατηγορώ τούς απατεώνες καί παραλυμένους κ* έγωϊ-
στές όπου μ* έκαμαν κ’ έχασα τριών χρονών έξοδα κι* αγώνα

* * 31 a * * -καί πονοκέφαλον" . Σ* αυτό συνηγορούσε και ο πίνακας που
του έστειλε ο Ησαίας από την Πάτρα και έφερε την παράσταση:
"ενα πουλί ζωγραφισμένο κ’ ελεγε’σ τδνα τό ποδάρι Σύνταμα,

* » » » * 32 „ *καί εις τ’ αλλο Κοστιτουτζιόν" . Ο πίνακας αυτός έφθασε
στα χέρια της κυβέρνησης και ο Μακρυγιάννης κατηγορήθηκε«· 33 ' » ' 'για συνωμοσία ’ διασώθηκε από τον κατατρεγμό μετά από την
παρέμβαση του Όθωνα.

Κατά το συμφωνητικό (14 Μαρ. 1839), ο Μακρυγιάννης πα
ρείχε κάποια ελευθερία στις ενέργειες του Ησαία για την τα
χεία λιθογράφηση των εικονογραφιών, όπως "νά μεταβρ εις τά 
Παρίσια καί νά ένεργήσρ μέ δλην τήν άπαιτουμένην δραστηριό
τητα καί ταχύτητα τήν δημοσίευσίν των, καθ’ δν τρόπον ήθε- 
λεν έγκρίνρ καταλληλότερον... νά τάς λιθογράψρ μέ τάς άνα-
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Ο Μακρυγιάννης γνώριζε τη διδακτική λειτουργία της ει
κόνας ιδιαίτερα για τον αγράμματο λαό. Γι’αυτό, χρησιμοποί
ησε τις εικονογραφίες του για την έξαρση του πατριωτισμού 
των αγωνιστών, τους οποίους ήθελε να μυήσει στην εταιρεία 
του για την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843' "Οι άγωνι- 
σταί βλέποντες ταυτα καί τάς εικονογραφίας, άλλοι μέν έκι- 
νουντο εις δάκρυα άναλογιζόμενοι τά περασμένα, καί άλλοι 
ένθουσιάζοντο. Έκ τούτων απάντων έλάμβανα τήν ευκαιρίαν νά
τοις εξηγώ τήν ελεεινήν κατάστασιν Πατρίδος καί Βασιλέως,

* a * a ci a - 45προτρέπων αυτούς είς ενωσιν αδελφικήν" .
Από τις εικονογραφίες του Μακρυγιάννη διασώζονται οχτώ 

στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία^6. Πρόκειται για τέ
μπερες σε ξύλο που αποτελούσαν τα πρωτότυπα έργα, για τα ο
ποία ο Μακρυγιάννης ανέφερε ότι χρειάζονταν διορθώσεις, που 
τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν' ""Εχω είς τό σπίτι μου τ’ άλ
λου πρώτα ξύλινα είκοσι πέντε."Εχουν ελλειψες' θά τά διορ
θώσω κι’ αυτά. °Οτι αδειασε η ψυχή μου άπό τήν κακία καί δέν

' c? j 5 ' „47καταγινηκα δι αυτο" .
Η σειρά των εικονογραφιών που δώρισε στον Όθωνα, μετά

- * 48 - *από την περιπέτεια στη Βενετία , τελικά το 1909 περιήλθε« , , 49 -στην κυριότητα του Ιωάν. Γεννάδιου , ο οποίος σε συνεργα
σία με το Fred. Boissonnas την εξέδωσε σε λεύκωμα το 1926. 
Σήμερα διασώζεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Επίσης, διασώ
ζονται και οι εικονογραφίες που πρόσφερε στη βασίλισσα της
Αγγλίας Βικτωρία και βρίσκονται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του50 , , , ,Windsor Castle . Αντίθετα, αγνοείται η τύχη των σειρών που, , » . 51προσφερε στους μονάρχες της Γαλλίας και της Ρωσίας .
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3· Τεχνοτροπία και θεματογραφία των εικονογραφιών του.

Η τεχνοτροπία των εικονογραφιών του Μακρυγιάννη είναι
αφηγηματική, χωρίς ενότητα χρόνου και χώρου. Εμφανίζει τα

- 52αισθητικά γνωρίσματα της πριμιτιβιστικής ζωγραφικής και
αντιδιαστέλλεται από την τεχνοτροπία της ακαδημαϊκής ζωγρσ-

-· ' ' 53φικής της Ευρώπης.Πηγάζει από την μεταβυζαντινή παράδοση ,
όπως την είχαν αφομοιώσει και συνεχίσει οι λαϊκοί τεχνίτες
της Τουρκοκρατίας. Εξάλλου, η οικογένεια του Ζωγράφου α-

, _ * 54 '  c " *  *σχοληθηκε και με την αγιογραφία , οπως διαπιστώνεται απο
αντιμήνσια, "Επιτάφιους θρήνους" και εικόνες που φέρουν την 
υπογραφή του Δημητρίου και του Παναγιώτη Ζωγράφου. Συνεχι
στής αυτής της λαϊκής, μεταβυζαντινής τέχνης υπήρξε ο λαϊ-

, , , 55κος ζωγράφος Θεόφιλός .
Ασφαλώς, ο Μακρυγιάννης ήταν εξοικειωμένος με την ορ

θόδοξη αγιογραφία. Σ’αυτό συνέβαλε η συχνή επαφή του με το 
χώρο του ναού, όπου οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες 
λειτουργούσαν και ως βιβλία των αγραμμάτων για την κατανόη
ση των δρωμένων στην ιερή μυσταγωγία^6. Ο ίδιος διέθετε στο* * * - , 5 7σπίτι του ξεχωριστό χώρο με εικόνες, όπου προσευχόταν . Ω
στόσο, η σχέση του αυτή με την αγιογραφία δεν προδίκαζε και 
τη στάση του προς την ακαδημαϊκή ζωγραφική της Ευρώπης. Δε 
φαίνεται να ενδιαφερόταν τόσο πολύ για την αισθητική διά
σταση της εικονογραφίας, όσο για το περιεχόμενο και την ι
δεολογία που εξέφραζε. Γι’ αυτό, σημείωσε με αριθμούς τις
σκηνές της εικονογραφίας, τις οποίες σχολίασε στη λεζάντα

*  * ~  58και πρόσθεσε τη φράση: "Στοχασμός του Μακρυγιάννη" . Την
άποψή του για την ιστορική αλήθεια των γεγονότων την υπαγό-

_ - 59 - ,ρεύσε στους ζωγράφους με σχέδια , που χάραξε κατά την πε
ριοδεία του στους χώρους, όπου διεξάχθηκαν σημαντικές μάχες 
κατά τον απελευθερωτικό αγώνα.

Την ιδεολογία του αυτή μπορούσε να την εκφράσει, χωρίς 
ιδιαίτερους ενδοιασμούς, και με την τεχνοτροπία της ακαδη
μαϊκής ζωγραφικής της Ευρώπης, μολονότι ήταν επιφυλακτικός



προς τα "φώτα" της Δύσης60. Αυτό διαπιστώνεται, τόσο από 
την πρώτη του προτίμηση προς το "Φράνκο" ζωγράφο, όσο και 
από τα έγγραφα που συνοδέυσαν τις εικονογραφίες που πρόσφε- 
ρε στη βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία, όπου σημειώνει: "εί
ναι άτελώς καί άμαθώς έζωγραφισμένοι' διότι τόσην δύναμιν 
ζωγραφικής ή τυραννία τού σουλτάνου μάς άφησε νά εχωμεν. έ
νας μόνον λόγος τής Μεγάλειότητός Σου δύναται νά τάς παρα-

> 61 στήσρ μέ τήν πλέον εντελή ζωγραφίαν" .
Φιλοτεχνήθηκαν συνολικά είκοσι έξι θέματα σε τέμπερες. 

Από αυτές, η εικονογραφία με αρι8 . 25 καταστράφηκε, γιατί ο 
Ζωγράφος φοβήθηκε τους κατατρεγμούς του Armansberg, ο οποί
ος θεώρησε το περιεχόμενό της ως συνωμοτικό.Έφερε την α
πεικόνιση: "‘Η Ελλάς ξαπλωμένη καί ξεπλέγει τά μαλλιά της
κι’ ο Άρμασπέρης τής βγάνει μέ τό χέρι του ματωμένο τήν 

6 2καρδιά της" . Το περιστατικό αυτό ερμηνεύει την προσπάθεια
του Μακρυγιάννη για την απόκρυψη της δραστηριότητας των ζω-

. , 63γραφών στο σπίτι του .
Οι εικονογραφίες ιστορούν με παραστάσεις και συμβολι

σμούς, ό,τι ακριβώς αφηγήθηκε με τ’ Απομνημονεύματα6 .̂ Ιδι
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυο πρώτες που αποκαλύ
πτουν τα βασικά στοιχεία της ιδεολογίας του Μακρυγιάννη,τό
σο για τον απελευθερωτικό αγώνα, όσο και για την πολιτική 
συγκρότηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η πρώτη εικο
νογραφία επιγράφεται: " Ή  δικαία άπόφασις του θεού διά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος". Κάτω στη λεζάντα σχολιάζει τις 
σκηνές: " 1 ) ‘Ο Παντοκράτωρ λέγει πρός τήν Ελλάδα" Ελλάς! 
διά τά αίματα καί θυσίας τών ‘Ελλήνων καί Φιλελλήνων σέ ευ
σπλαχνίζομαι καί φωτίζω τά τρία δυνατά εθνη διά νά τινα- 
χθοΰν αι άλύσεις, τάς οποίας είχες τόσους αιώνας εις τούς 
πόδας, καί ένταυτφ άποκατασταίνεσαι Βασίλειον, βασιλευομένη 
άπό τόν "Οθωνα καί τήν ’Αμαλίαν. 2) ‘Ο "Αγγελος προσφέρει 
τούς στεφάνους. 3) Τό ‘ΙερατεΤον καί δλος δ λαός κάμνουν 
δοξολογίαν, λέγοντες' Δοξασμένος νά είσαι. Κύριε, διά τήν 
νεκρανάστασιν δπού εκαμες εις ημάς. Ζήτωσαν αι εύεργέτριαί 
μας Δυνάμεις καί οί Βασιλείς. 4) ‘0 αΰτοκράτωρ πασών τών
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Ρωσσιών Νικόλαος, η Βασίλισσα της Μεγάλης Βρεττανίας Βικτω
ρία καί 6 Βασιλεύς της Γαλλίας Φίλιππος καί ό Βασιλεύς μας
*Οθων Α' μετά της Βασιλίσσης μας Αμαλίας όμού καί η Πα-
* ,.65 τρις" .

Στην εικονογραφία αυτή εκφράζεται η θεολογική αντίληψη 
για την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας^6.Χαρακτηριστική εί
ναι η χρήση του όρου "Παντοκράτωρ", με τον οποίο ήθελε να67 -δείξει τον πραγματικό βασιλιά των πάντων, που έφερε τη νε
κρανάσταση στο υπόδουλο Γένος. Η θεία Πρόνοια φώτισε τις 
τρεις Μ. Δυνάμεις να επέμβουν την κρίσιμη στιγμή της εθνε
γερσίας (ναυμαχία Ναυαρίνου) και να αναδείξουν το νεοελλη-

68 - *■ νικό κράτος σε βασίλειο . Επίσης με τη στέψη των βασιλιά
δων από τους αγγέλους εκφράζει τη βυζαντινή αντίληψη για 
την ανάληψη συγκεκριμένης αποστολής από το θεό.Σ1αυτό συνη
γορεί και η παράσταση του Όθωνα με την αυτοκρατορική ενδυ
μασία του Βυζαντίου, σε αντιδιαστολή με τους βασιλιάδες της 
Ευρώπης που φέρουν τη "φράγκικη" ενδυμασία^. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι ο Όθωνας, ήδη από το 1836, είχε φορέσει την ελ
ληνική ενδυμασία με τη φουστανέλα και ο Μακρυγιάννης που
είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ του πρόσφερε ένα ζευγάρι σανδά-

70 - ,λια . Είναι φανερό ότι, με την προτίμηση της βυζαντινής
ενδυμασίας στην απεικόνιση τουΌθωνα, ήθελε να εκφράσει την 
αντίληψή του ότι το νεοελληνικό κράτος αποτελούσε τη συνέ
χεια του Βυζαντίου. Επίσης, μόνο ο Όθωνας εικονίζεται να

, ,71 , „έχει στο περιλαίμιό του σταυρό .Ενδεχομενως, ήθελε να δεί
ξει την αποστολή του από το θεό για την υπεράσπιση της Ορ
θοδοξίας που δοκιμαζόταν από τις ενέργειες των άλλων βασι
λιάδων, αφού δεν εμπιστευόταν ούτε και το βασιλιά της ορθό, 72 , *δοξης Ρωσίας. Παρα τις επικρίσεις του για την υποβολιμαία
πολιτική των Μ. Δυνάμεων στον αγώνα της εθνεγερσίας , ανα
γνώρισε την προσφορά τους για την ανάδειξη του νεοελληνικού 
κράτους σε βασίλειο και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του.

Η δεύτερη εικονογραφία του επιγράφεται: "Πτώσις τής
Κωνσταντινουπόλεως" και στη λεζάντα φέρει τα σχόλια:"1)Κων- 
σταντινούπολις. 2) Στρατόπεδον καί σκηναί τού Σουλτάνου. 3)
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‘Ο Σουλτάνος επί του Θρόνου. 4) Οι Σωματοφύλακες του. 5) Τό 
ιερατεΐον καί οΐ προύχοντες του προσφέρουν δώρα. 6) ‘Ο Σουλ
τάνος διά του ΰπασπιστοΰ του αποκρίνεται’ "Δέν δέχομαι δώ
ρα, διότι σάς έκυρίευσα μέ τήν σπάθην μου". 7) Προστάζει 
καί τούς βάζουν εις τόν ζυγόν. 8) Οι γενναίοι καί φιλοπά- 
τριδες δέν έδέχθησαν τόν ζυγόν, αλλά κατέφυγον εις τά ορη, 
επάνω εις τά όποια έτσλαιπωροΰντο τόσους αιώνας, εως οτου 
διά θείας δυνάμεως καί διά συνεργείας τών Φιλελλήνων δυνά
μεων άπήλαυσαν τήν ανεξαρτησίαν των. 9) Είδοποιε"! τόν Σουλ- 
τάνον οτι οί "Ελληνες κατέφυγον εις τά δρη. 10) ‘Ο Σουλτά
νος διορίζει στρατεύματα πρός καταδίωξιν αυτών. 11) ‘Η Ελ
λάς στερηθείσα τάς τιμάς καί τήν δόξαν της αλυσοδεμένη,δει
κνύει τόν τύραννον. 12) Μετά πολλούς αιώνας Ρήγας ο Βελε- 
στινλής σπείρει τόν σπόρον τής έλευθερίας εις τούς "Ελληνας 
καί τούς ένθαρρύνει, οδηγών αυτούς τόν τρόπον τής άπελευθε- 
ρώσεώς των. 13) Οι “Ελληνες ένθουσιασθέντες καί ένθαρρυνθέ- 
ντες από τούς λόγους του Ρήγα, ελαβαν τά οπλα υπέρ τής έ- 
λευθερίας"^4 .

Η παράδοση για την άλωση της Κωνσταντινούπολης διατη
ρήθηκε ζωντανή στη μνήμη του Γένους και με θρύλους και χρη
σμούς έθρεψε την ελπίδα της ελευθερίας κατά την πολύχρονη 
σκλαβιά.Ήδη, με τις χαλκογραφίες στα διάφορα έντυπα που
κυκλοφορούσαν κατά τον 19ο αιώνα, η τοπογραφική μορφολογία

* 75 * *· *· *της Κωνσταντινούπολης ήταν αναγνωρίσιμη' ακριβώς αυτό το
στερεότυπο χρησιμοποιήθηκε στην εικονογραφία. Η αντίληψη
του Μακρυγιάννη ότι ο Σουλτάνος δεν αποδέχτηκε την προσφορά
δώρων από τους ιερείς και τους άρχοντες, δεν πρέπει να θεω-

* 76 * *ρηθεί ως παραποίηση της ιστορικής αλήθειας. Ασφαλώς, ο
Σουλτάνος αποδέχτηκε τις υπηρεσίες των Φαναριωτών και τους 
πρόσφερε υψηλά αξιώματα, όπως επίσης φρόντισε και για τη 
διατήρηση του Πατριαρχείου με σκοπό να το χρησιμοποιήσει 
κατά την άσκηση της εξουσίας του. Ωστόσο, η αναφορά του Μα
κρυγ ιάννη ενδεχομένως να σχετίζεται με τη γνωστή ενέργεια 
του Μέγα Δούκα Λουκά Νοταρά, που προσπάθησε με πλούσια δώρα 
να εξευμενίσει την οργή του Μωάμεθ Β'και να κερδίσει την ε-
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*· 77λευθερία του. .
θαυμάσιος είναι ο χαρακτηρισμός "μαγιά της λευτεριάς" 

που απέδωσε στους κλέφτες, οι οποίοι κατέφυγαν στα βουνά 
και μάχονταν τόσο τους Τούρκους κατακτητές, όσο και τους 
τύραννους Τουρκοκοτζαμπάσηδες. Αυτοί οι αγωνιστές διατήρη
σαν την ελπίδα της ελευθερίας "ξυπόλυτοι καί γυμνοί τόσους 
αιώνες είς τά βουνά κ’ ερημιές νά μην χαθρ, καί σκότωναν οί 
τύραγνοι καί οί τουρκοκοτζαμπασήδες εναν άπό αυτούς καί γέ- 
νονταν δέκα. Καί είχαν συντρόφους ολοι αΰτεΤνοι τ’ άγρια
θερία καί φείδια, όπου συνκατοικούσανε μαζί, καί προστάτη* - , 78μόνον τόν θεόν" .

Η παράσταση του Ρήγα Φεραίου ακολουθεί τη στερεότυπη' , , , , 79απεικόνιση του και είναι αναγνωρίσιμη στην εικονογραφία .
Ο Μακρυγιάννης πίστευε ότι ο Ρήγας είχε αναλάβει από το θεό* * *80 * την αποστολή για την εθνική και θρησκευτική αφύπνιση του
Γένους' "παρά θεου διά τού Ρήγα Βελεστινλή προορισθεισαν* 5 * 81 * ϊ *τής ‘Ελλάδος άνάστασιν" . Τον χαρακτήρισε ως "άγαθό παιδί 
τής πατρίδος, καί βαστάγει ενα σακκουλάκι μέ τόν σπόρο τής~ * * a * * * 82 *λευτεριάς καί σπέρνει αυτόν τόν σπόρον" και τον πρόβαλε* * 83 * * * *ως ηθικό σύμβολο του αγώνα.Όπως ο ίδιος αναφέρει, πληρο
φορίες για το έργο και τη θυσία του Ρήγα, του "πατέρα τής 
λευτεριάς", έλαβε από το Λουκά Λιονταρίδη που ήταν από τα 
πρώτα μέλη της Φιλικής Εταιρείας®^.

Οι υπόλοιπες εικονογραφίες από αριθ. 3 μέχρι και 23* * - * 85 *περιγράφουν τις μάχες του απελευθερωτικού αγώνα , ενώ στον
αριθ. 24 εικονίζεταί: "‘Η ‘Ελλάς κρατεί στέφανο είς τό χέρι 
της καί στεφανώνει δλους τούς Φιλέλληνας' καί είναι γραμμέ
να δλα τους τά ονόματα ζωντανών καί σκοτωμένων, δσοι ήρθαν 
είς τήν πατρίδα κι’ άγωνίστηκαν"®6.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ψηφιδωτό που κατασκεύα
σε στην αυλή του κατά το 1839. "’Αφού τελείωσε ο ζωγράφος 
άπό τά κάδρα, τότε έστρωσα ενα μέρος του περιβολιού μου μέ 
πετραδάκια τής θάλασσας άσπρα καί μαύρα. Ζωγράφισα πρώτα ε
ναν κύκλο καί γύρα ήταν λόνχες. Αυτός ό κύκλος ήταν η πα
τρίδα, οποΰταν τρογυρισμένη μέ τής λόνχες τής τυραγνίας
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τόσους αιώνες. Παρακάτου είναι ενα σκυλί ζωγραφισμένο' εί
ναι ό πιστός ό Έλληνας, όπου φύλαγε τήν λευτεριά τής πα
τρίδας του τόσους αιώνες νηστικός καί γυμνός είς τά χιόνια, 
σάν εκείνο τό καλό σκυλί όπου φυλάγει τά πρόβατα άπό τό λύ
κο. Παρακάτου είναι δυό τραγόπουλα καί πολεμούν' ετζι μάθαν 
τήν πολεμική καί οί Έλληνες νά λευτερώσουν τήν πατρίδα 
τους. Παρακάτου είναι μιά άλαφίνα, βυζαίνει τ’ άλαφάκι της' 
δταν εχωμεν ομόνοια, ετζι μάς βυζαίνει κ5 εμάς ή πατρίδα 
μας. Παρακάτου είναι ενα τρανό λιοντάρι καί τό τρώγει ενα 
λυκόπουλο* μέ τήν δύναμιν τού θεού ετζι φάγαμεν τόν Τούρκο. 
Παρακάτου είναι ενα δέντρο φορτωμένο καρπόν κ’εχει ενα σακ- 
κουλάκι ενας δυστυχής Έλληνας οπού πολεμάγει νά μαζώξρ τόν 
καρπόν των αγώνων του καί τόν χτυπούνε οί κακές άβδέλλες. 
Τούς λέγει 6 Έλληνας' "Φεύγατε άπό τόν καρπόν τού δέντρου 
μου' μοΰ τό τρογυρίσατε - θά σάς τζακίσω τά πόδια". Παρακά
του είναι ενας άλλος Έλληνας γενναίος, καλά αρματωμένος' 
φυλάγει βάρδια διά τήν λευτεριά τής πατρίδας του, οπού λευ
τέρωσε μέ τό αίμα του. νά μήν τολμήσρ νά τήν πειράξρ κανέ
νας. Παρακάτου είναι ενα τρανό λιοντάρι κ’ εχει τά νύχια 
του ρίξρ είς τόν δυστυχή άπάνου 1σ εναν Έλληνα καί θά τόν 
ξεκλούσε. Προσκαλέστη τόν θεόν καί μέ τήν λόνχη του ό Έλ
ληνας τό σκότωσε. Παρακάτου είναι οί κολώνες τού ’Ολυμπίου 
Δ ιός καί ή Πόρτα καί τό σύβολο ή κουκουβάγια. Παρακάτου εί
ναι ενας χορός οπού γένεται' ενας μέ σκουτιά φράγκικα χο
ρεύει μ’ εναν Έλληνα...‘0 φραγκοφορεμένος θέλει τόν δικό 
του χορό, ό Έλληνας τόν δικό του καί θά μαλλώσουνε όγλήγο- 
ρα, δτι δέν μπορεί νά μάθρ ενας τού άλλου τό χορό. Παρακά
του είναι 6 Ελληνικός καί των Τούρκων ό πόλεμος καί βλέ
πεις πεζούρα καί καβαλλαρία καί πλήθος σκοτωμένους. Παρακά
του είναι οί Έλληνες οί άγωνισταί, οπού πολεμούσαν διά τήν 
λευτεριά τής πατρίδας, καταπληγωμένοι* είναι καί βόδια ζω
γραφισμένα, κάρρα, οπού κουβαλούν πέτρες, φουσκιές' καί
φκειάνουν οί άγωνισταί των νέων άφεντάδων τά σπίτια καί τά
* »,, 87υποστατικα .

Στο μωσαϊκό αυτό περιγράφει με συμβολικό τρόπο την πο
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ρεία του ελληνικού έθνους από την πολύχρονη σκλαβιά στους 
Τούρκους μέχρι την απελευθέρωση και τη συγκρότηση του νεο
ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες αγωνιστές που κατόρθωσαν με 
τη βοήθεια του θεού να αποκτήσουν την ελευθερία τους, είχαν 
όμως να αντιμετωπίσουν την ιδιοτέλεια και την αρπακτικότητα 
τόσο των ντόπιων καιροσκόπων που αναρριχήθηκαν στην εξουσί
α, όσο και τα σχέδια των Ευρωπαίων που επιδίωκαν να τους 
καταστήσουν όργανα της πολιτικής τους.Έτσι, οι αγωνιστές 
βρέθηκαν να υπηρετούν ως είλωτες τους νέους αφέντες τους 
που διαδέχθηκαν τους Τούρκους στην εξουσία. Ο Μακρυγιάννης 
ήθελε να εκφράσει την παραδοσιακή αντίληψη για την ηθική
και τη δικαιοσύνη, που ήταν διαφορετική απ’αυτή που παγιω-
' * * * 88 νόταν με την επιβολή της νέας πραγματικότητας . Χαρακτηρι-. . . , .89 . .στικη είναι η χρηση της σκηνης του χορού , με την οποία ή

θελε να εκφράσει την αντίληψή του για την πολιτισμική διά
σταση Ελλάδας και Ευρώπης, καθώς και να τονίσει την αντί
σταση του νεοέλληνα στα ιδεολογικά ρεύματα της Δύσης και ι
διαίτερα σ’αυτά που στόχευαν στη διάβρωση της Ορθοδοξίας.
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ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ" - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1· Το ενοχοποιητικό υλικό του α' τμήματος του

Το χειρόγραφο "Οράματα και θάματα" αποτελείται από 
τρία μέρη, τα οποία ο Μακρυγιάννης συνειδητά και με ιδιαί
τερη έμφαση διέκρινε . Το πρώτο μέρος (σελ.42-90) που καλύ-χ - ' - 2πτει τη χρονική περίοδο 1837 μέχρι 20 Ιανουαρίου 1845 , α
ποτελούσε τμήμα των Απομνημονευμάτων:"τά είχα τά ιδια γραμ
μένα εις τ5 αλλο τό στορικόν, κι έπειδήτις πάντοτες μέ κα
τατρέχουν, νά μήν ψάξουν τό σπίτι μου καί τά βρουν, τά ξέ-

}  ̂  ̂ , , , ,  ̂ 3 - *κλισα από κεϊ καί τά βάνω σέ τούτο" . Αυτή η εξήγηση του
Μακρυγιάννη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί λειτουργεί ως 
δίοδος για την ερμηνευτική προσέγγιση των οραμάτων του.Σύμ
φωνα μ"αυτή, 8α πρέπει να αναζητηθούν στ1 Απομνημονεύματα 
ίχνη από την αφαίρεση των σελίδων που αποτέλεσαν το πρώτο 
μέρος στα "Οράματα και θάματα".Μολονότι οι σελίδες του χει
ρογράφου των Απομνημονευμάτων δεν έφεραν αρίθμιση, ωστόσο ο 
Βλαχογιάννης διαπίστωσε ότι: "έν σελ.450 [του εντύπου] φαί
νονται άπεσπασμένα τινά φύλλα τού χειρογράφου, πιθανώς δέ 
καί αλλαχού που" .Όμως τα φύλλα αυτά δεν πρέπει να ταυτι
στούν με το πρώτο μέρος του χειρογράφου "Οράματα και θάμα
τα", γιατί στη σελ.450 ο Μακρυγιάννης αναφέρεται στα γεγο
νότα του 1849. Τα ίχνη τους πρέπει να αναζητηθούν στη σελ. 
330, όπου αναφέρει την κατά το 1837 ασθένειά του εξαιτίας 
της υποτροπίασης των τραυμάτων του, καθώς και στις σελ.370- 
427 όπου εκθέτει τα γεγονότα της χρονικής περιόδου 1843 -
1845.Όμως, ο ακριβής εντοπισμός των αποκοπέντων φύλλων πα
ρουσιάζει δυσκολίες, γιατί η διήγησή του δεν εμφανίζει κενά

, - ' , 5 -και οπως ορθα επισημαίνει ο Σμπιλιρης , τα οραματα "με την
αυτοτέλεια όμως που είχαν δινόταν η ευχέρεια στο Μακρυγιάν-



νη να τα αφαιρέσει από τα Απομν. χωρίς να παραβλάπτεται το 
περιεχόμενο και η δομή του κειμένου". Συνεπώς, η ενέργεια 
αυτή του Μακρυγιάννη δε 8α γινόταν αντιληπτή από τους μελε
τητές, εάν ο ίδιος την αποσιωπούσε.

Ασάφεια παρατηρείται και στον προσδιορισμό του χρόνου 
απόσπασης αυτών των φύλλων των Απομνημονευμάτων. Προβάλλουν 
δυο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή την τοποθετεί στο έτος 1845, 
στο οποίο αναφέρεται το τελευταίο όραμα του πρώτου μέρους, 
καθώς και το πρώτο του δεύτερου μέρους των "Οραμάτων και 
θαμάτων"^. Σύμφωνα μ5αυτή, τα αποκοπέντα φύλλα έπρεπε να 
διαφυλακτούν μαζί με τις σημειώσεις του δεύτερου μέρους που 
τοποθετούσε σε τενεκέ και έθαβε στη γη.Όμως η υπόθεση αυτή
προσκρούει στη μαρτυρία του Μακρυγιάννη που αναφέρει δυο
πηγές άντλησης του υλικού, δηλ. αυτό που απέσπασε από τα Α-

, , 7 ,πομνημονεύματα και αυτό που είχε κρυμμένο στη γη . Η δεύτε
ρη εκδοχή τοποθετεί την ενέργεια της απόσπασης μετά από την

- 8ολοκλήρωσή της συγγραφής των Απομνημονευμάτων , ενδεχομένως 
το Δεκέμβριο του 1Θ50. Αυτό διαφαίνεται στη φράση του: "ξή
λωσα δσα φύλλα ειχα γραμμένα καί τά αντιγράφω εδώ, καί αν 
εβρω καί οσα εχω χωμένα, θά γράψω καί έκεΤνα" , στην οποία 
παρέχεται η εντύπωση ότι δε μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διά
στημα ανάμεσα στην αφαίρεση και στην αντιγραφή των φύλλων. 
Η εκδοχή αυτη ενισχύεται και από το γεγονός ότι, κατά τη
σχεδιαζόμενη έρευνα στο σπίτι του από την κυβέρνηση Κωλέτ-

10 * * * τη , ο Μακρυγιάννης προσποιήθηκε την καταστροφή των Απο
μνημονευμάτων χωρίς να αναφέρει κάποια ιδιαίτερη ενέργεια 
για την απόκρυψη των προαναφερομένων φύλλων του χειρογρά
φου .

Μολονότι ο Μακρυγιάννης άρχισε το έργο της αντιγραφής
αυτών των αποσπασθέντων φύλλων την πρωτοχρονιά του 1851, ω-

* * , . 11 στόσο είχε συνειδητοποιήσει από το Μάρτιο του 1845 την α
νάγκη για τη συγγραφή ενός δεύτερου έργου που θα περιλάμβα
νε θαύματα, όνειρα και οράματα. Αυτό διαπιστώνεται από τις 
σημειώσεις που κρατούσε σχετικά με αυτό το υλικό, το οποίο 
δεν ενσωμάτωσε στ’ Απομνημονεύματα, αλλά το διαφύλαξε μέσα
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- 12 ' σε τενεκεδένιο κουτί που έθαψε στη γη . Η ενέργεια του αυ
τή ενισχύθηκε και από ένα όνειρο του 1845: "είναι καί αλλα 
πολλά άπό τήν παντοδυναμία του, τόν αφέντη μας, σημειωμένα, 
καί δποτε είναι καιρός καί εκείνα 8ά τά ιδεϊς καί θά γένουν
CI Λ Cl I > 13ολα ενα .

. 14 - * - * *0 Σφυρόερας διατύπωσε την άποψη,ότι το ονειρικό αυτό
υλικό δε μπορούσε να στοιχειοθετήσει κατηγορία εναντίον του 
Μακρυγιάννη και η αφαίρεσή τους έγινε για να διαχωριστεί το 
ιστορικό από το μη ιστορικό στοίχε ίο. Όμως ο ίδιος ο Μακρυ- 
γιάννης παρέχει διαφορετική αιτιολόγηση σ5 αυτή του την ε
νέργεια: "οι κατάσκοποι πάντοτες μέ προσέχουν καί μέ
κατακρένουν εις τούς άνωτέρους τους κατά τήν θέλησίν τους, 
διά νά βρίσκουν τά νιτερέσια τους καί τήν εύκή αύτεινών, 
καί γύρευαν νά μου κάμουν κατ' οικον ερευνά' καί νά μην 
ιδούνε αυτά, ξήλωσα δσα φύλλα είχα γραμμένα καί τά
3 , 3 - 1 5  * * , , ,αντιγράφω εδώ" . Εάν, πράγματι, αυτό συνέβηκε τα τέλη του 
1850, τότε ο κατατρεγμός του πρέπει να αποδοθεί στη μυ
στική εταιρεία που σύστησε το 1848 με σκοπό την προάσπιση
της πατρίδας και της θρησκείας, καθώς και την απελευθέρωση

16των υπόδουλων στους Τούρκους ομογενών .
Άραγε, ποια στοιχεία του πρώτου μέρους των "Οραμάτων 

και θαμάτων" θεώρησε ο Μακρυγιάννης ως επικίνδυνα, αφού τα 
ίδια πρόσωπα και γεγονότα αναφέρονται και στ3 Απομνημονεύ
ματα; Ο Σμπιλίρης παρατηρεί ότι το "ενοχοποιητικό στοιχείο 
για το Μακρυγιάννη σχετίζεται με τον τρόπο παρουσίασης των
γεγονότων και όχι με την ουσία τους που παραμένει η
* 17 * - s - *ίδια" . Πράγματι, όπως στΑπομνημονεύματα εφαρμόζει αυστη
ρή κριτική στις ενέργειες των πολιτικών προσώπων, το ίδιο 
πράττει και στα "Οράματα και θάματα" με τη διαφορά, όμως, 
ότι μέσα από τις ονειρικές και οραματικές εικόνες εκφράζε
ται η δυσαρέσκεια του ίδιου του θεού και προεξαγγέλλεται η

' ' * 18 * *■ τιμωρία των επίορκων πολιτικών .'Ετσι, τα ενοχοποιητικά
στοιχεία θα πρέπει να αναζητηθούν στο όνειρο κάποιου αγωνι
στή, που είδε.· "τόν βασιλέα μας καί βασίλισσά μας κατάμαυ- 
ρους, καί παρουσιάστη ενας μεγάλος γκρεμνός καί κρεμάστηκαν
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καί οί δυό καί δέν μπορούσαν οΰτε απάνω νά κολλήσουνε οΰτε
, , 19 - - -κάτω' καθόταν κρεμασμένοι" . Επίσης, στο όνειρο που αναφέ

ρεται στη θεία δίκη των πολιτικών, όπου: "'0 θεός νεκρώνει 
καί οργίζεται τόν Μαυροκορδάτο καί Κωλέττη καί οπαδούς του 
καί συντρόφους του δλους. Καί πήραν δλοι εναν κατήφορον καί
πήγαιναν δλοι κάτω, δσ’ ήταν είς τό αριστερόν μέρος δλους

, , , 20 - μέ αυτούς, πέφταν άπό κείνον τόν γκρεμνόν" . Ιδιαίτερα για
τον Κωλέττη και για τον Τζαβέλα, η Παναγία προεξάγγειλε τη 
συγκεκριμένη τιμωρία τους: "δέν θά προφτάσει ό Κωλέττης νά 
κάμει τούς κακούς του σκοπούς, καί δ Τζαβέλας θά ίδεΊ! τό 
σπίτι του καί εσύ δόξαζε τόν θεόν καί θά τούς ίδεΐς" .

Ωστόσο, τα όνειρα και τα οράματα του πρώτου μέρους δεν 
περιορίστηκαν μόνο στη θεία καταδίκη των ενεργειών της κυ
βέρνησης σε θέματα θρησκείας και κοινωνικής δικαιοσύνης,
αλλά επικύρωσαν και καταξίωσαν τους αγώνες του Μακρυγιάν-

22 <■ - '23 - -νη , ο οποίος αναδείχτηκε σε εκλεκτό του θεού με αποστολή
την ολοκλήρωση του σχεδίου της νεκρανάστασης και θεμελίωσης 
του νεοελληνικού κράτους. Αυτό διαπιστώνεται και από την ε
ντολή που του έδωσε ο Χριστός σε όνειρο: "Καί τότε εΐχε ενα 
πλήθος γράμματα τυλιμένα καί μου τά 3δωσε καί μου είπε: Νά
τά μεράσεις δλα εις τόν λαόν, σέ προστάζει δ θεός, καί νά 
μήν φοβάσαι κανέναν' δποιον δ θεός φυλάγει, άνθρωπος δέν 
μπορεί νά του κάμει τίποτας, καί δσα φκιάνει 6 θεός, άνθρω
ποι δέν μπορούν νά τά χ α λ ά σ ο υ ν ε . Στο σημείο αυτό αποκα-
- - 25 - ,λύπτεται ο προφητικός ρόλος του Μακρυγιαννη για την μετα

φορά των μηνυμάτων του θεού στο λαό. Μάλιστα, έλαβε πολλές 
φορές τη διαβεβαίωση του θεού για την προστασία του σ’αυτή 
την αποστολή: "Μου λέγει ή χάρη της καί οί άγιοι: ’Αδύνατο 
τό σπίτι σου' δ αφέντης σέ προφυλάγει καί στέλνει δλους ε
μάς, δτι αυτό οπού εγινε είναι θέληση τού άφεντός μας, δτι 
του μόλυναν τό άθώον του τό πλάσμα, καί εσένα αδίκως σέ κι-
ντύνεψαν καί σέ κιντύνεύουν, καί διά τήν αδικία σέ προσέχο-

26μεν κατά διαταγήν τού άφεντός μας" .
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα όνειρα και τα ορά

ματα ο Μακρυγιάννης κατείχε κεντρική θέση και τα περισσότε-
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' - - 27ρα προανάγγειλαν τους κινδύνους που διέτρεχε π θρησκεία ,
 ̂ 28 * , , * η πατρίδα , αλλά και ο ίδιος από τους πολιτικούς του αντι

πάλους' "Είναι ό αφέντης μας καί ή κυρά Θεοτόκο' 9ά πάμεν 
έμεϋς ολοι εις τό σπίτι τού Μακρυγιάννη, καί έλα καί έσύ 
κοντά μας νά σου τό δείξομεν' καί νά πας την αυγή μπονόρα
νά τού εΙπεΤς, είς τό τραπέζι οπού 9ά τόν καλέσουν νά μην

.. , , , 29 - -πάγει, οτι 9ά τον φαρμακώσουνε" . Αυτη η αντίληψη για την
ανάδειξή του σε εκλεκτό του θεού ενισχύ9ηκε και από την ε
μπειρία της θεοπτίας. που απέκτησε την ημέρα της γιορτής 
του στις 7 Ιαν. 1845: "Ξημερώνοντας τού ά-Γιάννη αξιώθηκα 
νά ιδώ τήν νύχτα μέ τά μάτια μου τήν αγίαν Σωτήρω (αδελφοί 
αναγνώστες, δέν μπορώ νά σάς περιγράψω αύτείνη τήν ώραιότη 
καί τήν μεγάλη λάψην' τήν νύ-χτα εις τήν κάμαρη μου ειδα αυτό 
καί εφεξε δλος 6 τόπος' αλλο. αδελφοί. νά τό Βλέπει δ 
άνθρωπος καί αλλο νά τό γράφει). καί δ μονογενής. ή χάρη 
της καί ολοι οι άγιοι, δέν έλειπε κανένας, καί πήγαν εις 
τήν σάλα καί εις τά εικονίσματα πρώτα, καί εύτύς δπού πήγε 
είς τήν σάλα ευλόγησε τόν στύλον καί τόν πολυέλαιον καί εύ
τύς άναψαν δλα τα ωώτα.κσί λέγει τρεΤς φορές: Γιάννη, Γιάν
νη, Γιάννη, είναι δ στύλος τής πατρίδος σου καί τής
η - ' 3 Γ ' ,,30θρησκείας σου και εδικος σου .

Ασφαλώς, αυτές οι αντιλήψεις του Μακρυγιάννη για την 
ανάδειξή του σε εκλεκτό του θεού και για τη 9ε ία δίκη των 
πολιτικών του αντιπάλων. αποτελούσαν ικανά ενοχοποιητικά 
στοιχεία για τον κατατρεγμό του από την κυβέρνηση. Εντύπωση 
προξενεί το γεγονός, ότι δεν απέσπασε από τ’ Απομνημονεύμα
τα όλα τα όνειρα που σχετίζονταν με την επανάσταση της 3ης

* * ' 31 * * *Σεπτ. 1843, αλλά μόνο δύο . Από τη μελέτη των τριών ονεί
ρων των Απομνημονευμάτων, που τα είδε ο ίδιος, διαπιστώνε
ται η παρουσία του Μακρυγιάννη ως ηγέτη του λαού, ο οποίος 
μέσα από συμβολικές εικόνες ενθαρρύνεται στην εφαρμογή του 
σχεδίου του για τον εξαναγκασμό του Όθωνα σε παραχώρηση 
του Συντάγματος - "θά δέσουμεν τόν Βασιλέα μέ νόμους" -
και λαμβάνει τη διαβεβαίωση για την επιτυχία του κινήμα-

33 * * - *τος . 0 ίδιος τα ερμήνευσε ως αποκάλυψη του θελήματος του
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θεού: " ό Βασιλέας καί οι σύντροφοι του τούς τυφλώνει δ θε-
34 * * 'ός καί κοιμώνται" . Αντίθετα, τα δυο όνειρα που απέσπασε

35 ' * 'στα "Οράματα και θάματα"' τα είδαν κάποιοι αγωνιστές, στους
οποίους αποκαλύφτ-ηκε τό θέλημα του θεού για την προστασία 
του Μακρυγιάννη από τα δόλια σχέδια των αντιπάλων του. Συ
νεπώς, τα ξεχώρισε από τ’ άλλα όνειρα των Απομνημονευμάτων, 
γιατί εξέφραζαν την ιδιαίτερη εύνοια του θεού στο πρόσωπό 
του .

Μολονότι, στ’ Απομνημονεύματα αναφέρει πολλά γεγονότα
διάσωσής του με την ευεργετική επέμβαση της Πρόνοιας του 

3 6θεού , ωστόσο απέσπασε μόνο τις θαυματουργικές θεραπείες
* * 3*7 * - 38που συνέβησαν στον ίδιο . στην οικογένειά του και σε προ

* * 38 * * -στατευόμενα μέλη του . κατά τη χρονική πεοίοδο 1837-1845.
Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση, ότι όλα τα θαυμαστά γεγο
νότα που αφηγείται στ3 Απομνημονεύματα διενεργήθηκαν από 
την Πρόνοια του θεού. ενώ τα θαύματα που προσάρτισε στα "Ο
ράματα και θάματα" πραγματοποιήθηκαν με τη χάρη της Παναγί
ας της Τήνου. Δεν 8α ήταν υπερβολή, η διάκριση αυτή να απο
δοθεί όχι μόνο στην ονειρική και οραματική συναναστροφή του 
με την Παναγία που παρατηρείται σ' όλη την έκταση του -χει
ρογράφου, αλλά και στην απορριπτική στάση που τηρούσαν προς
το πρόσωπο της Θεοτόκου οι προτεστάντες ιεραπόστολοι
/ΤΓ , 40 τ ι* ■*> 41 ~ 4 2 ι-ρ '(Κινγκ) , ο Καίρης και ο Σοφιανοπουλος . Την ερμηνεία
αυτή ενισχύει και η μαρτυρία του Μακρυγιάννη, που αναωέρε- 
τσι στην απαγόρευση του Κωλέττη για τη διάδοση των θαυμάτων 
που συνέβησαν το 1846 στην Παναγία της Τήνου: "Καί γιάτρε
υε εκείνη τήν,χρονιά σεληνιασμένους, στραβούς, γκαβούς, τό
σες άστένειες. Ή  εξουσία μας δέν θέλει νά λένε τίποτας δι’ 
αυτά, δτι δ Κωλέττης φκιάνει φραγκομανάστηρα καί εκκλησίες
αύτεινών καί σκολειά, νά μας κυβερνήσει ως παπιστάνος καί
31 C 3 , . 43δχι ως ορθόδοξος χριστιανός" .

0 Μακρυγιάννης δεν περιορίστηκε μόνο στα ονειρικά τα
ξίδι άσπρος την Παναγία της Τήνου, αλλά την επισκέφθηκε

45 <· .στις 11 Σεπτ. 1844 για να εκπληρώσει το τάμα του για τα
θαύματα που συνέβησαν στον ίδιο και την οικογένειά του. Πα-
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ρέμεινε εκεί είκοσι τρεις ημέρες και κατά τη νυκτερινή προ
σευχή του μέσα στο ναό είχε την εμπειρία ενός θαυιααστού γε
γονότος: "αΑμα πήγα νά άνασπαστώ. κάνει εναν χτύπον ή εΐκό-
να, οπού δέν μπορώ νά σάς τόν παραστήσω . Στην “αμαρτωλή" 
προσευχή του χαρακτήρισε τα θαύματα της Παναγίας της Τήνου 
ως τεκμήρια για να δοξάζεται ο θεός και για να πειστούν οι 
άπιστοι της κυβέρνησης' "σώσε, Κύριε, δλους, δώσε, Θεοτόκο, 
τήν υγείαν, οσοι παθόντες έρχονται εις τήν χάρη σου. Βαγγε
λίστρα μου, διά νά δοξαστεί 6 πανάγαθος θεός καί ή βασιλεία 
του, νά πιστέψουν οι τύραγνοι, οι άπιστοι καί οι άδικοι, 
καί νά ιδούνε τί εστί θεός παντουργός καί ή βασιλεία του"^Τ
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, * * * * 52περίοδο των εργασιών της Α'Εθνικής Συνέλευσης (1844) ,στις
ταραχές που είχε υποκινήσει ο Καλλέργης στην Πλάκα της Αθή-

53 . - 54 .νας . στις εκλογές του Άυγουστου 1844 , στις διενέξεις
. , .55 . . .που είχαν ξεσπάσει στη Βουλή , καθώς και από την εταιρεία, , , 56 ,που σχεδίαζε τον εξολο8ρευμό των σεπτεμβριανών και από την

* * 57 a - *κυβέρνηση Κωλέττη . Γι’ αυτό και η διαβεβαίωση για την
προστασία του από το θεό παρουσιάζει έντονη συχνότητα:
"Γιάννη, είδες καί βλέπεις τόσα. καί τόν ίδιον θεόν καί τόν
μονογενή του καί τήν μητέρα του καί δλους τούς αγίους νά
είμαστε διαταμένοι νά σέ φυλάμε νύχτα καί ημέρα, οπού ήσου-

 ̂ , , * 3 , * C 3 * 58νε χαμένος μιλεούνια φορές καί έσύ καί ή ’κογένεια σου" .
Τα πρώτα ίχνη για την ανάδειξη του Μακρυγιάννη σε ε-
. . . .59 .κλεκτό του θεού με μεσσιανική αποστολή διαφαίνονται στο

ονειρικό ταξίδι του στην Παναγία της Τήνου (1 Δεκ. 1S44). 
όπου ευλογήθηκε μαζί υε τη σύζυγό του: "σκεπασμένος μέ ε
κεί! νο τό χρυσό σκέπασμα, καί ή χάρη της μπροστά, καί κοντά 
εγώ εις τήν χάρη της. καί κοντά μου ή γυναίκα μου, καί οί 
δύο άγιοι διαβάζοντας μάς φέραν τρεΤς γύρες, καθώς γένεται
c 60ή παντρειά" . Αργότερα, σε όνειρο, οι άγιοι πρόσωεραν στη

61σύζυγό του Αικατερίνη Σκούζε τα βασιλικά δώρα: "μιά χουσή
ποδιά τής γυναίκας μου μέ κλώσια χρυσά ολόγυρα καί ενα ζευ
γάρι σκουλαρίκια, έλαμπαν, καί μέ σταυρόν"62. Με περισσότε
ρη ευκρίνεια εκφράστηκε η μεσσιανική του αποστολή σε όνειρο 
της 24ης Δεκεμβρίου 1844: "Τότε ό χουσοφορεμένος καί ή Θεο
τόκο καί οί άγιοι καί εγώ μέ τόν σταυρόν καί δλος ό λαός 
μάς πήρε καί πήγαμεν σ’ ενα ψηλό μέρος, καί έκεΊ ήταν ενα 
λαμπρό παλάτι. καί βλόησε ολους.... Καί τότε είχε ενα πλή
θος γράμματα τυλιμένα καί μου τά 1δωσε καί μου είπε: Νά τά
μεράσεις δλα είς τόν λαόν, σέ προστάζει ό θεός. καί νά μήν

63φοβάσαι κανέναν" . Σε όνειρο του 1845, τον στεφάνωσε ο 
ίδιος ο θεός μέσα στη μητρόπολη της Αθήνας: "πήγαμεν είς
τήν ‘Αγία Ειρήνη, καί είχε ενα λαμπυρό στεφάνι καί μου τό 
εβαλε τρεΤς φορές είς τό κεφάλι μου καί έκαμα τρεΊς μετά
νοιες, καί μέ τό ίδιον στεφάνι μέ σταύρωσε τρεΤς φορές καί 
τό πήγε μόνος του μέσα είς τήν άγιοτράπεζα, καί ήτον μιά
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λαμπρά παρουσία καί ελαμπεν δλος δ τ ό π ο ς . Σε όνειρο της
18ης Μαρτίου 1845 του πρόσφεραν ένα στεφάνι με τρία λαμπρά

^  65πετραδια .
Στις 15 Μαρτίου 1845, σε όνειρο, χαρακτηρίστηκε ως ση

μαιοφόρος που 3α σήκωνε το μεγάλο σταυρό στην επιτροπή που 
8α διόριζε ο θεός, "οταν ερθει ή ώρα", για την τιμωρία των 
επίορκων πολιτικών^. Τη διαβεβαίωση αυτή έλαβε και από έ
ναν καλογερόσχημο Ιωάννη, ο οποίος τον επισκέφθηκε στις 20 
Δεκεμβρίου 1849 και του είπε: "'0 αφέντης μας μου είπε νά 
3ρθω εδώ διά σένσν, πρώτα νά μήν λυπάσαι, καί δταν είναι ή 
ώρα του, είσαι σημαιοφόρος εσύ καί 8ά σέ ακολουθήσουνε πολ
λοί, καί δ σταυρός όμπρός"^. Το Πάσχα του 1846 χαρακτηρί
στηκε. σε όνειρο, ως πρόδρομος της επιτροπής του θεού6®, 
ενώ αργότερα σε όραμα είδε το διορισμό κάποιου γενειοφόρου 
γέρου ως προέδρου της επιτροπής . Αυτόν τον τίτλο του προ
έδρου της επιτροπής του θεού τον έφερε ο καλογερόσχημος Ιω
άννης, ο οποίος διηγήθηκε στο Μακρυγιάννη ότι ο θεός τον
, , , , - 70 -είχε στέψει στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης .Επίσης,

αυτός έλαβε τη "μεγάλη κορόνα" που είχε υποσχεθεί ο θεός να
τους δώσει κατά την απελευθέρωσή τους από τους "άναθεματι-

, , 71σμένους" πολιτικούς .
Σε όνειρο στα τέλη του 1846, επισκέφθηκε μαζί με το 

Χριστό και τη Θεοτόκο τις επαρχίες του κράτους και σε κάθε 
περιοχή άλειψαν με μύρο τρία νεογέννητα παιδιά, κατόπιν 
βγήκαν έξω από τα όρια του νεοελληνικού κράτους και επισκέ- 
φθηκαν τον τάφο του νεομάρτυρα Γεωργίου των Ιωαννίνων. Στη 
συνέχεια έλαβε μέρος σε δεύτερο ονειρικό ταξίδι: "μέ πηρε δ
αφέντης καί 6 Χριστός, καί πήγαμεν πρώτα εις τόν “Αγιον Τά
φο, υστέρα εις τήν Σερβογοργαρία καί Βλαχιά, καί εις τήν

- a - ' 72‘Αγια-Σοφιά, εις τήν Κωνσταντινούπολη" -
Τα όνειρα και τα οράματα αραιώνουν στη χρονική περίοδο 

1847-1851 και παρουσιάζουν μεγάλη έξαρση στο χρονικό διά
στημα 9 - 1 8  Μαρτίου 1852. Σύμφωνα με την οραματική του ε
μπειρία στις 16 Μαρτίου 1852, τοποθετήθηκε στα δεξιά του

 ̂ ,  ̂ a ,73 - *θεού και η σύζυγός του στ3 αριστερά . Στπ συνέχεια, "πέρα-
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σε ό Χριστός παρέκει. πλησίον εις την Θεοτόκον, καί άφησε 
τόν θρόνον σδειον αυτόν, καί εις τό δεξιόν του αωεντός μας 
μ1 έβαλαν εις τόν θρόνον δπου κάθεταν δ Χριστός, καί εύτύς 
κατέβη ολίγον αυτός δ θρόνος από την γραμμή του άφεντός καί 
του Χρίστου καί της Θεοτόκος. Σηκώνεται δ αφέντης μας καί δ 
Χριστός καί η Θεοτόκο καί ολοι οι άγιοι καί μέ βλόγησαν 
τρεις φορές' καί τότε βγαίνει την κορόνα του από τό κεφάλι
του δ αφέντης μας καί μου την βάνει, καί μου δίνει καί τόν
σταυρόν δπού 3χε εις τό χέρι του μέ τό φί καί μου τόν δίνει 
εις τό χέρι μου τό δεξί μέ τό δεξί του χέρι"/4. Μετά από τη 
στέψη και την ενθρόνιση του ως βασιλιά του νεοελληνικού 
κράτους, του πρόσφεραν λαμπρό σπαθί, τον στεφάνωσαν, τον
κοινώνησαν με λαμπρό δισκοπότηρο, του προσκόμισαν τα θεοτι-
,  ̂ , - - - * 75κά δώρα και ακολούθησε η προσφορά δώρων από τους αγίους .

Με το όραμα της 17ης Μαρτίου 1852. ορίστηκε ως έδρα
της βασιλείας του Μακρυγιάννη η Κωνσταντινούπολη: "’Εσύ
Γιάννη, πίστη εις εμέ καί εις την βασιλείαν μου, καί η γε
νεά σου νά μιμηθούν εσένα, καί εις του Κωνσταντίνου τό σπί
τι είναι η κατοικία σου καί των απογόνων σου. δχι άλλου" .
Επίσης, του δόθηκε η εντολή να χρησιμοποιήσει το θησαυοό.

- 77 ' , * .που θα έβρισκε στη Θεσσαλία , για την ανέγερση εννιά ναών:
στο βασιλικό ανάκτορο, στη σπηλιά του, κοντά στο παρεκκλήσι 
του Ιωάννου του Προδρόμου, δίπλα στο σπίτι του, στη γενέ
τειρά του, στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα, στην Τρίπολη και στην

 ̂ 78 * ' ' * *Κωνσταντινούπολη . Εκτός από την επίβλεψη αυτών των έργων,
του ανατέθηκε και η μέριμνα για την απονομή της κοινωνικής
_ , ,79δικαιοσύνης στους αγωνιστές .

Στο όραμα της 18ης Μαρτίου 1852,παρουσιάστηκε καθισμέ
νος σε θρόνο στα δεξιά του Θεού Πατέρα και πλαισιωμένος από 
το Χριστό. Επάνω στο στήθος του έφερε λαμπρή γραφή που τον 
χαρακτήριζε ως αδελφό και συνέταιρο του Χριστού και ότι 
αξιώθηκε να ιδεί τη χάρη του θεού. την οποία δεν είδε και 
ούτε θα ιδεί ποτέ κανένας άλλος. Η διάκριση του αυτή αποδό
θηκε στην αρετή και στην αδιάλειπτη προσευχή του προς το 
θεό για την απελευθέρωση της θρησκείας, της πατρίδας και ο-
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* * > rv - QOλόκληρης της ανθρωπότητας από την "παϊδα του καταραμένου" . 
Επίσης, είδε: "τόν ίδιον Μακρυγιάννη έκεΤ νά βλογάει τόν
άλλον εδώ, μέ τήν κορόνα εις τό κεφάλι του καί μέ τόν λα-

ϊ * *  * * * 8 1μπρόν σταυρόν εις τό χέρι του μέ τό φί" .
Ο Μακρυγιάννης αισθάνθηκε το βάρος των ευθυνών που ε-

* 82 , , πιφορτίστηκε με τον όρκο που έδωσε, στο ίδιο όραμα, ως βα
σιλιάς του νεοελληνικού κράτους. Φοβόταν μήπως καταντήσει 
επίορκος όπως οι άλλοι βασιλιάδες, οι οποίοι μάλιστα ήταν 
και γραμματισμένοι. Γι5 αυτό ήταν διατακτικός στην ανάληωη 
τέτοιας αποστολής, αφού και ο ίδιος δεν την είχε ζητήσει: 
"θεέ τού ουρανού καί του παντός, αύτειν3 οι γραμματισμένοι. 
αύτεΊν3 οι πολιτισμένοι έκαμαν καί κάνουν αυτά τά λάθη, καί 
εγώ νά ορκιστώ καί να σέ άπατήσω, νά κάμω χερότεοα, οπού 
δέν εγω κανένα προσόντο άπ5 δσα είπα αύτεινών, καί νά γένω 
παραβάτης τού ορκου μου... Ή  παντοδυναμία σου βρίσκεις βα
σιλείς νά βάλεις εις τό πλάσμα σου' εγώ ψυχή δέν ματαβρί-- r *  * * * , 83σκω, καί τρόμαξα μέ τόσους κόπους νά σου τήν παρουσιάσω" .

Τελικά, αποδέχτηκε το βασιλικό θρόνο του νεοελληνικού
κράτους με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) 0 Χριστός να είναι 
ο πραγματικός βασιλιάς και μαζί με τη Θεοτόκο να τον καθο
δηγούν σε κάθε ενέργειά του, β) να του προσφέρει ο θεός κα
θαρότητα ψυχής.υγεία και να τον απαλλάξει από τις οικογενει
ακές φροντίδες και γ) να τον διαφυλάξει από την ιδιοτέλεια
και τη φιλαργυρία: "νά μου δέσεις τά χέρια, νά μην μαζώνουν
* 84  ̂  ̂ ^μέταλλον" . 0 ίδιος υποσχέθηκε ότι θα διέθετε το υισθό του

για την ανέγερση των ναών, για τους οποίους έπρεπε να συνει
σφέρουν όλοι: "έχουν χρέος ολη ή άνθρωπότη, οποίας θρη
σκείας καί άν είναι, νά συνεισφέρουν ολοι, νά γένουν πρός 
δόξα σου καί τής βασιλείας σου, δτι βλέπω τήν εύσπλασχνίαν
σου. καί τ' αγαθά σου καί της βασιλείας σου τά μεράζεις σέ
CI s CI 31 ;· ✓ * X 85ολους, καί ολοι εχομεν χρέος διά τά σπίτια σας" .
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κε τρομακτικά τραύματα κατά τις μάχες του 21. 0 ίδιος ο Μα- 
κρυγιάνντις μας λέει στα "Απομνημονεύματά" του ότι είχε δε
χτεί συντριπτικό τραύμα στο κρανίο κατά τη μάχη του Σερπε- 
ναξέ (ωδείου Ηρώδου του Αττικού) που του είχε ανοίξει το 
καύκαλο έτσι που "φαινόταν η πέτσα του μυαλού". Μ5 ένα τέ
τοιο τραύμα η διανοητική ισορροπία, σε συνδυασμό με τη γε-

, , - '  - - 91ροντικη αρτηριοσκληρυνση, δέχτηκε ένα σοβαρό πλήγμα" . Με
βάση αυτό το τραύμα που δέχτηκε ο Μακρυγιάννης στο κεφάλι

92 - - , - 93του , κατά τη μάχη του Σερπετζέ το 1826, ο Σιδέρης με μια
αναλυτική μελέτη υποστήριξε την εκδοχή της ψυχοπαθολογίας 
του Μακρυγιάννη, επικαλούμενος την "ύπαρξη επιληπτογόνων ε
στιών στον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου του" και σχετικές
ενδείξεις από την κοινωνική συμπεριφορά του. Ωστόσο ο Ν.θε-

' 94 ' m\/r " 'η -r- 'οτοκας επισημανε: Μα εκείνο που κρύβει μια εξαιρετική για
τον ιστορικό σημασία είναι το πώς αυτές οι παθογενείς εκδη
λώσεις μορφοποιούνται και οργανώνονται σε σημαίνοντα σύμβο
λα που μαρτυρούν νοοτροπίες διάχυτες στις υπάρχουσες νοητι- 
κές δομές".

Η εκδοχή για την ψυχοπαθολογία του Μακρυγιάννη, σύμφω
να με τις εσωτερικές ενδείξεις των κειμένων του. παρουσιά
ζει σημαντικές αδυναμίες. Η τυχ,όν αποδοχή της για το πρώτο 
και δεύτερο μέρος των "Οραμάτων και θαμάτων" (σελ.41-169) 
3α σήμαινε ταυτόχρονα και την ύπαρξη της στ3 Απομνημονεύμα
τα τα οποία γράφτηκαν παράλληλα' όμως τέτοια ίχνη παραφρο
σύνης δεν εντοπίστηκαν σ3 αυτά. Όπως αναφέρ3ηκε παραπάνω.
αυτές οι σελίδες των "Οραμάτων και θαμάτων" γράφτηκαν στα

, , , 95 ,διακα απο το 1837 και ξαναγραφτηκαν το 1851 με τη προσ8ηκη
των απαραίτητων ιστορικών στοιχείων. Δεν υπάρχουν ενδείξεις 
για την πραγματοποίηση κάποιων εσωτερικών επεμβάσεων στις 
σημειώσεις του^. Συνεπώς, η χρονική απόσταση για τη δεύτε
ρη καταγραφή του ονειρικού υλικού μαρτυρεί τη νηφαλιότητα 
της σκέψης του. Το τρίτο μέρος των "Οραμάτων και θαμάτων" 
(σελ.169-219), που αναφέρεται στην οραματική στέψη του Μα- 
κρυγιάννη ως βασιλιά του νεοελληνικού κράτους, στην τιμωρία 
του επίορκου βασιλιά Όθωνα και των πολιτικών, αποτελεί την
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, , . 97 - -προοδευτική ιδεολογική κορύφωση του πρώτου και του δεύτε
ρου μέρους. Επομένως, και στα τρία μέρη των "Οραμάτων και 
θαμάτων" παρατηρείται ενότητα ιδεολογίας, η οποία ανιχνευό- 
μενη στα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα των Απομνημονευμάτων
δεν εμφανίζει καμιά διαφορά εκτός από τον τρόπο παρουσίασης

98 ' 99 . *·της . Αυτή η ενιαία ιδεολογία που παρατηρείται και στα
δυο χειρόγραφα και περιστρέφεται γύρω από τους άξονες πα-
τρίδα-8ρησκεία κλονίζει την εκδοχή περί ψυχοπαθολογίας
του Μακρυγιάννη.

* * ' * ' 101 Ασφαλώς, ο Μακρυγιάννης αισθανόταν συχνά ενοχλήσεις
- - 102 - ' από τα τραύματα που δέχτηκε στις μάχες του απελευθερωτι

κού αγώνα. Μάλιστα κατά το 1837 κινδύνευσε να πεθάνει από
την υποτροπίαση των πληγών του και απέδωσε τη θεραπεία του

, . - 103 - -στη χάρη της Παναγίας της Τήνου . Σύμφωνα με την έκθεση
των γιατρών Τράιμπερ, Πετσάλη, Ολύμπιου και Ρόισερ την 1η 
Νοεμβρίου 1852, αποκλείστηκε η περίπτωση της διανοητικής 
διαταραχής του Μακρυγιάννη εξαιτίας του κρανιακού τραύμα
τος: "λέγομεν. δτι καί άν δέν μάς είναι δυνατόν ν3 άρνηθώ-
μεν ολως. οτι τά τοιαύτα τραύματα τής κεφαλής δύναντ3 ενίο
τε νά εχωσιν επιρροήν τινα είς τό διανοητικόν τών παθόντων. 
δέν μάς φαίνεται δμως καί πιθανόν, εξ ων μόνον εΐδομεν καί 
ήκούσαμεν, δτι τό άνω ρηθέν καί πρό τοσούτων ετών γενόμενον 
τραύμα τής κεφαλής τού στρατηγού κ. Ί.Μακρυγιάννη εχει ε-

- 3 *■ t - .  ' 3 ~ 1 04πιρροην τινα εις το διανοητικον αυτου .
Βέβαια, αυτή η έκθεση των γιατρών θα μπορούσε να θεω

ρηθεί ως προϊόν πίεσης πολιτικών κύκλων που επιδίωκαν την 
καταδίκη του Μακρυγιάννη.Όμως, με ανάλογη επιφυλακτικότητα 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι καταθέσεις των μαρτύ
ρων κατά τη δίκη του Μακρυγιάννη (1852-1853), που αναφέρο
νται σε ενδεικτικά γεγονότα της παραφροσύνης του. Σ3 αυτό 
συνηγορεί και η συμβουλή του γιατρού Αλέξ. Βενιζέλου προς 
τη σύζυγο του Μακρυγιάννη: "οτι είναι ανάγκη νά γίνρ γνωστή
ή κατάστασις αυτή του Μακρυγιάννη, διότι λέγεται εξω, οτι δ
Μακρυγιάννης ειπεν δτι θά σκοτώσρ τόν Βασιλέα καί δτι πρέ-

* * 3 * 1 0 5  * *πει νά προσκαλέσωμεν ιατρούς..." . 0 εισηγητής του Α' Δι-
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αρκους Στρατοδικείου 2. Χαρμόλαος στην έκθεσή του (1 Ιουν. 
1852) θεώρησε τις καταθέσεις των μαρτύρων, που αφορούσαν 
την παραφροσύνη του Μακρυγιάννη, ως σχέδιο για την αθώωσή 
του" "οι εχοντες συμφέρον διέδωσαν δτι δ κ. 'Υποστράτηγος 
3Ι.Μακρυγιάννης έτρελλάθη"^6. Την ίδια άποψη εξέφρασε και 
ο εισηγητής Γεννατάς: "Τέλος πάντων δτι δ Μακρυγιάννης οΰτε
φρενήρης ητο, οΰτε μονομανής, άλλ5 δτι τούτο είναι πλάσμα

. ί  - ο, ~ 107πρός αποφυγήν τής ποινής" . Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
μάρτυρες, που κατέθεσαν για την παραφροσύνη του Μακρυγιάννη
επισκέφθηκαν το στρατηγό μετά από παρότρυνση του Αλέξ. Βε-

- ■ 1 0 8  * * * νιξέλου και επικαλέστηκαν ως τεκμήρια των καταθέσεών τους
τα οράματα που είδε ο Μακρυγιάννης στα μέσα της Μ.Εβδομά-

, , 109 ,δας, δηλ. μετά από τις 26 Μαρτίου του 1852 . Μολονότι αυ
τά δε συμπεριλαμβάνονται στα "Οράματα και θάματα" που φθσ-

, , 110 , , νουν μέχρι τις 18 Μαρτίου 1852 , ωστόσο παρουσιάζουν αρ-
, , i n  _  ̂ ,κετές ομοιότητες . Συνεπώς, οι σκοπιμότητες που διαφαίνο

νται στο ανακριτικό υλικό της δίκης του Μακρυγιάννη επιβάλ
λουν την επιφυλακτική χρήση του για τη διερεύνηση της εκδο
χής περί ψυχοπαθολογίας του Μακρυγιάννη.

Αναμφίβολα, ο Μακρυγιάννης δεν αντιμετωπίστηκε από την 
κοινωνία της εποχής του ως τρελός. Αυτό διαπιστώνεται από
τα στρατιωτικά αξιώματα που έλαβε, αφού ανήλθε μέχρι του

, , 1 1 2 ,  , , βαθμού του υποστράτηγου , καθώς και από τη δράση του στην
πολιτική και κοινωνική ζωή του νεοελληνικού κράτους, όπως
μαρτυρείται από την οργάνωση της επανάστασης της 3ης Σεπτ.

1 1 3 ,  , , , ,1843 , από την ενεργό συμμετοχή του στις εργασίες της Α'
, _ ,  1 1 4 -Εθνικής συνέλευσης (1843-1844) . από την ανάδειξή του σε

, , , 115 , , , ,ηγέτη του λαου και απο τη σύσταση μυστικής εταιρείας το
1848 με σκοπό την προάσπιση της πατρίδας, της θρησκείας και

116την απελευθέρωση των ομογενών . Αλλά και μετά από την κα
ταδίκη του, ο λαός δεν έπαυσε να ιον αναγνωρίζει ως ηγέτη
του και κατά την έξωση του Όθωνα (1862) τον περιέφερε θρι-

, - , 117 ,αμβευτικα στους δρόμους της Αθήνας . Επίσης, το 1864 προ-
' 1 1 8  ' βιβάστηκε σε αντιστράτηγο και εκλέχτηκε ως πληρεξούσιος

, 119της Αττικής .
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Η ερμηνευτική προσέγγιση των ονειρικών και οραματικών 
εμπειριών του Μακρυγιάννη με την εκδοχή της ψυχοπαθολογίας 
δεν καλύπτει ανάλογες εμπειρίες του, που συνέβησαν πριν από 
τον τραυματισμό του στο κεφάλι (1826).Ήδη. σε ηλικία δεκα
τεσσάρων ετών, όπως ο ίδιος σημειώνει, είχε συνομιλίες και

- - - 120 είχε συνάψει συμφωνία με τον Αι-Γιάννη στη Δεσφίνα . Στις
μάχες που διεξάχθηκαν στους Μύλους του Ναυπλίου (1825), έ-

121 ' ~ ' λαβε σε όνειρο την προειδοποίηση για την απροσδόκητη επί
θεση του εχθρού.

Εξάλλου τα οράματα δεν αποτελούν προϊόν μόνο της ψυχο
παθολογίας' "κάθε μυστική εμπειρία δεν είναι υποχρεωτικά

<· - 122 - , σημάδι επιληψίας" . Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε και η θεω
ρία του Χάξλευ, σύμφωνα με την οποία "τα οράματα και τα ό
νειρα, που έβλεπε ο Μακρυγιάννης ήταν ....συνέπεια της βα
θιάς θρησκοληψίας του, των πληγών του και της ανεπαρκούς
δίαιτας λόγω των συνεχών και παρατεινόμενων νηστειών

123 * - - - * *του" ' . Η μειωμένη λήψη βιταμινών εξαιτίας της νηστείας ή
της ανεπαρκούς δίαιτας μειώνει την αποτελεσματικότητα του 
εγκεφάλου και συντελεί στις οραματικές εμπειρίες. Το ίδιο 
φαινόμενο παρατηρείται και με την απελευθέρωση μεγάλων πο
σοτήτων ισταμίνης και αδρεναλίνης εξαιτίας της υποτοοπίασης 
των πληγών, καθώς και από τις τοξικές ουσίες που με τη
μόλυνση εισέρχονται στο αίμα και λειτουργούν ως παραισθη-

- 124σιογονα .
Ασωαλώς, ο Μακρυγιάννης υπέφερε από τις συχνές ενο-

 ̂, , 125 , , ,χλησεις των τραυματων του και τηρούσε αυστηρά τις νηστει-
126ες του εορτολογίου της ορθόδοξης εκκλησίας. Ωστόσο, στις

περιόδους που η υποτροπίαση των τραυμάτων του έθετε σε κίν-
' * * 127 128δυνο ακόμη και τη ζωή του, όπως το 1837 και το 1849 ,

δεν αναφέρει καμιά ονειρική ή οραματική εμπειρία του. Αντί
θετα, το πιο πλούσιο ονειρικό και οραματικό υλικό παρατη-

, , , 129 - -ρείται στη χρονική περίοδο 1843-1846 , κατά την οποία ο
Μακρυγιάννης συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή, χωρίς να
αναφέρει σημαντικά προβλήματα υγείας. Μόνο στα οράματα της

, , , 130 - ,χρονικής περιόδου 9 - 1 8  Μαρτίου 1852 ήταν απομονωμένος
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στο δωμάτιο με τις εικόνες και ανέφερε πόνο στην καρδιά και
* 131 * * ' 'εξάντληση , που προερχόταν από τη νηστεία, την πολύωρη

προσευχή, αλλά και από τα συγκλονιστικά οράματα που έβλεπε:
"ό νους νέκρωσε, καί χάρηκε πρώτα καί ελυπήθη υστέρα, καί
τά μάτια αρχισαν βρύση, τό σώμα ετρεμεν. Άνάλαβα υστέρα τίς
δύναμές μου, έκατσα αρκετά μέσα, κουράστηκα καί έφυγα κι ε-

132 - '■'·πεσα ν3 αναπαυτώ" . Όμως αυτή η οραματική ενότητα αποτε
λεί την κορύφωση των προηγούμενων οραμάτων και δεν πρέπει 
να αποδοθεί αποκλειστικά στην έλλειψη βιταμινών εξαιτίας 
της νηστείας.

Στην ερμηνευτική προσέγγιση των "Οραμάτων και θαμάτων"
χρησιμοποιήθηκε και η εμπειρία της ορθόδοξης χριστιανικής

, 133 . , 13 4 . .παράδοσης . Στην Αγία Γραφή χρησιμοποιούνται,συχνά, τα
όνειρα και τα οράματα για τη φανέρωση του θελήματος του θε
ού. Ανάλογη συχνότητα παρατηρείται και στις εμπειρίες των 
Πατέρων της εκκλησίας^"*, καθώς και στους βίους των αγίων^5 
Οι οραματικές εμπειρίες του Μακρυγιάννη παρουσιάζουν ομοιό
τητες με τις αντίστοιχες της ορθόδοξης χριστιανικής παράδο-

- . „ , ,137σης. Εμφανίζονται μετά από εκτενή προσευχή . που χαρακτη
ρίζεται από τη μετάνοια, τα δάκρυα, την ανιδιοτελή αγάπη α
κόμη και προς τους εχθρούς και συνοδεύεται από πολλές γονυ-

* 138 * <* *κλισίες (1300-3300) . Επιτελούν την ίδια αποστολή για την
, , ,139 -αποκάλυψη του θελήματος του θεού και αναφέρουν το στοι

χείο της "φωτόχυσης" ° κατά τη φανέρωση του Τριαδικού θεού. 
Ωστόσο, για την παρουσία του θεού σ’αυτά τα οράματα του Μα
κρυγ ιάννη διατυπώθηκαν και αντιρρήσεις,όπως από το θεόκλητο 
Διονυσιάτη:" Άφότου ό εωσφόρος επέτυχε νά πείσρ τόν άμύητον 
εις τάς μεθοδείας του αγνόν πατριώτην καί ευλαβή χριστιανόν, 
δτι διά τών ενυπνίων όμιλεΤ μόνον ό θεός καί οι "Αγιοί του,
ή έξαπάτησίς του πλέον είναι αναπότρεπτος, εύνοουμένη μάλι-

* 1 ' /■ ' 51 141στα καί άπό μίαν λανθάνουσαν οιησιν" . Αντίθετα, ο
. . 142 . . .μοναχός Βασίλειος απέκλεισε την περίπτωση, τα οράματα

του Μακρυγιάννη να αποτελούν "απόρροια πονηρών ενεργειών".
Ασφαλώς, η διερεύνηση της προέλευσης αυτών των ονείρων και
και των οραμάτων του Μακρυγιάννη υπερβαίνει τα όρια της ι
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στορικής μελέτης και αποτελεί έργο των έμπειρων Πνευματι-
- 143 , -κων της ορθόδοξης εκκλησίας.

Όμως τα "Οράματα και θάματα" δεν πρέπει να τα θεωρή
σουμε "ώς μίαν μεταφυσικήν πεζογραφικήν πλοκήν, δπως θά ά- 
νεγινώσκομεν τόν " Άπολεσθέντα παράδεισον του Μίλτωνος", μέ 
"τάς “Υδρας καί Δράκοντας καί φαντασμάτων νεφέλας", ώς καί 
τήν "θείαν Κωμωδίαν" του Δάντη, δστις ερριπτε τούς πολιτι
κούς αντιπάλους του εις τούς εσχάτους κύκλους τής 
"Κολάσεως" .ούτε ως "πρόθεση τού συγγραφέα νά παρουσιά
σει μιά ενιαία ερμηνεία τής ιστορίας τού τόπου καί νά

. . c . a ' 145 . *διδάξει κάποια ιστορική ηθική" , μολονότι περιέχουν και
τέτοια στοιχεία. Τα όνειρα και τα οράματα δε χρησιμοποιήθη
καν από το Μακρυγιάννη για να προσδώσουν κύρος^4^στα λόγια 
και στις ενέργειές του, αλλά αποτελούν πραγματικά βιώματα 
που συγκλόνισαν και τροχιοδρόμησαν τη ζωή του. Αυτό διαπι
στώνεται από τα οράματα που κατέθεσαν οι μάρτυρες στη δίκη 
του (1852 -1853), τα οποία, αν και χρησιμοποιήθηκαν ως εν
δεικτικά της παραφροσύνης του, όμως περιέχουν συγγενικά

' > , , ,£-.14/™'στοιχεία μ αυτα που κατεγραωε ο ίδιος . Τετοιες αντιστοι
χίες παρατηρούνται στις καταθέσεις που αναφέρουν ότι: "ό
Σταυρός καί ή Παναγία περπατούν" . "λαμπάδας άναμμένας"
"εχω τόν ’Αφέντη καί τήν Κυρά καί θά τόν ι ατρεύσουν" ,

151"είναι τρεΤς Γιάννηδες" , "σταθήτε νά ΐδητε, εγώ θά φύ-
152 - ι  ' * * * ' * <■γω" , "τόν έξωμολόγησε και τόν μετάλαβε, δυό φορές μσλι-

c * * c ✓ 153 3 - * * -στα. ό ’Αφέντης καί ή Κυρά" και "εγώ τήν Παναγίαν καί
 ̂  ̂ , 3ΐ 3  ̂ 154 - -τόν Χριστόν τούς εχω εδώ" . Επίσης και η μαρτυρία του Ν.

Στεφάνι δη: "τού Ευαγγελισμού καί ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα 
σκοτώνονται μέ τ5 άλογά τους σύσσωμα εμπρός εις τήν έκκλη- 
σίαν ή είς τόν δρόμον" ,συμφωνεί με τις οραματικές εμπει
ρίες του Μακρυγιάννη: "βγαίνει ό βασιλέας μας *Οθων καβαλά
ρης, καί άλλοι μαζί του, καί γένεται σωρός μέ τ"άλογό του'
τόν πλάκωσε από κάτω τ’ άλογον κι εμεινε ξερός καί αυτός 

156καί αυτό" . Ακόμη, επαληθεύονται οι καταθέσεις των 
μαρτύρων, ότι ο Μακρυγιάννης υποχρέωνε τα μέλη της οικογέ- 
νειάς του να προσεύχονται και να κάνουν μετάνοιες και εκτός
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, , , 157 <■ -του καθορισμένου χρόνου της προσευχής -0 ίδιος σημειώνει
σχετικά: " Άφοΰ εΐδα αυτά δλα, πήρα την φαμελιά μου πρωτύ
τερα καί ολα μου τά παιδιά καί δλους μου του σπιτιού καί 
τούς είπα νά πάνε νά φέρουν τήν δοξολογίαν τους εις τόν πα- 
νάγσθον θεόν καί εις τήν βασιλείαν του μέ κόπον καί μέ 
δάκρυα, νά τόν εύκαριστήσουνε διά τήν μεγάλη του νεκοανά-
νάστασην οπού εκαμεν γενικώς διά τήν άνθρωπότη, δποιας θρη-

' ,5ΐ ,,158 ' λ 'κειας και αν είναι . Συνεπώς, τα οραματα αποτελούσαν
- 159 , ,πραγματικές εμπειρίες του Μακρυγιάννη.

Ασφαλώς, ο Μακρυγιάννης με τη συναναστροφή του σε συ
νάξεις γερόντων''' , είχε αποκτήσει πλούσια εμπειρία για την 
ερμηνεία των ονειρικών συμβόλων. Αυτό διαπιστώνεται από τα 
όνειρα που κατέγραφε στ" Απομνημονεύματα''' ̂  , τα οποία συσχέ
τισε με το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843. Η πιο παλιά μαρτυρία 
για την ονειρική προεξαγγελία της επιτυχίας των ενεργειών 
του Μακρυγιάννη τοποθετείται το 1821. Πρόκειται για το ό
νειρο του Θανάση Λιδωρίκη, ο οποίος ερμήνευσε την ονειρική 
παρουσία της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα ως σημάδι για την
επιτυχή έκβαση της αποστολής του Μακρυγιάννη στην Άρτα για

, α- * * 162 την απελευθερωση της οικογενειας του .
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αυτο συνηγορεί και η μαρτυρία του, που αναφερει οτι οι επι
σκέπτες του έρχονταν ακόμη και από τα χωριά με μοναδικό

 ̂ - 178σκοπό να του αφηγηθούν τα όνειρα που είχαν δει ' .
Τα μηνύματα αυτών των ονείρων κινούνται μέσα στα ιδεο-
, , , , 179 , ,λογικά πλαίσια της Φιλορθόδοξης Εταιρείας , η οποία είχε

ως σκοπό την υπεράσπιση της ορθόδοξης εκκλησίας, την απε
λευθέρωση των ομογενών και την τοποθέτηση ορθόδοξου βασιλιά 
στο θρόνο της Ελλάδας. Τα πρόσωπα που βλέπουν τα όνειρα εκ
φράζουν την αφοσίωσή τους προς την Ορθοδοξία και τη δυσαρέ- 
σκειά τους για τις σχετικές ενέργειες της κυβέρνησης. Γι’ 
αυτό προειδοποιούν το Μακρυγιάννη για τις ενέργειες των 
πολιτικών του αντιπάλων, ιδιαίτερα κατά την Α' Εθνική Συνέ
λευση (1843-1844) όταν αγωνιζόταν για την ψήφιση των άρθρων 
περί θρησκείας: "δι’ αυτό οπού εργάστη θά τόν κιντυνέωουν

/· , 3 4 -  -r „ 180 ' 3 ~ -νπολύ καί αυτόν, καί αυτός μήν φοβηθεί!" , "νά ειπεϊς τού
Μακρυγιάννη, τό μεγάλο του τό παιδί νά στείλει νά τό πάρει 
άπό τό σκολειόν,ότι θά τό σκοτώσουν, καί νά μήν τό βγάλει
31  ̂ , c , 181 3 ✓ ζ rv yεξω διά καμόσες ημέρες" , "εις τό τραπέζι οπού θά τόν
καλέσουν νά μήν πάγει, οτι 9ά τόν φαρμακώσουνε" , "Σύρε
νά ειπεϊς τού Γιάννη νά μήν βγεϊ άπό τό σπίτι του τελείως 
31 3  ̂ y r 183εξω άπό τήν αυλόπορτα" και στις 4 Ιαν. 1845 ειδοποιήθηκε 
για τη σχεδιαζόμενη πυρπόληση της Βουλής·*-®̂ .

Εκφράζουν την οργή του θεού και προεξαγγέλλουν την
τιμωρία των πολιτικών αντιπάλων του Μακρυγιάννη, γιατί επέ
τρεπαν την προσηλυτιστική δράση των ετερόδοξων: "Δέν καίγε
ται τό σπίτι τού Μακρυγιάννη ούτε πειράζεται κανένας του
σπιτιού ' θά καγουνε καί θά νεκρωθούνε έκεϊνοι οπού

*· *■ *· 3 -  185 ^ 3 * ·κιντυνεύουν αυτόν καί τήν πατρίδα άδίκως" , "Σέ ολίγον
καιρόν μπαίνει ό ίδιος ο Κωλέττης μέσα είς αύτείνη τήν κα-
ρότσα, καί νεκρώνεται καί δ άνώτερος του πρέσβη οπού 1νερ-
γάγει δλες τίς δυστυχίες καί χύνονται άθώα αιματα, καί δ

ν 186Μακρυγιάννης θά είναι εις τήν πατρίδα του" , "τότε θά ι-
δεϊς καί τόν Κωλέττη καί Μαυροκορδάτο καί οπαδούς τους δ
λους, οπού θέλουν καί καταγίνονται νά κάμουν τήν θρησκεία 
σου δυτικώς καί νά τήν παραδώσουν σ5 άλλη φυλή τήν θρησκεία





αγωνιζόταν για τους ίδιους στόχους, όπως υπεράσπιση της ορ-
- , 193 - - 194θόδοξης εκκλησίας . απελευθερωση των ομογενών και υπο

χρέωση του διαδόχου του βασιλικού 9ρόνου να πρεσβεύει το, - ιQ5 , , ,ορθόδοξο δόγμα " , ωστόσο δεν ενταχτηκε στη Φιλορθόδοξη Ε
ταιρεία. Μάλιστα, κατά την αποκάλυψη των σχεδίων της το
1839, ο Μακρυγιάννης την αποδοκίμασε και τη χαρακτήρισε "ό-
, , , , , , 196 ,λέθρια διά τήν πατρίδα καί Βασιλέα" ' και οργάνωσε την α

ντίσταση του λαού: "Καί εις τήν εκκλησία μαζώξαμεν δλους
τούς κατοίκους καί κάμαμεν ενα "ζήτω" τού Βασιλέως καί τόν

.. c ~ ' , 1978αρρύναμεν, οπού τόν κατατρόμαξαν" ' .
Η διαφωνία του με τα σχέδια της Φιλορθόδοξης Εταιρείας 

εστιαζόταν κυρίως σε δυο ζητήματα: στο δόγμα του βασιλιά 
και στην πραγματοποίηση της Μ. Ιδέας. Δεν επιθυμούσε τη 
βίαιη μεταστροφή του Όθωνα στο ορθόδοξο δόγμα, που σχεδιά
στηκε για την πρωτοχρονιά του 1845: " Άγροικιώνταν παντού
καί τήν πρωτοχρονιά τ’ ‘Αιβασιλιού θά κάναν τό κίνημά τους 
εις τήν εκκλησίαν νά βαρέσουν τόν Βασιλέα κι" άλλους πολ-

- -r 1 3 χ 3,- ~ 198 'λούς καί ν’ ακολουθήσουνε αυτό παντού" . Πίστευε ότι η 
τυχόν δολοφονία του Όθωνα θα επισώρευε πολλά δεινά για την 
πατρίδα, γι’αυτό: "Κάθε ευαίσθητος πατριώτης επρεπε νά προ-
σέχη, δτι δ χαμός αύτεινού θά ήταν καί χαμός τής πατρί
δας"199.

Ήδη από το 1824 στην Ύδρα, ο Μακρυγιάννης είχε συνά
ψει μυστική συμφωνία με τον Τσάμη Καρατάσο τον Ι.Βελέ- 
τζα. το Δαρίονα Καράτζογλο και το Γάτξο να αγωνιστούν για 
τη συνταγματική διακυβέρνηση του κράτους. Την εποχή της κυ
βέρνησης Καποδίστρια σχημάτισε μυστική εταιρεία ^®^για την 
απελευθέρωση των υπόδουλων περιοχών, με βασικούς συνεργάτες 
το Λαρίωνα που ήταν αρχηγός στα Μαντεμοχώρια, το μοίραρχο 
Βασίλη Αθανασίου και τον Ι.Βελέτζα. Πέτυχε τη ματαίωση του 
σχεδίου του Armansberg και των Κατακουζηνών, που απέβλεπε 
στην απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με τη
βοήθεια της Ρωσίας και την τοποθέτηση των Κατακουζηνών ως

- 202 ' * - ηγεμόνων . Επίσης, ματαίωσε και το σχέδιο των ρωσοφρόνων
Οικονόμου, Ανατόλιου και της Φιλορθόδοξης Εταιρείας για την
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απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και την
τοποθέτηση του Μιχάλβοντα (Μιχαήλ Σούτσος) ως ηγεμόνα, μέ-

-■ , , , 203 * ι *χρι να διοριστεί βασιλιάς από τη Ρωσία . Ακριβώς σ'αυτό
το σημείο διαφωνούσε με τη Φιλορθόδοξη Εταιρεία' ήθελε οι 
υπόδουλες περιοχές να μην περιέλθουν στην κυριότητα των Ρώ
σων. γι’ αυτό συμφώνησε με τον Τσάμη Καρατάσο "νά γένρ τό
κίνημα ’ληνικόν κι3 δχι διά ξένους - δσο μπορούμεν νά τούς
' ' -τ- ' ' ' ~ ' ςτ- Λ ' ,,204παψωμεν τους ςενους και να τηραμεν την δουλειά μας .

Μετά την αποκάλυψη της συνωμοσίας της Φιλορθόδοξης Ε-
, 205 - ' rταιρείας (1839) και τη φυλάκιση των αρχηγών της Γεωργίου

Καποδίστρια και Νικήτα Σταματελόπουλου, η οργάνωση αδυνα
τούσε πια να εκπληρώσει τις προσδοκίες των μελών της. που 
σχετίζονταν με την Ορθοδοξία και τη Μ. Ιδέα. Δεν θα ήταν α
πίθανη η εκδοχή, ότι πυρήνες της Φιλορθόδοξης Εταιρείας 
στράφηκαν προς το Μακρυγιάννη, τον οποίο αναγνώριζαν ως ι
κανό αρχηγό για την πραγματοποίηση των κοινών στόχων τους, 
ιδιαίτερα μετά από το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843 που τον 
είχε αναδείξει σε λαϊκό ηγέτη. Εξάλλου, ο Μακρυγιάννης είχε 
δεχτεί προτάσεις, παλιότερα, να αναλάβει τη στρατιωτική η
γεσία του κινήματος για την απελευθέρωση των υπόδουλων πε
ριοχών. αλλά δεν αποδέχτηκε, γιατί το κίνημα κηδεμονευόταν 
από τη Φιλορθόδοξη Εταιρεία που υπηρετούσε τα σχέδια της 
Ρωσίας. Μάλιστα, προσεταιρίστηκε τους φίλους του στρατιωτι
κούς που είχαν κατηχηθεί και πέτυχε τη ματαίωση του κινήμα-
τος^ . Συνεπώς, κάποια μέλη της Φιλορθόδοξης Εταιρείας ε-

- - - 207 „ -νταχτηκαν στη μυστική εταιρεία του Μακρυγιαννη. που σχε
δίαζε το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843 και την πραγματοποίηση 
της Μ.Ιδέας. Σ'αυτό συνηγορεί η περίπτωση του Στέφανου Βαλ- 
λιάνου που ήταν μέλος της Φιλορθόδοξης Εταιρείας και εντά-

- τατ ' 208χτηκε και στην εταιρεία του Μακρυγιάννη .
Την αναγνώριση του Μακρυγιάννη ως λαϊκού ηγέτη κατά το 

1844 μαρτυρεί η ενέργεια του Στέφανου Βαλλιάνου, ο οποίος 
σύστησε εταιρεία για τη Μ.Ιδέα και εξαπατούσε τα μέλη με τη 
διαβεβαίωση ότι ανάμεσα στους αρχηγούς του κινήματος ήταν 
και ο Μακρυγιάννης' "ερχεται μίαν ημέρα ενας άνθρωπος επί
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τηδες μ3 ενσ γράμμα καί μου λέγει' "Κατά οπου μου είπε 6 
Βαλλιάνος διά λόγου σου πήγα έκεΤ , πήγα έκεΤ κι1 όρκισα εν 
ονόματί σου αυτούς όλους". Τότε ξέσχισα τό γράμμα. έδιωξα 
καί τόν άνθρωπον. ’Ανταμώθηκα καί μέ τόν Βαλλιάνο καί τού
είπα δσα μπόρεσα καί εις τό έξης νά μήν πιάντι τ5 δνομά

209 - ' «· -μου" . Ωστόσο, ο Βαλλιανος συνέχισε τις ενέργειές του κα
τά τον ίδιο τρόπο, με αποτέλεσμα ο Μακρυγιάννης να αποκαλύ- 
ψε ι την εταιρεία τους και να ματαιώσει το κίνημα, γιατί το
q , , , 210θεωρούσε ως απροετοιμαστό και ανοητο .

Έτσι, ο Μακρυγιάννης ήταν το εμπόδιο στην πραγματοποί
ηση των σχεδίων της Φιλορθόδοξης Εταιρείας και έπρεπε ή να
τον εξολοθρεύσουν, όπως ανεπιτυχώς επιχειρήθηκε από απε-

, , 2 1 1 '  , σταλμένο του Βαλλιάνου , η να τον προσεταιριστούν. Αυτή
τη δεύτερη εκδοχή φαίνεται ότι υπηρετούσαν τα μηνύματα των 
ονείρων που του μετέφεραν φιλικά του πρόσωπα.Δεν είναι γνω
στό αν αυτοί οι φίλοι του αγωνιστές προέρχονταν από τους 
κόλπους της Φιλορθόδοξης Εταιρείας, όμως είναι βέβαιο ότι
ορισμένοι ήταν μέλη στην εταιρεία του για την επανάσταση

, , 212της 3ης Σεπτ. 1843, όπως ο Γιωργάκης Κοτζιάς και ο για
, , - 213 - , ,τρός Αγγελής Οικονόμου . ο οποίος ήταν μέλος και στην ε

ταιρεία του 184S2·*·4 . Ωστόσο, οι αντιλήψεις τους απηχούσαν 
την ιδεολογία της Φιλορθόδοξης Εταιρείας, αλλά με κάποιες 
αναγκαίες προσαρμογές προς την ιδεολογία του Μακρυγιάννη.

Αυτή η μυστική οργάνωση, που επιδίωκε να ωθήσει το Μα-
κρυγιάννη στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τα ζητήματα της Ορ
θοδοξίας και της Μ. Ιδέας, χρησιμοποίησε τη θρησκευτική του

, , , ,215ευσέβεια σε συνάρτηση με το χρησμολογικό υλικό που αναφε
ρόταν στην πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και είχε με
γάλη απήχηση στη δεκαετία του 1840. Για την ευπιστία του 
χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Κωλέττη: "Αυτός ο Μα- 
κρυγιάννης είναι καλός άνθρωπος, δμως απλός κι3 ο,τι τού
λένε τά πιστεύει' ποτέ δέν ησυχάζει' καί είναι έπικίντυνος 

216πολύ" . Η βεβαιότητά του για την ευεργετική παρουσία της
Πρόνοιας του θεού, τόσο στον αγώνα της εθνεγερσίας του

2 1 7 *  * 2181821 , όσο και στο κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843 , καθώς
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και τα θαύματα που συνέβησαν στον ίδιο^19 και στην οικογέ-
220 * * *νειά του τον είχαν προετοιμάσει για την αποδοχή της κλή

σης του από το θεό.
Μολονότι θεωρούσε τα όνειρα ως μέσο για την αποκάλυψη

του θελήματος του Θεού, ωστόσο τα όνειρά του μέχρι τον 0—
' 221 ' ' κτώβριο του 1844 δεν αναφέρονται στην παρουσία του Τρια

δικού Θεού και των αγίων. Για τη θέα τέτοιων θεοτικών ονεί
ρων καθοδηγήθηκε από τα φιλικά του πρόσωπα που τον επισκέ
πτονταν με μοναδικό σκοπό να του μεταφέρουν τα μηνύματα του

, , , , 222 ,Θεού, που αναφέρονταν κυρίως στην προστασία του από τους
πολιτικούς του αντιπάλους. Το πρώτο θεοτικό όνειρο ο Μακρυ-
γιάννης το είδε τον Οκτώβριο του 1844, ακριβώς την ίδια η
, ✓ , , 223 -μέρα που είχε επιστρέφει από την Τήνο . Είναι χαρακτηρι

στικό, ότι η μετάβασή του στην Παναγία της Τήνου για την 
εκπλήρωση του τάματός του πραγματοποιήθηκε μετά από την πα
ρότρυνση τριών ονείρων που είδαν τρία διαφορετικά πρόσω-

224 „ - 225 - ~ 'πα . νυμφώνα με τη μαρτυρία του , παρεμεινε στην Τηνο
226είκοσι τρεις μέρες από τις 11 Σεπτ. 1844 και συναναστρε

φόταν καθημερινά με τους μοναχούς' "πήγαινα όσες μέρες 
στάθηκα, πήγαινα εις τήν χάρη της, λειτρουγόμουν καί καθό
μουν μέ τούς πιτρόπους καί πατέρες εκε'ί" . Ασφαλώς. το 
θαύμα στο ναό - "κάνει εναν χτύπον ή εικόνα"^®- και οι συ
ζητήσεις του με τους μοναχούς τον προετοίμασαν στη θέα 
θεοτικών ονείρων. Αξιοσημείωτη είναι η κατάθεση του Γ.Ψύλλα 
στη δίκη (1852), που αναφέρει: "εύρον δ3 αυτόν πολλάκις εις 
τόν έσχατον βαθμόν έξημμένον δι’αύτάς ταύτας περί των πραγ
μάτων ιδέας καί πολλάκις πιστεύοντα καί διηγούμενον όνειρα 
ανάλογα των επιθυμιών του καί περί τινων μάλιστα ελεγεν. 
ότι τά εβλεπεν έξυπνος. Π.χ. πρό τού Συντάγματος μάς ελεγεν 
ότι ειδεν ολοφάνερα τόν Καποδίστριαν επί βράχου τινός καί
τόν εσωσε [το Μακρυγιάννη] άπό ένα κίνδυνον καί άλλα τοιαύ-

229 - , ,τα" . Βέβαια, η ιδεολογική τροχιοδρομηση των ονείρων του
Μακρυγιάννη με τις παρεμβάσεις των φιλικών του προσώπων.
δεν αποκλείει την περίπτωση της πραγματικής φανέρωσης του
θεού, της Παναγίας και των αγίων σε ορισμένα όνειρα και ο-
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σευχή και γονυκλισίες είχε και ο ίδιος ανάλογη εμπειρία' 
σημειώνει χαρακτηριστικά: "τά παλεθύρια καί οι πόρτες κλει
σμένες, βλέπω ίσκιους τών ανθρώπων όπου διάβαιναν από-

238 * * * *ξω" . Ενδεχομένως η Χριστίνα χρησιμοποιούσε τους υπηρέτες
του Μακρυγιάννη για να αντλεί πληροφορίες σχετικά με την 
ρικογενειακη του ζωή και για τα πρόσωπα που τον επισκέπτο
νταν. Μάλιστα, η ίδια τον υποχρέωσε να προσλάβει ως υπηρέ-

-· , 239 , , , ,τρια μια ορφανή κοπέλα , με το πρόσχημα ότι ήταν εντολή
της Θεοτόκου.

Αξιοσημείωτη είναι η μυστικότητα που απαιτούσε η γυ- 
ναίκα-ταχυδρόμος από το Μακρυγιάννη για τα μηνύματα που του 
μετέφερε. Του είχε απαγορεύσει να τα αποκαλύπτει ακόμη και 
στον πνευματικό του24^. Ανάλογες απαγορεύσεις δεχόταν και 
στα όνειρά του: "μέ μάλωσαν πολύ καί μού είπαν διατί
μαρτύρησα εις ανθρώπους οσα βλέπω από τ"ς αγίους. καί εις 
τό εξής νά είμαι προσεχτικός καί νά μήν πιάνω καμία κουβέ
ντα"24·''. Μάλιστα, στο επίμονο αίτημά του για την καταγραφή 
αυτών των θεοτικών ονείρων και οραμάτων, η Χριστίνα του με
τέφερε ως απάντηση του Χριστού και της Θεοτόκου: "Πες τού
Γιάννη, άς τά γράψει καί άς τά βαίνει εις τό ποοσκέωαλό 
του, καί τά βλέπομεν. καί δέν θά γράψει άλλα διά άλλα - 
ξέρομεν" "j42 . Συνεπώς, η Χριστίνα μπορούσε νά ελέγχει τα 
γραπτά του σε συνεργασία με τους υπηρέτες του σπιτιού του. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Χριστίνα, μετά από τη μυστικότη
τα που επέβαλε στο Μακρυγιάννη. για να πληροφορείται τα ό
νειρά του χρησιμοποιούσε το τέχνασμα, ότι δήθεν η Θεοτόκος
της έδωσε την εντολή: "Μήν είπεις τίποτα τού Γιάννη, νά ί-

' Γ\ ' S ~ 243δούμε τι θα σου ειπει .
Η κυβέρνηση Κωλέττη πληροφορήθηκε για τις επισκέψεις

της Χριστίνας στο σπίτι του Μακρυγιάννη και τη χαρακτήρισε
ως μαγισσα , που του αποκαλυπτε τα κυβερνητικά σχέδια. 0
Μακρυγιάννης. όμως, σημειώνει ότι αντλούσε τις πληροφορίες

, , , , , 245από ανθρώπους της κυβέρνησης και από τους αγίους .
Επίσης, αντέστρεψε την κατηγορία για τη χρήση μάγων και
επέκρινε την κυβέρνηση: "τότε θέλησαν νά βρούνε καί αύτεϊ -
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νοι μάγισσες νά μαθαίνουν, καί ήωεραν άπό τήν Τουρκία εναν 
Τούρκον ντερβίση καί μιάν Όβριά άπό τήν Χαλκίδα" τήν
Όβριά τήν είχε ό Καλίφορνάς καί ή συντροφιά, τόν ντερβίση

y 246τόν εΐχε ο Κωλέττης" . Η σύζυγος του Μακρυγιάννη χαρακτή
ρισε τη Χριστίνα ως μάγισσα και τη θεώρησε υπεύθυνη για το 
θάνατο του παιδιού της Δημητρίου (26 Δεκ. 1848), γι’αυτό 
και την έδιωξε' "Τότε εγγίχτη καί ή φαμελιά μου μέ σύτείνη 
τήν γυναίκα καί ήρθαν σέ λόγια' νά μήν γένουν περισσότερα,
δέν ματάρθε άπό τότε ώς τήν σήμερον' μπορεΤ νά ήταν καί τής

 ̂ ✓ c 3 ~ 247 * 'θείας Πρόνοιας ώς αυτού" . Ως μάγισσα χαρακτηρίστηκε η
Χριστίνα και από το θεόκλητο Διονυσιάτη: "'0 θαυμάσιος Μα-
κρυγιάννης. άπό τήν υπερβολικήν θρήσκευτικότητά του, ήπατή- 
9η υπό μιάς γυναικός μαγίσσης. άπό αύτάς. πού εις τάς σατα
νικός μαγγανείας των αναμιγνύουν πρός παραπλσνησιν καί τινο
I , . - .  '  '  C '  , , , , ζ ί  4 ΰ»εοτικα και αγιοτικα .

Ενδεχομένως, η Χριστίνα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει 
και στοιχεία από την πρακτική της μαγείας στην προσπάθεια 
της να ικανοποιήσει τη λαϊκή, θρησκευτική ευσέβεια του Μα-
κρυγιάννη. ο οποίος, εξάλλου, τα αποδέχτηκε ως θεοτικά δώ-

249 Γ * ■ ■ - _ , ,ρα . 0 σκοπος των επισκεωεων της ηταν να προσχώσει «εικο
κύρος στπν ιδεολογία της Φιλορθόδοξης Εταιρείας - ή τουλά
χιστο είχε πολλά κοινά στοιχεία μ3 αυτή - και να πείσει το 
Μακρυγιάννη να την υπηρετήσει ως ο εκλεκτός του θεού.Η ιδε
ολογία αυτή συμπικνώνεται στο όνειρο της 15ης Μαρτίου 1845. 
που του αωηγήθηκε η Χριστίνα: "όταν είναι ή ώρα τού άφεντός 
μας. θά διορίσει τήν επιτροπή τήν δική του. καί εσύ μέ τόν 
σταυρόν, καί τότε θά ίδούνε οι άπιστοι νά πιστέψουν, καί 
τότε θά ιδείς καί τόν Κωλέττη καί Μαυροκορδάτο καί οπαδούς 
τους όλους, οπού θέλουν καί καταγίνονται νά κάμουν τήν θρη
σκεία σου δυτικώς καί νά τήν παραδώσουν σ' άλλη φυλή τήν 
θρησκεία τους καί τήν πατρίδα τους, καί ό Κωλέττης θά μά
θεις, καί θά ιδείς γλήγορα καί τού Αρβανίτη Τζαβέλα τό 
σπίτι' θά πάθαινε ο βασιλέας σας πρώτα' δέν θέλησε ό αφέ
ντης μας, διά νά μήν πάθουν οι αθώοι άνθρωποι καί χάνονται
> _ - ,,250αδίκως .
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της" . Όυως, η κατάθεση της συζύγου του Μακρυγιάννη ανα
φέρθηκε σε άλλον καλόγερο, ο οποίος τους είχε επισκεφθεί ως
διακονιάρης μόνο μια φορά και είχε δωρίσει στο Μακρυγιάννη

263ένα κομποσκοίνι .Όπως προκύπτει από τα "Οράματα και θά
ματα", η κατάθεση του Οικονομίδη πρέπει να αναφέρεται στον

' ' TV ' ' Γ\ 264 ' 'ανώνυμο μονα-χο του Αγιου Ορους που επισκεπτόταν συχνά
το Μακρυγιάννη κατά το 1851 και είχε μακρές συζητήσεις μαζί
του, ενώ η κατάθεση της συζύγου του Μακρυγιάννη, ενδεχομέ-

265νως, να αναφέρεται στον καλογερόσχημο Ιωάννη που τους ε- 
πισκέφθηκε μόνο μια φορά.Ίσως, με τον ίδιο μοναχό να σχε
τίζεται και η κατάθεση του Υπουργού των Εκκλησιαστικών

266Σταύρου Βλάχου . που σνέφερε ότι ο Μακρυγιάννης φιλοξένη
σε έναν άγιο μοναχό που ταξίδευε για την Ύδρα. ο οποίος 
του αποκάλυψε ότι η Ρωσία θα απελευθέρωνε την Κωνσταντι
νούπολη και ότι θα διοριζόταν εκεί άλλος βασιλιάς.

Βέβαια, ο Μακρυγιάννης δεχόταν συχνά επισκέψεις από
267κληρικούς και μοναχούς 'Σημειώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος: 

""Οταν μπηκαμεν εις την Συνέλεψη εστειλα καί ήρθαν απ’ δλο 
το Κράτος νερωμένοι καί τούς σύναξα εις τό σπίτι μου καί

' si  ̂ ✓ .r 268 'φκειάσαμεν διάφορα ενγραφα διά την Συνέλεψη" . Συνεπώς, 
αυτές οι επισκέψεις των ιερωμένων δεν πρέπει να θεωρηθούν 
μόνο ως φιλικές, αλλά και ως απαραίτητες για την ανταλλαγή 
πληροφοριών στα ζητήματα της πατρίδας και της θρησκείας.
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τυχόν συνεργασία του Μακρυγιάννη

, , , , , 269με τον Παπουλάκο. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ο Μακρυγιάννης .
τον Παπουλάκο δεν τον γνώριζε.αλλά είχε ακούσει γι1αυτόν στο 
σπίτι του Παγώντα και για να πληροφορηθεί περισσότερα για 
τη δράση του ανέθεσε στο δάσκαλο των παιδιών του Επαμ. Τρί- 
μη να αντιγράψει μια σχετική επιστολή. Πάντως, ο καλογερό- 
σχημος Ιωάννης που επισκέφθηκε το Μακρυγιάννη στις 20 Δεκ. 
1849 δεν είναι δυνατό να ταυτιστεί με τον Παπουλάκο, γιατί 
αυτός, σύμφωνα με τις μαρτυρίες^^, επισκέφθηκε την Αθήνα 
το 1848 για να ζητήσει από την Ιερά Σύνοδο την άδεια κηρύγ
ματος στην Πελοπόννησο.
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επεκτατική πολιτική της Ρωσίας. Γι' αυτό συμφώνησε με τον
Τσάμη Καρατάσο "νά γένρ τό κίνημα 'ληνικόν κι' δχι διά ξέ-

283 'νους .
Έκδηλη ήταν η δυσαρέσκεια του Μακρυγιάννη προς την πο

λιτική της Ρωσίας, εξαιτίας των σχεδίων της για τη Θεσσαλία
284 'και τη Μακεδονία , καθώς και για την αδιαφορία της προς

 ̂ 285 * * *τους Αγίους Τόπους , όπου αυξήθηκε η επιρροή των καθολι-285 3 ^κών Γάλλων . Γι3 αυτό εξέφρασε την αγανάκτησή του: "Χορτά-
σαμεν πλέον ...κι' ορθοδοξία ρούσσικη μέ τήν Φιλορθόδοξο
Εταιρία αύτεινών τών ομοθρήσκων μας Ρούσσων. Πόσοι ‘Έλλη
νες θυσιάστηκαν δι' αυτούς ώς χριστιανοί κι' ώς ομόθρησκοι 
καί τί ανταμοιβή κάνουν τώρα αύτε'ΐνοι 'σ εμάς; ’Εμείς κάμα- 
μεν κι' δντως κατά δύναμη τό χρέος μας 'σ αυτούς ώς “Ελλη
νες καί χριστιανοί' αύτε'ΐνοι κάνουν 'σ εμάς τήν ανταμοιβή 
<  ̂ 287 ' ' *ώς Ρούσσοι" . Επομένως, η δυσαρέσκειά του προς την 
πολιτική της Ρωσίας υποχρέωσε τους αγγελιοφόρους των μηνυ
μάτων του θεού να προσδώσουν νέα ερμηνεία στο "ξανθό γένος" 
για να λειτουργήσουν οι χρησμοί για τη Μ. Ιδέα, τους οποί
ους θα πραγμάτωνε ο Μακρυγιάννης ως ο εκλεκτός του θεού. Η 
αρνητική του στάση προς την πολιτική της Ρωσίας επιδοκιμά
στηκε και από το θεό, όπως διαπιστώνεται στο όραμα της 17ης 
Μαρτίου 1852: "Είναι νέον ο'ικοδόμισμα, θέληση δική μου καί 
της βασιλείας μου νά 'χουν αυτό δπού ματά τό είχαν' εγώ τό 
σήκωσα καί εγώ τό δίνω όπίσου' κανένα έθνος άπό σάς νά μή 
ματατολμήσει νά 'χει αύτείνη τήν απαίτησην καί ούτε καί ού-

a ' c ' 288τε καί αύτείνη η Ρωσία" .
- ** ' ' 289Στα οράματα της χρονικής περιόδου 9-18 Μαρτίου 1852

διαπιστώνονται σημαντικές επιδράσεις από τους χρησμούς του
, , 290  ̂ , , ,αγίου Ταρασίου πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.Ήδη από το

1843, οι συχνές επισκέψεις των αγγελιοφόρων του θεού απέδω
σαν καρπούς. 0 Μακρυγιάννης, παρά τις αρχικές αμφιβολίες 
του για την εγκυρότητα των μηνυμάτων που του μετέφεραν, άρ
χισε να συνειδητοποιεί την κλήση του στο ρόλο του εκλεκτού 
του θεού κυρίως μετά από τα θεοτικά όνειρα και οράματα που 
ο ίδιος έβλεπε. Μάλιστα, μετά την ανάδειξή του σε λαϊκό η-
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γέτη με το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843, τα προβλήματα που α
κολούθησαν τον καλούσαν να διαδραματίσει τον ίδιο ηγετικό
ρόλο. Τέτοια προβλήματα ήταν η απειλή που δεχόταν η ορθόδο-

, , , , 291ξη εκκλησία από την προσηλυτιστική δράση των ετερόδοξων ,
, - 292 , - -το ζήτημα της διαδοχής του άτεκνου βασιλικού ζεύγους και

, , 293 , , ,η πραγματοποίηση της Μ. Ιδέας . Η ένταξη όλων αυτών των
προβλημάτων του νεοελληνικού κράτους στην εσχατολογική προ

, , 294 - ,οπτική των χρησμών για την απελευθέρωση της Κωνσταντινού
πολης και την απώθηση των Τούρκων μέχρι τα βάθη της Ασίας, 
αποτέλεσε το ιδεολογικό υπόβαθρο για τις οραματικές εμπει
ρίες του κατά το Μάρτιο του 1852. Σ"αυτό συνηγορεί και το 
"ξύλινο τάσι" του Μακρυγιάννη που διασώζεται στο Εθνικό Ι
στορικό Μουσείο και διακοσμείται από συμβολικές παραστά
σεις, όπως φτερωτό λιοντάρι, φτερωτό δράκοντα, πουλί με ξε
διπλωμένα τα φτερά . θηρίο λεοντόμορφο, και στο εξωτερικό 
χείλος φέρει την επιγραφή : "ΤΑΣΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ / 1850/ 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ Α- 
ΜΑΡΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΜΕΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΔΗ- 
ΝΑΜΙΑΣ"^95.

, , 2Q6 - _ ,Η έντονη επιθυμία ' του Μακρυγιάννη για την εΰνική
αποκατάσταση και τη στήριξη της ορθοδοξίας, τα συνεχή ερε-
- °97 , , , ,θίσματα^ που δεχόταν από τους αγγελιαφόρους του θεού,

καθώς και η προσδοκία του για την εκπλήρωση των χρησμών κατά
298 , - ,το 1853 " , συντέλεσαν στην αποδοχή του ρόλου του εκλεκτού

του θεού και μάλιστα της ταύτισής του με τον εσχατολογικό
, , 299 , - , ,βασιλιά Ιωάννη ' . 0 χρησμός του αγίου Ταρασίου ανέφερε χα

ρακτηριστικά για το βασιλιά Ιωάννη: "Καί τότε έξυπνήσει ό
άγιος βασιλεύς, ό εν άρχρ μέν τού ονόματος αυτού τό ι, έν 
δέ τω τέλει τό σ εχων, α σημαίνουσι σωτηρίαν. Καί σώσει 
τά πρόβατα αυτού κηρύττων αύτοΊς το α: καί τό ω: απερ έν 
τω όνόματι αυτού έχει. Καί στήσει τήν βασιλείαν αυτού εν 
νυχθήμερον, καί 1ν τέταρτον τής ώρας. £Ως εκ τών στοιχείων
τού ονόματος αυτού άριδήλως δε ί κνυτα ι . Μολονότι, στις

, - 301 -20 Δεκ. 1849 ο καλογερόσχημος Ιωάννης του συστήθηκε ως
πρόεδρος της βασιλείας του θεού, ωστόσο ο Μακρυγιάννης στα
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οράματα του Μαρτίου του 1852 αναφέρει τον εαυτό του ως επί
τροπο του θεού' "βλέπω καί τόν Μακρυγιάννη εις τόν θρόνον 
είς τά δεξιά του άφεντός μας καί ανάμεσα είς τόν Χριστόν... 
βλέπω τόν ίδιον Μακρυγιάννη έκεΊ νά βλογάει τόν άλλον εδώ, 
μέ τήν κορόνα εις τό κεφάλι του καί μέ τόν λαμπρόν σταυρόν
3 χ χ χ χ χ X X  X 302είς τό χέρι μέ τό φί, καί μέ βλογάει" .

Πριν από την εμφάνιση του εσχατολογικου βασιλιά Ιωάν
νη, σύμφωνα με το χρησμό του αγίου Ταρασίου: "Τό γάρ δίπουν
π: ταραχθέν, πετροβολώ θυμω πατάξει μικρόν τό δίκερον

303 χ χ χ  χα:" , έπρεπε η Ρωσία να αφαιρέσει από τους Οθωμανούς τη
Σκυθίσ και την Αίγυπτο, ώστε: "Τό γάρ δίκερον -.ο: ήττηθέν
κατά κράτος υπό τού .·π:. άκερον μενεΤ . καί όμμα ή δμικρον,
ώς ήν απ’ α ρ χ ή ς .Όμως ο Μακρυγιάννης επιθυμούσε το
κίνημα της Μ. Ιδέας να γίνει χωρίς τη συμμετοχή των ξένων

χ χ χ  χ '305 ^δυνάμεων και δεν εξαιρούσε ούτε την ομόδοξη Ρωσία , γι' 
αυτό έπρεπε να προσαρμοστεί ο χρησμός στην ιδεολογία του.

Στις 12 Μαρτίου 1852 είδε σε όραμα: "Βλέπω καί φέγγει
δλη ή κάμαρή μου. καί τήν λάψην, καί αυτά δλα τά προσώπατα
του άφεντός μας καί τής βασιλείας του (δέν παραστήνεται 
αύτείνη ή λάψη), καί τό σταυρό' τότε άρχινούν τά γράμματα' 
βγαίνει ενα χαρτί δ αφέντης μας. ώς μεγάλο εύαγγέλιον' 
ελεγε μόνον ενα πί, ήταν καί σάν λαβίδα, καί άπό κεϊ βγαϊ- 
ναν τά γράμματα καί άριθμοί, φηφιά. Βάσταξε αυτό πολύ' 
βγαίνει ενα αλλο μέ μιάν βήτα μεγάλη, καί αρχισαν καί αυτά, 
καί πέρασε καμόσο. αλλα, αλλα' καί εγώ δέν μπορώ νά τά πα
ραστήσω. δτι καί τό φώς μέ σκότιζε καί ή τρομάρα καί τά δά
κρυα τών ματιών μου"^^. Διατήρησε από το χρησμό το σύμβολο
"Π", το οποίο όμως δε συμβόλιζε τη Ρωσία, γιατί το κίνημα
της Μ. Ιδέας θα γινόταν από τους Έλληνες με αρχηγό το θε-
,307 - - -ό . Ενδεχομένως, το "Π" να συμβόλιζε και τη στρατιωτική
διάταξη που είδε σε όραμα: "εύτύς κίνησαν δύο καβαλαραΊγοι
μέ τίς σημα'ίες, καί συχρόνως δ σταυρός, καί άκολουθούσαν

- * 3  ̂ , .. ,,308 - - 309μαςι τους απο πισω στρατεματα .Προφανώς, υπαινισσόταν
τον άγιο Δημήτριο και τον άγιο Γεώργιο, οι οποίοι με στρα
τιωτική διάταξη "Π" σαν λαβίδα θα συνέτριβαν το "Β". που
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, r , 310 ,συμβόλιζε το βασίλειο των Οθωμανών .Συνεπώς, το "Π" στα
οράματα του Μακρυγιάννη δε 8α προσέκρουε στο "α" με το ο
ποίο συμβόλιζε ο χρησμός το βασίλειο των Οθωμανών, γιατί θα 
αφαιρούσε μόνο τις κεραίες του (δηλ. τη Σκυθία και την Αί
γυπτο) και θα το μετέτρεπε σε "ο". Συμβόλισε τους Οθωμανούς 
με "Β", ώστε η σύγκρουσή τους με το "Π" να επιφέρει τον ο
λοκληρωτικό αφανισμό τους.







γη αποδόθηκε στόν “Αγιο Νεκτάριο, ελπίζω νά μη θεωρηθεί α
νίερο νά τιμούμε την μνήμη του, λ.χ. στίς 3 Σεπτεμβρίου, 
στο πλευρό νεομαρτύρων δπως ό Νικόλαος δ Παντοπώλης (23 Σε
πτεμβρίου 1672), δ Μιχαήλ δ Κηπουρός ( ’Ιούνιος 1770) ή δ 

, qoQ 33ΠΚοσμας δ Αιτωλός (4 Αύγούστου 1779)" .0 Ματσούκας
διατύπωσε την άποψη ότι: "Παρ' δλα τά "δράματα" (πού γιά
μερικούς είναι προϊόν θρησκοληψίας ή δαιμονισμού) δ Μακρυ- 
γιάννης δέν διατυπώνει καμιά αίρεση, δέν βλάπτει την Εκ
κλησία , μένει ανιδιοτελής καί ταπεινός, ασκούμενος καί 
προσευχόμενος μέ αναλλοίωτο τό ορθόδοξο ήθος".

Ως άγιος χαρακτηρίστηκε ο Μακρυγιάννης από το μοναχό
331 γ ci ciΒασίλειο :"βλέπουμε δτι δ Μακρυγιάννης είναι ενας άγιος , 

μιλάει μέ τόν Χριστό καί μέ τήν Παναγία καί μέ τούς αγίους 
σάν νά μιλάη μέ ενα φίλο του" και πρόσθεσε "Νά μήν τούς 
πούμε αγίους έμεϊς, ας τούς πεΊ δ θεός". 0 Αθανασόπουλος  ̂
διατύπωσε την άποψη ότι, αν η ποινή του θανάτου είχε εκτε-
λεστεί (1953), ο Μακρυγιάννης θα ανακηρυσσόταν άγιος. 0 Νε-

- 333 - * *γρεπόντης χαρακτήρισε το Μακρυγιάννη μαζί με τον Παπαδια-
, , _ 334 ,μάντη ως "αγίους λογοτέχνες" και ο Ορφανίδης τον τοποθέ

τησε στο δρόμο προς την αγιότητα.Ως "σκεύος εκλογής καί φο-
, , 3 , ✓ 335 ,ρέας γνησίου ορθοδόξου βιώματος" χαρακτηρίστηκε ο Μακρυ-

γιάννης από το Σαρδελή και συναριθμήθηκε μαζί με τους φιλο-
καλικούς Πατέρες, "τόν άγιο Κοσμά τόν Αΐτωλό, τόν άγιο
Νικόδημο τόν 'Αγιορείτη, τόν άγιο Μακάριο τό Νοταρά, τόν
’Αθανάσιο Πάριο καί προπαντός μέ τόν Κοσμά Φλαμιάτο καί τόν
Χριστόφορο Παπουλάκο τούς δύο πρωτομάρτυρες (καί θύματα)

336τού Έλλαδικού κράτους" .
Αντιφατική άποψη στην πρόταση αγιοποίησης του Μακρυ- 

γιάννη διατύπωσε ο μοναχός θεόκλητος Διονυσιάτης, ο οποίος, 
ενώ στην αρχή βασισμένος στ' Απομνημονεύματα τον χαρακτήρι
σε ως "μιά μορφή εκπληκτικής γνησιότος Έλληνος καί ’Ορθο
δόξου πιστού, οι διαστάσεις τής δποίας έγγίζουν τά δρια τής
c - 337 - - - -άγιότητος" , αργότερα με βάση τα "Οράματα και θάματα" τον
θεώρησε ως δαιμονισμένο: "'Οπότε δέν υπάρχει χρεία έτέρας
άποδείξεως, δτι δ εωσφόρος, άγνωστον διατί, εξέλεξε τόν
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γενναΐον πολεμιστήν διά νά άσκηση τάς τόσον αληθοφανείς με-
338 * *θοδείας" .Ένσταση για την αγιοποίηση του Μακρυγιάννη δι-

, 339 * * ,ατύπωσε ο Καργάκος , ο οποίος χαρακτήρισε το Μακρυγιάννη
ως ψυχοπαθή.

Ωστόσο, σ"όλη την έκταση των "Οραμάτων και θαμάτων", ο 
Μακρυγιάννης προσπαθεί με συχνές αναφορές να πείσει τον 
αναγνώστη γιά την αξιοπιστία των ονειρικών και οραματικών 
εμπειριών που κατέγραψε και να του δείξει το δρόμο της ορ
θόδοξης πνευματικότητας, για να γευτεί και ο ίδιος ανάλογες 
πνευματικές εμπειρίες: "Αδελφοί αναγνώστες, αυτά μ1 αξίωσε
ό θεός, καί δσα σάς γράφω, εκείνα όπου μδλεγαν καί δσα είδα 
μόνος μου καί οσα ακόυσα καί δσα βλέπω καί τώρα όπου σάς 
γράφω, οποίος άγαπάγει άς πιστεύει, δποιος δέν θέλει, είναι 
νοικοκύρης' εγώ είχα χρέος ώς χριστιανός νά τά σημειώσω δ
λα' καί τόν περισσότερον καιρόν άστενής τά σημείωνα' οΰτε 
άνάγκη εχω νά γελάσω κανέναν οΰτε φαντασίαν, εγωισμό καί 
περηφάνιες, οΰτε νά γένωμαι άπατεώνας είς τόν παντουργόν 
καί είς την βασιλείαν του' οσα σάς λέγω όπου βλέπω καί ώς 
σήμερον, κάμετε την προσευκη σας καί κοπιάστε νά τά ίδεΤτε 
καί μόνοι σας, καί τότε δέν σάς μένει άνφιβολία. Καί πάλε 
είναι καί άλλο' άν πεθάνω, σάς γράφω τί νά κάμετε καί θέλει 
ίδεΤτε καί νά εΰκαριστηθεΤτε περισσότερον, δτι εγώ εΐμαι 
καί αμαρτωλός περισσότερον απ’οΰλους τό πλάσμα τού θεού, 
κανένα κακόν δέν άφησα είς την γης"^4<̂ .
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της Ελλάδος, μεταφρασ8είσα δε από του πρωτοτύπου υπό Ι
ωάννου Η .Περβανόγλου, Α9ήνησι 1864, τ.2. σελ.58, όπου 
εσφαλμένα τον αναφέρει ως Πελοποννήσιο.

14. Αιάσκου Ρούλας, "Κείνα τα χρόνια..." στις ρίζες του 
Μακρυγιάννη, ανάτυπο από τα Τετράμηνα (τχ.34-35),Άμ
φισσα 1987, σελ.2276,2284. Στη σελ.2280 σημ.18, σημειώ
νει ότι ο Μακρυγιάννης απέφευγε να μιλήσει για τον τόπο 
της καταγωγής του και "την αιτίαν αυτής της επίμονης 
σιωπής του σχετικά με την καταγωγή και την οικογένειά 
του, 8α πρέπει ν’ αναζητήσουμε στο μίσος, στον πόνο, 
στην αγανάκτηση για τον διωγμό και την αρπαγή των "ντό
πιων Τούρκων" ".

15. Βαλέτα Γ.. Ανθολογία της δημοτικής πεζογραφίας. Τόμος 
πρώτος. Από το Μαχαίρα ως το Σολωμό (1340-1827), Αθήνα 
1947, σελ.585.

16. Sherrard Philip, Δοκίμια για τον νέο Ελληνισμό. Αθήνα 
1971, σελ.142.

17. Καρέλλα Γεωργίου, Συνταγματική ιστορία της Ελλάδος. Ελ
ληνικά πολιτεύματα γενόμενα από της εποχής του Ρήγα μέ
χρι σήμερον 1798-1975. Ιστορική και κριτική έρευνα επί 
τη βάσει ανεκδότων αρχείων και πιστών πρωτοτύπων, Αθή- 
ναι 1975. σελ.100.

18. Βλαχογιάννη Ιωάν., ό.π., τ.Β', σελ.545,554 και τ.Α', 
σελ.η'.όπου σημειώνει ότι ο Γούδας και ο Ιάλεμος στηρί
χτηκαν στη ζωντανή μαρτυρία του Γεωργάκη Δημητρίου, α
δελφού του Μακρυγιάννη. βλ. και Λεκαπηνού Αγγελίνας,"Α
πό την ψυχή του Στρατηγού Μακρυγιάννη", Ακτίνες (Σεπτ. 
1949), σελ.416' Πρωτοψάλτη Ε., ό.π., σελ.11.

19. Ο Βλαχογιάννης, ό.π., τ.Α'. σελ.η', αναφέρει τρία απο
δεικτικά στοιχεία: α) τη ζωντανή μαρτυρία, σύμφωνα με 
την οποία ο Μακρυγιάννης πέθανε το 1864 σε ηλικία 68 ε
τών, β) μια αδημοσίευτη αυτόγραφη αναφορά, στην οποία 
αναγραφόταν ότι στις 15 Αυγ. 1852 ήταν 56 ετών και γ) 
ότι μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1820, σε ηλικία 24 
ετών. βλ. και θεοτοκά Γιώργου,ό.π.,Νέα Εστία,τ.30(1941)
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110. ΑΠ, σελ.295.
111. ΑΠ, σελ. 295-296. Ο Κακριδής επισημαίνει, ότι η προσευ

χή αναπέμπεται από τον Αλέξανδρο Ρωσίας και όχι από το 
Μακρυγιάννη, Βλ. Κακριδή Ι.Θ., Φως ελληνικό... ό.π., 
σελ.88 και "Η προσευχή του Αλεξάνδρου στον Μακρυγιάν- 
νη. Μικρές συμβολές", στον τόμο: Μελέτες και Άρ9ρα, 
τιμητική προσφορά για τα εβδομήντα χρόνια του συγγρα
φέα, Θεσσαλονίκη 1971, σελ.270.
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και 83 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από τα μοναστήρια των γυ
ναικών καταργήθηκαν 16' Φίνλευ Γεωργίου, ό.π.,τ.Β', 
σελ.301 σημ. 1, γράφει: "Τό διάταγμα αυτό βασίστηκε σέ 
εκθεση τής 'Ιερας Συνόδου, ή οποία περιλάμβανε σέ πα
ράρτημα καί κατάλογο τών 412 μοναστηριών πού καταργή
θηκαν. Ή  εκθεση εχει ημερομηνία 19/31 Αυγούστου 1833, 
αλλά δυστυχώς τό έγγραφο αυτό πού 8ά είχε τόσο μεγάλο 
ιστορικό καί τοπογραφικό ενδιαφέρον δέ δημοσιεύθηκε 
καί λέγεται πώς δέν υπάρχει στά αρχεία τού υπουργείου 
τών Εκκλησιαστικών"' Φραντζή Αμβροσίου, ό.π.,τ.Γ', 
σελ.177-178, αναφέρει ότι καταργή8ηκαν περισσότερα από 
τριακόσια μοναστήρια' Χριστοπούλου Δαμασκηνού, Συλλο
γή των σπουδαιοτέρων Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των οικείων νόμων. Β. Δια
ταγμάτων. υπουργικών εγγράφων, οδηγιών κτλ. καταρτι
σθείσα και εκδοθείσα εντολή της I.Συνόδου, Εν Αθήναις 
1877, σελ.340 σημ. 1. αναφέρει ότι σύμφωνα με το έγ
γραφο της Ιεράς Συνόδου 19 Αυγούστου 1833, υπήρχαν 543 
μοναστήρια και μετόχια. (Μάλλον, πρόκειται για τυπο
γραφικό λάθος στον αριθμό 543 με ορθό το 593, αφού 
χρησιμοποιεί ως πηγή πληροφόρησης το Μάμουκα)' Κυρια- 
κίδου Επαμ., ό.π., σελ.269, σημειώνει "κατηργήθησαν υ
πέρ τά τετρακόσια μοναστήρια άνδρών καί εκτός τριών 
πάντα τά λοιπά γυναικεία"' Σκανδάμη Ανδρέα, ό.π.. σελ. 
123, "από τά 500 μοναστήρια παρέμειναν μόλις 85"' Ζά- 
ιντλ Βολφ. Βαυαροί στην Ελλάδα. Η γένεση του νεοελλη
νικού κράτους και το καθεστώς τουΌθωνα, Αθήνα 1984, 
σελ.137, σημειώνει: "άπό τά 400 περίπου μοναστήρια ε- 
μειναν 82"' Dakin Douglas, ό.π., σελ.112, γράφει: "ύ- 
ποχρεώθησαν νά κλείσουν τά τρία τέταρτα άπό τά 524 άν- 
δρικά μοναστήρια καί τά περισσότερα γυναικεία"' Glogg 
Richard, A short history of modern Greece,London 1977. 
σελ.72' Λιάτσου Δημ., Η Βαυαροκρατία και οι αγωνιστές 
του ’21, Αθήνα 1983, σελ.144.
Μάουερ Γκεόργκ., ό.π., τ.Β ',σελ.516' Σκανδάμη Ανδρέα.































119' Δασκαλάκη Απόστ., Κείμενα-πηγαί της ιστορίας της 
ελληνικής επαναστάσεως, Σειρά τρίτη. Τα περί παιδείας, 
Η εκπαιδευτική προσπάθεια των επαναστατικών κυβερνήσε
ων και επί Καποδίστρια - Κανονισμοί και προγράμματα - 
Σχολεία και Διδάσκαλοι, Μέρος τρίτον, Αθήναι 1968, 
σελ.1938-1939’ Στασινοπούλου Επαμ., Ιστορία των Αθη
νών από την αρχαιότητα ως την εποχή μας, Αθήνα 1973, 
σελ.357’ Παπακώστα 'Αγγέλου, Σημειώσεις στη β' έκδοση 
των 0—θ, σελ.267.

173. 0-θ, σελ.186-187' Ρος Λουδοβίκου, Αναμνήσεις...ό.π ., 
σελ.51' Ευαγγελίδου Τρύφ., Ιστορία του Όθωνος...ό.π ., 
σελ.68' Καρμίρη Ιωάννου, ό.π., τ.Α'. σελ.282' Χρυσο
στόμου Αθηνών, ό.π. Μ.Ε.Ε, τ.14, σελ.417.

174. 0-θ. σελ.185.186.
175. 0-θ, σελ.186. όπου σημειώνει: "πολλάκις εγραφε [Κινγκ] 

καί εις τήν πατρίδα του ’Αμερική τί κόπους τραβάει καί 
αυτός μέ μάς τούς αγρίους"' πρβλ. Ρος Λουδοβίκου, ό.π. 
σελ.52.

176. Σουρμελή Διονυσίου, ό.π., σελ.286' πρβλ. Βάμβα Νεοφύ
του, Σύντομος απάντησις προς τον υποκριπτάμενον υπό Ζ. 
Π.Ρ. πατέρα της προ ολίγου διαδοθείσης αναίσχυντου ε
πιστολής περί του τις ο υποκεκρυμμένος σκοπός των εις 
την Ελλάδα Ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας κ.τ.λ.. 
Εν Αθήναις 1837, σελ.11-15, όπου αρνείται τον προσηλυ
τιστικό χαρακτήρα των σχολείων και των μεταφράσεων της 
Αγίας Γραφής που διακινούσε η Βιβλική Εταιρεία. βλ. 
και στο έργο του: Περί της Νεοελληνικής Εκκλησίας, την 
οποίαν ο αιδεσιμώτατος πρεσβύτερος και οικονόμος Κων
σταντίνος ο εξ Οικονόμων συμπεραίνει εκ της μεταφράσε- 
ως των Ιερών Γραφών, σύντομος απάντησις υπό Ν. Βάμβα, 
Εν Αθήναις 1838, σελ.16.

177. Διάφορα Ιωνά Κινγ, συγγραφέντα κατά διαφόρους καιρούς 
και τόπους. Εν Αθήναις 1859, σελ.624' Οικονόμου Σοφ., 
ό.π., τ.Β', σελ.546 και σημ.α'. Για τη διδασκαλία του 
Κινγκ. βλ. Κινγ Ιωνά, Ομιλίαι, εκφωνηθείσαι κατά δια-

272



























φίας του αγώνα, Ε.Ε.Φ.Σ.Π.Θ., Παράρτημα αρι8. 25, Θεσ
σαλονίκη 1979, σελ.32-33.

8. ΑΠ, σελ.464' βλ. και Καλλέργη Σ., "Οι ζωγραφιές του Μα
κρυγ ιάννη ιερή εθνική παρακαταθήκη". Επιθεώρηση Τέχνης, 
τ.Α' (1955), σελ.205-206.

9. θεοτοκά Νίκου, "Το αποτύπωμα του ζωντανού και του ονεί
ρου στα κείμενα του Μακρυγιάννη", Ιστορικά, τ.2 (1985), 
σελ.283.

10. ΑΠ, οελ.349 οημ. α'. Αλλού γράφει ότι ιιροσέλαβε δυο ζω
γράφους' ίσως μόνο το ένα από τα παιδιά του Ζωγράφου να 
γνώριζε την τεχνική της ζωγραφικής, βλ. ΑΠ, σελ.339 και 
Βλαχογιάννη, ό.π., τ.Α', σελ.377.'Οπως προκύπτει από 
την έρευνα της Φενερλή Αγγελικής, "Οι ζωγράφοι του Μα
κρυγ ιάννη, Δημήτριος και Παναγιώτης Ζωγράφος, προσωπο
γραφικές και εργογραφικές διευκρινίσεις". 0 Πολίτης.τχ. 
36 (1980), σελ.54, ο Μακρυγιάννης, ενδεχομένως, να συγ
χέει τα ονόματα της οικογένειας Ζωγράφου και αναφέρει 
ως πατέρα τον Παναγιώτη. Βέβαια τίθεται το ερώτημα, πώς 
είναι δυνατό να λησμόνησε ο Μακρυγιάννης τα ονόματα των 
ζωγράφων που έζησαν στο σπίτι του για τρία χρόνια (1836 
-1839); Πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα του χειρογρά
φου, όπου συμπεριλαμβάνεται και το ιστορικό των εικονο
γραφιών, ο Μακρυγιάννης το έγραψε μετά από το 1844 χρη
σιμοποιώντας τις σημειώσεις που κρατούσε από το 1840. 
Συνεπώς, το χρονικό διάστημα των 5-7 ετών είναι πολύ 
μικρό για να δικαιολογήσει τη λήθη του Μακρυγιάννη. Πά
ντως, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα προκύπτει ότι κά
ποιος Παναγιώτης Ζωγράφος από τη Σπάρτη ήταν υπότροφος 
στο Σχολείο των Τεχνών στην Αθήνα κατά το χρονικό διά
στημα 1839-1841. Επίσης, διασώθηκαν εικονογραφίες που 
φέρουν την υπογραφή: "Χειρ Δ.Ζωγράφου εκ Βορδώνια της 
Λακεδαίμονος". Συνεπώς, ο πατέρας θα έφερε το όνομα Δη
μήτριος, εάν βέβαια ο υπότροφος Παναγιώτης συσχετιστεί 
με την οικογένεια του Ζωγράφου που εργάστηκε στο σπίτι 
του Μακρυγιάννη. Η αποδοχή όμως αυτής της εκδοχής
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Οι καταλυτικές επιδράσεις που δέχτηκε ο Μακρυγιάννης 
από την ελληνορθόδοξη παράδοση είναι έκδηλες σ’ όλη την έ
κταση των κειμένων του, τα οποία αποτελούν υπομνηματισμό 
των σημαντικότερων γεγονότων της ζωής του.Ήδη από τη νηπι- 
ακή του ηλικία, μυήθηκε από τους ευσεβείς γονείς του στην 
ορθόδοξη πνευματική ζωή, με αποτέλεσμα στην ηλικία των δε
κατεσσάρων ετών να συνδιαλέγεται άμεσα με τον Αϊ-Γιάννη στη 
Δεσφίνα και μάλιστα να έχει την παρρησία να διαφωνεί και να 
επιμένει για την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Σημαντικές υπήρξαν οι επιδράσεις των αρχόντων της Λι
βαδειάς, καθώς και των εμπόρων της Άρτας για την επιλογή 
του να ασχοληθεί με το εμπόριο και έτσι να εξελιχτεί σε αυ- 
τοδημιούργητο νοικοκύρη με τεράστια περιουσία,την οποία δι
έθεσε στον απελευθερωτικό αγώνα. Επίσης, καθοριστική υπήρξε 
και η συναναστροφή του με τον οικονόμο Άρτας Α.· Μόστρα για 
την κατάρτισή του σε ζητήματα της πατρίδας και της θρησκεί
ας. Η μαθητεία του σε συνάξεις προεστών και μοναχών συνεχί
στηκε και στην Ύδρα το 1824. Πάντοτε διάλεγε τις συντρο
φιές του ανάμεσα στους μορφωμένους της εποχής του για να ι
κανοποιεί τη φιλομάθειά του. Δεν πρέπει να αγνοηθεί και η 
συναναστροφή του με τον αντικαποδιστριακό κύκλο του Γ. Κου- 
ντουριώτη, καθώς και με τον κύκλο των κληρικών και των μο
ναχών που είχαν δυσαρεστηθεί από τις εκκλησιαστικές μεταρ
ρυθμίσεις της Αντιβασιλείας.

Το κυρίαρχο στοιχείο στις δοξασίες του Μακρυγιάννη ή
ταν η ορθόδοξη πίστη, η οποία διαπότιζε και χαρακτήριζε κά
θε του ενέργεια. Επηρεασμένος από τις προσωπικές του εμπει
ρίες, αλλά και από το ιδεολογικό^κλίμα της εποχής του που 
ήταν φορτισμένο από τις χρησμολογικές προσδοκίες, είχε τη 
βεβαιότητα ότι τα ιστορικά γεγονότα καθοδηγούνταν από την



Πρόνοια του θεού. Έτσι, πίστευε ότι είχε φθάσει το "πλήρω
μα του χρόνου" για την ανάσταση του Γένους και ότι ο Ρήγας 
Φεραίος ήταν προορισμένος από το θεό για την εθνική και 
θρησκευτική αφύπνισή του. Τις ευεργετικές παρεμβάσεις του 
θεού δεν τις βίωνε μόνο στα γεγονότα της εθνεγερσίας, αλλά 
και στην περίοδο της θεμελίωσης του νεοελληνικού κράτους, 
θεωρούσε τις αδικοπραγίες ως την αιτία για την απομάκρυνση 
της ευλογίας του θεού και σ' αυτές απέδωσε την Χαταστροφή 
των Τούρκων, τη διάλυση των αντιπάλων του στις εμφύλιες δι
αμάχες (1823-1825, 1831—1833), τη δολοφονία του Καποδίστρια, 
τον πρόωρο θάνατο του Ησαία,του Κωλέττη και του βασιλιά της 
Γαλλίας Φιλίππου, και προσδοκούσε τη θεία τιμωρία του επίορ
κου βασιλιά Όθωνα.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην προάσπιση της Ορ
θοδοξίας κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας και της βασι
λείας τουΌθωνα. Τις μοναστηριακές μεταρρυθμίσεις της Αντι- 
βασιλείας τις ερμήνευσε ως προσπάθεια για την αλλοίωση του 
μοναχισμού της ορθόδοξης εκκλησίας και για την εξομοίωση 
των ορθόδοξων μοναχών με τους Καπουτσίνους της Δύσης. Εξέ- 
φρασε την πίκρα του για τη δημοπρασία των ιερών σκευών και 
ως υπεύθυνους θεώρησε τους Έλληνες πολιτικούς και κληρικούς 
που συμφώνησαν με τους Βαυαρούς.

Ως πληρεξούσιος των Αθηναίων στην Α' Εθνική Συνέλευση 
(1843-1844) υπέβαλε υπόμνημα, με το οποίο επισήμανε την α
ντ ι κανόνι κότητα της ανακήρυξης του αυτοκέφαλου της εκκλησί
ας της Ελλάδας, την άθλια κατάσταση των μοναχών μετά από τη 
διάλυση των μοναστηριών και πρότεινε την αναγνώριση του αυ
τοκέφαλου από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και την 
ακύρωση των διαταγμάτων που δε συμφωνούσαν με τους ιερούς 
κανόνες. Επίσης, υπέβαλε πρόταση στην Εθνοσυνέλευση για την 
τροποποίηση των άρθρων που αναφέρονταν στη θρησκεία και ε
πέμενε στην ψήφιση της απαγόρευσης του προσηλυτισμού.Ακόμη, 
αγωνίστηκε με θέρμη για την ψήφιση του 40ου άρθρου που υπο
χρέωνε το διάδοχο του βασιλικού θρόνου να πρεσβεύει το ορ
θόδοξο δόγμα, θεωρούσε το Σύνταγμα (1844) ως έργο της θεί-
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ας Πρόνοιας και γι’αυτό το χαρακτήριζε ως ευαγγέλιο του θε
ού .

Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλε για τον τερματισμό της 
προσηλυτιστικής δράσης των ετερόδοξων και Θεώρησε τη δρα
στηριότητα των Ρωμαιοκαθολικών ως σχέδιο του βασιλιά της 
Γαλλίας Φιλίππου,το οποίο υπηρετούσαν με ζέση ο Γάλλος πρέ
σβης Πισκατόρη και η συντροφιά του Κωλέττη. Επίσης, καταδί
κασε και την προσηλυτιστική δράση του προτεστάντη κληρικού 
Ιωνά Κινγκ, τον οποίο χαρακτήρισε ως έμπορο θρησκείας, για
τί δε διακρινόταν για το χριστιανικό του ηθος. Τη διάσπαση 
του χριστιανικού κόσμου την ερμήνευσε ως θέλημα του θεού 
και φρονούσε ότι ο κάθε λαός πρέπει να ακολουθεί με συνέ
πεια τη θρησκεία της εθνικής του παράδοσης. Πικράθηκε από 
τις κακοδοξίες του Θεόφιλου Καΐρη και εκφράστηκε με οργή ε
ναντίον του, γιατί με το ένδυμα του ορθόδοξου κληρικού εξα- 
πατούσε τους γονείς των μαθητών του. Τον χαρακτήρισε ως α
πατεώνα και ως όργανο των δόλιων σχεδίων της Δύσης που απο
σκοπούσαν στη διάβρωση της Ορθοδοξίας.

Αποδεχόταν τη βυζαντινή αντίληψη για το θεσμό της βα
σιλείας, γι’αυτό θεωρούσε το βασιλιά ως επίτροπο του θεού 
με αποστολή τη δίκαιη διακυβέρνηση του λαού και την καθοδή
γηση του στην αρετή. Κάθε παρέκκλιση του απ’ αυτί) την απο
στολή τον καθιστούσε επίορκο με συνέπεια την απώλεια του 
βασιλικού θρόνου.Έτσι, για να διατηρηθεί η "ελέω θεού" εν
θρόνιση του βασιλιά έπρεπε να εκφράζεται και ως "ελέω λα
ού". 0 Μακρυγιάννης βιώνοντας την ορθόδοξη πίστη διατηρούσε 
άγρυπνη τη συνείδηση του χρέους προς το συνάνθρωπό του και 
με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τις αδικοπραγίες της κυβέρνη
σης, δε δίστασε να συγκρουστεί ακόμη και με το βασιλιάΌθω
να απαιτώντας την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης.Έτσι, 
οργάνωσε το κίνημα της 3ης Σεπτ. 1843 για να θέσει τέρμα 
στην κυβερνητική αυθαιρεσία και μάλιστα την επιτυχία της ε
πανάστασης την απέδωσε στην Πρόνοια του θεού, η οποία απέ
τρεψε την αιματοχυσία.

Μολονότι τα όνειρα και τα οράματα των άλλων προσώπων.



που ενδεχομένως να προέρχονταν από τους κόλπους της Φιλορ
θόδοξης Εταιρείας, χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την ώθηση του 
Μακρυγιάννη για την ανάληψη πρωτοβουλιών στα ζωτικά ζητήμα
τα της Ορθοδοξίας και της Μ. Ιδέας, ωστόσο τα δικά του ορά
ματα αποτελούσαν πραγματικά βιώματα. Μάλιστα, για να φτάσει 
σ' αυτές τις οραματικές του εμπειρίες ακολούθησε το δρόμο 
της ορθόδοξης πνευματικής ζωής με αυστηρή τήρηση της νη
στείας, με πολλές γονυκλισίες (2.300-3.300) και εκτεταμένη 
προσευχή που συνοδευόταν από δάκρυα μετάνοιας και έκφραση 
της ανιδιοτελούς αγάπης ακόμη και προς τους εχθρούς του και 
με αιτήματα για την προστασία της πατρίδας, της θρησκείας 
και τον καθαρισμό της ψυχής του για να μπορεί να δοξολογεί 
το θεό. Αυτός ο πνευματικός αγώνας του Μακρυγιάννη με έκδη- 
λες τις κοινωνικές του εκφάνσεις,που συνοδευόταν από τη μυ- 
στηριακή ζωή και τον οδηγούσε στην πνευματική εμπειρία της 
θεοπτίας, αποτελεί γνώρισμα της εμπειρίας της ορθόδοξης εκ
κλησίας . Συνεπώς , η προβολή του ως πρότυπο αγωνιζόμενου χρι
στιανού, τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας, ό
σο και για την ανελικτική του πορεία στις βαθμίδες της ορ
θόδοξης χριστιανικής πνευματικότητας, αποτελεί χρέος της 
κοινωνίας μας.
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