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2-31 AΦIEPΩMA
� Xρ�ν�λ�γι� Iωάννη Mακρυ-
γιάννη.
� O αυτ�δημι�ύργητ�ς αγωνι-
στής. O Mακρυγιάννης πρ�σέ�ερε
με ανιδι�τέλεια ακ�μη και τ� αίμα
τ�υ στην υπηρεσία της πατρίδας.

T�υ Θάν�υ Bερέμη
� Aυθεντικ�τητα �ωής και λ�γ�υ.
O Mακρυγιάννης δεν έγραψε παρά
�σα έ�ησε στ� �ί� τ�υ και �ι περι-
γρα�ές τ�υ είναι η ίδια η πρά�η.

T�υ K. Tριαντα�υλλίδη
� Eπαιν�ς στ�ν Mακρυγιάννη. Oι Γ.
Σε�έρης, O. Eλύτης, Γ. Θε�τ�κάς και
I. Kακριδής, απ�τεί�υν ��ρ� τιμής σ’
έναν !αρακτηριστικ� και π�λυδιά-
στατ� Eλληνα.

� Eικ�ν�γρα�ία τ�υ Aγώνα. O
στ�!ασμ�ς και �ι �δηγίες τ�υ Mα-
κρυγιάννη απεδ�θησαν θαυμαστά
«διά !ειρ�ς» Παναγιώτη Zωγρά-
��υ.

Tης Mαρίνας Λαμπράκη–Πλάκα
� Πιστ�ς της Eλλάδας και της
Oρθ�δ�#ίας. Στην π�λυκύμαντη
�ωή τ�υ � Mακρυγιάννης υπερα-
σπίστηκε ανυπ�!ώρητα την πατρί-
δα και τη θρησκεία.

T�υ I.M. Xατ�η�ώτη
� Iστ�ρική μαρτυρία και � Mα-
κρυγιάννης. H έμμεση ή άμεση ερ-
μηνεία των κειμένων τ�υ στρατη-
γ�ύ, απ�τελεί σημεί� έρευνας τ�υ
αναγνώστη.

T�υ Λ�υκά K�ύσ�υλα
� Πέντε αυτ�γρα�α κείμενα. Συ-
στατικές επιστ�λές – πιστ�π�ιητικά
τ�υ Mακρυγιάννη πρ�ς συμπ�λεμι-
στές τ�υ, άγνωστες μέ!ρι σήμερα.
T�υ Παναγιώτη Φ. Xριστ�π�υλ�υ
� H διεθνής πρ�$�λή τ�υ Mακρυ-
γιάννη. Tα «Aπ�μνημ�νεύματα»
και τα «Oράματα και Θάματα», γί-
ν�νται πλέ�ν γνωστά σ’ �λ�ν τ�ν
κ�σμ� μέσω τ�υ Internet.

T�υ N. Kυρια�ίδη
� H θυσία για την αρετή. O Mα-
κρυγιάννης διερμηνεύει την παρά-
δ�σή μας συνυ�ασμένη με την πα-
τρίδα και τη θρησκεία.

T�υ Kώστα E. Tσιρ�π�υλ�υ
� H έκπλη#η τ�υ ιστ�ρικ�ύ! T�
κείμεν� τ�υ Mακρυγιάννη στάθηκε
μια αναπάντε!η απ�κάλυψη για
την ιστ�ρία τ�υ Aγώνα.

T�υ N.Δ. Tριαντα�υλλ�π�υλ�υ

E�ώ�υλλ�: Πρ�σωπ�γρα
ία τ�υ Mακρυ-
γιάννη. Eλαι�γρα
ία τ�υ Picarelli, 1914. O
πίνακας παρ�υσιά�ει �μ�ι�τητες με τ� αντί-
στ�ι�� �αρακτικ� έργ� τ�υ Krazeisen, (1828)
απ� τ� �π�ί� � �ωγρά
�ς έλα�ε πιθαν�ν με-
ρικά στ�ι�εία. (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»:
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Σύμ��υλ�ς Eκδ�σεως:
KPITΩN XPYΣOXOΪΔHΣ

Iωάννης Mακρυγιάννης
200 ρ�νια απ� τη γέννησή τ�υ

ΣTIΣ ΠAPAMONEΣ τ�υ 1821, �ι
Eλληνες γνωρί��υν μία μ�ν�ν αλή-
θεια. Πρέπει να ελευθερωθ�ύν και
έ��υν �αθύτατα �ιώσει �τι � αγώ-
νας τ�υς είναι τ�σ� δίκαι�ς ώστε
και � Θε�ς αναντίρρητα τ�υς πα-
ραστέκεται. Aλλωστε, θα π�λεμή-
σ�υν επειδή η δια"ύλα#η της θρη-
σκείας έρ�εται στην ίδια μ�ίρα με
την ελευθερία της πατρίδας.

O Mακρυγιάννης απ�τελεί �αρα-
κτηριστικ� παράδειγμα της ακρά-
δαντης αυτής πίστης �λ�κληρ�υ
τ�υ Eθν�υς. Πιστεύει σε �λα με πά-

θ�ς, "λέγεται. Tα πάντα γίν�νται
πρ�σωπική τ�υ υπ�θεση. H σκλα-
�ωμένη πατρίδα, � παντ�δύναμ�ς
θε�ς, �ι πρ�στάτες άγι�ι, �ι ηρωι-
κ�ί αρ�αί�ι πρ�γ�ν�ι, τα κατατρεγ-
μένα αδέλ"ια τ�υ. Oλ�ι είναι �ικεί-
�ι, με �λ�υς συνδιαλέγεται.

Oταν αρ�ί�ει � π�λεμ�ς, η ίδια
τ�υ η �ωή καθίσταται θέμα δευτε-
ρεύ�ν. Γνωρί�ει «�τι είμαστε λίγ�ι
και αδύναμ�ι» μα � Θε�ς μεγάλ�ς
και δίκαι�ς και �ι Eλληνες λα�ς πε-
ρι�ύσι�ς, «αυτ�ί στ�λισαν την αν-
θρωπ�τη μ’ αρετή», έτσι, δεν μπ�-
ρεί παρά να νικήσ�υν. Δεν μπ�-
ρ�ύσε να διαν�ηθεί την ήττα, ήταν
έ#ω απ� τ� λ�γισμ� και τη "ύση
τ�υ. Γνωρί�ει �τι μετέ�ει στη συ-
νέ�εια μιας "υλής. 

Oι ανα"�ρές τ�υ στ�ν Λεωνίδα,
τ� Σωκράτη, τ� Θεμιστ�κλή, τ�ν
Aριστείδη αυτ� καταδεικνύ�υν, εί-
ναι �ι δικ�ί τ�υ άνθρωπ�ι και τ� δι-
κ� τ�υς αίμα κυλάει ατ�"ι� μέσα
τ�υ. Aυτά σκέπτεται και �ταν –με-
τά την Aνε#αρτησία– υπερασπί�ε-
ται τ’ αρ�αία μνημεία, τ� κάθε ά-
γαλμα. Kρίνει τη δια"ύλα#ή τ�υς
�ρέ�ς, είναι η κληρ�ν�μιά τ�υ Γέ-
ν�υς. Mας ανήκ�υν και απ�τελ�ύν
μέρ�ς της ελευθερίας π�υ κατα-
κτήσαμε.

Tα �ρ�νια τ�υ π�λέμ�υ θα περά-
σ�υν, � Mακρυγιάννης με τ� σώμα
γεμάτ� απ� τα τραύματα των μα-
�ών θα μπ�ρ�ύσε ν’ απ��ητήσει λί-
γη ανάπαυση. Aλλά � π�λεμιστής
ασ"υκτιά. Θεωρεί, τώρα, σημαντι-
κ� να καταγράψει τις μνήμες τ�υ.

Yπάρ�ει ένα πρ��λημα, δεν έμα-
θε γράμματα. Kαι μαθαίνει γράμ-
ματα! O στρατιώτης α"ήνει τ�
σπαθί και παίρνει την πένα.

Θα υπ�στηρι�θ�ύν δια"�ρετικές

γλωσσ�λ�γικές απ�ψεις για τα
«Aπ�μνημ�νεύματά» τ�υ. Oμως,
υπάρ�ει σ’ αυτά μια μαγεία. O α��ς
της μά�ης, τα �άσανα και �ι καη-
μ�ί, τα σ"άλματα και �ι αδυναμίες,
η απ�κ�τιά, μια #ε�ασμένη αγν�-
τητα, αλλά η μεγαλ�σύνη να υπερ-
τερεί της μικρ�τητας. O Mακρυ-
γιάννης κι � κάθε Eλληνας π�υ η
θεά τύ�η τ� "έρνει να περιλαμ�ά-
ν�νται στ�υς καταλ�γ�υς των πα-
ρ�ντων, κατά τις μεγάλες στιγμές
τ�υ Eλληνισμ�ύ – �πως τ� ’21 – εί-
ναι απ� μ�ν�ς τ�υ ένα έπ�ς ελλη-
νικ�.

Aργ�τερα, �ταν ίσως έν�ιωσε
πως τα �σα γράμματα έμαθε δεν ή-
ταν αρκετά για να εκ"ραστεί, κά-
λεσε τη �ωγρα"ική ν’ απεικ�νίσει
τ� λ�γ� τ�υ.

O Mακρυγιάννης υπ�στηρί�ει τ�
ήθ�ς, την αρετή, τ� δίκαι�, την α-
#ι�πρέπεια και συγ�ρ�νως είναι
παρ�ρμητικ�ς, αγανακτισμέν�ς,
ενθ�υσιώδης, πικραμέν�ς, συνε-
�ώς παραπ�ν�ύμεν�ς, συ�νά αντι-
"ατικ�ς. Eνας Eλληνας! Θα σπεύ-
σει στ� πλευρ� τ�υ Kαπ�δίστρια
και μετά θα δια"ωνήσει μα�ί τ�υ έ-
ντ�να. Θα υπ�δε�θεί θερμά τ�ν
Oθωνα και στη συνέ�εια θα στρα-
"εί εναντί�ν τ�υ.

H Eπανάσταση τ�υ ’21 συ�νά θα
σκιαστεί απ� τα αιώνια ελαττώμα-
τα της "υλής. K�ντά στ�υς άθλ�υς
υπήρ#αν �ι αθλι�τητες της εμ"ύ-
λιας διαμά�ης, στ�ν ηρωισμ� η ι-
δι�τέλεια, στην αυταπάρνηση �
καιρ�σκ�πισμ�ς και � Mακρυγιάν-
νης συμμετεί�ε ενεργά στην π�-
ρεία τ�υ Aγώνα. Στα εύσημα και τις
παραλείψεις.

Ωστ�σ�, ανήκει σ’ εκείν�υς π�υ
�ταν τ� σάλπισμα της Πατρίδας α-
κ�ύστηκε, έσπευσε στα μετερί�ια
απ� τ�υς πρώτ�υς, π�λέμησε με
σθέν�ς και περι"ρ�νησε τ� θάνα-
τ�. Δια�ρ�νική ελληνική ιστ�ρία.
Π�ι�ς θ’ αρνηθεί την πρ�σ"�ρά
των Mακρυγιάννηδων, και �ωρίς
αυτ�ύς πώς θα ’μαστε σήμερα;

Στη δική τ�υ περίπτωση, ανα-
γκαία είναι και μια ακ�μη επισή-
μανση. Aγωνίστηκε να μην είμαστε
ραγιάδες κι �ταν πλέ�ν εί�αμε ε-
λευθερωθεί. T� 1834 τ� απ�δει-
κνύει.

T� 1821, και η γενιά τ�υ Mακρυ-
γιάννη π�υ τ� δημι�ύργησε, απ�-
τελεί μια περί�δ� αλκής τ�υ Eλλη-
νισμ�ύ, ένα δρ�μ� της αρετής. Πη-
γή καθαρτήρια, π�υ στ�υς δύσκ�-
λ�υς καιρ�ύς μας σε ��ηθά να
κρατηθείς �ρθι�ς.

O Iωάννης 
Mακρυγιάννης
(1797-1864). 
υλ�γρα�ία
τ�υ A. Tάσσ�υ
(Συλλ�γή 
Λ. Mαγγιώρ�υ –
Tάσσ�υ).

Eπιμέλεια  α�ιερώματ�ς:

K·ΣTHΣ BATIKI·THΣ
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Συνέ�εια στην 5η σελίδα

Xρ�ν�λ�γι� Iωάννη Mακρυγιάννη
1797. Γέννηση τ�υ Γιάννη Mακρυ-

γιάννη στ� μικρ� �ικισμ� A��ρίτι,
κ�ντά στ� Λιδ�ρίκι της Δωρίδας. T�
πραγματικ� τ�υ επώνυμ� ήταν Tρια-
ντα�υλλ�δημήτρης αλλά απ� τ�υς
συμπ�λεμιστές τ�υ έλα�ε τ� παρω-
νύμι� Mακρυγιάννης λ�γω τ�υ υψη-
λ�ύ αναστήματ�ς τ�υ. Nωρίς μένει
�ρ�αν�ς, �ταν � πατέρας τ�υ ��-
νεύεται σε συμπλ�κή με T�υρκαλ�α-
ν�ύς τ�υ Aλή Πασά. Mε τη μητέρα
τ�υ Bασιλική, κατα�εύγει στη Λι�α-
δειά.

1811. Eγκαθίσταται στην Aρτα και
εργά#εται ως επιστάτης στ�ν συμπα-
τριώτη τ�υ Aθανάσι� Λιδωρίκη, έμπι-
στ� τ�υ Aλή Πασά. Σύντ�μα ασ%�λεί-
ται με τ� εμπ�ρι�, και στις παραμ�-
νές της Eπανάστασης έ%ει ήδη απ�-
κτήσει ικανή περι�υσία.

1820. Mυείται στη Φιλική Eταιρεία.
Συλλαμ�άνεται απ� τ�υς T�ύρκ�υς
και �ασανί#εται επί 75 ημέρες.

1821. Σ%ηματί#ει �μάδα 18 ανδρών
απ� την Aρτα και ενώνεται με τ� ε-
παναστατικ� σώμα υπ� την αρ%ηγία
τ�υ Γώγ�υ Mπακ�λα. Συμμετέ%ει σε
�λες τις επι%ειρήσεις της Hπείρ�υ
και την π�λι�ρκία της Aρτας. Tραυ-
ματί#εται στη μά%η τ�υ Πέτα.

1822. Συνεργά#εται με τ�ν Oδυσ-
σέα Aνδρ�ύτσ� στην απελευθέρωση
των Aθηνών.

1823. Oρί#εται «π�λιτάρ%ης» των
Aθηνών. Δια�ωνία τ�υ με τ�ν Γκ�ύ-
ρα, �ρ�ύραρ%� της Aκρ�π�λης.

Aνα%ωρεί για τη P�ύμελη με τ�ν
Nικηταρά και μα#ί νικ�ύν στη μά%η
της Bελίτσας. Φθάνει στην Πελ�π�ν-
νησ� με τ� στράτευμα των P�υμε-
λιωτών και συμμετέ%ει στην εμ�ύλια
ρή'η με τ� μέρ�ς των κυ�ερνητικών.

1824. Πρ�άγεται σε %ιλίαρ%� και
αργ�τερα σε στρατηγ�. Kαταστέλλει
την ανταρσία στ� Nαύπλι�.

1825. Aναλαμ�άνει δι�ικητής της
Aρκαδίας. Π�λεμά στ� Nι�καστρ�
και στ�υς Mύλ�υς τ�υ Aργ�υς, �π�υ
τραυματί#εται σ��αρά. Φθάνει στην
Aθήνα και μά%εται ηρωικά κατά την
π�λι�ρκία της π�λεως απ� τ�ν Kι�υ-
τα%ή. Παντρεύεται την κ�ρη τ�υ Γ.
Σκ�υ#έ, Aικατερίνη. Mετα�αίνει στην
Yδρα πρ�κειμέν�υ να ενισ%ύσει την
άμυνα τ�υ νησι�ύ.

1826. Παραίτησή τ�υ απ� τ� �αθμ�
τ�υ στρατηγ�ύ,  η �π�ία δεν γίνεται
δεκτή. Aναλαμ�άνει και πάλι π�λι-
τάρ%ης στην Aθήνα, �π�υ π�λεμά υ-
π� τις διαταγές τ�υ Kαραϊσκάκη και
τραυματί#εται τρεις ��ρές.

1827. Δια�ωνεί με τ�ν Kαραϊσκάκη
�σ�ν α��ρά την τακτική των επι%ει-
ρήσεων. Eπικε�αλής της εμπρ�σθ�-
�υλακής στην καταστρ��ική μά%η
τ�υ Aνάλατ�υ.

1828. Δι�ρί#εται απ� τ�ν Kαπ�δί-
στρια Γενικ�ς Aρ%ηγ�ς της Eκτελε-
στικής Δυνάμεως της Πελ�π�ννή-
σ�υ.

1829. Aρ%ί#ει τη συγγρα�ή των
Aπ�μνημ�νευμάτων τ�υ στ� Aργ�ς,
τα �π�ία θα �λ�κληρώσει τ� 1850.

1830. Aπ�μακρύνεται απ� τη θέση
τ�υ έπειτα απ� διαταγή τ�υ  Kαπ�-
δίστρια, στ�ν �π�ί� καταλ�γι#ε

O στρατηγ�ς Iωάννης Mακρυγιάννης σε μεγάλη ηλικία.
Eλαι�γρα�ία τ�υ Σ. Πρ�σαλέντη. (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υ-
σεί�).

H σύ�υγ�ς τ�υ στρατηγ�ύ Mακρυγιάννη Aικατερίνη, τ�
γέν�ς Γ. Σκ�υ�έ. Eλαι�γρα�ία τ�υ Σ. Πρ�σαλέντη. (Eθνι-
κ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

Λεπτ�μέρεια απ� τ� έργ� τ�υ Παναγιώτη Zωγρά��υ «Kωνσταντιν�ύπ�λις. H
άλωσις αυτής» κατά «σκέψιν» Mακρυγιάννη. Διακρίνεται στην εικ�να � Pή-
γας Φεραί�ς με τρεις Eλληνες �μήρ�υς τ�υ Σ�υλτάν�υ. (Tέμπερα σε &ύλ�
0,38X0,543 μ. 1836, Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

σ�άλματα στην άσκηση της π�λιτι-
κής τ�υ.

1831. Mετά τη δ�λ���νία τ�υ κυ-
�ερνήτη, συμμετέ%ει στ�ν εμ�ύλι�
π�λεμ� με τ� μέρ�ς των «συνταγμα-
τικών».

1832. E΄ Eθν�συνέλευση στ� Nαύ-
πλι� και εκλ�γή τ�υ Oθωνα ως �ασι-
λιά της %ώρας, πρά'η π�υ � Mακρυ-
γιάννης θεωρεί σωτήρια για την
Eλλάδα.

1833. Yπ�δέ%εται με ενθ�υσιασμ�
την ά�ι'η τ�υ Oθωνα στ� Nαύπλι�,
�μως σύντ�μα αρ%ί#ει να απ�γ�η-
τεύεται απ� τις ενέργειες της Aντι-
�ασιλείας και απ�σύρεται στην Aθή-
να �π�υ ασ%�λείται με τ� κτίσιμ� τ�υ
σπιτι�ύ τ�υ και την π�λυμελή �ικ�-
γένειά τ�υ. Aπέκτησε συν�λικά δέκα
αγ�ρια και δύ� κ�ρίτσια.

1834. Eκλέγεται Δημ�τικ�ς Σύμ-
��υλ�ς της Aθήνας. Συν�δεύει τ�ν
Oθωνα κατά την περι�δεία τ�υ στη
Στερεά Eλλάδα.

1835. Διαμά%η με τ�ν Aρμαν-
σμπεργκ. Mε πρ�τρ�πή τ�υ τ� Δημ�-
τικ� Συμ��ύλι� εκδίδει ψή�ισμα για
τη %�ρήγηση Συντάγματ�ς. T� Συμ-
��ύλι� παύεται.

1836. Πρ�σκαλεί τ�ν Παναγιώτη
Zωγρά�� να #ωγρα�ίσει, με την κα-
θ�δήγησή τ�υ, τις μά%ες τ�υ Aγώνα.

1839. Σε γεύμα π�υ παραθέτει στ�
σπίτι τ�υ παρ�υσιά#ει τ�υς 24 πίνα-
κες π�υ �ιλ�τέ%νησε � Π. Zωγρά��ς
με τη ��ήθεια των δύ� τ�υ γιων.

1840. Oργανώνει κίνημα εναντί�ν
τ�υ Oθωνα για την παρ�%ή Συντάγ-
ματ�ς.

1843. Πρωτ�στατεί στην Eπανά-
σταση της 3ης Σεπτεμ�ρί�υ. Πληρε-
'�ύσι�ς των Aθηνών στην Eθνική
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O Mακρυγιάννης τ� 1827, κατά τ� σ�έδι� τ�υ λ�-
�αγ�ύ Krazeisen, στ� �π�ί� ίσως 'ασίσθηκε –τ�
1914– � �ωγρά��ς Picazelli πρ�κειμέν�υ να �ιλ�-
τε�νήσει τη γνωστή ελαι�γρα�ία τ�υ στρατηγ�ύ.
(Xαρακτικ�, Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

O Oθων A΄ (1815–1867) πρώτ�ς 'ασιλιάς της Eλλά-
δας απ� τ� 1832 έως τ� 1862 �ταν εκθρ�νίστηκε
μετά την επανάσταση π�υ εκδηλώθηκε εναντί�ν
τ�υ και την κατάργηση της μ�ναρ�ίας. (Eλαι�γρα-
�ία, Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

O κ�μης Aρμανσμπεργκ (1787–1853), η ισ�υρ�τε-
ρη �υσι�γνωμία κατά την περί�δ� της Aντι'ασι-
λείας. Συγκέντρωσε εναντί�ν τ�υ τ� μέν�ς �λων
σ�εδ�ν των Eλλήνων και τελικά απελύθη απ� τ�ν
ίδι� τ�ν Oθωνα τ� 1837.

T� Σύνταγμα π�υ υπεγρά�η την 18η Mαρτί�υ 1844 ως απ�τέλεσμα της Eπαναστάσεως της 3ης Σεπτεμ-
'ρί�υ 1843 και έθετε τέλ�ς στ� καθεστώς της απ�λυτης μ�ναρ�ίας.

T� Aργ�ς, τα πρώτα �ρ�νια μετά την Eπανάσταση. Στ� 'άθ�ς η Aκρ�π�λη (Λάρισα) της π�λεως. Eδώ ε-
γκαταστάθηκε, τ� 1828, � Mακρυγιάννης ως γενικ�ς αρ�ηγ�ς της εκτελεστικής δυνάμεως Πελ�π�ννή-
σ�υ και έναν �ρ�ν� αργ�τερα άρ�ισε να γρά�ει τα απ�μνημ�νεύματά τ�υ. (Λιθ�γρα�ία τ�υ H. Belle).

H 'ασίλισσα Aμαλία (1818–1875) σύ�υγ�ς τ�υ
Oθωνα. Σύντ�μα άρ�ισε να αναμιγνύεται στα π�-
λιτικά πράγματα της �ώρας και η αρ�ική δημ�τι-
κ�τητά της μειώθηκε �ταν κατηγ�ρήθηκε για τη
μεγάλη επίδραση π�υ ασκ�ύσε στ� σύ�υγ� της.
Xαρακτηριστική της ατμ�σ�αιρας π�υ δημι�ύργη-
σε είναι η απ�πειρα  δ�λ���νίας εναντί�ν της τ�
1861. (Λιθ�γρα�ία, Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

T� καρι��ίλι και η πιστ�λα τ�υ Mακρυγιάννη.

(Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).



Συνέ�εια απ� την 3η σελίδα
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Aπ�ψη της Aθήνας τ�υ 1833, απ� τ�ν Iλισ�. Yδατ�γρα�ία, 25X35 εκ. τ�υ J.M.II Wittmer. (Moυσεί� B�ύρ�υ – Eυτα&ία – της Π�λεως των Aθηνών).

Συνέλευση για την κατάρτιση τ�υ
νέ�υ Συντάγματ�ς.

1844. Ψη�ί#εται τ� Σύνταγμα.
Aντιδικία με τ�ν Δ. Kαλλέργη με α-
��ρμή τ� ρ�λ� τ�υς στην Eπανάστα-
ση. Πεθαίνει � Θε�δωρ�ς K�λ�κ�-
τρώνης.

1845. Δια�ωνεί με τ�ν πρωθυ-
π�υργ� Iωάννη Kωλέττη. Aπ�πειρα
δ�λ���νίας τ�υ. Iδιωτεύει.

1851. Στην Aθήνα κυκλ���ρ�ύν έ-
ντ�νες �ήμες �τι πρ�ετ�ιμά#ει κίνη-
μα κατά τ�υ Oθωνα.

1852. Kατηγ�ρείται για συνωμ�σία
εναντί�ν τ�υ Oθωνα. Tίθεται υπ� πε-
ρι�ρισμ� στην �ικίαν τ�υ και στη συ-
νέ%εια πρ��υλακί#εται.

1853. Στις 18 Mαρτί�υ τ� Δικαστή-
ρι�, με πρ�εδρ� τ�ν Kίτσ� T#α�έλλα,
τ�ν καταδικά#ει σε θάνατ�. Mε δια-
ταγή τ�υ Oθωνα η π�ινή μετατρέπε-
ται σε ισ��ια και αργ�τερα σε κά-
θειρ'η δέκα ετών.

1854. Aπ��υλακί#εται στις 2 Σε-
πτεμ�ρί�υ, ύστερα απ� μεσ�λά�ηση
τ�υ Kαλλέργη.

1857. Eπισκέπτεται τα Eπτάνησα.
1859. Eπισκέπτεται τη Zάκυνθ�.
1862. Στις πανηγυρικές εκδηλώ-

σεις για την έ'ωση τ�υ Oθωνα � Mα-
κρυγιάννης μετα�έρεται θριαμ�ευ-
τικά στ�υς ώμ�υς των διαδηλωτών.
T�υ απ�νέμεται � τίτλ�ς τ�υ υπ�-
στρατήγ�υ.

1864. Πρ�άγεται σε αντιστράτηγ�
και εκλέγεται πληρε'�ύσι�ς Aττικής
στην Eθνική Συνέλευση. Eπτά ημέ-
ρες αργ�τερα, στις 27 Aπριλί�υ, α-
�ήνει την τελευταία τ�υ πν�ή απ� υ-
περ��λική ε'άντληση.                   K.B.

O συνταγματάρ�ης Δημήτρι�ς Kαλλέργης υπ�'άλλει στ�ν Oθωνα τα αιτήματα των επαναστατών, την 3η Σεπτεμ'ρί-
�υ 1843, πρ�κειμέν�υ να παρα�ωρήσει Σύνταγμα. (Συλλ�γή Λάμπρ�υ Eυτα&ία).
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O αυτ�δημι�ύργητ�ς αγωνιστής
O Mακρυγιάννης πρσέ�ερε με ανιδιτέλεια ακ�μη και τ αίμα τυ στην υπηρεσία της πατρίδς

T� ελληνικ	 στρατ	πεδ� στην Kαστέλλα τ�ν Iαν�υάρι� τ�υ 1827. Στ�ν πρ�μα�ώνα διακρίνεται πρώτ�ς � αρ�ιστράτηγ�ς Γεώργι�ς Kαραϊσκάκης και με την κά-
πα � Mακρυγιάννης. Eλαι�γρα�ία τ�υ Θ. Bρυ�άκη, 1855, (Eθνική Πινακ�θήκη – M�υσεί� A. Σ�ύτ��υ).

T�υ Θάν�υ Bερέμη

Kαθηγητή Π	λιτικής Iστ	ρίας Παν/μί	υ Aθηνών
Πρ	έδρ	υ Eλληνικ	ύ Iδρύματ	ς Eυρωπαϊκής 
και E�ωτερικής Π	λιτικής

O MAKPYΓIANNHΣ ανήκει στην κα-
τηγ�ρία εκείνη των �πλαρ�ηγών π�υ
αναδεί�τηκαν μέσα απ� την υπηρε-
σία τ�υς πρ�ς τ� κράτ�ς. Xωρίς την
ιδι�τητά τ�υ αυτή είναι αμ�ί��λ� αν
θα ήταν σε θέση να διακριθεί με
τ�υς �ρ�υς π�υ εί�ε θεσπίσει η ισ�υ-
ρή καθεστηκυία τά�η των παλαιών
αρματ�λών. Eτσι, περισσ�τερ� απ�
άλλ�υς σύγ�ρ�ν�ύς τ�υ � λ�γ�τέ-
�νης – αγωνιστής υπήρ�ε δημι�ύρ-
γημα της Eπανάστασης και γι’ αυτ� �
λ�γ�ς τ�υ είναι αντιπρ�σωπευτικ�ς
της επ��ής π�υ τ�ν ανέδει�ε.

Oταν απαριθμεί τις υπηρεσίες τ�υ
πρ�ς την πατρίδα και διαμαρτύρεται
για την κρατική περι�ρ�νηση είναι
�ανερ� �τι θεωρεί πατρίδα και κρά-
τ�ς σαν δύ� μη �μ��ύσιες �ψεις τ�υ
ίδι�υ ν�μίσματ�ς, η πρώτη τίμια και
άυλη, τ� δεύτερ� άδικ� και ε��υσια-
στικ�. O ίδι�ς πιστεύει �τι πρ�σέ�ε-
ρε ανιδι�τελώς τ� αίμα τ�υ στην πα-
τρίδα, αλλά διεκδικ�ύσε την αντα-
μ�ι�ή τ�υ απ� τ� κράτ�ς.

Kλέ�τες – Aρματλί

Θα πρέπει �μως να ε�ηγήσ�υμε �-
τι τ� έν�πλ� έθν�ς π�υ δίνει τ� πα-

ρ�ν στα πρώτα κυρίως �ρ�νια τ�υ
Aγώνα, δεν ταυτί$εται πάντ�τε με
τ�υς επαγγελματίες εν�πλ�υς. Oι
κλέ�τες – αρματ�λ�ί αναλαμ�άν�υν
σταδιακά τ� κύρι� �άρ�ς της π�λεμι-
κής πρ�σπάθειας κατά των Oθωμα-
νών, αλλά διαδραματί$�υν και απ�-
�ασιστικ� ρ�λ� στις εμ�ύλιες συ-
γκρ�ύσεις. Oι αγρ�τες δεν γνώρι$αν
τα άρματα παρά μ�ν� σε σπάνιες ε-
παναστατικές εκρή�εις ή σαν τ� μέ-
σ� κ�ινωνικής αν�δ�υ στ�ν κ�σμ�
των εν�πλων, �ι �π�ί�ι απ�τελ�ύσαν
πρ�τυπ� για τ�υς καταπιεσμέν�υς
τ�υ κάμπ�υ.

Aνάμεσα στ�υς παλι�ύς και εύπ�-
ρ�υς αρματ�λ�ύς και μια νέα τά�η ε-
ν�πλων π�υ �επετά�τηκαν μέσα απ�
τ�ν Aγώνα, υπήρ�αν δια�αθμίσεις
δύναμης, ικαν�τητας και επιρρ�ής.
Oι νέ�ι επαγγελματίες πρ�σκ�λλή-
θηκαν με τα «μπ�υλ�ύκια» τ�υς
στην υπηρεσία μεγάλων αρματ�λών
και αργ�τερα ανα$ήτησαν καλύτερη
τύ�η στην υπηρεσία τ�υ κράτ�υς. H
επιλ�γή ανάμεσα στ� �θωμανικ� σύ-
στημα και τ� νε�κ�π� ελληνικ� κρά-
τ�ς, έγινε τ� μεγάλ� και διαρκές δί-
λημμα των εν�πλων της αστικής
P�ύμελης, και μάλιστα �σων διακιν-
δύνευαν σημαντικά κεκτημένα συμ-
�έρ�ντα.

Eτσι, �ι συνθήκες για την άν�δ�
τ�υ αυτ�δημι�ύργητ�υ Mακρυγιάν-
νη δεν ήταν π�τέ ευν�ϊκ�τερες απ�

�,τι κατά την παραμ�νή της επανα-
στατικής έκρη�ης. O αυτ��ι�γρα-
��ύμεν�ς περιγρά�ει τη νεανική
τ�υ λα�τάρα για τη $ωή των αρματ�-
λ�ύ π�υ θα τ�ν λύτρωνε απ� τις τα-
πεινώσεις π�υ υ�ίσταντ� �ι αδύνα-
μ�ι. Oμως, η ιδι�τητα αυτή δεν υ-
πήρ�ε εύκ�λη κατάκτηση. O Mακρυ-
γιάννης έ�τασε στ�ν πρ��ρισμ� τ�υ
διά της �δ�ύ τ�υ εμπ�ρί�υ και της
τ�κ�γλυ�ίας. Oταν συγκέντρωσε τ�
απαραίτητ� κε�άλαι�, πραγματ�π�ί-
ησε την επένδυση στα άρματα και
στ� �νειρ� τ�υ.

H τπική ε�υσία

Oι μεγάλ�ι �πλαρ�ηγ�ί με την τ�-
πική ε��υσία, �πως � Γρί�ας, � Pά-
γκ�ς, � K�ντ�γιάννης, � Στ�ρνάρης
κ.ά. επέλεγαν με πρ�σ��ή τ� πεδί�
των π�λεμικών αναμετρήσεων, ώ-
στε να μην απέ�ει π�λύ απ� τ� αρ-
ματ�λίκι και τη �άση της δύναμής
τ�υς. Oι μικρ�ί, �πως � Mακρυγιάν-
νης και τα παλικάρια τ�υ, �ασί$�νται
στα μισθ�σιτηρέσια π�υ τ�υς ε�α-
σ�άλι$ε � εργ�δ�της τ�υς και γι’
αυτ� ήταν διαθέσιμ�ι σε π�λλά θέα-
τρα επι�ειρήσεων – απ� τη P�ύμελη
έως τ� M�ριά.

Δύ� σταθμ�ί στην π�λεμική στα-
δι�δρ�μία τ�υ Mακρυγιάννη είναι
ενδεικτικ�ί της σ�έσης τ�υ με τ� ελ-
ληνικ� κράτ�ς. T�ν I�ύνι� τ�υ 1824 �

Iωάννης Kωλέττης, με P�υμελιώτες
υπ� τ�ν Παν�ύτσ� N�ταρά και τ�ν
Mακρυγιάννη, έδιω�αν τ�υς M�-
ραΐτες απ� τ� Nαύπλι� και κατέλα-
�αν τ� κέντρ� της δι�ίκησης – και
μήλ� της εμ�ύλιας έριδ�ς. Στ� τέ-
λ�ς I�υνί�υ 1825 � Δημήτρι�ς Yψη-
λάντης με τ�ν Mακρυγιάννη και 250
π�λεμιστές υπερασπίστηκαν τ�υς
Mύλ�υς της Λέρνης, και εμπ�δισαν
την επίθεση τ�υ Iμπραήμ εναντί�ν
τ�υ Aργ�υς και τ�υ Nαυπλί�υ.

Θεσμί και κράτς

O Mακρυγιάννης έμεινε στην κρα-
τική δ�ύλεψη και  μετά τ�ν ερ��μ�
τ�υ Kαπ�δίστρια. O κυ�ερνήτης τ�ν
έκανε αρ�ηγ� της «Eκτελεστικής
δύναμης» της Πελ�π�ννήσ�υ, με
800 άνδρες, κάτω απ� τις διαταγές
τ�υ, μια θέση με δευτερεύ�υσα ση-
μασία στ�ν ήδη δαμασμέν� M�ριά.
T� �θωνικ� κράτ�ς τ�ν παραμερί$ει
σταδιακά τ�π�θετώντας τ�ν σε θέ-
σεις �ωρίς σημασία. O παραμερισμ�ς
τ�υ επιτείνει την πικρία τ�υ ενατί�ν
τ�υ κράτ�υς και πρ�καλεί την επι-
κριτική τ�υ γρα�ίδα. Aρ�ισε την
συγγρα�ή των «Aπ�μνημ�νευμά-
των» τ�ν Φε�ρ�υάρι� τ�υ 1829 ως
δι�ρισμέν�ς απ� τ�ν Kαπ�δίστρια
«Γενικ�ς Aρ�ηγ�ς της Eκτελεστικής
δύναμης» και συμπλήρωσε τ� έργ�,

Συνέ�εια στην 8η σελίδα
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O Δημήτρι�ς Kαλλέργης (1803-1867). Mα�ί με τ�ν Mακρυγιάννη ηγή-
θηκε της επαναστάσεως της 3ης Σεπτεμ%ρί�υ 1843 (Eθνικ	 Iστ�ρικ	
M�υσεί�).

Tμήματα ελληνικ�ύ πε�ικ�ύ απ�τελ�ύμενα απ	 Mανιάτες και P�υμελιώτες (Eθνικ	 Iστ�ρικ	 M�υσεί�).

O Thomas Gordon, ένθερμ�ς �ιλέλλην. Πρ�σέ�ερε σημαντικές υπηρεσίες στην Eπα-
νάσταση. Eκτ	ς απ	 την πρ�σωπική στρατιωτική δράση τ�υ δώρισε κατά την π�λι�ρ-
κία της Tρίπ�λης 600 τ�υ�έκια και τρία �%ιδ�%	λα. T� 1827 συγκέντρωσε 2.500 άν-
δρες στ� λ	�� της Kαστέλλας με σκ�π	 την εκπ	ρθηση της Aκρ	π�λης. Λιθ�γρα�ία
τ�υ Krazeisen, 1828 (Eθνικ	 Iστ�ρικ	 M�υσεί�).



έως τ� 1850 με λίγες κατ�πινές πρ�-
σθήκες – τ�ν πρ�λ�γ� και τ�ν επίλ�-
γ�. Πρ�κειται συνεπώς για μαρτυρία
π�υ δεν είναι σύγ�ρ�νη με τα γεγ�-
ν�τα τ�υ αγώνα και απη�εί τη δυσα-
ρέσκεια τ�υ κρατικ�ύ λειτ�υργ�ύ
π�υ αισθάνεται �τι αδικήθηκε απ� τ�
μετεπαναστατικ� κράτ�ς. H ε�ιστ�-
ριση των γεγ�ν�των υ�ίσταται τις
παραμ�ρ�ώσεις εν�ς πρ�σωπικ�ύ
πρίσματ�ς. O Mακρυγιάννης δεν �α-
ρί$εται στ�υς αντιπάλ�υς τ�υ. Στηλι-

τεύ�ντας τ�ν α�ι�τερ� απ� τ�υς πε-
λ�π�ννήσι�υς στρατηγ�ύς επι�ε�αι-
ώνει τ� εμ�υλιακ� κλίμα π�υ επικρά-
τησε στα �ρ�νια της παλιγγενεσίας.

Eγινε ακ�μα απ�λ�γητής μιας αυ-
θ�ρμητης αντίστασης πρ�ς τ� ανα-
δυ�μεν� σύστημα της απρ�σωπης
κρατικής γρα�ει�κρατίας και εκ�ρα-
στής μιας πρωτ�γ�νης ατ�μικ�τητας
π�υ επιτρέπει στ�υς σημεριν�ύς α-
ναγνώστες τ�υ να δραπετεύσ�υν
ν�ερά σε έναν κ�σμ� �αμένης αθω�-
τητας.
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Συνέ�εια απ	 την 6η σελίδα

Σκηνή μά�ης, έργ� άγνωστ�υ �ωγρά��υ. Yδατ�γρα�ία (M�υσεί� B�ύρ�υ – Eυτα'ία – της Π	λεως των Aθηνών).

O Aθανάσι�ς Διάκ�ς. Eλαι�γρα�ία τ�υ K��ή Δεσύλα (M�υσεί� Mπενάκη).

O Iμπραήμ πασάς. Eπικε�αλής αιγυπτιακών στρατευμάτων, απείλησε σ�%αρά
την επιτυ�ία τ�υ αγώνα τ�υ ’21, 	ταν απ�%ι%άσθηκε τ� �ειμώνα τ�υ 1824-
1825 στην Πελ�π	ννησ� (Eθνικ	 Iστ�ρικ	 M�υσεί�).
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Aυθεντικ	τητα �ωής και λ	γ�υ
O Mακρυγιάννης δεν έγραψε παρά �σα έ�ησε στ� �ί� τ�υ και �ι περιγρα�ές τ�υ είναι η ίδια η πρά�η

Σκηνή μά�ης.
Yδατγρα�ία 

τυ Alexandre–
Gabriel

Decamps. 
(Mυσεί Bύρυ

– Eυτα�ία – 
της Π�λεως 

των Aθηνών).

T�υ Kώστα Tριαντα�υλλίδη

Φιλ�λ�γ�υ

ΓIA TON Γιάννη Mακρυγιάννη, τ�
P�υμελιώτη πρ�μα�� της ελευθε-
ρίας και της αρετής, έ��υν γράψει
π�λλ�ί και π�λλά. Aπ� τ�τε π�υ �
Bλα��γιάννης –� άλλ�ς εκείν�ς «κα-
πιτάν�ς», των νε�ελληνικών Γραμ-
μάτων αυτ�ς– ανακάλυψε τα θρυλι-
κά τ�υ πια «Aπ�μνημ�νεύματα» δεν
παύ�υμε να τ�ν μελετ�ύμε και να
μετρ�ύμε με τα μέτρα τ�υ την αυθε-
ντικ�τητα και την ακεραι�τητα τ�υ
ανθρώπ�υ. Π�ύ να ��είλει άραγε
την καταπληκτική τ�υ νε�τητα; Πι-
στεύω πως � Mακρυγιάννης, μα!ί με
τη δύναμη τ�υ πηγαί�υ ταλέντ�υ
τ�υ (ταλέντ�υ π�υ θέτει σε δ�κιμα-
σία τα κριτήρια των θεωρητικών της
λ�γ�τε�νίας), ��είλει τη διαρκή τ�υ
επικαιρ�τητα σε μια θαυμαστή εν�-
τητα.

O λ�γ�ς και η �ωή

Tα «Aπ�μνημ�νεύματα» –«γράψι-
μ� απελέκητ�» τα �αρακτηρί!ει � ί-
δι�ς– "ε�ειλί!�υν απ� λα�ταριστή
!ωή. Λίγ�ι συγγρα�είς σ�υ δίν�υν
τ�σ�, �σ� � Mακρυγιάννης, την ε-
ντύπωση �τι � λ�γ�ς είναι τ� ισ�δύ-
ναμ� της πρά"ης. Eδώ διαισθάνεσαι
�τι πίσω απ� κάθε λέ"η κρύ$εται μια
θερμή εμπειρία !ωής, �τι η κάθε
�ράση είναι � καρπ�ς εν�ς $ιώματ�ς
π�υ $ρήκε, κι αυτ� απλά και α$ίαστα,

την �ριστική τ�υ έκ�ραση. Nα ένα α-
π�σπασμα για τη μά�η στην Aκρ�π�-
λη:

«Σηκών�μαι ά�α�να εκεί �π�υ ήμ�υν
γερμέν�ς, κ�λλησα εις τη ντάπια. Mε

ντ�υ�έκισαν �ι T�ύρκ�ι, τ�υς ντ�υ�έ-
κισα κι εγώ εις τ�ν σωρ�. M�υ δίν�υν έ-
να ντ�υ�έκι και με πληγών�υν εις τ�ν
λαιμ�ν. T�τε κάνω τ� π�δάρι μ�υ να
κατε�ώ απ� τη ντάπια· έπεσα. O τ�π�ς

ήταν στεν�ς. Oι άνθρωπ�ι τ!ακίστηκαν
απ� την ��ω ντάπια. Πατ�ύσαν απάνω
μ�υ και διά�αιναν και, στεν�ς � τ�π�ς,
μ’ α�άνισαν. E�λεπαν και τα αίματα,
έλπι!αν �τ’ είμαι σκ�τωμέν�ς [...] T�τε
σηκών�μαι μισ�ντραλισμέν�ς και �α-
στώ καμμιά δεκαριά έ�ω με τ� μα#αίρι·
δεν τ�υς ά�ηνα να μπ�ύνε μέσα. Kαι
τρά�ησα την π�ρτα �π�ύ#αμεν αν�ι#τή
και πιάσαμεν τ�ν π�λεμ�ν με τις πιστ�-
λες [...] $αναλα�ών�μαι κι εγώ πίσ�υ
εις τ� κε�άλι π�λύ κακά. Mπήκε τ�υ �ε-
σι�ύ τ� μπάλωμα εις τα κ�κκαλα, εις
την πέτ!α τ�υ μυαλ�ύ. Eπεσα κάτ�υ πε-
θαμέν�ς [...] T�τε �ι καημέν�ι Eλληνες
με λυπήθηκαν π�λύ. Π�λέμησαν γεν-
ναίως, διώ�αν τ�υς T�ύρκ�υς απ� τη
ντάπια μας και τ�υς έ�αλαν �λ�υς εις
τις καμάρες. Kαι ντ�υ�έκισαν εις τ� κά-
στρ�...» (A΄, 288–9).

Δια$ά!�ντας τ�ύτες τις επικές
γραμμές δεν "έρεις, αλήθεια, αν �
συγγρα�έας γρά�ει ή μά�εται δεν
διακρίνεις π�ύ τελειώνει η πρά"η και
π�ύ αρ�ί!ει � λ�γ�ς –τέτ�ια είναι η
διαπλ�κή. Γι’ αυτ� και � Bλα��γιάν-
νης σημειώνει στα θαυμάσια πρ�λε-
γ�μενα: «O Mακρυγιάννης γρά�ει,
τρ�π�ν τινά, διά της σπάθης και �υ#ί
διά της γρα�ίδ�ς».

Eνας αυθεντικ�ς...

O Mακρυγιάννης είναι πέρα ώς
πέρα ένας «αληθιν�ς» –ένας αυθε-
ντικ�ς– άνθρωπ�ς. Γι’ αυτ� και �«Mακρυγιάννης» τυ Γιώργυ Aγγελ�πυλυ, �αλκγρα�ία με καλέμι. (Συλ-

λγή Iνικής Tράπε"ας). Συνέ�εια στην 10η σελίδα



Συνέ�εια απ� την 9η σελίδα
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Aπψη της Λι%αδειάς στην πία  κατέ�υγε η μητέρα τυ Mακρυγιάννη με τν μικρ� γι� της, μετά τ ��ν τυ συ"ύγυ της απ� Tυρκαλ%ανύς. (Xαλκ-
γρα�ία τυ W. Walker, 1804, Moυσεί Mπενάκη).

Iωάννης Kωλέττης (1773–1847). Πρώτς εκλεγμένς
πρωθυπυργ�ς (1844–1847) και αρ�ηγ�ς τυ θεωρύμε-
νυ «γαλλικύ» κ�μματς. (Eθνικ� Iστρικ� Mυσεί).

Iωάννης Γκύρας (1791–1826). Σημαντικ�ς στρατιωτικ�ς η-
γέτης της Eπανάστασης. Διακρίθηκε σε πλλές μά�ες και
σπυδαία υπήρ�ε η συμ%λή τυ στη μά�η των %ασιλικών.
(Eλαιγρα�ία τυ Γ. Pϊλύ, Eθνικ� Iστρικ� Mυσεί).

λ�γ�ς τ�υ είναι σύστ�ι��ς με τα
πράγματα («εμπράγματ�ς»). Kι �-
ντας αυθεντικ�ς είναι και ακέραι�ς,
��ι λειψ�ς και κ�μματιασμέν�ς. Στ�
ενιαί� της πρά"ης και τ�υ λ�γ�υ εί-
ναι �λ�ς, τ�υτέστι και με κ�ρμί και
με ψυ�ή, και με «λ�γ�» και με αί-
σθημα, και με �ρ�νιμάδα και με
«τρέλα» – πες ένας �λ�!ώνταν�ς
άνθρωπ�ς.

Kι εκείν�ς � λ�γ�ς για την καταγω-
γή και τη γέννησή τ�υ τι «συνεσταλ-
μέν�ς» και παραπ�νεμέν�ς π�υ εί-
ναι: «H πατρίς της γεννήσεώς μ�υ είναι
απ� τ� Λιδ�ρίκι, #ωρι� τ�υ Λιδ�ρικι�ύ
ν�μα!�μεν�ν A��ρίτη· τρεις ώρες είναι
απ� τ� Λιδ�ρίκι μακρυά τ� άλλ� τ� #ω-
ρι�, πέντε καλύ�ια [...] Π�λυ�αμελίτες
�ι γ�ναίγ�ι μ�υ και �τω#�ί· και �ταν ή-
μ�υνε ακ�μα εις την κ�ιλιά της μητρ�ς
μ�υ, μίαν ημέρα πήγε διά �ύλα εις τ�ν
λ�γκ�ν. Φ�ρτών�ντας τα �ύλα στ� νώ-
μ� της, ��ρτωμένη εις τ�ν δρ�μ�ν, εις
την ερημιά, την έπιασαν �ι π�ν�ι και
γέννησε εμένα, μ�νη της η καημένη και
απ�σταμένη. Eκιντύνευσε και αυτήνη
τ�τε και εγώ. $ελε#ώνεψε μ�νης της και
συγυρίστη, ��ρτώθη �λίγα �ύλα και έ-
�αλε και #�ρτα απάν�υ εις τα �ύλα και
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απ� πάν�υ εμένα και πήγε εις τ� #ω-
ρι�ν» (A΄, 109–110).

Kαι π�ιητής –αυτ�ς � άνθρωπ�ς
της έντ�νης δράσης. Π�σ� π�ιητική
ψυ�ή ήταν � M. �αίνεται κι απ’ τη
�ρ�ντίδα τ�υ να �τιά"ει τις !ωγρα-
�ιές τ�υ αγώνα –κι ��ι με την ψυ�ρή
ακαδημαϊκή τε�ν�τρ�πία τ�υ �ρά-
γκ�υ !ωγρά��υ, π�υ κάλεσε στην
αρ�ή («τ�ν πλέρωσα κι έ�υγε» [!]),
αλλά με την «αθώα» και λυρική τέ-
�νη τ�υ Παναγιώτη Zωγρά��υ. T�ύ-
τε �ι !ωγρα�ιές (ν�υς Mακρυγιάννη
– �ειρ Παναγιώτη Zωγρά��υ) είναι
απ’ τ�υς π�ιητικ�τερ�υς σ��λια-
σμ�ύς τ�υ Eικ�σιένα.

Kι εδώ – ανεπιτήδευτα «παιδαγω-
γικ�ς»: «Eστρωσα ένα μέρ�ς τ�υ περι-
��λι�ύ μ�υ με πετραδάκια της θάλασ-
σας, άσπρα και μαύρα (...) Παρακάτ�υ
είναι μια αλα�ίνα, �υ!αίνει τ’ αλα�άκι
της· �ταν έ#ωμεν �μ�ν�ια, έτ!ι μας �υ-
!αίνει κι εμάς η πατρίδα μας». (B΄ 109).

O ενιαί�ς λ�γ�ς

O Mακρυγιάννης –�πως �λ�ι �ι με-
γάλ�ι π�ιητές– δεν $λέπει τ�ν ιστ�-
ρικ� �ρ�ν� «ευθύγραμμ�»· τ�ν θεω-
ρει «κυκλικ�» – κι �λα, τα παρελθ�-
ντα, τα παρ�ντα και τα μέλλ�ντα, τα
συναιρεί σ’ ένα δυναμικ� και �λ�!ώ-
νταν� παρ�ν: «Πάμε, Nαπ�λέων, να ι-
δ�ύμεν τ�υς παλη�ύς τ�υς Eλληνες εις
τ� μέρ�ς �π�ύ κατ�ικ�ύνε, να �ρ�ύμε
τ�ν γέρ� Σωκράτη, τ�ν Πλάτωνα, τ�ν
Θεμιστ�κλή, τ�ν λε�έντη Λεωνίδα και
να τ�υς ειπ�ύμεν τις #αρ�π�ιές είδησες,
�τι αναστήθηκαν �ι απ�γ�ν�ί τ�υς �-
π�ύ ήταν #αμέν�ι και σ�ησμέν�ι απ�
τ�ν κατάλ�γ�ν της ανθρωπ�της». (Διά-
λ�γ�ς Tσάρ�υ Aλεάνδρ�υ και Nα-
π�λέ�ντ�ς στ�ν Aδη – B΄, 53).

/ανα!εί, ας π�ύμε, τ� μύθ� της
Γ�ργ�νας και τ�υ Mεγαλέ"αντρ�υ:

— Zει � $ασιλιάς Aλέ"αντρ�ς;
— Zει και $ασιλεύει.
Kι ακ�μη έ�ει την ίδια δια�ρ�νική

συνείδηση με τ�ν ταπειν� αγι�γρά-
�� της T�υρκ�κρατίας, π�υ στ�υς
νάρθηκες και τις Tράπε!ες των μ�-

ναστηριών των Γιαννίνων και τ�υ
Aγί�υ Oρ�υς «ιστ�ρ�ύσε» τ�υς αρ-
�αί�υς �ιλ�σ���υς με τα �ωτ�στέ-
�ανα των αγίων. 

E�ει την ίδια «μαγική» �ραση με
τ�ν αλα�ρ�ΐσκιωτ� μαΐστ�ρα Θε��ι-
λ�, π�υ στα παραμυθένια τ�υ έργα,
τα καμωμένα με λυρικά και ευτυ�ι-
σμένα �ρώματα, μπέρδευε, � ανίδε-
�ς, πρ�σωπα και πράγματα κι έ$ανε
τ�ν Oδυσσέα Aντρ�ύτσ� να π�λεμά-
ει πλάι στ� Mεγαλέ"αντρ� και τη

Mπ�υμπ�υλίνα να "εκινάει με τα κα-
ρά$ια τ�υ Aγαμέμν�να. Mε τ�ν Mα-
κρυγιάννη, τ�υς αγι�γρά��υς, τ�
Θε��ιλ� και τ�υς λαϊκ�ύς μαστ�-
ρ�υς � ιστ�ρικ�ς �ρ�ν�ς γίνεται
«μύθ�ς».

O Mακρυγιάννης εί�ε μιαν εν�ρα-
τική σύλληψη τ�υ κ�σμ�υ. Γι’ αυτ�
και στα έσ�ατα τ�υ $ί�υ, �ταν ήρθε
πια η ώρα των επ�πτειών, τ�ν άγγι-
"εν αισθητ�τερα τ� �τερ� της σαλ�-
τητας – διά Πίστιν, $έ$αια, και διά

Πατρίδα. Kαι η !ωή τ�υ, θε�ληπτη
και θε�$ίωτη, επεκτάθηκε σε κύ-
κλ�υς «�ραμάτων και θαμάτων», π�-
λύ ευρύτερ�υς απ� τη �τω�ή καθη-
μερινή μας εμπειρικ�τητα...

Aπ� τ� «εγώ»
στ� «εμείς»

Kαι μια άλλη –��ι η τελευταία–
σύλληψη τ�υ ενιαί�υ: «T�ύτην την
πατρίδα την έ#�μεν �λ�ι μα!ί, και σ���ί
και αμαθείς και στρατιωτικ�ί και �ι πλέ-
�ν μικρ�τερ�ι άνθρωπ�ι· �σ�ι αγωνι-
στήκαμεν, αναλ�γως � καθείς, έ#�μεν
να !ήσωμεν εδώ. T� λ�ιπ�ν δ�υλέψα-
μεν �λ�ι μα!ί, να την �υλάμεν κι �λ�ι
μα!ί· και να μην λέγη �ύτε � δυνατ�ς “ε-
γώ”, �ύτε � αδύνατ�ς. $έρετε π�τε να
λέγη � καθείς “εγώ”; Oταν αγωνιστή
μ�ν�ς τ�υ και �κιάση ή #αλάση, να λέγη
“εγώ”· �ταν �μως αγωνί!ωνται π�λλ�ί
και �κιάν�υν, τ�τε να λένε “εμείς”. Eί-
μαστε εις τ� “εμείς” και �#ι εις τ� “εγώ”.
Kαι εις τ� ε�ής να μάθωμεν γνώση, αν
θέλωμεν να �κιάσωμεν #ωρι�ν, να !ή-
σωμεν �λ�ι μα!ί» (B΄, 217).

Διακ�σια �ρ�νια απ� τη γέννηση
τ�υ Mακρυγιάννη –και μπ�ρεί κανείς
να συλλά$ει αδρ�τερα και ευκρινέ-
στερα τα γνωρίσματα της !ωής και
τ�υ έργ�υ. Γιατί μέσα απ� τη σιωπή
τ�υ ύπν�υ τ�υ αναδύεται, πληρέστε-
ρ� και ευθυτενέστερ�, τ� πνευματι-
κ� και ηθικ� τ�υ ανάστημα!

Σημείωση:
Oι παραπ�μπές γίν�νται στην έκδ�ση:

«Στρατηγ�ύ Mακρυγιάννη Aπ�μνημ�-
νεύματα». Kείμεν�ν, Eισαγωγή, Σημειώ-
σεις Γιάννη Bλα#�γιάννη. T�μ�ι 2 με επι-
μέλεια Λίν�υ Π�λίτη. Eκδ�σις Bι�λι�πω-
λεί�υ E.Γ. Bαγι�νάκη, Aθήναι, (1947).

O θάνατς τυ Mάρκυ Mπ�τσαρη. Mελανγρα�ία τυ Aθ. Iατρίδη, δεκαετία τυ 1830. (Eθνικ� Iστρικ� Mυσεί).

Aπψη της Πάργας, π. 1820. Yδατγρα�ία σε �αρτί 32,5 X 53 εκ. τυ J. Cartwrigt. (Mυσεί Mπενάκη).
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Eπαιν�ς στ�ν Mακρυγιάννη
Tέσσερις �ωτεινές μ�ρ�ές τ�υ πνεύματ�ς, � Γιώργ�ς Σε�έρης, � Oδυσσέας Eλύτης, � Γιώργ�ς Θε�τ�κάς

και � Iωάννης Kακριδής, απ�τί�υν ��ρ� τιμής σε έναν �αρακτηριστικ� και π�λυδιάστατ� Eλληνα

H «μ�ρ�ωμένη ψυ�ή»
T�υ Γιώργ�υ Σε�έρη

THN παλιά συν�ικία τ�υ Mακρυγιάν-
νη την �έρ�υν �λ�ι �ι Aθηναί�ι. Tη
δράση τ�υ αγωνιστή τ�υ ’21, τ�υ
πρωτεργάτη της 3ης Σεπτεμ�ρί�υ
και τ�υ κατάδικ�υ των στρατ�δικεί-
ων τ�υ Oθωνα, την �έρ�υν �σ�ι με-
λέτησαν τα �ρ�νικά της Eπανάστα-
σης και της �αυαρ�κρατίας. Eίναι �-
μως λιγ�στ�ί εκείν�ι π�υ πρ�σε�αν
πως � Mακρυγιάννης μας ά�ησε ένα
π�λύ σημαντικ� �ι�λί� –την ιστ�ρία
της �ωής τ�υ– ίσως επειδή ήταν έ-
νας αγράμματ�ς.

T�ν Mακρυγιάννη των Aπ�μνημ�-
νευμάτων τ�ν αγάπησαν πραγματικά
μερικ�ί νέ�ι π�υ άρ�ισαν να δημ�σι-
εύ�υν ύστερα απ� τη μικρασιατική
καταστρ��ή. Δε ν�μί�ω πως θα γε-
λαστώ π�λύ αν πρ�σθέσω πως η �ω-
νή τ�υ μπαίνει δειλά και ψιθυριστά
στην ελληνική �ωή ανάμεσα στα
1925 και στα 1935. Kι αυτ� δεν μπ�-
ρ�ύσε να �ανεί στ� πλατύ κ�ιν�. Oι
νέ�ι π�υ μεγάλωσαν στ�ν περασμέ-
ν� παγκ�σμι� π�λεμ� και ήταν ακ�-
μη στην ακμή της ηλικίας τ�υς �ταν
άρ�ισε η σημερινή κρίση, δεν πρ�-
�τασαν �ύτε τ� έργ� τ�υς να ωριμά-
σ�υν �ύτε να απ�καταστήσ�υν τη δι-
κή τ�υς ιεραρ�ία πνευματικών α�ιών
�πως θα τ� ήθελαν. Kαι �μως είναι
γνωστ� σε �σ�υς ενδια�έρθηκαν να
παρακ�λ�υθήσ�υν απ� κ�ντά τα ελ-
ληνικά ρεύματα στα μεσ�π�λεμικά
εκείνα �ρ�νια, πως με τη μικρασιατι-
κή καταστρ��ή αρ�ί�ει στ�ν τ�π�
μας μια περί�δ�ς ιδε�λ�γικών ισ�-
λ�γισμών και μετατρ�πών, π�υ μπ�-
ρεί να παρα�ληθεί με την περί�δ�
της αναμ�ρ�ωσης π�υ ακ�λ�ύθησε
τ�ν π�λεμ� τ�υ ’97. Tις πρ�σπάθειες
αυτές τις σκέπασε ή τις ετ�ιμά�ει �-
�ύτερες � σημεριν�ς αγώνας. Γι’ αυ-
τ� και � Mακρυγιάννης, π�υ �ρήκε
μια ��ρά τ�ν δρ�μ� της καρδιάς
των νέων, θα πρέπει να περιμένει να
καθαρίσει πάλι � �υραν�ς για να πά-
ρει τη θέση π�υ τ�υ α�ί�ει.

Aισθάν�μαι –και πιστεύω πως τ�
αισθαν�σαστε και σεις– �τι με τέτ�ι-
ες συνθήκες μ�υ είναι δύσκ�λ�, μέ-
σα στ� διάστημα μιας σύντ�μης �μι-
λίας, να σας πείσω για τη σημασία
τ�υ �ι�λί�υ τ�υ Mακρυγιάννη, ή τ�υ-
λά�ιστ�ν να σας δεί�ω τ� μ�ν�πάτι
π�υ ακ�λ�ύθησα για να νιώσω ένα
τ�σ� αγν�ημέν� έργ�. Eίμαι, με κά-
π�ι�ν τρ�π�, � πρώτ�ς μάρτυρας
π�υ ακ�ύτε για μιαν άγνωστη υπ�θε-
ση. Eτσι, θα ήθελα να σας παρακαλέ-
σω να πρ�σέ�ετε �ωρίς πρ�κατάλη-
ψη τις λίγες περικ�πές π�υ θα σας
δια�άσω απ� τ� κείμεν� τ�υ Mακρυ-
γιάννη και να μ�υ δώσετε την καλή
σας πρ�αίρεση.

Ωστ�σ� υπάρ�ει κάτι π�υ μ�υ αλα-
�ραίνει την καρδιά, τώρα π�υ κατα-
πιάν�μαι να διατυπώσω την ιδέα μ�υ
για αυτή την ιδι�τυπη συγγρα�ή.
Eσείς π�υ εί�ατε τ� ενδια�έρ�ν να
’ρθείτε να μ’ ακ�ύσετε, μ�υ δίνετε
την ευκαιρία να �επληρώσω ένα πα-
λι� �ρέ�ς π�υ με �αραίνει απ� �ρ�-
νια. Aπ� τα ’26, π�υ έπεσαν στα �έ-
ρια μ�υ τα Aπ�μνημ�νεύματα, ώς τα
σήμερα, δεν πέρασε μήνας �ωρίς να
�αναδια�άσω λίγες σελίδες τ�υς,
δεν πέρασε ε�δ�μάδα �ωρίς να συλ-
λ�γιστώ αυτή την τ�σ� �ωντανή έκ-
�ραση. Mε συντρ��εψαν σε τα�ίδια
και σε περιπλανήσεις, με �ώτισαν ή

με παρηγ�ρησαν σε �αρ�ύμενες και
σε πικρές στιγμές. Στ�ν τ�π� μας, �-
π�υ είμαστε τ�σ� σκληρά κάπ�τε
αυτ�δίδακτ�ι, � Mακρυγιάννης στά-
θηκε � πι� ταπειν�ς αλλά και � πι�
σταθερ�ς διδάσκαλ�ς μ�υ...

Tα γράμματα είναι απ� τις πι� ευ-
γενικές ασκήσεις κι απ� τ�υς πι� υ-
ψηλ�ύς π�θ�υς τ�υ ανθρώπ�υ. H
παιδεία είναι � κυ�ερνήτης τ�υ �ί�υ.
Kι επειδή �ι αρ�ές αυτές είναι αληθι-
νές, πρέπει να μην �ε�ν�ύμε πως υ-
πάρ�ει μια καλή παιδεία – εκείνη π�υ
ελευθερώνει και ��ηθά τ�ν άνθρω-
π� να �λ�κληρωθεί σύμ�ωνα με τ�ν
εαυτ� τ�υ· και μια κακή παιδεία – ε-

κείνη π�υ διαστρέ�ει και απ�στε-
γνώνει και είναι μια �ι�μη�ανία π�υ
παράγει τ�υς ψευτ�μ�ρ�ωμέν�υς
και τ�υς νε�πλ�υτ�υς της μάθησης,
π�υ έ��υν την ίδια κί�δηλη ευγένεια
με τ�υς νε�πλ�υτ�υς τ�υ �ρήματ�ς.
Aν � Mακρυγιάννης μάθαινε γράμμα-
τα την επ��ή εκείνη, π�λύ ����ύμαι
πως θα έπρεπε να απαρνηθεί τ�ν ε-
αυτ� τ�υ, γιατί την παιδεία την κρα-
τ�ύσαν στα �έρια τ�υς �ι «τρ�παι�ύ-
��ι τ�υ άδει�υ λ�γ�υ», καθώς είπε �
π�ιητής, π�υ δεν έλειψαν ακ�μη.
Δεν επαινώ τ�ν Mακρυγιάννη γιατί
δεν έμαθε γράμματα, αλλά δ��ά�ω
τ�ν πανάγαθ� Θε� π�υ δεν τ�υ έδω-
σε τα μέσα να τα μάθει. Γιατί αν εί�ε
πάει σε δάσκαλ�, θα εί�αμε ίσως
π�λλές ��ρές τ�ν �γκ� των Aπ�μνη-
μ�νευμάτων σε μια γλώσσα �λ� κ�υ-
δ�υνίσματα και κ�ρδακισμ�ύς· θα εί-
�αμε ίσως  περισσ�τερες πληρ���-
ρίες για τα ιστ�ρικά των �ρ�νων ε-
κείνων, θα εί�αμε ίσως ένα Σ�ύτσ�
της πε��γρα�ίας, αλλά αυτή την α-
στέρευτη πηγή �ωής, π�υ είναι τ� �ι-
�λί� τ�υ Mακρυγιάννη, δε θα την εί-
�αμε. Kαι θα ήταν μεγάλ� κρίμα. Για-
τί έτσι �πως μας �ανερώνεται � Mα-
κρυγιάννης, �λέπ�υμε �λ�κάθαρα
πως αν ήταν αγράμματ�ς, δεν ήταν
δι�λ�υ ένας �ρεσί�ι�ς ακαλλιέργη-
τ�ς �άρ�αρ�ς. Hταν ακρι�ώς τ� ενα-
ντί�ν: ήταν μια απ� τις πι� μ�ρ�ωμέ-
νες ψυ�ές τ�υ ελληνισμ�ύ. Kαι η
μ�ρ�ωση, η παιδεία π�υ δηλώνει �
Mακρυγιάννης, δεν ήταν κάτι �έ�ω-
ρ� ή απ�σπασματικά δικ� τ�υ· είναι
τ� κ�ιν� �τήμα, η ψυ�ική περι�υσία
μιας �υλής, παραδ�μένη για αιώνες
και �ιλιετίες, απ� γενιά σε γενιά, απ�
ευαισθησία σε ευαισθησία· κατα-
τρεγμένη και πάντα �ωντανή, αγν�η-
μένη και πάντα παρ�ύσα – είναι τ�
κ�ιν� �τήμα της μεγάλης λαϊκής πα-
ράδ�σης τ�υ Γέν�υς. Eίναι η υπ�-
σταση, ακρι�ώς, αυτ�ύ τ�υ π�λιτι-
σμ�ύ, αυτής της διαμ�ρ�ωμένης ε-
νέργειας, π�υ έπλασε τ�υς ανθρώ-
π�υς και τ� λα� π�υ απ��άσισε να
�ήσει ελεύθερ�ς ή να πεθάνει στα
’21. Γι’ αυτ� η λαϊκή μας παράδ�ση
είναι τ�σ� σπ�υδαία.

Aπ� τις «Δ�κιμές», πρώτ�ς τ�μ�ς, «Iκαρ�ς»
1974.

Mια «ειδική 
αισθαντικ�τητα»

T�υ Oδυσσέα Eλύτη

MIΛΩNTAΣ για �ωγρα�ική και μάλι-
στα για ελληνική �ωγρα�ική, σήμε-
ρα, τρία στ�ι�εία �ρίσκ�υμε να κατέ-
��υν πρωτεύ�υσα θέση: 1) H απ�δ�-
ση, με αντιστ�ι�ίες μ�ρ�ής, των κι-
νημάτων της νε�ελληνικής ψυ�ής. 2)
H αντιμιμητική ερμηνεία τ�υ ελληνι-

Xαλκ�γρα�ία τ�υ Mακρυγιάννη, έργ� τ�υ Παναγιώτη Γρά��αλ�υ, π�υ �ιλ�-
τε�νήθηκε με την ευκαιρία των απ�καλυπτηρίων τ�υ �μώνυμ�υ ανδριάντα
τ�υ Γιάννη Παππά, τ�ν Mάρτι� τ�υ 1996.
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κ�ύ τ�πί�υ. 3) H παράλληλη με �λα
τα άλλα δημι�υργήματα στ�ν τ�π�
μας, συνθετική ιδι�τυπία.

Kαι τα τρία αυτά στ�ι�εία π�υ υ-
πάρ��υν συνειδητά και μελετημένα
στα έργα τριών ή τεσσάρων απ�
τ�υς σύγ�ρ�ν�υς �ωγρά��υς μας,
αυθ�ρμητα αλλά πι� έντ�να και πι�
καθαρά στα δημι�υργήματα τ�υ Λέ-
σ�ι�υ Θε��ιλ�υ Xατ�ημι�αήλ, �ρί-
σκ�νται κι έναν αιώνα περίπ�υ πι�
πίσω, με δια��ρετική �έ�αια κλίμα-
κα απ�δ�σης, στις εικ�ν�γρα�ίες
π�υ έκανε για την επανάσταση τ�υ
’21, «κατά στ��ασμ�ν και υπαγ�ρευ-
σιν» τ�υ Στρατηγ�ύ Mακρυγιάννη, �
λαϊκ�ς τε�νίτης Παναγιώτης Zωγρά-
��ς...

H ανυπ�ληψία της καλ�σύνης και
� διασυρμ�ς της τιμι�τητας στα
σκληρά ετ�ύτα �ρ�νια, μας κάνει, με
�λ�ένα μεγαλύτερη δίψα παρηγ�-
ριάς, να γυρί��υμε κατά τις μ�ρ�ές
εκείνες τ�υ Γέν�υς π�υ, είτε με τ�
λ�γ� είτε με τ� σπαθί, κατά�εραν να
κρατήσ�υν ψηλά την ανθρώπινη α-
�ι�πρέπεια. Mια απ’ αυτές τις μ�ρ-
�ές, �ωρίς αμ�ι��λία, είναι και �
Στρατηγ�ς Mακρυγιάννης. Aσυμ�ί-
�αστ�ς σαν �αρακτήρας, έδει�ε
στην υπεράσπιση της π�λιτικής αλή-
θειας τ�υ Aγώνα, τ� ίδι� ήθ�ς π�υ
εί�ε δεί�ει στα πεδία των μα�ών. Tα
Aπ�μνημ�νεύματά τ�υ, επειδή ακρι-
�ώς �εκιν�ύν απ� την πρ�θεση ��ι
να κάν�υν �ιλ�λ�γία μα να πρ�σ�έ-
ρ�υν μιαν ακ�μα υπηρεσία στην πα-
τρίδα, �αρακτηρί��νται απ� τη λιτ�-
τητα και τη μεγαλ�σύνη των γενναί-
ων πρά�εων...

Oτι κατά �άθ�ς ήτανε μια ιδι�συ-
γκρασία καλλιτε�νική, παραστρατη-
μένη μέσα στις τρα�ιές συνθήκες
τ�υ καιρ�ύ εκείν�υ, � Mακρυγιάν-
νης, δεν υπάρ�ει αμ�ι��λία. T� �τύ-
πημα με τ�ν ε�θρ�, η πρ�άσπιση της
ελευθερίας, τ� �ημερ��ράδιασμα με
τ’ άρματα, δεν ήταν γι’ αυτ�ν μια α-
πλή έκρη�η δύναμης αλλά κι ένα αί-
σθημα λεπτ�, τρυ�ερ�, π�λλές ��-
ρές μελαγ��λικ� ως τα δάκρυα.
Oλ�ς � καημ�ς της Pωμι�σύνης πάλ-
λει σε μερικά λ�για τ�υ κι αν �ρειά-

στηκε, αλήθεια, να περάσει τις νύ-
�τες και τις μέρες της νι�της τ�υ
στα καρα�ύλια, �ι νύ�τες και �ι μέ-
ρες τ�υ αυτές δεν πέρασαν έτσι π�υ
ν’ α�ήσ�υν τελικά στη μνήμη τ�υ
μ�νά�α τ� �ρ�ντημα και τ�ν καπν�
της μπαρ�ύτης. 

Oι �υσι�γνωμίες των δέντρων, η
�μιλία τ�υ νερ�ύ, η μεγάλη σιωπή
της νύ�τας κι ύστερα πάλι τα μάτια
των γυναικών και των παιδιών, ένας
κάμπ�ς λ�υλ�υδιασμέν�ς τ�ν Aπρί-
λη, ένα τραγ�ύδι π�υ �άνεται στ�ν
αέρα, η �ύση, � άνθρωπ�ς, ενωμέν�ι
σ�ι�τά �πως η �υλή με τ�ν ιστ�ρικ�
�ρ�ν�, �αθιά μέσα τ�υ �ητ�ύνε με τη
νωπ�τητα των �ρωμάτων και την ά-

μεση πρ���λή των γραμμών, να γνω-
ρίσ�υν τ� �ως...

Yπάρ�ει μια απ�σταση μεγάλη α-
νάμεσα στην ενσυνείδητη, την πρ�-
σωπική τέ�νη, και την τέ�νη τ�υ λα-
�ύ, την �μαδική. O Παναγιώτης Zω-
γρά��ς, �πως κι � Θε��ιλ�ς, δεν
μπ�ρεί �ύτε πρέπει να μελετι�ύνται
συγκριτικά με άλλ�υς καλλιτέ�νες
π�υ παρ�υσιάστηκαν ή π�υ θα πα-
ρ�υσιαστ�ύν επηρεασμέν�ι απ� τα
διδάγματά τ�υς. H σημασία τ�υς η
καίρια, η κεντρική, η αναμ�ισ�ήτητη,
είναι η σημασία της πηγής. Kι απ�
την άπ�ψη της πηγής, � ρ�λ�ς τ�υ
Παναγιώτη Zωγρά��υ δεν είναι δι�-
λ�υ μικρ�ς. Aπλ�ς και ταπειν�ς αγι�-
γρά��ς στην πατρίδα τ�υ, ίσως να
περν�ύσε απαρατήρητ�ς και να έ-
σ�ηνε μέσα στην ανωνυμία, αν μια
μέρα δεν τ�ν τρα��ύσε κ�ντά τ�υ �
παρά�εν�ς εκείν�ς Στρατηγ�ς με τ�
λανθάν�ν καλλιτε�νικ� πάθ�ς. Iσως
πάλι κι � ίδι�ς � Mακρυγιάννης, να
μην έ�λεπε πραγματ�π�ιημένα τα �-
ράματά τ�υ, έτσι τ�υλά�ιστ�ν �πως
τα εί�ε συλλά�ει μέσα στη �αντασία
τ�υ, αν δεν έ�ρισκε μπρ�στά τ�υ τ�ν
λαϊκ� αυτ� τε�νίτη...

Στενή, �αθιά και πρωτ�τυπη, στά-
θηκε η σύμπρα�ή τ�υς στη γέννηση
των Eικ�ν�γρα�ιών τ�υ Eικ�σιένα.
Oλα τα κείμενα π�υ υπάρ��υν μαρ-
τυρ�ύν �τι � Mακρυγιάννης έδωσε
λεπτ�μερέστατες �δηγίες. Oμως αν
η πλάστιγγα της τιμής για τη δημι-
�υργία τ�υ έργ�υ πρέπει απ� κάπ�υ
να γείρει, ν�μί��υμε �τι πρέπει σί-
γ�υρα να γείρει απ� τη μεριά τ�υ
Παναγιώτη Zωγρά��υ. Eίδαμε �τι �
πρώτ�ς π�υ �ρησιμ�π�ιήθηκε γι’ αυ-
τή τη δ�υλειά, � «Φράγκ�ς» �πως
τ�ν ανα�έρει � Mακρυγιάννης, μ�-
λ�ν�τι θα έλα�ε τις ίδιες περίπ�υ �-
δηγίες δεν μπ�ρεσε να �τάσει σε α-

π�τελέσματα ικαν�π�ιητικά ώσπ�υ
στ� τέλ�ς, διώ�τηκε. H καταν�ηση
δηλαδή των εμπνεύσεων τ�υ Mα-
κρυγιάννη, �άνηκε γρήγ�ρα �τι δεν
ήτανε τ�σ� �ήτημα παιδείας, �σ� �ή-
τημα ψυ��λ�γικ�ύ συνταυτισμ�ύ.
Aυτ�ς � Σπαρτιάτης, πέρα απ� τα
�ρώματα και τις γνώσεις της αγι�-
γρα�ίας, κ�υ�αλ�ύσε μέσα τ�υ κάτι
άλλ�: μια παράδ�ση, τη �ωντανή πα-
ράδ�ση τ�υ τ�π�υ τ�υ. Eί�ε αγρυ-
πνήσει με τ�υς ίδι�υς καημ�ύς, εί�ε
κ�ιμηθεί με τα ίδια �νειρα, τραγ�υ-
δήσει με τ� ίδι� πάθ�ς π�υ τραγ�υ-
δ�ύσανε �ρ�νια τώρα �λ�ι �ι γύρω
τ�υ άνθρωπ�ι. Kαι μέσα σε αυτά, μια
�ρισμένη αντίληψη για τη �ύση και
τη σ�έση των πραγμάτων και των αν-
θρώπων, μια ειδική αισθαντικ�τητα,
διαμ�ρ�ών�νταν και τα�ίδευε υπ�-
συνείδητα ώσπ�υ να �τάσει τη στιγ-
μή των πραγματ�π�ιήσεων...

Aπ� μιαν άλλη άπ�ψη �μως έρ�ε-
ται πραγματικά κ�ντά μας σαν μια μι-
κρή κι�ωτ�ς τ�υ Γέν�υς γεμάτη απ�
τις απλές εκείνες και μεγάλες αρε-
τές π�υ, α��ύ άντε�αν στις θύελλες
της Iστ�ρίας, δηλών�υν και πάλι την
παρ�υσία τ�υς στ� πλάι μας. Aπ� τέ-
τ�ιες �άσεις �εκινώντας η τέ�νη
στ�ν τ�π� μας μπρεί να πάει μακριά.
O άνθρωπ�ς π�υ υπάρ�ει μέσα στ�ν
Eλληνα και � Eλληνας π�υ υπάρ�ει
μέσα στ�ν άνθρωπ�, δεν είναι πια
����ς να ν�ηθ�ύν �ωριστά. H έκ-
�ραση π�υ δ�κιμάστηκε για αιώνες
σε αυτά τα �ώματα, σ’ αυτ� τ� κλίμα,
σ’ αυτ� τ� ύ��ς της γης, ταυτί�εται
αρμ�νικά με την έκ�ραση π�υ δ�κι-
μά�εται σήμερα πάλι, στ� ύ��ς τ�υ
δικ�ύς μας αιώνα, απ� τ�ν υπερεθνι-
κ� και επαναστατημέν� άνθρωπ�.
Kαμιά επανάσταση, άλλωστε, �ύτε
στην τέ�νη �ύτε στη �ωή, δεν έ�ει
περισσ�τερες ελπίδες επιτυ�ίας απ�
εκείνη π�υ �ρησιμ�π�ιεί για �ρμητή-
ρι� της την παράδ�ση. Kαι μιλώντας
για τ�ν Παναγιώτη Zωγρά�� ή τ�ν
Στρατηγ� Mακρυγιάννη, �έ�αια, μι-
λ�ύμε για την παράδ�ση. Mιλ�ύμε
για τα «κινήματα της ψυ�ής» εν�ς
λα�ύ π�υ είμαστε εμείς �ι ίδι�ι, για
τις δυνατ�τητες δημι�υργίας π�υ έ-
��υμε, ταπειν�ί έστω και με �ίλια ε-
μπ�δια μπρ�στά μας, �μως έτ�ιμ�ι
να τα �επεράσ�υμε �πως τ�σες άλ-
λες ��ρές μέσα στην Iστ�ρία.

(Aπ� τα «Aν�ι�τά Xαρτιά», «Iκαρ�ς»).

H άδ�λη πε��γρα�ία
T�υ Γιώργ�υ Θε�τ�κά

TA Aπ�μνημ�νεύματα αυτά με �ά-
��υν αμέσως σε σκέψεις. Πρώτα –
πρώτα, συλλ�γί��μαι πως, αν αληθι-
νά μπ�ρεί να γίνει λ�γ�ς για άδ�λη
πε��γρα�ία, καθώς έγινε λ�γ�ς στις
μέρες μας για άδ�λη π�ίηση, τ�τε
�έ�αια η άδ�λη πε��γρα�ία θα πρέ-
πει να είναι κάτι σαν αυτή τη σελίδα
π�υ παραθέτω. Διατύπωση καθαρή,
άμεση, στερεή. Γεγ�ν�τα συγκεκρι-
μένα, �ωηρά και απανωτά. Διαδέ��-
νται τ� ένα τ’ άλλ� �ωρίς λα�άνια-
σμα, μα και �ωρίς περιστρ��ές και
�άσιμ� καιρ�ύ. Tίπ�τα τ� περιττ�
και, ε�άλλ�υ, τίπ�τα τ� θ�λ�, τ� κυ-
μαιν�μεν� ή τ� ν�θευμέν�. Kαι, ω-

O μεγάλ�ς Aγγλ�ς π�ιητής λ"ρδ�ς Bύρων π�υ υπ�στήρι#ε τ�ν Eλληνικ"
Aγώνα με ενθ�υσιασμ" και αυταπάρνηση. (Eθνικ" Iστ�ρικ" M�υσεί�)

Eρυθρά σημαία με δύ� κυανές $ώνες και λευκ" σταυρ" των Συνταγματικών
της Περα�ώρας. Φέρει την επιγρα�ή ENNΩΣIΣ–ΣYNTAΓMA και σ�ραγίδα με
τη μ�ρ�ή της Aθηνάς. Διαστάσεις: 1,43x1,83 μ. («Σημαίες Eλευθερίας», έκδ�-
ση Iστ�ρικής και Eθν�λ�γικής Eταιρείας της Eλλάδ�ς) Συνέ�εια στην 14η σελίδα



στ�σ�, μέσα απ’ �λη αυτή την απλ�-
τητα και τη σταθερ�τητα, κάτι τ� α-
πρ�σδι�ριστ� μας ελκύει απ� την
πρώτη στιγμή, κάπ�ι�ς αέρας �ε�ω-
ριστ�ς, κάπ�ι�ς παλμ�ς, κάτι σαν
την κίνηση εν�ς �ωνταν�ύ κ�ρμι�ύ.
Eίναι � ρυθμ�ς μιας πρ�σωπικ�τη-
τας, αρκετά, ως �αίνεται, ε�αιρετι-
κής, ρυθμ�ς ��ύς, έντ�ν�ς, �δυνη-
ρ�ς και �μως παι�νιδιάρης.

Aπ� τ� πρώτ� κε�άλαι�, � νέ�ς
P�υμελιώτης, π�υ εκ�ρά�εται με τ�-
σ� σίγ�υρ� τρ�π�, �ει κι�λας μπρ�-
στά μας μια �ωή δυνατή και πλ�ύσια.
Δρασκελί�ει τα ��υνά, σεριανί�ει π�-
λιτείες, εμπ�ρεύεται, συνωμ�τεί,
κρύ�ει �πλα, καταδιώκεται, συ�ητά
με �λ�υς και για �λα. Γυρνά την
Eλλάδα με τ� μέτωπ� ψηλά και με
�λέμμα ερευνητικ� για παθιασμέν�.
Eίναι γεμάτ�ς �ιλ�δ��ία, τ�λμη και
�ρε�η για αγώνες, πρακτικ�ς και μα-
�ί �αντασι�πληκτ�ς και �νειρ�παρ-
μέν�ς. Aρματα και �ρήματα �ητ�ύσε
απ� τ�ν άγι�, ή�ερε απ� τ�τε τι �ρει-
ά�εται για να γίνει ένα κράτ�ς, ωστ�-
σ� τα άρματα τα ήθελε ασημένια.

H παρ�υσία εν�ς τέτ�ι�υ παιδι�ύ
στην Eλλάδα, την αυγή τ�υ 19�υ αι-
ώνα, � �αρακτήρας τ�υ, � τ�ν�ς της
�ωνής τ�υ ν�μί�ω πως έ��υν μια γε-
νικ�τερη ιστ�ρική σημασία. Oλα αυ-
τά σημαίν�υν �τι έ�τασε, επιτέλ�υς,
τ� πλήρωμα τ�υ �ρ�ν�υ, απ� τ� υπ�-
δ�υλ� γέν�ς σ�ημάτισε μέσα τ�υ έ-
ναν καιν�ύρι� ανθρώπιν� τύπ�, π�υ
έ�ει πρ��ρισμ� να ελευθερώσει τη
γη και την ψυ�ή της Eλλάδας. Δεν εί-
ναι πια �ύτε � υπ�ταγμέν�ς υπήκ��ς
της Oθωμανικής Aυτ�κρατ�ρίας �ύ-
τε � �υγ�δικ�ς κλέ�της π�υ κρύ�ει
τ� πνεύμα της ελευθερίας στις σπη-
λιές των ψηλών ��υνών, ανάμεσα
στα �ρνεα και στα αγρίμια. Eίναι �
νέ�ς π�υ θαυμά�ει τ�ν Oυάσιγκτ�ν.
Eίναι � ελεύθερ�ς π�λίτης μιας πα-
τρίδας π�υ την �νειρεύεται δίκαιη
και ευν�μ�ύμενη, ελεύθερ�ς και συ-
νάμα κ�ινωνικ�ς, με συνείδηση των
δικαιωμάτων τ�υ και των δικαιωμά-
των τ�υ λα�ύ τ�υ, με πεπ�ίθηση
στ�ν εαυτ� τ�υ, με αλύγιστη εθνική
και ατ�μική περη�άνεια. Mα�ί μ’ �λα
αυτά, καλλιτέ�νης απ� γεννησιμι�ύ
τ�υ, αλλά και π�λεμιστής και πνεύμα
�ργανωτικ�, π�λιτικ� και στρατηγι-
κ�, π�υ ανυπ�μ�νεί να δ�κιμάσει τις
ικαν�τητές τ�υ. M�λις αντη�ήσει τ�
τ�υ�έκι ρί�νεται στην πρώτη γραμ-
μή και παίρνει πρωτ���υλία. Δεν εί-
ναι καλά καλά είκ�σι πέντε �ρ�νώ κι
αρ�ί�ει να κάνει τ�ν αρ�ηγ�. O π�λε-
μ�ς επιτα�ύνει την ε�έλι�ή τ�υ, �λ�-
κληρώνει γ�ργά τη �υσι�γνωμία
τ�υ...

Aσ�αλώς, έ��υμε εδώ μερικά απ�
τα καλύτερα δείγματα επικ�ύ ύ��υς
στην πε��γρα�ία μας. O συγγρα�έ-
ας αυτ�ς, π�υ είναι άνθρωπ�ς της
δράσης απ� τ�υς πι� γνήσι�υς, αλλά
και ε�ίσ�υ γνήσι�ς πε��γρά��ς,
θαρρείς πως δρα και γρά�ει με τ�ν ί-
δι� παλμ�. T� γράψιμ� τ�υ είναι πρά-
�η. Kαι μάλιστα πρά�η αρ�ηγ�ύ, π�υ
μιλά με ευθύνη και επιδιώκει τη �ε-
�αι�τητα και την ακρί�εια, π�υ ε�άλ-
λ�υ, δεν παύει π�τέ να κ�ιτά�ει τις
γενικές γραμμές των γεγ�ν�των,
π�υ συμπιέ�ει τα λεπτ�μερειακά �η-
τήματα μέσα σε πυκν�ύς λακωνι-

σμ�ύς και πηγαίνει ίσια στα σπ�υ-
δαία...

T� έργ� παρ�υσιά�εται, �πως ση-
μείωσα παραπάνω, σαν αυτ��ι�γρα-
�ία και �ρ�νικ� μιας ιστ�ρικής πε-
ρι�δ�υ, συνάμα �μως και σαν ε��μ�-
λ�γηση εν�ς ανθρώπ�υ π�υ αισθά-
νεται την ανάγκη να αν�ί�ει τ�ν εαυ-
τ� τ�υ και να �γάλει απ� μέσα τ�υ �-
λα �σα τ�ν �αραίν�υν, τις λα�τάρες
τ�υ, τ�υς ενθ�υσιασμ�ύς τ�υ, τις
αμ�ι��λίες τ�υ, τις πικρίες τ�υ, την
αηδία τ�υ, την αγανάκτησή τ�υ, την
ακ�ίμητη ανησυ�ία της ψυ�ής τ�υ –
και, ακ�μα, σαν μια π�λεμική, ώς ένα
σημεί� π�λιτική, αλλά κυρίως ηθική,
�π�υ υπ�στηρί��νται με πάθ�ς �ρι-
σμένες εμπειρικές αντιλήψεις για τ�
πώς πρέπει να ��υν �ι άνθρωπ�ι και
τα έθνη και �π�υ καυτηριά��νται με
ε�αιρετική δριμύτητα εκείν�ι π�υ, με
τις πρά�εις τ�υς, τα λ�για τ�υς ή τα
γρα��μενά τ�υς, πρ�σ�άλλ�υν την
ηθική συνείδηση τ�υ συγγρα�έα...

H �ασική παρε�ήγηση είναι �τι έ-
�ει επικρατήσει, στη διαν��ύμενη
Eλλάδα, η συνήθεια να θεωρείται �
Mακρυγιάννης σαν ένας απλ�ς και α-
νεύθυν�ς άνθρωπ�ς τ�υ λα�ύ, παρ-
θέν�ς απ� κάθε εσωτερικ� δ�ύλεμα
και κάθε πρ�σωπικ� στ��ασμ�, σαν
ένας αυτ�ματ�ς δημ�τικ�ς τραγ�υ-
διστής σε πε��. Tα Aπ�μνημ�νεύμα-
τά τ�υ παρ�υσιά��νται έτσι σαν ένα
γρα�τ� έργ� αντίστ�ι�� της «λαϊκής
τέ�νης», σπ�υδαί�, �έ�αια, στ� εί-
δ�ς τ�υ, αλλά π�υ η σπ�υδαι�τητά
τ�υ �ρίσκεται ακρι�ώς στην έλλειψη
συνείδησης και ευθύνης τ�υ δημι-
�υργ�ύ τ�υ, στην απλ�τητα της ψυ-
�ής τ�υ και της σκέψης τ�υ, στ�ν α-
�ελή αυθ�ρμητισμ� τ�υ. Kαι λαϊκ�ς
είναι �έ�αια, � άνθρωπ�ς, ��υτηγ-
μέν�ς με �αρά στη λαϊκ�τητα περισ-
σ�τερ� απ� κάθε άλλ�ν Eλληνα πε-
��γρά��, ��ι �μως έτσι �πως τ�ν

�αντά��νται. Eνας λαϊκ�ς σαν κάπ�ι-
�υς ρεμπέτηδες καπετανέ�υς �ασι-
λιάδες των ιστ�ρικών δραμάτων τ�υ
Σαι�πήρ�υ. Kατά �άση λαϊκ�ς στην
έκ�ραση, στ� γ�ύστ�, στη θεώρηση
τ�υ κ�σμ�υ, �μως κάμπ�σα κε�άλια
ψηλ�τερ�ς απ� τ� πλήθ�ς, π�λύ έ-
ντ�να ατ�μικ�ς, στ� έργ� τ�υ �σ�
και στη �ωή τ�υ, και τρικυμισμέν�ς
απ� ευγενικά πάθη και αγωνίες...

O άνθρωπ�ς λ�ιπ�ν μπ�ρεί να μην
�έρει π�λλά γράμματα, αλλά ν�μί�ω
πως είναι η έσ�ατη πλάνη να �αντά-
�εται κανείς, γι’ αυτ�ν τ� λ�γ�, �τι
πρ�κειται για ένα αδ�ύλευτ� μυαλ�.
Iσια – ίσια, μ�υ �αίνεται �τι πρ�κει-
ται για ένα μυαλ�, απ� τη �ύση τ�υ
ανήσυ��, �ωηρ� και ��ύ, π�υ δ�υ-
λεύτηκε γερά απ� μια ε�αιρετική
πείρα �ωής και απ� μια π�λύ�ρ�νη ε-
πα�ή με ανθρώπ�υς σ���ύς και
σπ�υδαί�υς, με τ�υς �π�ί�υς �
Στρατηγ�ς συ�ητ�ύσε σαν ίσ�ς πρ�ς
ίσ�υς. H σ�ετική αγραμματ�σύνη
τ�υ είναι �ανερ� απ� τα γρα��μενά
τ�υ πως δεν τ�ν εμπ�δισε να σκε-
�τεί, σ’ �λην τη �ωή τ�υ, π�λύ και με
έντ�ν� πρ�σωπικ� τρ�π�. Eί�ε �μως
ως απ�τέλεσμα να τ�ν κρατήσει ανέ-
πα�� απ� τ� λ�γι�τατισμ� της επ�-
�ής τ�υ και να διατηρήσει, στ� κεί-
μεν� τ�υ, τη μεγάλη δρ�σιά της λαϊ-
κής τ�υ λαλιάς, π�υ απ�τελεί ίσως
την ισ�υρ�τερη γ�ητεία αυτ�ύ τ�υ
έργ�υ.

Mελέτημα τ�υ Γ. Θε�τ�κά, π�υ δημ�σιεύθη-
κε στη «Nέα Eστία» τ� 1941.

T� πάθ�ς της αρετής
T�υ I. Θ. Kακριδή

O MAKPYΓIANNHΣ είναι πάνω απ’ �-
λα παλικάρι· π�λεμάει τ�υς T�ύρ-
κ�υς στην αρ�ή στην Hπειρ� και στη
P�ύμελη, έπειτα στην Πελ�π�ννησ�

–στ� Nαυαρίν� και στ�υς Mύλ�υς
τ�υ Nαυπλί�υ– για ν’ αντιμετωπίσει
τ�ν Mπραΐμη, στην Aθήνα τέλ�ς,
κλεισμέν�ς στην Aκρ�π�λη και αρ-
γ�τερα στ�ν Πειραιά με τ�ν Kαραϊ-
σκάκη, αντίκρυ στ�ν Kι�υτα�ή, π�υ
π�λι�ρκεί την Aθήνα. Kαι πώς π�λε-
μάει �μως! Aς ακ�ύσ�υμε την έκθε-
ση εν�ς �έν�υ αντικειμενικ�ύ παρα-
τηρητή, π�υ παρακ�λ�ύθησε τη μά-
�η της Kαστέλας: «Oι Eλληνες π�τέ
δεν π�λέμησαν καλύτερα, �ύτε πα-
ρ�υσίασαν μεγαλύτερη παλικαριά
και κ�υράγι�. Aπ� τ�υς Eλληνες
στρατηγ�ύς �ε�ώρισε � Mακρυγιάν-
νης· αυτ�ς και τα παλικάρια τ�υ πέ-
�ταν πάνω στ�υς ε�τρ�ύς τραγ�υ-
δώντας».

Mια ιστ�ρία γεμάτη κιντύν�υς και
δ��α· «με δεκα�κτώ ανθρώπ�υς
πρωτ�κινήθηκα εις τ�ν Aγώνα· ώς
τ�υς �ίλι�υς τετρακ�σι�υς μ’ α�ίωσε
� Θε�ς να ’�ω εις την �δηγίαν μ�υ».
O Mακρυγιάννης �γαίνει απ� τ�ν π�-
λεμ� στρατηγ�ς, με την περι�υσία
τ�υ θυσιασμένη στ�ν Aγώνα, με �ι-
κ�γένεια μεγάλη, και με �κτώ παρά-
σημα, αυτ� θα πει: με πέντε �αθιά
σημάδια στ� κ�ρμί απ� λα�ωματιές
–μια στ� μέτωπ�, τρεις στ� στήθ�ς
και μια στ� μηρ�– ακ�μη με δύ� κα-
τάγματα, ένα στ� κε�άλι και ένα στ�
�έρι, τέλ�ς μ’ ένα ��λι τ�ύρκικ� ε-
γκυστωμέν� στ�ν τρά�ηλ� τ�υ.

Kαι δίπλα στ� έργ� αυτ� τ� μεγά-
λ�, � λ�γ�ς, μεγάλ�ς κι αυτ�ς. O Mα-
κρυγιάννης έ�ει τ� πάθ�ς της έκ-
�ρασης. Kάθε τ�σ� μιλεί σε άρ��-
ντες και σε α�ιωματικ�ύς, στα παλι-
κάρια τ�υ και στ�ν απλ� λα�, με λ�-
για μεστά, γεμάτα πειθώ, θέρμη και
πίστη, για να ενθ�υσιάσει στη μά�η,
για να συμ��υλέψει τ� σωστ�, για να
καυτηριάσει τ� κακ�. Kαι ��ι μ�ν�
τραγ�υδάει, αλλά και συνθέτει δικά
τ�υ λαϊκά τραγ�ύδια. Στα 1839 θα α-
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Συνέ�εια απ" την 13η σελίδα

T� κτίρι� τ�υ στρατιωτικ�ύ ν�σ�κ�μεί�υ, έργ� τ�υ αρ�ιτέκτ�να Bάιλερ, κατά τ� 1836, στ� �π�ί� θα ενσωματωθεί,
πρ�σε�ώς, τ� νέ� M�υσεί� της Aκρ�π"λεως. (Yδατ�γρα�ία τ�υ W. von Weiler, Eθνικ" Iστ�ρικ" M�υσεί�)
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H �ικία τ�υ Mακρυγιάννη στ� Aργ�ς, "π�υ � στρατηγ"ς τ�υ

Aγώνα έγραψε και τ� μεγαλύτερ� μέρ�ς των Aπ�μνημ�νευμά-

των τ�υ. Eυρίσκεται στην �δ" Γ�ύναρη 15 και σε �ώρ� ��ρτισμέ-

ν� με ιστ�ρικές μνήμες (πλατεία A΄ Eθν�συνελεύσεως, �ικία Δημ.

Tσώκρη –1827–, εκκλησία τ�υ Aγ. Iωάννη –1829– και μικρ"ς άλ-

σ�ς κάτω απ" τ� �π�ί� είναι θαμμέν�ι άμα��ι της σ�αγής τ�υ Iα-

ν�υαρί�υ 1833). H �ικία λεηλατήθηκε τ� 1832, στ�ν εμ�ύλι� π"-

λεμ�, "πως και εκείνες τ�υ Γκ"ρντ�ν και άλλων αντικαπ�δι-

στριακών. Aναπαρίσταται έκτ�τε σε σ�έδια της επ��ής, με πρώ-

τ� τ�υ Xάνσεν (1833). Xαρακτηρί$εται διατηρητέ� τ� 1982, με

π.δ. τ�υ A. Tρίτση τ"τε YXOΠ. O ιδι�κτήτης της πρ�σ�εύγει στ�

Συμ��ύλι� της Eπικρατείας και $ητά να κρίνει επί της �υσίας. T�

Σ.τ.E. απ�ρρίπτει την πρ�σ�υγή, με απ"�αση–σταθμ" στη ν�μ�-

λ�γία (298/1984), και απ��αίνεται "τι καλώς έγινε � �αρακτηρι-

σμ"ς. Λίγ� πριν γίνει η δίκη, καταρρέει μέρ�ς τ�υ σπιτι�ύ, απ"

διάλυση των υπ�στυλωμάτων τ�υ �αγιατι�ύ τ�υ... T� 1993 τ�

YΠEXΩΔE εκπ�νεί πλήρη μελέτη απ�κατάστασης, διαθέτει 23 ε-

κατ. δρ�. και εγκαθιστά ανάδ��� τ�υ έργ�υ. Mέ�ρι σήμερα η α-

π�κατάσταση ανα�άλλεται λ"γω εμπλ�κής στην υπ"θεση τ�υ υ-

π�υργεί�υ Π�λιτισμ�ύ!

π��ασίσει να στ�λίσει την αυλή τ�υ
σπιτι�ύ τ�υ στην Aθήνα με μωσαϊκά,
π�υ συμ��λί��υν τ�υς αγώνες των
Eλλήνων με τ�υς T�ύρκ�υς και τη
�αυαρική απ�λυταρ�ία. Θα �άλει και
τ�ν Παναγιώτη, τ� λαϊκ� �ωγρά�� α-
π� τη Σπάρτη, να τ�υ �ωγρα�ίσει μέ-
σα σε τρία �ρ�νια εικ�σιτέσσερεις
εικ�νες, π�υ αναπαρασταίν�υν τις
μά�ες τ�υ Aγώνα. Θα γράψει μετά τ�
τέλ�ς τ�υ π�λέμ�υ διά��ρα άρθρα
στις ε�ημερίδες. Πάνω απ’ �λα, στα
1829, στρατηγ�ς πια, τριανταδύ�
�ρ�νών, θα μάθει γράμματα και θ’
αρ�ίσει να συγγρά�ει τα Aπ�μνημ�-
νεύματά τ�υ:

«Δεν έπρεπε να έμπω εις αυτ� τ�
έργ� ένας αγράμματ�ς, να �αρύνω
τ�υς τίμι�υς αναγνώστες και μεγά-
λ�υς άντρες και σ���ύς της κ�ινω-
νίας και να τ�υς �άλω σε �άρ�ς, να
τ�υς κινώ την περιέργειά τ�υς και να
�άν�υν τις π�λύτιμες στιμές εις αυ-
τά». Mε αυτή την ταπειν��ρ�σύνη
και την επίγνωση της αδε�ι�τητάς
τ�υ � Mακρυγιάννης θα �αρίσει στ�
έθν�ς τ�υ ένα μνημεί� ακατάλυτ�,
κτήμα ες αιεί.

Aλήθεια, γιατί αυτ�ς � αδιάλειπτ�ς
αγώνας για την έκ�ραση –με τ� αυ-
τ�σ�έδι� τραγ�ύδι, με την εικ�να,
πρ�παντ�ς με την πένα, π�υ με π�λ-
λή δυσκ�λία την κυ�ερν�ύν τα δά-
�τυλα τ�υ Mακρυγιάννη, συνηθισμέ-
να τ�ν πι� π�λύ καιρ� να κρατ�ύν τ’
άρματα τ�υ π�λέμ�υ; Γιατί στ� ν�υ
και στην καρδιά τ�υ αγωνιστή αυτ�ύ
�ε�ειλί�ει ένας κ�σμ�ς απ� ιδέες και
συναισθήματα, ένας κ�σμ�ς �λ�κλη-
ρωμέν�ς, π�υ �ασανί�ει τ�ν Mακρυ-
γιάννη και δεν τ�ν α�ήνει να τ�ν
κρατήσει μέσα τ�υ...

Για τ� Mακρυγιάννη τα περιστατι-
κά τ�υ π�λέμ�υ και των πρώτων
�ρ�νων τ�υ ελληνικ�ύ �ασιλεί�υ, έ-
τσι σημαντικά π�υ είναι, α�ί��υν �έ-
�αια αυτά καθαυτά να κρατηθ�ύν
στη μνήμη των ανθρώπων. Aπ� την
άλλη �μως απ�τελ�ύν τ� υλικ� μ�ν�
για κάπ�ι�ν άλλ� σκ�π�, πι� υψηλ�.
E�ει τη γνώμη πως π�λλά λάθη εί�αν
γίνει στα π�λεμικά και μεταπ�λεμικά
�ρ�νια και απ� τ�υς στρατιωτικ�ύς
και απ� τ�υς π�λιτικ�ύς αρ�ηγ�ύς.
Kαι τα σημειώνει �λα, δίπλα στα με-
γάλα π�λεμικά κατ�ρθώματα τ�υ ελ-
ληνικ�ύ λα�ύ: «Διά �λα αυτά γρά�ω
εδώ..., διά να �ρησιμεύ�υν αυτά �λα

εις τ�υς μεταγενεστέρ�υς και να μά-
θ�υν να θυσιά��υν διά την πατρίδα
τ�υς και θρησκεία τ�υς περισσ�τερη
αρετή... Xωρίς αρετή και π�ν� εις
την πατρίδα και πίστη εις την θρη-
σκεία τ�υς έθνη δεν υπάρ��υν»...

Eίναι �αρακτηριστικ� πως καμία
λέ�η δεν �αναγυρί�ει τ�σ� συ�νά
στ� κείμεν� τ�υ Mακρυγιάννη, �σ� η
λέ�η αρετή – αρετή και με την π�λε-
μική και με την π�λιτική και με την η-
θική της σημασία.

Aν τώρα θελήσ�υμε ν’ αναλύσ�υ-
με κάπως πι� πρ�σεκτικά την π�λλα-
πλή αυτή �ρήση της λέ�ης αρετή στ�
Mακρυγιάννη, εύκ�λα θα πιστ�π�ιή-
σ�υμε πως καμία δεν �εστρατί�ει α-
π� τ� περιε��μεν� π�υ της έδιναν �ι
αρ�αί�ι Eλληνες. Oι αρετές, π�υ α-
παιτεί � Mακρυγιάννης απ� τ�ν εαυ-
τ� τ�υ πρώτα και έπειτα απ� τ�υς
άλλ�υς Eλληνες, είναι �ι αρετές π�υ
καθιέρωσε η αρ�αία ελληνική ηθική.

Πρώτα απ’ �λα η πίστη στ� Θε� και

στην πατρίδα: «Eσύ, Kύριε, θ’ ανα-
στήσεις τ�υς πεθαμέν�υς Eλληνες,
τ�υς απ�γ�ν�υς αυτεινών των περί-
�ημων ανθρώπων, �π�ύ στ�λισαν
την ανθρωπ�τη μ’ αρετή. Kαι με τη
δύναμή Σ�υ και την δικαι�σύνη Σ�υ
θέλεις να �ανα�ωντανέψεις τ�υς πε-
θαμέν�υς. Kαι η απ��ασή σ�υ η δί-
κια είναι να μεταειπωθεί Eλλάς, να
λαμπρυνθεί αυτείνη και η θρησκεία
τ�υ Xριστ�ύ και να υπάρ��υν �ι τίμι-
�ι και αγαθ�ί άνθρωπ�ι, εκείν�ι �π�ύ
περασπί��νται τ� δίκι�ν».

Aκ�μα, η αγάπη της τιμής, η �ιλ�-
τιμία, ένα απ� τα πι� �αρακτηριστικά
στ�ι�εία τ�υ ελληνικ�ύ ηρωικ�ύ �α-
ρακτήρα απ� τα �ρ�νια τ�υ Oμήρ�υ
κι�λας, θα σ�ραγίσει την πρ�σωπι-
κ�τητα τ�υ Mακρυγιάννη απ� ε�τά
�ρ�νών παιδί ως τα �αθιά τ�υ γερά-
ματα. Oπως για τ�ν �μηρικ� ήρωα η
μεγαλύτερη πρ�σ��λή είναι να τ�ν
ντρ�πιάσ�υν, αυτ� θα πει να τ�υ αρ-
νηθ�ύν την τιμή, π�υ έ�ει τ� δικαίω-

μα να την απαιτεί η παλικαριά τ�υ· �-
πως για τ�ν �μηρικ� ήρωα δεν υπάρ-
�ει πι� μεγάλη ατιμία απ� τ� να τ�υ
αρνηθ�ύν τα �πλα π�υ τ�υ ανήκ�υν
ε�αιτίας της π�λεμικής αρετής τ�υ,
τ� ίδι� και για τ�ν αγωνιστή τ�υ Eι-
κ�σιένα και τ� άτ�μ� τ�υ και τα άρ-
ματά τ�υ απαιτ�ύν την τιμή π�υ απ�-
�τησαν στ�υς π�λέμ�υς...

Eκεί π�υ η αγάπη τ�υ Mακρυγιάν-
νη δεν γνωρί�ει �ρια είναι �ταν μιλεί
για τ�ν απλ� λα�, π�υ εί�ε πάρει μέ-
ρ�ς στ�ν Aγώνα. Eίναι �ι αθάνατ�ι
Eλληνες, �πως κάθε τ�σ� τ�υς απ�-
καλεί· � ευλ�γημέν�ς λα�ς της
Eλλάδας και αυτ�ς � �αρακτηρισμ�ς
είναι συ�ν�ς στ�ν Mακρυγιάννη.
«Πατρίς, να μακαρί�εις �λ�υς τ�υς
Eλληνες, �τι θυσιάστηκαν διά σένα
να σ’ αναστήσ�υνε, να �αναειπωθείς
άλλη μιαν ��ρά ελεύτερη πατρίδα,
�π�ύ ήσ�υνε �αμένη απ� τ�ν κατά-
λ�γ�ν των εθνών. Oμως να θυμάσαι
και να λαμπρύνεις εκείν�υς �π�ύ
πρωτ�θυσιάστηκαν εις την Aλαμάνα
π�λεμώντας με τ�ση δύναμη T�ύρ-
κων, κι’ εκείν�υς π�υ απ��ασίστη-
καν και κλείστηκαν σε μια μαντρ�ύ-
λα με πλίθες, αδύνατη, εις τ� �άνι
της Γρα�ιάς, κι’ εκείν�υς �π�ύ λιώ-
σανε τ�ση T�υρκιά και πασάδες εις
τα Bασιλικά, κι’ εκείν�υς �π�ύ αγω-
νίστηκαν σαν λι�ντάρια εις την Λα-
γκάδα τ�υ Mακρυν�ρ�υ... Aυτείν�ι
σε ανάστησαν»...

Eνας ακ�μη τέλ�ς στ��ασμ�ς τ�υ
δημ�κράτη, π�υ θα έπρεπε να τ�ν α-
π�στηθί��υν �λα τα παιδιά της
Eλλάδας στα σ��λεία, για να γίνει �-
δηγ�ς της π�λιτικής τ�υς αργ�τερα
�ωής: «T�ύτην την πατρίδα την έ��-
μεν �λ�ι μα�ί και σ���ί και αμαθείς
και πλ�ύσι�ι και �τω��ί και π�λιτικ�ί
και στρατιωτικ�ί και �ι πλέ�ν μικρ�-
τερ�ι άνθρωπ�ι. Oσ�ι αγωνιστήκα-
μεν αναλ�γως � καθείς, έ��μεν να
�ήσ�μεν εδώ. T� λ�ιπ�ν δ�υλέψαμε
�λ�ι μα�ί και να μη λέγει �ύτε � δυ-
νατ�ς εγώ, �ύτε � αδύνατ�ς. 4έρετε
π�τε να λέγει � καθείς εγώ; Oταν α-
γωνιστεί μ�ν�ς τ�υ και �τιάσει ή �α-
λάσει, να λέγει εγώ. Oταν �μως αγω-
νί��νται π�λλ�ί και �κιάν�υν, τ�τε
να λένε εμείς. Eίμαστε εις τ� εμείς
και ��ι εις τ� εγώ!».

Λ�γ�ς εκ�ωνηθείς την 26η Oκτω!ρί�υ 1964
στ� Aριστ�τέλει� Πανεπιστήμι� Θεσσα-
λ�νίκης.

Γεώργι�ς K�υντ�υριώτης (1782–1858). Σημαντικ"ς π�λιτικ"ς κατά την Eπα-
νάσταση και τα πρώτα Oθωνικά �ρ"νια. Πρ"εδρ�ς τ�υ Eκτελεστικ�ύ Σώματ�ς
τ� 1823, Πρ"εδρ�ς της Γερ�υσίας τ� 1843 και πρωθυπ�υργ"ς τ� 1848, διε-
δραμάτισε καίρι� ρ"λ� στα π�λιτικά πράγματα της επ��ής τ�υ. (Λιθ�γρα�ία
τ�υ Krazeisen, 1828. Eθνικ" Iστ�ρικ" M�υσεί�)
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Eικ�ν�γρα	ία
τ�υ Aγώνα

O στ��ασμ�ς και �ι �δηγίες τ�υ Mακρυγιάννη απεδ�-

θησαν θαυμαστά «διά �ειρ�ς» Παναγιώτη Zωγρά��υ

Tης Mαρίνας Λαμπράκη – Πλάκα

Kαθηγήτριας της Iστ�ρίας της Tέ�νης,
Διευθύντριας της Eθνικής Πινακ�θήκης

O ΓIANNHΣ MAKPYΓIANNHΣ «έμαθε
γράμματα στα γεράματα» για να συ-
ντά�ει τα Aπ�μνημ�νεύματά τ�υ. Aν
δεν αρκείται στ� λ�γ� αλλά κατα-
�εύγει και στην εικ�να είναι γιατί
τ�ν καίει ακ�μη � καημ�ς της αγραμ-
ματ�σύνης. H εικ�να έμελλε να συ-
μπληρώσει τη γρα�ή, πρ�ν�μι� αρι-
στ�κρατικ�, α��ύ �ι περισσ�τερ�ι
Eλληνες έ�γαιναν απ� τ� λήθαργ�
της δ�υλείας αναλ�ά�ητ�ι. Λα�ς και
αγωνιστές, θα μπ�ρ�ύσαν έτσι να
δια�άσ�υν στις εικ�νες τ�υ Aγώνα
την αλήθεια π�υ � στρατηγ�ς �λε-
γ�ταν να τ�υς μεταδώσει. Tα Aπ�-
μνημ�νεύματα και η εικ�ν�γρα�ία,
��είλ�υν τη δημι�υργία τ�υς στ� ί-
δι� κίνητρ�. O Mακρυγιάννης ενν�-
�ύσε την ιστ�ρία σαν "ρέ�ς απένα-
ντι στις μελλ�ύμενες γενιές. «H ιστ�-
ρία, γρά�ει, θέλει πατριωτισμ�, να ει-
πής και των �ίλωνέ σ�υ τα καλά και τα
κακά και τ�ι�ύτως �ωτί��νται �ι μετα-
γενέστερ�ι �π�υ θα τη δια�άσ�υν, να
μη πέ�τ�υν σε λάθη· και τ�τε σ�ηματί-
��νται τα έθνη».(1)

Aλλά δεν είναι μ�ν� απ�λ�γητική
και απ�δεικτική η πρ�θεση της εικ�-
ν�γρα�ίας τ�υ Aγώνα. H επιγρα�ή
τ� �ρί#ει ρητά: �ι εικ�νες έγιναν συ-
νάμα πρ�ς ευ"αρίστησιν των Eλλή-
νων και ευεργετών μας Φιλελλήνων.
T�ν διπλ� τ�ύτ� σκ�π�  υπηρέτησε
με συνέπεια � λαϊκ�ς τε"νίτης και
παλι�ς αγωνιστής Παναγιώτης Zω-
γρά��ς απ’ τη Bαρδώνια της Λακω-
νίας, π�υ μα#ί με τα δύ� παιδιά τ�υ
ανέλα�ε τ� έργ� της εικ�ν�γρα-
�ίας(2). Oι #ωγρα�ιές τ�υς είναι συ-
νάμα ιστ�ρικ� τεκμήρι� και αυθεντι-
κ� μνημεί� λαϊκής τέ"νης.

T�ν Mάι� τ�υ 1836 μια στρατιωτική
απ�στ�λή �ανά�ερε τ� Mακρυγιάν-
νη στα πάτρια "ώματα της δυτικής
P�ύμελης. Tα σιωπηλά πεδία των μα-
"ών �ύπνησαν μέσα τη θύμηση των
αγώνων και τ�τε συνέλα�ε τ� σ"έδι�
της εικ�ν�γρα�ίας: «κι έρ��ντας εδώ
εις Aθήνα, πήρα ένα �ωγρά�� Φράγκ�
(δηλ. Eυρωπαί�) και τ�ν εί�α να μ�υ
�κιάσει σε εικ�ν�γρα�ίες αυτ�ύς τ�υς
π�λέμ�υς. Δεν γνώρι�α τη γλώσσα τ�υ.
E�κιασε δύ� τρεις, δεν ήταν καλές· τ�ν
πλέρωσα κι έ�υγε. A��ύ έδιω#α αυτ�
τ�ν �ωγρά��, έστειλα και έ�εραν απ�
τη Σπάρτη έναν αγωνιστή, Παναγιώτη
Zωγρά��ν τ�ν έλεγαν· έ�ερα αυτ�ν και
μιλήσαμεν και συν�ωνήσαμεν τ� κάθε
κάδρ�ν την τιμήν τ�υ· κι έστειλε κι ή�ε-
ρε και δύ� τ�υ παιδιά· και τ�υς εί�α εις

τ� σπίτι μ�υ �ταν εργά��νταν. Kι αυτ�
άρ�ισε απ� τα 1836 και τέλειωσε τα
1839. Eπαιρνα τ�ν �ωγρά�� και �γαί-
ναμεν εις τ�υς λ���υς και τ�λεγα· «Eτ�ι
είναι εκείνη η θέση, έτ�ι εκείνη· αυτ�ς �
π�λεμ�ς έτ�ι έγινε αρ�ηγ�ς ήταν των
Eλλήνων εκείν�ς, των T�ύρκων εκεί-
ν�ς»(3)

H σύλληψη τ�υ έργ�υ
T� απ�σπασμα τ�ύτ� απ� τα Aπ�-

μνημ�νεύματα τ�υ Mακρυγιάννη
μας δίνει τ� κλειδί για να ενν�ήσ�υ-
με τ� ήθ�ς και τη μ�ρ�ή των εικ�-
νων.

Mέσα στα απλ�"ωρα τ�πία π�υ �ε-
τυλίγ�νται μπρ�στά τ�υ, � #ωγρά-
��ς ��ειλε να εγγράψει τ�υς π�λέ-
μ�υς, να κινήσει τα πλήθη, να πρ�σ-
δι�ρίσει την αριθμητική δύναμη των
αντιπάλων, να δεί�ει τη διάτα�η των
�μάδων, να επισημάνει τ�υς αρ"η-
γ�ύς, ακ�μη και να παρεμ�άλει α-
νεκδ�τικά επεισ�δια. H "αρτ�γρα�ι-
κή ερμηνεία τ�υ "ώρ�υ και �ι μικρ�-
γρα�ικές απεικ�νίσεις των εμψύ"ων
και των αψύ"ων ήταν κι�λας δ�σμέ-
νες απ� την ίδια τη σύλληψη τ�υ έρ-
γ�υ. M’ άλλα λ�για, � #ωγρά��ς έ-
πρεπε να διαθέτει μια #ωγρα�ική
γλώσσα π�υ θα ήταν τ� ισ�δύναμ�
τ�υ α�ηγηματικ�ύ λ�γ�υ τ�υ Στρα-
τηγ�ύ. Mια γλώσσα λαϊκή, απρ�σπ�ί-
ητη και δραστική, με σύντα�η απλή,
παρατακτική και λαγαρή. Oπως �
Mακρυγιάννης, έτσι κι εκείν�ς θα ή-
ταν ελεύθερ�ς να μεταπηδά απ� τη
γενική επ�πτεία στ� ανέκδ�τ�, να
παρα�ιά#ει την εν�τητα τ�υ τ�π�υ
και τ�υ "ρ�ν�υ, και να ιεραρ"εί τα
πράγματα ηθικά και συναισθηματικά,
�"ι λ�γικά και �υσι�κρατικά. Nα για-
τί � Mακρυγιάννης σκ�λασε τ� Φρά-
γκ� #ωγρά��. Δε γνώρι#α τη γλώσσα
τ�υ δηλώνει· και �υσικά κυρι�λε-
κτεί. Eίναι �μως θεμιτ� να ευρύν�υ-
με τ� ν�ημα της δήλωσής τ�υ. O Mα-
κρυγιάννης δε γνώρι#ε �ύτε τη
γλώσσα �ύτε τ� #ωγρα�ικ� ιδίωμα
τ�υ Φράγκ�υ.

O ιδανικ�ς �ωγρά��ς
Λαϊκ�ς #ωγρά��ς, αγι�γρά��ς της

μετα�υ#αντινής λαϊκής παράδ�σης,
αγωνιστής και � ίδι�ς, � Παναγιώτης
Zωγρά��ς ήταν ιδανικά πρ�ικισμέ-
ν�ς για να αισθητ�π�ιήσει τα �ράμα-
τα τ�υ Στρατηγ�ύ. Oι αρ"έτυπες ει-
κ�νες π�υ εί"αν στ� πνεύμα τ�υς
κατάγ�νταν απ’ τ�ν ίδι� π�λιτισμ�·
έναν π�λιτισμ� λαϊκ� αλλά αυτάρκη,
#ω�γ�νημέν� απ� ένα πλ�ύσι� πα-

O πίνακας τ�υ Zωγρά��υ «Tρίπ�λις. Π�λι�ρκία και μά�ες γύρω απ� αυτήν», τέμπερα σε �ύ
πως και στα υπ�λ�ιπα επτά, π�υ ανήκ�υν στ� Iστ�ρικ� και Eθν�λ�γικ� M�υσεί�, δεν υπάρ�ε
λά εικά!εται �τι �ιλ�τε�νήθηκαν απ� τ�ν πατέρα Zωγρά��.

«Σκέψις Mακρυγιάννη – �ειρ Zωγρά��υ». Mά�η Πειραιώς (και Φαληρέως) 40x58 εκ. Aπ� 1
�αρτ�νι, π�υ ανήκ�υν στη Γεννάδει� Bι&λι�θήκη. O Iωάννης Γεννάδι�ς ανεκάλυψε τη σειρά
π�ίας �ι 22 πίνακες �έρ�υν την υπ�γρα�ή τ�υ Δημητρί�υ Zωγρά��υ.Συνέ�εια στην 18η σελίδα
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ύλ� 0,38x0,53 εκ. Στ� έργ� αυτ�, �-
�ει η υπ�γρα�ή τ�υ καλλιτέ�νη, αλ-

1η σειρά των 24 υδατ�γρα�ιών σε
ρά αυτή τ� 1909 στη Pώμη και της �-

«T�ύτην την πατρίδα την έ��μεν �λ�ι μα!ύ και σ���ί και αμαθείς και πλ�ύσι�ι και �τω��ί και π�λιτικ�ί και στρατιωτικ�ί και �ι πλέ�ν
μικρ�τερ�ι, άνθρωπ�ι �σ�ι αγωνιστήκαμεν, αναλ�γως � καθείς, έ��μεν να !ήσ�μεν εδώ. T� λ�ιπ�ν δ�υλέψαμεν �λ�ι μα!ί, να την �υ-
λάμεν κι �λ�ι μα!ί και να μην λέγει �ύτε � δυνατ�ς “εγώ”, �ύτε � αδύνατ�ς... Eίμαστε στ� “Eμείς” και ��ι εις τ� “Eγώ”». Aπ�μνημ�-
νεύματα, Mακρυγιάννη. O πίνακας τ�υ Zωγρά��υ «Mά�ες της Σάμ�υ και της Kρήτης», τέμπερα σε �ύλ�, 0,385x0,565 μ. (Eθνικ� Iστ�-
ρικ� M�υσεί�).

«H π�λι�ρκία των Aθηνών», έργ� τ�υ Παναγιώτη Zωγρά��υ. Yδατ�γρα�ία σε �αρτ�νι. O πίνακας ανήκει στη σειρά π�υ �υλάσσεται
στ�ν Πύργ� τ�υ Oυίνδσ�ρ και πρ�σε�έρθη απ� τ�ν Mακρυγιάννη στη &ασίλισσα Bικτωρία μέσω τ�υ τ�τε πρεσ&ευτή στην Eλλάδα
Eντμ�ντ Λάι�νς. Oι 24 υδατ�γρα�ίες έ��υν διαστάσεις περίπ�υ 0,46x0,60. H �ωτ�γρα�ία πρ�έρ�εται απ� τη B΄ Eκδ�ση της Eθνικής
Tραπέ!ης της Eλλάδ�ς, π�υ δημ�σίευσε τη σειρά αυτή τ� 1996.
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ρελθ�ν, π�υ εί"ε περάσει μέσα
στ�υς ��ρείς τ�υ, �"ι σαν �ηρή ιστ�-
ρική μνήμη, αλλά σαν ύ��ς #ωής,
σαν παραδ�μένη τε"νική και καλαι-
σθησία.

T� Mάρτι� τ�υ 1839 η εικ�ν�γρα-
�ία τ�υ Aγώνα έ"ει �λ�κληρωθεί.
Eκτ�ς απ� τα πρώτα �ύλινα είκ�σι
πέντε κάδρα #ωγρα�ισμένα με τη
�υ#αντινή τε"νική της αυγ�τέμπε-
ρας έγιναν και τέσσερις σειρές αντί-
γρα�α με υδατ�γρα�ία πάνω σε
"αρτί στράτ#�. H «πρώτη» σειρά α-
π�δίδεται συνήθως στ�ν Παναγιώτη
Zωγρά��(4).

Aπ’ τα δύ� παιδιά τ�υ Παναγιώτη
Zωγρά��υ, π�υ ανα�έρει � Mακρυ-
γιάννης στ� απ�σπασμα π�υ παρα-
θέσαμε, �αίνεται πως μ�ν� � ένας, �
Δημήτρι�ς, ήταν τελειωμέν�ς και ε-
πώνυμ�ς τε"νίτης, ενώ � άλλ�ς πρέ-
πει να ήταν ακ�μη μαθητευ�μεν�ς.
Σε δύ� άλλες ευκαιρίες � Mακρυ-
γιάννης μιλάει για δύ� #ωγρά��υς �-
π�υ δ�ύλευαν μυστικώς στ� σπίτι
τ�υ κι �"ι για τρεις. Aλλωστε, έτσι ε-
�ηγείται πως απ� τα 52 σω#�μενα α-
ντίγρα�α σε "αρτ�νι τα 47 έ"�υν υ-

π�γρα�εί απ� τ� Δημήτρι� Zωγρά-
��. Στα υπ�λ�ιπα πέντε η υπ�γρα�ή
έ"ει ίσως �θαρεί.

Oταν τέλειωσαν �ι εικ�ν�γρα�ίες,
� Mακρυγιάννης κάλεσε σε τραπέ#ι
τ�υς πρέσ�ες των ευεργέτων μας Δυνά-
μεων και τ�υς Φιλέλληνας, τ�υς αγωνι-
στάς και τ�υς αυλικ�ύς και υπ�υργ�ύς
και δικ�ύς μας σημαντικ�ύς, π�λιτικ�ύς
και στρατιωτικ�ύς, ως διακ�σι�υς πενή-
ντα ανθρώπ�υς. Tελειών�ντας τ� τρα-
πέ�ι, συνε"ί#ει � Mακρυγιάννης, τ�τε
έ�γαλα τις εικ�ν�γρα�ίες και τις θεώ-
ρησαν(6). Yστερα απ’ αυτή την επίση-
μη επίδει�η τ�υ έργ�υ, � Στρατηγ�ς
έστειλε είκ�σι πέντε εικ�ν�γρα�ίες τ�υ
Bασιλέως κι απ’ άλλες τ�σες τ�υ
Aγγλ�υ τ�υ πρέσ�η, τ�υ Γάλλ�υ και
τ�υ P�ύσ�υ.

Oι περιπέτειες
των έργων

H τύ"η π�υ εί"ε η καθεμιά απ� τις
5 σειρές και τα συνα�ή πρ��λήματα
απασ"�λησαν π�λλ�ύς μελετητές.
Eδώ θα συν�ψίσ�υμε τα συμπερά-
σματά τ�υς, πρ�σθέτ�ντας και τη δι-
κή μας συμ��λή. Aπ� την πρωτ�τυπη

σειρά με τα �ύλινα κάδρα π�υ � Mα-
κρυγιάννης κράτησε για τ�ν εαυτ�
τ�υ, σώ#�νται σήμερα στ� Eθνικ�
Iστ�ρικ� M�υσεί� (τ� άλλ�τε M�υ-
σεί� της Iστ�ρικής και Eθν�λ�γικής
Eταιρείας της Eλλάδ�ς) 8 κ�μμάτια
με διαστάσεις 0,565x0,40 μ. Mα#ί με
τρία αντίγρα�α σε "αρτ�νι, π�υ δεν
�αίνεται ν’ ανήκ�υν σε καμιά γνω-
στή σειρά, τα έργα αυτά δωρήθηκαν
στην Iστ�ρική και Eθν�λ�γική Eται-
ρία απ� τ� στρατηγ� Kίτσ� Iωάνν�υ
Mακρυγιάννη στα 1927. 

Aπ� την ίδια πηγή πρ�έρ"εται ένα
τέταρτ� αντίγρα�� σε "αρτ�νι, �έ-
ταιρ� κι αυτ�, π�υ �ρίσκεται στ�
M�υσεί� Mπενάκη και �έρει την υ-
π�γρα�ή τ�υ Δημητρί�υ Zωγρά��υ.
Tα αντίγρα�α π�υ "άρισε � Mακρυ-
γιάννης στ� Γάλλ� πρεσ�ευτή Θε�-
δωρ� ντε Λαγκρενέ και στ� Pώσ�
πρεσ�ευτή Kατακά#ι δεν έ"�υν α-
νευρεθεί. Aπεναντίας, �ι δύ� σειρές,
τ�υ �ασιλιά Oθωνα και τ�υ Aγγλ�υ
πρεσ�ευτή Eντμ�ντ Λάι�νς, π�υ
πρωτ�δημ�σιεύτηκε απ� την Eθνική
Tράπε#α τ� 1976 με εισαγωγή M. Λα-
μπράκη – Πλάκα (επανεκτύπωση
1996), διατηρ�ύνται ακέραιες.

Aς παρακ�λ�υθήσ�υμε πρώτα την
περιπέτεια της σειράς τ�υ Oθωνα.
Yστερα απ� την επίσημη επίδει�η
της Eικ�ν�γρα�ίας, � Mακρυγιάννης
#ήτησε απ� τ�ν Oθωνα τη δική τ�υ
σειρά και την εμπιστεύθηκε στ� δά-
σκαλ� Aλέ�ανδρ� Hσαΐα για να «πάει
ως Παρίσια και να τις τυπώσει» σε λι-
θ�γρα�ημένα αντίτυπα(7). O Hσαΐας
«πρ�δίδει» τ� Mακρυγιάννη, παραγ-
γέλλ�ντας στη Bενετία λιθ�γρα�ίες
δυτικ�ύ τύπ�υ, π�υ πρ�κάλεσαν την
�ργή τ�υ στρατηγ�ύ. Mετά τ� θάνα-
τ� τ�υ Hσαΐα στην Tεργέστη, τα ί"νη
της σειράς τ�υ Oθωνα "άν�νται.

Oι 24 υδατ�γρα�ίες σε "αρτ�νι
της "αμένης σειράς έμελλε να �ανα-
�ρεθ�ύν και να αγ�ραστ�ύν τ� 1909
απ� τ�ν Iωάννη Γεννάδι� στη Pώμη.
Σήμερα �υλάσσ�νται στη Γεννάδει�
Bι�λι�θήκη. T� 1926 η σειρά τ�υ
Oθωνα εκδ�θηκε απ� τ�ν Fred
Boissonas σε επι�λητικ� λεύκωμα
π�υ κυκλ���ρησε σε 140 αριθμημέ-
να αντίτυπα.

H αγγλική σειρά
Tα αντίγρα�α της σειράς τ�υ

Aγγλ�υ πρεσ�ευτή Eντμ�ντ Λάι�νς
παραδ�θηκαν τ�ν ίδι� "ρ�ν�, 1839,
στ�ν υπ�υργ� E�ωτερικών της
Aγγλίας Λ�ρδ� Πάλμερστ�ν, π�υ τα
πρ�σ�ερε με τη σειρά τ�υ στη νεαρή
�ασίλισσα Bικτωρία. H ανακάλυψη
των συν�δευτικών επιστ�λών στα
αρ"εία τ�υ Foreign Office και η δη-
μ�σίευσή τ�υς πλ�υτί#�υν με νέα
και απρ�σδ�κητα στ�ι"εία την έρευ-
να γύρω απ� την εικ�ν�γρα�ία τ�υ
Aγώνα.

H αλληλ�γρα�ία λύνει και τ� πρ�-
�λημα τ�υ αριθμ�ύ των εικ�νων: �
Mακρυγιάννης δηλώνει ρητά �τι α-
π�στέλλει «εικ�σιτέσσαρες εικ�νες
π�λέμων τινών τ�υ ελληνικ�ύ αγώ-
ν�ς, τ�υς �π�ί�υς εγώ ε�αντάσθην,
ως τ�υς γνωρί#ω, και ε#ωγρά�ισα»
(sic).

H πι� σημαίν�υσα πληρ���ρία για
τ�ν ιστ�ρικ� της τέ"νης εμπεριέ"ε-
ται στ� «αισθητικ�» σ"�λι� π�υ δια-
τυπώνει � Mακρυγιάννης πρ�ς τη
�ασίλισσα Bικτωρία: αι εικ�νες... είναι
ατελώς και αμαθώς ε�ωγρα�ισμέναι·
δι�τι τ�σην δύναμιν �ωγρα�ικής η τυ-
ραννία τ�υ σ�υλτάν�υ μας ά�ησε να έ-
�ωμεν· ένας μ�ν�ν λ�γ�ς της Mεγαλει�-
τητ�ς Σ�υ δύναται να τας παραστήσει
με την πλέ�ν εντελή �ωγρα�ίαν(8).

O Mακρυγιάννης, επ�μένως, δεν
ήταν απ�λυτα ικαν�π�ιημέν�ς απ�
τ�ν τρ�π� π�υ �ι λαϊκ�ί καλλιτέ"νες
υλ�π�ίησαν τις εικ�ν�γρα�ικές τ�υ
�δηγίες. H επίσημη #ωγρα�ική, π�υ
εκ�ρά#ει την ίδια επ�"ή την ιδε�λ�-
γία της κυρίαρ"ης τά�ης, �αίνεται να
έ"ει δια�ρώσει και τ� δικ� τ�υ αι-
σθητήρι�. Eτσι ερμηνεύεται η πρώτη
επιλ�γή τ�υ Φράγκ�υ #ωγρά��υ. H
σκέψη �μως τ�υ P�υμελιώτη αγωνι-
στή, π�υ λειτ�υργεί ακ�μη σύμ�ωνα
με πρωτ�γ�νες δ�μές, δεν μπ�ρεί
να συγ"ρ�νιστεί με τη «γλώσσα» της
δυτικής #ωγρα�ικής. E�αναγκά#εται
λ�ιπ�ν να πρ�σ�ύγει στ� ιδίωμα της
λαϊκής τέ"νης, διατηρώντας πάντα
μια επι�ύλα�η για την «π�ι�τητά»
της και ελπί#�ντας �τι θα τ�υ δ�θεί η
ευκαιρία να «επαν�ρθώσει».

O Mακρυγιάννης συν�δευε τις ει-
κ�νες τ�υ με μακρά επε�ηγηματικά

«Mέρ�ς των π�λέμων της Eλλάδ�ς σ�εδιασθέντων κατά στ��ασμ�ν, υπαγ�ρευσιν και δι’ ιδίων ε��δων τ�υ συνταγ-
ματάρ��υ Mακρυγιάννη πρ�ς ευ�αρίστησιν των Eλλήνων και ευεργετών μας �ιλελλήνων»... «Φκειάν�ντας τα κάδρα
τ�υ π�λέμ�υ έρ��νταν αγωνισταί και μ�λεγαν: «T’ είναι αυτά τα κάδρα;». T�υς έλεγα: «O τάδες � π�λεμ�ς � τάδες,
�π�ύ αγωνι!�σασταν εσείς και πληγων�σαστε διά να ιδήτε την πατρίδα σας ελεύτερη... άλλ�ς αναστένα!ε κι άλλ�ς έ-
κλαιγε...». Aπ�μνημ�νεύματα Mακρυγιάννη. Λεπτ�μέρεια απ� τ� έργ� τ�υ Zωγρά��υ «Mά�αι διά��ραι της Aνατ�λι-
κής Eλλάδ�ς και κέντρ�ν η Θή&α», υδατ�γρα�ία σε �αρτ�νι 40x57,5 εκ. (Γεννάδει�ς Bι&λι�θήκη).

Συνέ�εια απ� την 16η σελίδα
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«Oτι η τύ�η μας έ�ει τ�υς Eλληνες πάντ�τε �λίγ�υς. Oτι αρ�ή και τέλ�ς, παλαι�θε και ώς τώρα, �λα τα θεριά π�λεμ�ύν να μας �άνε και δεν μπ�ρ�ύνε. Tρώ-
νε απ� μας και μένει και μαγιά». Aπ�μνημ�νεύματα Mακρυγιάννη. O πίνακας «H μά�η στα Δερ&ενάκια» τ�υ Zωγρά��υ, «κατά στ��ασμ� και υπαγ�ρευση» Mα-
κρυγιάννη. Tέμπερα σε �ύλ� 0,39x0,56 (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

σ"�λια, π�υ κάν�υν περιττή κάθε θε-
ματ�γρα�ική ανάλυση. Aπ� τ�υς 24
πίνακες της εικ�ν�γρα�ίας, �ι 21 α-
να�έρ�νται σε π�λεμικά επεισ�δια
τ�υ Aγώνα στη στεριά και τη θάλασ-
σα, δύ� είναι αλληγ�ρικ�ί, και ένας
–� τελευταί�ς– ισ�δυναμεί με τιμητι-
κ� ψή�ισμα α�ιερωμέν� στ�υς Φι-
λέλληνες. Στην �ριστική κατάτα�η
των εικ�νων πρ�τάσσ�νται �ι δύ�
αλληγ�ρικές σκηνές. H πρ�ν�μιακή
αυτή θέση και η λεπτ�μερής ανάλυ-
ση των δύ� εικ�νων μέσα στα Aπ�-
μνημ�νεύματα(9) υπ�γραμμί#�υν τη
σημασία π�υ εί"αν για τ� Mακρυ-
γιάννη.

Πράγματι, �ι δυ� αυτ�ί πίνακες συ-
ν�ψί#�υν την ιδε�λ�γική στάση και
την ιστ�ρική συνείδηση τ�υ στρατη-
γ�ύ απέναντι στ�ν αγώνα. Στ�ν πρώ-
τ� πίνακα της εικ�ν�γρα�ίας � Πα-
ντ�κράτ�ρας ευσπλα"νί#εται την α-
λυσωμένη Eλλάδα διά τα αίματα, τας
θυσίας των Eλλήνων και Φιλελλήνων
και �ωτί�ει τα τρία δυνατά έθνη για να
τινα�τ�ύν �ι άλυσ�ι. H τ�π�θέτηση
των μ�ρ�ών μέσα στ� #ωγρα�ικ�
"ώρ� και η κλίμακά τ�υς αισθητ�π�ι-
�ύν την ιεραρ"ία των α�ιών �πως
την αντιλαμ�άνεται � Mακρυγιάν-
νης. O Παντ�κράτ�ρας επικε�αλής
τ�υ κάδρ�υ �ωτί#ει και ευλ�γεί τ�υς
�έν�υς και τ�υς Eλληνες ηγεμ�νες,
π�υ εκπρ�σωπ�ύν την κ�σμική ε-
��υσία. Aνάμεσα στ� λα� την πρώτη
θέση κατέ"ει τ� ιερατεί�, ακ�λ�υ-

θ�ύν �ι αγωνιστές και έπεται � λα�ς.
H ηθική και π�λιτική τ�ύτη ιεράρ"η-
ση κατάγεται απ� τ� Bυ#άντι�.

Kριτικ�τερη εμ�ανί#εται η σκέψη
τ�υ Mακρυγιάννη στη δεύτερη αλλη-
γ�ρία με την Aλωση της Kωνσταντι-
ν�υπ�λεως. H εικ�να αυτή πρ�τάσ-
σεται σαν μια ιστ�ρική αναδρ�μή στα
πικρά γεγ�ν�τα π�υ εσήμαναν την α-
παρ"ή των δεινών τ�υ Eλληνισμ�ύ.
O Mωάμεθ � Kατακτητής, ένθρ�ν�ς
μπρ�στά στη μυθική Π�λη π�υ �ετυ-
λίγεται στ� πάνω μέρ�ς τ�υ πίνακα
–� αμέριμν�ς ανα"ρ�νισμ�ς των μι-
ναρέδων υπ�δηλώνει τις υστερ�γε-
νείς πηγές της εικ�νας– αρνείται να
δε"τεί την ταπεινή υπ�τέλεια τ�υ ιε-
ρατεί�υ και των πρ�κρίτων και πρ�-
στά�ει και τ�υς �άν�υν εις τ�ν �υγ�ν,
εις την τυραγνίαν. Oι αδ�ύλωτ�ι
Eλληνες, �ι αρματ�λ�ί π�υ θα κρί-
ν�υν τ� μέλλ�ν τ�υ Aγώνα, η μαγιά
της λευτεριάς, παίρν�υν τα ��υνά. H
Eλλάς αλυσωμένη δεικνύει τ�ν τύραν-
ν�ν και περιμένει απ� τα παιδιά της
να την ελευθερώσ�υν. Πίσω της �
Pήγας σπείρει τ�ν σπ�ρ�ν της ελευτε-
ρίας.

Yστερα απ� τ�ύτ� τ� εύγλωττ�
πρ��ίμι� � Mακρυγιάννης πρ�"ωρεί
στην εικ�ν�γρα�ία τ�υ Aγώνα. Aπ�
τ�υς 21 υπ�λ�ιπ�υς πίνακες, �ι 12 α-
πεικ�νί#�υν π�λεμικά γεγ�ν�τα π�υ
τ�π�θετ�ύνται στη Στερεά Eλλάδα,
2 ανα�έρ�νται στην Hπειρ�, 4 στ�
M�ριά και 3 στις επι"ειρήσεις τ�υ

Στ�λ�υ. H πρ�ν�μιακή θέση της Στε-
ρεάς στην εικ�ν�γρα�ία δεν πρέπει
να απ�δ�θεί σε τ�πικιστικ� πνεύμα.
O Στρατηγ�ς επιμένει περισσ�τερ�
στα γεγ�ν�τα π�υ έ#ησε απ� κ�ντά.

H μ�ρ��λ�γία
των έργων

Oλες �ι σειρές της εικ�ν�γρα�ίας
τ�υ Mακρυγιάννη, ανε�άρτητα απ�
τις δια��ρές τ�υς στις λεπτ�μέρειες
και στην εκτέλεση, εκ�ρά#�υν τ� ί-
δι� γνήσι� λαϊκ� πνεύμα και είναι
ταυτ�σημες στ� ύ��ς τ�υς. Eτσι �ι
γενικές μ�ρ��λ�γικές παρατηρή-
σεις π�υ ακ�λ�υθ�ύν ισ"ύ�υν για �-
λ�υς τ�υς πίνακες π�υ �γήκαν απ�
τ� «�ικ�γενειακ� εργαστήρι�» των
Zωγρά�ων.

Mέσα σ’ έναν ενιαί� "αρτ�γρα�ικ�
"ώρ�, � #ωγρά��ς συμπλησιά#ει π�-
λιτείες, κάστρα και νησιά π�υ μπ�ρεί
ν’ απέ"�υν π�λλά "ιλι�μετρα μετα�ύ
τ�υς. Mε την ίδια α�έλεια � #ωγρά-
��ς συνδυά#ει επεισ�δια π�υ δε συ-
μπίπτ�υν "ρ�νικά. Oι συμ�άσεις αυ-
τές πρ�σδι�ρί#�νται απ� τη λαϊκή
καταγωγή της τέ"νης τ�υ. H μ�ρ��-
λ�γία των έργων την επι�ε�αιώνει. H
διατύπωση τ�υ "ώρ�υ είναι, �πως α-
να�έραμε κι�λας, "αρτ�γρα�ική:
κάμπ�ι, ��υνά και λαγκάδια απλών�-
νται κάτω απ� τα μάτια μας, ιδωμένα
«ε� απ�πτ�υ». Mε λιτά και εύγλωττα
μέσα �ργανώνεται η σκην�γρα�ία

της α�ήγησης. O #ωγρά��ς διαθέτει
περι�ρισμέν� ρεπερτ�ρι� απ� συμ-
�ατικά παραστατικά στ�ι"εία, π�υ
λειτ�υργ�ύν σαν σήματα μιας εικα-
στικής γλώσσας με απ�λυτη αυτάρ-
κεια. Mε την αρμ�δια σύντα�η, τα
στ�ι"εία αυτά μπ�ρ�ύν να καλύψ�υν
�λες τις εκ�ραστικές ανάγκες τ�υ
καλλιτέ"νη.

Tα «σήματα» συναρθρών�νται σε
γλώσσα πλ�ύσια και εκ�ραστική μέ-
σα στις συνθέσεις. O Παναγιώτης
Zωγρά��ς καταθέτει σ’ αυτές τη μα-
κρά πείρα τ�υ λαϊκ�ύ τε"νίτη, π�υ
τ�ν ��ηθάει να επιλύσει με τρ�π�
αυθ�ρμητ� πρ��λήματα π�υ θα έ-
�ερναν σε αμη"ανία ένα λ�γι� πνεύ-
μα. Oι συνθέσεις τ�υ επιδιώκ�υν δύ-
σκ�λ�υς και αντιν�μικ�ύς σκ�π�ύς.
Tα π�λλαπλά στ�ι"εία της α�ήγησης
έπρεπε να συντα"θ�ύν σε «λ�γ�»,
να μιλήσ�υν στ� θεατή σε ύ��ς α-
πλ�, ευανάγνωστ� και α�ι�μνημ�-
νευτ�. H α�ηγηματική αυτή διαύγεια
δεν μπ�ρ�ύσε να ν�ηθεί "ωριστά και
ανε�άρτητα απ� τ� απαρά�ατ� α�ίω-
μα κάθε τέ"νης: η εικ�να έπρεπε να
λειτ�υργεί και αισθητικά, να συγκινεί
και να αρέσει.

T� λαϊκ� ιδίωμα τ�υ #ωγρά��υ τ�υ
παρέ"ει έτ�ιμη λύση και για τα δύ�
πρ��λήματα. H μέθ�δ�ς τ�υ είναι α-
ναλυτική και παρατακτική, αλλά υπ�-
τάσσεται σ’ έναν αυστηρ� καν�να ιε-
ραρ"ίας. H ιστ�ρική, ηθική ή συναι-

Συνέ�εια στην 20η σελίδα
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Συνέ�εια απ� την  19η σελίδα

σθηματική ιεραρ"ία τής α�ήγησης
μετα�ιώνεται σε σημει�γρα�ική ιε-
ραρ"ία μέσα στη #ωγρα�ική τ�υ.

H σύνθεση �ργανώνεται γύρω απ�
�ρισμέν�υς πυρήνες, π�υ ρυθμί#�υν
την καταν�μή, την εναρμ�νιση και
την ισ�ρρ�πία των στ�ι"είων της μ’
ένα ισ"υρ� διακ�σμητικ� αίσθημα.
Tα ��υνά, �ι π�λιτείες, τα κάστρα, τα
π�τάμια και τα λιμάνια απ�τελ�ύν τη
ρα"�κ�καλιά της σύνθεσης, ενώ πα-
ράλληλα υλ�π�ι�ύν την αθέατη γεω-
μετρία π�υ υπ�τείνεται κάτω απ� τη
�αιν�μενική α�έλεια της εικ�νας.

Xρωματική αρμ�νία
H εκλ�γή τ�υ "ρώματ�ς δεν είναι

αυθαίρετη. H "ρήση τ�υ είναι, κατά
την τε"ν�ϊστ�ρική �ρ�λ�γία «εραλ-
δική»: κάθε παραστατικ� στ�ι"εί� έ-
"ει τ� "ρώμα τ�υ, π�υ υπ�γραμμί#ει
την ταυτ�τητά τ�υ και τ� κάνει ευα-
νάγνωστ� σήμα. Aυτ� �μως δεν πε-
ρι�ρί#ει τ� λαϊκ� τε"νίτη. H πειθαρ-
"ία είναι για τ� πνεύμα τ�υ � ίδι�ς �
καν�νας της �μ�ρ�ιάς. Tα δρ�σερά
και αμιγή "ρώματα τ�υ Παναγιώτη
Zωγρά��υ εν�π�ι�ύν τη σύνθεση, ε-
νώ παράλληλα α�ι�π�ι�ύν και υπ�-
γραμμί#�υν τις αρετές της: την κα-
θαρ�τητα, τη στέρεη δ�μή, την ισ�ρ-
ρ�πία, τ� ρυθμικ� και διακ�σμητικ�
της αίσθημα. H �λ��ώτεινη "ρωματι-
κή σύνθεση στηρί#εται στ� διάλ�γ�
ανάμεσα στ�υς δύ� δεσπ�#�ντες
συμπληρωματικ�ύς τ�ν�υς: στη
θερμή ώ"ρα της γης και τ� γαλά#ι� τ’
�υραν�ύ και της θάλασσας. Tα ελα-
�ρά λαδ�πράσινα, �ι σιένες, τα λευ-
κά και τα γκρί#α πλ�υτί#�υν "ωρίς να
αλλ�ιών�υν τη λεπτή αυτή αρμ�νία.
Oι π�λύ"ρωμες ��ρεσιές των π�λε-
μιστών, ιδιαίτερα των T�ύρκων και �ι
άσπρες ��υστανέλες των Eλλήνων
εμψυ"ών�υν τα γυμνά, "ρυσί#�ντα
πεδία των μα"ών και τα κάν�υν να
μ�ιά#�υν με αν�ι�ιάτικα λι�άδια, ε-
ντείν�ντας τ� διακ�σμητικ� "αρα-
κτήρα των έργων. Oι #ωγρα�ιές αυ-
τές, με την α�αίρεσή τ�υς, την αμέ-
ριμνη αθέτηση των ν�μων της �πτι-
κής, τη �ρεσκάδα των "ρωμάτων
τ�υς, μας μετα�έρ�υν σ’ ένα "ώρ�
υπεραισθητ�, �π�υ η τραγωδία τ�υ
Aγώνα καθαίρεται και υψώνεται σε
δ��αστικ� ύμν�. T� "έρι τ�υ #ωγρά-
��υ, πρ�εκτείν�ντας τ� στ�"ασμ�
τ�υ Mακρυγιάννη, εκπληρώνει με
σεμν�τητα την υπ�σ"εση της επι-
γρα�ής: πρ�ς ευ"αρίστησιν...

Σημειώσεις:
1. Γ. Bλα��γιάννη, «Aρ�εί�ν τ�υ Στρατηγ�ύ

I. Mακρυγιάννη», Aθήνα 1907, τ. B΄, 100,
A΄ 341–342.

2. �.π., B, 336, 495 κ.ε.
3. �.π., A, 377, B΄ 349.
4. Bλ. Aγγ. Φενερλή, «O �ωγρά��ς τ�υ Mα-

κρυγιάννη Δημήτρι�ς και Παναγιώτης
Zωγρά��ς», περ. «O Π�λίτης», τ. 36,
I�υλ. 1980, σ. 52–63, �π�υ υπ�στηρί�εται
�τι � πατέρας ήταν � Δημήτρι�ς, π�υ υπ�-
γρά�ει και τα αντίγρα�α, ενώ � γι�ς τ�υ �
Παναγιώτης ��ιτ�ύσε τ�τε στ� σ��λει�
των τε�νών.

5. Aρ�εί�ν, �.π., A΄, 377, B΄ 339.
6. �.π., B΄, 339.
7. �.π., B΄, 340–1.
8. X. Λ�ύκ�ς, «O Mακρυγιάννης πρ�σ�έρει

στη Bασίλισσα Bικτωρία τις εικ�ν�γρ�ίες
τ�υ ’21», περ. Mνήμων, τ. E΄, Aθήνα 1975,
σ. 201.

9. �.π., σ. 210.

«Eρ��ντας εδώ εις Aθή-

να πήρα ένα !ωγρά��

Φράγκ� και τ�ν εί�α να

μ�υ �κιάση σε εικ�ν�-

γρα�ίες αυτ�ύς τ�υς

π�λέμ�υς. Δεν γνώρι!α

τη γλώσσα τ�υ. E�κιασε

δύ� τρεις, δεν ήταν κα-

λές, τ�ν πλέρωσα κι έ-

�υγε. A��ύ έδιω�α αυ-

τ�ν τ�ν !ωγρά��, έστει-

λα κι’ έ�εραν απ� τη

Σπάρτη έναν αγωνιστή,

Παναγιώτη Zωγρά��ν

τ�ν έλεγαν, έ�ερα αυ-

τ�ν και μιλήσαμεν και

συν�ωνήσαμεν τ� κάθε

κάρδ�ν την τιμήν τ�υ κι’

έστειλε κι ή�ερε και δύ�

τ�υ παιδιά και τ�υς εί�α

εις τ� σπίτι μ�υ �ταν ερ-

γά!�νταν. Kι αυτ� άρ�ι-

σε απ� τα 1836 και τε-

λείωσε τα 1839. Eπαιρνα

τ�ν !ωγρά�� και &γαί-

ναμεν εις τ�υς λ���υς

και τ�λεγα “Eτ!ι είναι ε-

κείνη η θέση, έτ!ι εκεί-

νη, αυτ�ς � π�λεμ�ς έ-

τ!ι έγινε, αρ�ηγ�ς ήταν

των Eλλήνων εκείν�ς,

των T�ύρκων εκείν�ς”».

Aπ�μνημ�νεύματα Mα-

κρυγιάννη. O πίνακας

τ�υ Zωγρά��υ για τη

«Mά�η της Λαγκάδ�ς,

K�μπ�λι και Πέτα» (B΄

Eκδ�ση Eθνικής Tραπέ-

!ης της Eλλάδ�ς, 1996).
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T� έργ� τ�υ Παναγιώτη
Zωγρά��υ «H Δικαία απ�-
�ασις τ�υ Θε�ύ διά την α-
πελευθέρωσιν της Eλλά-
δ�ς» κατά «σκέψιν Mα-

κρυγιάννη», με τις δια��-
ρές π�υ παρ�υσιά!�νται

σε κάθε σειρά. Aριστερά η
σειρά της Γενναδεί�υ Bι-

&λι�θήκης, δε�ιά τ�υ
Oυίνδσ�ρ και κάτω δε�ιά η
�ύλινη τ�υ Eθνικ�ύ Iστ�ρι-
κ�ύ M�υσεί�υ, με τίτλ� «O

Παντ�κράτωρ Θε�ς ευ-
σπλα�νί!εται την Eλλάδα».
Στη σειρά απ� �ύλ� π.�., η
εικ�να τ�υ Θε�ύ είναι �-
λ�σωμη, στις υδατ�γρα-

�ίες σε πρ�τ�μή. H μ�ρ�ή
π�υ εικ�νί!ει την Eλλάδα
��ράει π�λεμική στ�λή,

στις άλλες παρ�υσιά!εται
ειρην��ιλη. Oι ιερείς, �ι
στρατιωτικ�ί, � λα�ς, άλ-

λ�τε δε�ιά και άλλ�τε αρι-
στερά. T� μήνυμα �μως
τ�υ θέματ�ς παραμένει

πάντα ίδι�. Eνδια�έρ�υσα,
παρ�υσιά!εται η άπ�ψη
της Aγγελικής Φενερλή
στη μελέτη της «Oι !ω-

γρά��ι τ�υ Mακρυγιάννη
Δημήτρι�ς και Παναγιώ-

της», κατά την �π�ία � Δη-
μήτρι�ς Zωγρά��ς ήταν �
πατέρας και Παναγιώτης �

γι�ς, ��ιτητής στ� Σ��-
λεί� των Tε�νών. T� ανα-
ντίρρητ� πάντως γεγ�ν�ς
είναι �τι τα 24 αυτά έργα
απ�τελ�ύν ένα υψηλ� και
συγκινητικ� δείγμα ελλη-

νικής λαϊκής τέ�νης.
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Aπ�ψη της Aθήνας στα 1860. Διακρίνεται η Mητρ�π�λη, της �π�ίας η ανέγερση δεν έ�ει ακ�μα απ�περατωθεί και στ� �άθ�ς τ� πανεπιστήμι� (Eθνικ� Iστ�ρι-
κ� M�υσεί�).

Πιστ�ς της Eλλάδας και της Oρθ�δ��ίας
Στην π�λυκύμαντη ωή τ�υ � Mακρυγιάννης υπερασπίστηκε ανυπ��ώρητα την πατρίδα και τη θρησκεία

«Oράματα και Θάματα». Φωτ�τυπία κειμέν�υ τ�υ Mακρυγιάννη απ� τ� πρωτ�τυπ� π�υ ευρίσκεται στη Γεννάδει� Bι-
�λι�θήκη.

T�υ I.M. Xατ!η"ώτη

O MAKPYΓIANNHΣ, � μεγάλ�ς αυτς
πατέρας τ�υ Γέν�υς μας, δεν ήταν
μν�ν ένας συνειδητς Pωμις και
Oρθδ���ς, με πλήρη επίγνωση απ
π�ύ πρ�ερ�ταν και π�ύ �άδι�ε, τ�υ
�π�ί�υ η πρ�σ!�ρά απλώθηκε θεμε-
λιακά στ�υς πι� �ασικ�ύς τ�μείς τ�υ
εθνικ�ύ μας �ί�υ (ανε�αρτησία, δη-
μ�κρατία κ.λπ.), ακμη και στα Γράμ-
ματα με τα περί!ημα «Aπ�μνημ�-
νεύματα», αλλά και τα «Oράματα και
θάματα», π�υ ��ήθησε η έκδ�σή
τ�υς να αντιλη!θ�ύμε καλύτερα τ�
�αρακτήρα τ�υ, αν και απ τ� πρώτ�
δεν απ�υσιά��υν ά!θ�να πρ�σωπικά
στ�ι�εία.

Bλέπ�υμε απ αυτά τι � σπ�υδαί-
�ς εκείν�ς άντρας ��ύσε και ευ�αρι-
στιακή �ωή, π�υ τ�υ έδινε στις πι�
κρίσιμες ώρες δύναμη και τ�ν στήρι-
�ε. O ίδι�ς σημειώνει στα «Aπ�μνη-
μ�νεύματα»:

«Παίρνω �λ
υς τ
υς ανθρώπ
υς και
τ
υς μιλώ την ανάγκη της πατρίδ
ς και
να ετ
ιμαστ
ύμε. Oι μισ
ί ήταν υπέρ ε-
μ
ύ να πάμε, 
ι μισ
ί γύρευαν μιστ
ύς,
και “η Kυ�έρνηση, μ�λεγαν, δεν μας
δι�ρισε διά τ
υς Aράπηδες, μας δι�ρισε
διά την Aρκαδιά”. Λ�γ
ν σε λ�γ
ν πιά-
σαμε π�λεμ
 αναμετα�ύ μας· ήρθε 

Kατ�ής μας �ε!ώρισε. Eσύ!ασαν. Bά-
στα�α τ
 μπαγιράκι κι εκείν
υς 
π
ύ-
ταν παλικάρια και πατριώτες· τ
υς έ�α-
λα πλησί
ν εις την εκκλησιά, εις τα σπί-
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H Eκκλησία των Aγίων Aσωμάτων, 1835. Yδατ�γρα"ία 23,5x35 εκ., άγνωστ�υ καλλιτέ�νη (M�υσεί� B�ύρ�υ – Eυτα%ία – της Π�λεως των Aθηνών).

τια. Tα μεσάνυ!τα περνώντα, έστειλα
και πήρα τ
ν παπά και μας �εμ
λ�γησε
και λειτρ
ύγησε και μεταλά�αμε. Kαι
πήραμε τ
ν αθάνατ
ν Aναγνώστη Πα-
πατ�ώρη, 
π
ύ�ερε τ
ν δρ�μ
, και την
αυγή �ημερώσαμε εις τ
υς Παλι
�αρί-
ν
υς». (Eκδ. A. Kαρα�ία 186–187)

Eυσε�ής �ριστιαν�ς

O Mακρυγιάννης τηρ�ύσε λα τα
μυστήρια της Eκκλησίας. Nήστευε
και άρ�ισε να τελεί τ� ευ�έλαι� �λέ-
π�ντας στ�ν ύπν� τ�υ τ�ν Aϊ–Γιώργη
και τ�ν Aϊ–Δημήτρη, τ�υς δυ κα�α-
λάρηδες Aγι�υς της Pωμι�σύνης.
Mιλώντας για τις μετάν�ιες π�υ έκα-
νε στ�ν Aϊ–Γιάννη, π�υ τ�ν ευλα�εί-
τ� ιδιαίτερα, σημειώνει στα «Oράμα-
τα και θάματα».

«Hταν Σαρακ
στή, ενηστέψαμε και ε-
κάμαμεν τ
 ευκέλαι� μας, �τι ευκέλαι
ν
δεν συνήθι�α να κάνω, και είδα εις τ
ν
ύπν
 μ
υ τ
ν Aϊ–Γιώργη και τ
ν Aγι
ν
Δημήτρη, και μ
υ λένε, πριν �α'τίσω τα
δυ� μπινάρια (δίδυμα), �τι �ταν θα με-
ταλα�αίνεις με �λ
υς της 'αμελιάς σ
υ
να κάνετε πρώτα τ
 ευκέλαι�ν σας και
τ�τε να μεταλα�αίνετε. Aπ� τ�τε, �π
τε
θα μεταλά�
μεν, κάν
μεν πρώτα τ
 ευ-
κέλαι�ν μας. T
 λ
ιπ�ν ήμ
υν νηστεμέ-
ν
ς να μεταλά�
μεν... Πήγαμεν εις την
εκκλησίαν της Aγίας Aικατερίνης και έ-
νας δεσπ�της μετάλα�ε �λ
υς τ
υς εν
-
ρίτες και εμάς τ
υς αμαρτωλ
ύς». (Eκδ.
MIET 49–50)

Eί�ε επίγνωση της αμαρτωλτητάς
τ�υ, αλλά πίστευε στ� έλε�ς τ�υ Θε-
�ύ («Oράματα και Θάματα», 103):

«Σας λέγω �τ’ είμαι 
 !ειρ�τερ
ς α-
μαρτωλ�ς τ
υ κ�σμ
υ, και είμαι �έ�αια,
αλλά 
 Θε�ς και η �ασιλεία τ
υ η μεγα-
λ
έσπλα!ν
ς δεν θέλει να !αθεί μια ψυ-
!ή, �τ’ είναι έργα και αγώνες δικές τ
υ,
και πρ
σπαθεί ως αγαθ�ς Θε�ς να την
σώσει τ
 πλάσμα τ
υ, �τι η αγαθ�της
τ
υ είναι ά�υσσ
ς της θαλάσσης».

T� τάμα

O Mακρυγιάννης, π�υ εί�ε τά�ει να
�τίσει μετά την απελευθέρωση
(«Oράματα και Θάματα» 55) ένα εκ-
κλησάκι στ� περι�λι τ�υ α!ιερωμέ-
ν� στην Aγία Tριάδα τη Xρυσ�σπη-
λιώτισσα, «τ’ είναι σπηλιά εκεί» και
στ�ν Aγι� Iωάννη τ�ν Bαπτιστή.
Oταν έγρα!ε τ� έργ� τ�υ αυτ εί�ε
ευπρεπίσει τη σπηλιά, την εί�ε μερε-
μετίσει και εί�ε �άλει και την Aγία
Tράπε�α, εί�ε μως �ικ�ν�μική στε-
ντητα και δεν μπ�ρ�ύσε να ανεγεί-
ρει τ� εκκλησάκι κλείν�ντας τη σπη-
λιά. Eκανε και 3 εικνες, π�υ τις έ-
δωσε για !ύλα�η στην Aγία Aικατερί-
νη. O Mακρυγιάννης, π�υ συνήθι�ε
να λέει «τι ά�ι�ς είμ’ εγώ διά την
θρησκεία;» δεν περι�ρι�ταν στ�ν ε-
αυτ τ�υ, αλλά πρ�σπαθ�ύσε να
!έρνει κι άλλ�υς στ� δρμ� τ�υ Θε-
�ύ («Aπ�μνημ�νεύματα» 438-439):
«Eί�α κατη�ήσει κι απ τ� γερατεί�ν

(ιερατεί�) διαλεμέν�υς, απ τα μ�-
ναστήρια κι αλλ�ύ, να μην είναι διε-
!θαρμέν�ι με τ�υς π�λιτικ�ύς και
στρατιωτικ�ύς». E�ει πει � γενναί�ς
στρατηγς («Oράματα και Θάματα»
103):

«Tι τ�ι�αϊρικ�ν π
λυτίμητ
ν έ!
μεν

ι 
ρθ�δ
�
ι !ριστιαν
ί και δεν τ
 γνω-
ρί�
μεν, 
ι ταλαίπωρ
ι, και μας τυ'λώ-
νει η κακία μας και η παραλυσία μας,
και η ιδι
τέλειά μας, και !αν�μαστε αδί-
κως εδώ και εις την άλλη �ωή, και 'εύ-
γ
μεν απ� την δικαι
σύνη τ
υ Θε
ύ και
της �ασιλείας τ
υ και εργα��μαστε έρ-
γα τ
υ δια��λ
υ».

Θρησκεία και Πατρίδα

Στην περί!ημη διαθήκη τ�υ Mα-
κρυγιάννη της 3ης Σεπτεμ�ρί�υ, την
ιστ�ρική εκείνη ώρα αντλ�ύσε δύνα-
μη απ τ�ν Θε και σ’ Eκείν�ν ανα-
!ερταν και στην αιωνιτητα δίπλα
T�υ πίστευε («Aπ�μνημ�νεύματα»
447):

«Eίμαστε αμαρτωλ
ί, είσαι Θε�ς.
Eλέησέ μας».

Πρ�σεύ�εται αδιάκ�πα στ�ν Θε
(«Oράματα και Θάματα» 154 κε�.) και
στην Παναγία (163-164). Λέγει στ�ν
Kύρι�:

«Aγι
ς 
 Θε�ς, Aγι
ς ισ!υρ�ς, Aγι
ς
αθάνατ
ς, ελέησ
ν ημάς. Δ��α σε, Kύ-
ριε Xριστέ, σταυρωμένε, λαμπρέ και α-
ναστισμένε, τρισυπ�στατε Θεέ, Aγία
Tριάδα, Θε
τ�κ
, άγια σώματα, δ��α,

δ��α της παντ
δυναμίας σ
υ και της
�ασιλείας σ
υ, Kύριε, άπλωσε τ
 λα-
μπρ� σ
υ και ευλ
γημέν
 σ
υ !έρι και
�γάλε μας μέσα απ� τ
ν σκ�τ
ν τ
ν �α-
θύ, �π
υ είμαστε πεσμέν
ι και !αμέν
ι
και πνιμέν
ι...».

Aπ τ�ν Θε � Mακρυγιάννης �η-
τάει σωτηρία, αλλά και εντητα:

«Δ��α, δ��α, δ��α της παντ
δυνα-
μίας σ
υ και της �ασιλείας σ
υ και 'ώ-
τισέ μας, ένωσέ μας, δώσε μας γνώση να
υπάρ�
μεν εις την πρώτην μας ηθική
και αρετή, 
π
ύ ’!αμεν μ
νέδα παστρι-
κή να υπάρ�
μεν και εις τ
 ε�ής με την
ευ!ή και ευλ
γία της παντ
δυναμίας
σ
υ και της �ασιλείας σ
υ».

Π�λλή κατάνυ�η έ��υν τα λγια,
π�υ απευθύνει � Mακρυγιάννης
πρ�ς την Παναγία:

«Θε
τ�κ
, μητέρα τ
υ παντ�ς, τ

καύκημα της παρθενίας, τ
 καύκημα
της αρετής και τα πάντα της αγαθ�της,
πρ
στρέ!
μεν, 
ι αμαρτωλ
ί, 
ι αδύνα-
τ
ι, εις την εσπλα!νίαν της αγαθ�της
σ
υ, να λυπηθείς τ
υς αθώ
υς εκείν
υς

π
ύ 'έρν
υν την αμαρτωλή τ
υς πρ
-
σευκή ’λικρινώς εις τ
ν παντ
υργ�ν και
εις την �ασιλείαν τ
υ...».

Στ�ν Mακρυγιάννη θρησκεία και
πατρίδα πάνε μα�ί, γι’ αυτ και απ�-
!αινταν:

«Xωρίς αρετή και π�ν
 εις την πατρί-
δα και πίστη εις την θρησκεία τ
υς έθνη
δεν υπάρ!
υν» («Aπ
μνημ
νεύματα»
7).
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O Θε�δωρ�ς K�λ�κ�τρώνης. O θρυλικ�ς «γέρ�ς τ�υ M�ριά». Λιθ�γρα�ία
τ�υ Krazeisen, 1828. (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

O Γεώργι�ς Kαραϊσκάκης. O αρ�ιστράτηγ�ς της P�ύμελης, τ�υ �π�ί�υ � θά-
νατ�ς στη μά�η των Aθηνών απ�τέλεσε μεγάλ� πλήγμα για τ�ν αγώνα. Λιθ�-
γρα�ία τ�υ Krazeisen, 1828. (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

Iστ�ρική μαρτυρία και � Mακρυγιάννης
H έμμεση ή άμεση ερμηνεία των κειμένων τ�υ στρατηγ�ύ, απ�τελεί σημεί� έρευνας τ�υ αναγνώστη

T�υ Λ�υκά K�ύσ�υλα

AΣ YΠOΘEΣOYME �τι δια�ά�εις ένα
�ι�λί� για την ιστ�ρία ή μάλλ�ν �τι
δια�ά�εις ακρι�ώς αυτ� τ� �ι�λί�:
«K.Θ. Δημαράς και Nίκ�ς Σ��ρών�ς,
H Mέθ�δ�ς της Iστ�ρίας, ιστ�ρι�-
γρα�ικά και αυτ��ι�γρα�ικά σ��λια,
Συνεντεύ"εις με τ�υς Στέ�αν� Πε-
σμα��γλ�υ και Nίκ� Aλι�ι�άτ�, εκδ�-
σεις Aγρα».

Σε κάπ�ι� σημεί�, κατά τ� τέλ�ς
σ�εδ�ν τ�υ �ι�λί�υ, κι α��ύ έ��υν
τα πράγματα πρ�ετ�ιμάσει τ� σ�ετι-
κ� κλίμα, �ρίσκεσαι μπρ�ς στη �ρά-
ση – τ� ν�ημά της έ�ει και πρ�ηγ�υ-
μένως διατυπωθεί, σε άλλα σημεία,
με άλλ�υς τρ�π�υς.

Mιλάει � ιστ�ρικ�ς: «Mε ενδια�έ-
ρει πι� π�λύ η έμμεση μαρτυρία απ’
�,τι η άμεση». Mάλιστα. Πρ�τιμάει,
για διά��ρ�υς λ�γ�υς κατά την ά-
σκηση της δ�υλειάς τ�υ, για την ε-
ντελέστερη εκμετάλλευση και α"ι�-
π�ίηση της μαρτυρίας, ν’ ανήκει αυ-
τή στ� είδ�ς της έμμεσης πι� π�λύ
παρά της άμεσης.

Tίπ�τα τ� έκτακτ�. T� έργ� τ�υ έ-
�ει να επιτελέσει � ιστ�ρικ�ς, την α-
νεύρεση και καταγρα�ή της ιστ�ρι-
κής αλήθειας και για τ� σκ�π� αυτ�,

την καλύτερη πραγμάτωσή τ�υ, κά-
θε τρ�π�ς και κάθε μέσ� είναι ευ-
πρ�σδεκτα.

H έμμεση μαρτυρία

Eτσι έ��υν τα πράγματα �ταν,
πρ�κειμέν�υ να ενισ�ύσει την άπ�-
ψη αυτή, � ιστ�ρικ�ς μας επιστρα-
τεύει αμέσως ένα παράδειγμα, μια
σ�ετική περίπτωση. Λέει λ�ιπ�ν: «Mε
ενδια�έρει πι� π�λύ η έμμεση μαρτυρία
απ’ �,τι η άμεση. Δεν πήρα π�τέ στα σ�-
�αρά μ�υ τ�ν Mακρυγιάννη για τα �σα
αυτ�ς θέλει να μ�υ πει, αλλά για εκείνα
π�υ πρ�κύπτ�υν έμμεσα απ� τα έργα
τ�υ, είτε πρ�κειται για τα “Oράματα
και θάματα” είτε για τ’ “Aπ�μνημ�νεύ-
ματά” τ�υ· για εκείνα π�υ δεν θέλει να
πει και π�υ με την ερώτηση π�υ τ�υ θέ-
τεις τ� �γά�εις». (Nίκ�ς Σ��ρών�ς,
E�ύθισα τη σκέψη μ�υ μέσα στην
πάσα ώρα, σελίδα 146). Aυτ� �ύτε λί-
γ� �ύτε π�λύ � Mακρυγιάννης λ�ι-
π�ν, τ� πρ�σ�ιλές διά �ί�υ ανάγνω-
σμά σ�υ, η υπέρ��η μ�ρ�ή στ� εικ�-
ν�στάσι των μετρημένων στα δά�τυ-
λα δασκάλων σ�υ, �σ� τ�υλά�ιστ�ν
α��ρά τη σ�έση τ�υ με τη νε�ελλη-
νική ιστ�ρία, ως άμεση μαρτυρία εί-
ναι ά�ρηστ�ς. Aλλ� πάλι και τ�ύτ�…

Kαλύτερα, ωστ�σ�, να ιδ�ύμε "α-
νά την παράγρα�� τ�υ ιστ�ρικ�ύ.
Oσ�ν α��ρά τ�ν τρ�π� π�υ πρ�-
σλαμ�άνει αυτ�ς τ�ν κ�σμ� (ή �,τι
άλλ�), τ� ίδι� μ�υ κάνει – για να μι-
λήσω κι εγώ τη γλώσσα τ�υ. Mε ν�ι-
ά�ει �μως η κατα�ρ�νηση τ�υ στρα-
τηγ�ύ. «Δεν πήρα π�τέ στα σ��αρά
μ�υ τ�ν Mακρυγιάννη για τα �σα αυτ�ς
θέλει να μ�υ πει...»

E��υμε λ�ιπ�ν τα «�σα θέλει αυ-
τ�ς να μας πει» και δεν πήρε π�τέ
στα σ��αρά τ�υ � ιστ�ρικ�ς κι «εκεί-
να π�υ δεν θέλει να πει και με την ε-
ρώτηση π�υ τ�υ θέτεις τ� �γά�εις».
Για τα πρώτα, �σα τελικά λέει � Mα-
κρυγιάννης, � συγγρα�έας των Aπ�-
μνημ�νευμάτων – γι’ αυτά μ�ν� συ-
�ητώ εδώ– π�ια είναι και π�ιας λ�-
γής, δεν έ�ει, ν�μί�ω, κανένα ν�ημα
ν’ αρ�ί��υμε απ� την αρ�ή "ανά, τα ί-
δια και τα ίδια, �τι είναι έτσι κι ��ι αλ-
λιώς. Aλλά είναι, ας τ� δε�τ�ύμε, �-
πως τα πάρεις. Mέν�υν «εκείνα π�υ
δεν θέλει να πει, κ.τ.λ.».

H ιστ�ρική

αντιμετώπιση
Eίναι �ανερ�, πρ�κειμέν�υ για τ�ν

Mακρυγιάννη, �τι δεν πρ�κειται �έ-

�αια για πράγματα π�υ κατέ�ει �
συγγρα�έας και τ’ απ�κρύπτει σκ�-
πίμως, �τι τ’ απ�σιωπά… Oτι γνωρί-
�ει δηλαδή, πλάι σε �σα ήδη λέει, κι
άλλα, παρασκήνι� να π�ύμε, ραδι-
�υργίες, ίντριγκες, σκάνδαλα, κρίνει
�μως σκ�πιμ� να τα κρατήσει μυστι-
κά, στ� ιδιαίτερ� αρ�εί� τ�υ… Aπ’ �-
σα ίσα ίσα λέει και μάλλ�ν παραλέει,
γίνεται �ανερ� �τι � Mακρυγιάννης,
λ�γω �αρακτήρ�ς, ��ι μ�ν� δεν απ�-
σιωπά τίπ�τα, παρά μπ�ρεί κι�λας,
ευ�άνταστ�ς �πως είναι, να πλάθει
� ίδι�ς τίπ�τα «ιστ�ρίες», να επαυ-
"άνει τα υπάρ��ντα κατά τ� δ�κ�ύν.
«Eκείνα, λ�ιπ�ν, π�υ δεν θέλει να
πει», θα είναι �σα δεν είδε απ� αδυ-
ναμία να τα αντιλη�θεί, δεν τα κατά-
λα�ε �πως πραγματικά ήσαν, δεν
διέθετε, �πως θα λέγαμε ανα�ρ�νι-
στικώς, τις απαραίτητες κεραίες για
τις συ�ν�τητες και τα μήκη των κυ-
μάτων τ�υς. Ή, τ� πιθαν�τερ�, δεν
τ�ν ά�ηνε κι αυτ�ν, �πως και κάθε
άμεσ�ν μάρτυρα, πρ�πάντων �μως
αυτ�ν, τ� νιτερέσ� να είναι αντικει-
μενικ�ς. Ως άμεση μαρτυρία τ� έργ�
τ�υ πάσ�ει απ� τις εγγενείς στ� �ή-
τημα δυσ�έρειες.

Eντεύθεν είναι αναγκαία η ερώτη-
ση π�υ τ�υ θέτεις, δια�ά�εις δηλ�-
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H εκστρατεία τ�υ Δράμαλη στην πεδιάδα τ�υ Aργ�υς μετά την κατάληψη τ�υ Aκρ�κ�ρίνθ�υ. Eλαι�γρα�ία τ�υ A. Hσαΐα. (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�)

ν�τι μέσ’ απ� τις γραμμές τ�υ –μέ-
θ�δ�, εδώ π�υ τα λέμε, κάθε άλλ�
παρά τ�σ� σπάνια και έκτακτη, �πως
τη θέλει � ιστ�ρικ�ς...– εκείνα π�υ
δε διαν�ήθηκε καν να �μ�λ�γήσει
και τ�ν... α"ι�π�ιείς, πλέ�ν, ως έμμε-
ση μαρτυρία, για τ� δικ� σ�υ έργ�
π�υ είναι η επιστήμη της ιστ�ρίας.
Aυτά, �αίνεται, απ� μ�να τ�υς, τα
λ�για και τα έργα τ�υ Mακρυγιάννη,
είναι κάτι σαν τ�υς �ρησμ�ύς της
Πυθίας.

«Aυτήν�ι �π�υ κατα�άνισαν την πα-
τρίδα �άν�υν τ�υς δ�ύλ�υς τ�υς και κ�-
λακές τ�υς, εκείν�υς �π�ύ��υν ίσια την
αρετή κι αγώνες, και τ�υς εγκωμιά��υν
εις τις ε�ημερίδες κάθε �λίγ�ν και �κιά-
ν�υν και ιστ�ρίες. Φκιάνει μιαν ιστ�ρία
� Aλέ"ανδρ�ς � Σ�ύτ��ς εις τ� Γαλλι-
κ�ν και λέγει σωτήρες της Eλλάδ�ς τ�υς
�ίλ�υς. Bάνει και � Kωλέτης τ�ν Σ�υρ-
μελή, στεν�ν �ίλ� τ�υ Γκ�ύρα και της
�ατρίας τ�υς, και �κιάνει ιστ�ρίαν και
κατηγ�ράγει ασυστ�λως τ�ν Δυσσέα,
τ�ν ��τρ� τ�υ Kωλέτη, κι εγκωμιά�ει
π�λύ τ�ν Γκ�ύρα και τ�υς �ίλ�υς τ�υ.
Mε τέτ�ια αρετή γένεται ιστ�ρία;»

Στα �έρια τ�υ ειδικ�ύ, στ�... στ�ύ-
ντι� της επιστήμης �μως, αυτά λένα
άλλα. Π�ι�ς "έρει αν ��ι για «τη �θί-
ν�υσα καμπύλη τ�υ νέ�υ ελληνι-
σμ�ύ», τ�ν «αντιστασιακ� �αρακτή-
ρα τ�υ» ή τη Δευτέρα Παρ�υσία.

H άπ�ψη

τ�υ συγγρα�έα
Kαι, �έ�αια, εάν έτσι έ��υν τα

πράγματα με «εκείνα π�υ δεν θέλει
να πει κ.τ.λ.», τι να πει τώρα κανένας
για τα «�σα θέλει αυτ�ς να σ�υ πει»

και τα λέει �υσικά, είτε τα παίρνεις
εσύ είτε ��ι στα σ��αρά σ�υ. «Δυ-
στυ�ία μας των καημένων! Kακά και
ψυ�ρά θα πάμεν. Eγώ σ�υ μίλησα αλ-
λιώς κι εσύ μ�υ απαντείς δια��ρετι-
κά με “μπαγενέτα”».

Mα γι’ αυτ� ακρι�ώς πρ�κειται, για
τ� «αλλιώς» τ�υ Mακρυγιάννη και τ�
«δια��ρετικά» τ�υ Mπα�αρέ��υ.
Δεν έ�ει απ� εκεί και πέρα κανένα
ν�ημα να κ�υ�εντιά�εις – δεν θα εί-
�ε δηλαδή, αν δεν έμενε στη μέση η
δυστυ�ία... «Δυστυ�ία μας των καη-
μένων». A��ύ, τα �σα θέλει να μας
πει � συγγρα�έας, �ταν είναι για τη
συγγρα�ική, �π�ι�ς και να είναι αυ-
τ�ς, αυτά είναι �λ� τ� �ήτημα. O
συγγρα�έας θέλει κάτι να πει και τ�
κάνει �πως ν�μί�ει και μπ�ρεί καλύ-
τερα, ως επιστήμη ή τέ�νη, κι � ανα-
γνώστης, είναι στ� �έρι τ�υ να τ� δε-
�τεί αν θέλει ή να τ� απ�ρρίψει. Aυ-
τ� ακρι�ώς �μως π�υ πρ�σ�έρεται,
και τίπ�τε άλλ�. 

Tα �σα θέλει να μας πει � συγγρα-
�έας είναι, στ� �αθμ� π�υ ανταπ�-
κρίν�νται στ� σκ�π� τ�υ, υπ��ρεω-
τικά για τ�ν αναγνώστη, να τα πρ�-
σλά�ει ή να τα απ�ρρίψει, αυτά π�υ
λέει ακρι�ώς εκείν�ς και τίπ�τε άλ-
λ�. Nα δια�ά�ει δηλαδή � αναγνώ-
στης τ� π�ίημα ως π�ίημα, την πραγ-
ματεία ως πραγματεία, τη θεωρία ως
θεωρία. Πρώτα θα κάμει αυτ� ακρι-
�ώς, θα συμμ�ρ�ωθεί με τη σύμ�α-
ση τ�υ συγγρα�έα, με τ�υς δικ�ύς
τ�υ �ρ�υς, και ύστερα, ε��σ�ν κρί-
νει �τι τ� �ρειά�εται, θα �ρησιμ�π�ι-
ήσει, «πρ�ειδ�π�ιώντας», «τα �σα
θέλει να πει � συγγρα�έας» και λέει,
για τ� δικ� τ�υ σκ�π�.O Oδυσσέας Aνδρ�ύτσ�ς. Eλαι�γρα�ία τ�υ K�%ή Δεσύλα. (M�υσεί� Mπενάκη).
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Πέντε αυτ	γρα�α κείμενα
Συστατικές επιστλές–πιστπιητικά τυ Mακρυγιάννη πρς συμπλεμιστές τυ, άγνωστες μέ�ρι σήμερα

T�υ Παναγιώτη Φ. Xριστπ�υλ�υ

Aναπληρωτή Kαθηγητή Iνίυ Πανεπιστημίυ,
Διευθυντή Bι�λιθήκης της Bυλής

EINAI AΓNΩΣTH σήμερα, ως γνω-
στ�ν, η τύ�η τ�υ αυτ�γρά��υ �ειρ�-
γρά��υ των «Aπ�μνημ�νευμάτων»
τ�υ στρατηγ�ύ Mακρυγιάννη και
τεσσάρων ακ�μη αυτ�γρά�ων, π�υ
μνημ�νεύ�νται απ� τ�ν Γιάννη Bλα-
��γιάννη στην εισαγωγή τ�υ της εκ-
δ�σεως των «Aπ�μνημ�νευμάτων»
τ�υ 19071.

Φαίνεται, �μως, �τι υπήρ�αν και
άλλα, εάν λά�ει κανείς υπ’ �ψιν τ�ν
σ�ετικ� υπαινιγμ� τ�υ Aγγ. Παπακώ-
στα2.

O �ρ�ν�ς, ν�μί$ω, θα τ� δεί�ει. Για
την ώρα έ�ω τη �αρά να παρ�υσιάσω
πέντε μικρά αυτ�γρα�α κείμενα τ�υ
Mακρυγιάννη, π�υ δεν είναι παρά
τυπικά σ�εδ�ν πιστ�π�ιητικά στρα-
τιωτικής υπηρεσίας δ�σμένα σε συ-
μπ�λεμιστές τ�υ κατά τ�ν Aγώνα, �ι
�π�ί�ι αγωνίσθηκαν μα$ί τ�υ. Tέτ�ι-
�υ είδ�υς πιστ�π�ιητικά δ�σμένα α-
π� δια��ρ�υς �πλαρ�ηγ�ύς πρ�ς α-
γωνιστές, σώ$�νται π�λλές �ιλιάδες
και μερικές ��ρές δεν είναι ίσως και
α�ι�πιστα. E��υν την α�ία τ�υς για
τα συγκεκριμένα πρ�σωπα μ�ν�ν.

Στην περίπτωσή μας η ιδιαίτερη α-
�ία τ�υς έγκειται στ� γεγ�ν�ς �τι εί-
ναι κείμενα γραμμένα απ� τ� �έρι
τ�υ π�λύπαθ�υ και α�ι�θαύμαστ�υ
Mακρυγιάννη. Πρ�κειται για πιστ�-
π�ιητικά εκδ�υλεύσεων των Aθηναί-
ων αγωνιστών:

1. Σωτήρη K�κκώνη.
2. Σωτήρη K�υνενέ.
3. Παναγή Mα$ώτη.
4. Θε��άνη Πρέντ$α και
5. Δημήτρη  Φαρσάτη.

M’ αυτή τη σειρά, δίδεται παν�μ�ι-
�τυπ� τ�υ κάθε κειμέν�υ και ακ�-
λ�υθεί μεταγρα�ή τ�υ σε αναγνώσι-
μη μ�ρ�ή.

1

Φανερώνω �τι  Σωτήρης Kκκώνης,

Aθηναίς, εστάθη εις την δηγίαν μυ,
πρωτπιάνντας τ Kάστρ των Aθη-
νών, πύ τ πλιρκύσε  Kιτάγιας
και ’στάθη ώς την κυριεψή τυ.

Eμεινα πλύ ευ!αριστημένς απ� τα
πατριωτικά τυ #ρνήματα. Tυ ’δωσα
κι άλλα δύ απδει!τικά. Tυ !άθηκαν.

Kατά την αίτησίν τυ τυ δίνω και τ ί-
διν, να τυ !ρησιμέψει, �θεν τυ ανή-
κει.

1841: Oκτω�ρίυ 12, Aθήνα.
Πατριώτης

Mακρυγιάννης

Eίναι !τυπημένς και εις τ κε#άλι.

Eπικυρ�ύται τ� γνήσι�ν της ανω-
τέρω υπ�γρα�ής.

Aθήναι τη 13 8�ρί�υ 1841
O Δήμαρ��ς Aθηναίων

A. Πετράκης

2

Φανερώνω �τι  Σωτήρης Kυνενές
ε!ρημάτισε εις την δηγίαν μυ πρωτ-
πιάνντας  Φαληρέας και ’στάθη ώς
τέλς.

Eμεινα ευ!αριστημένς απ� τα πα-
τριωτικά τυ #ρνήματα. Kατά την $ή-
τησίν τυ τυ δίνω τ παρ�ν μυ να τυ
!ρησιμέψη �θεν τυ ανήκει. Tυ ’δωσα
και άλλ απδει!τικ�ν και τυ ’!άθη.

1840: Δεκεμ�ρίυ 8, Aθήνα
Πατριώτης

Mακρυγιάννης

Iωάννης Bλά��ς
N. Zα�αρίτ$ας
Eπικυρ�ύται η γνησι�της των ανω-

τέρω τριών υπ�γρα�ών.
10 Δεκεμ(�ρί�υ) 1840 Aθήναι

O Δήμαρ��ς
Aλ. Kαλλι�ρ�νάς

Πιστ�π�ιητικ στ�ν αγωνιστή Σωτήρη K�κκώνη. Πιστ�π�ιητικ στ�ν αγωνιστή Σωτήρη K�υνενέ.

Aπ�ψη της Aθήνας τ� 1843. Kατά την απ�γρα�ή τ�υ 1840 η νέα πρωτεύ�υσα αριθμ�ύσε 26.237 κατ�ίκ�υς. (�ωτ.: Γεν-
νάδει�ς Bι"λι�θήκη).
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3

Φανερώνω �τι  Παναγής Mα$ώτης,
Aθηναίς, ε!ρημάτισε εις την δηγίαν
μυ, πρωτπιάνντας την !ώρα των
Aθηνών, πύ την πλι�ρκησε  Kιτά-
γιας, έ�ηκε έ%ω κι �ταν πρωτπιάσαμεν
τν Φαληρέα ήρθε μετ’ εμύ και αγωνί-
στη πατριωτικώς.

Eμεινα πλύ ευ!αριστημένς απ� την
καλή τυ διαγωγ(ή). Tυ ’δωσα και άλ-
λα απδει!τικά. Tυ !άθηκαν. Kατά
την $ήτησίν τυ τυ δίνω και τ ίδιν να
τυ !ρησιμέψη �θεν τυ ανήκει.

1841: Γιυνίυ 18, Aθήνα
Πατριώτης

Mακρυγιάννης

Γεώργι�ς Λι�ύμης
Σπήρ�ς Kυριακ�ς
Eπι�ε�αι�ύμεν �τι � ανωτέρω συ-

μπ�λίτης μας Σωτήρι�ς Π. Mα$ιώτης
ε�ρημάτισεν στρατιωτικ�ς κατά τ�
διάστημα τ�υ αγών�ς, αγωνισθείς
εις δια��ρ�υς μά�ας και εις τας υπ�
την �δηγίαν τ�υ Συνταγματάρ��υ
Mακρυγιάννη.

Eν Aθήναις τη 18 I�υνί�υ 1841
A. Πετράκης

Δ. Πισαραλέντης
Eπικυρ�ύται η γνησι�της των υπ�-

γρα�ών
Aθήναι, την 19 I�υνί�υ 1841

O Δήμαρ��ς Aθηναίων
A�. Kαλλι�ρ�νάς

4

Φανερώνω �τι  Θε#άνης Πρέτ$ας,
Aθηναίς, ε!ρημάτισε εις την δηγίαν
μυ πρωτπιάνντας  Φαληρέας και
’στάθη ώς τέλς.

Eμεινα πλύ ευ!αριστημένς απ� τα
πατριωτικά τυ #ρνήματα. Eί!ε κάμει
και με τν Λέκκα ε% αρ!ής. Tυ ’δωσα
και άλλ απδεικτικ�ν. Tυ ’!άθη. Kα-
τά την αίτησίν τυ τυ δίνω και τ πα-
ρ�ν μυ, να τυ !ρησιμέψη �θεν τυ α-
νήκει.

1841: Γιυλίυ 15, Aθήνα.
Πατριώτης 

Mακρυγιάννης

Γιάννης Kώστας
Πιστ�π�ι�ύμε και �ι κάτωθεν γε-

γραμμέν�ι �τι � συμπατριώτης μας
Θε��άνης Πρέντ$ας ε�ρημάτισεν
υπ� τας διαταγάς των αρ�ηγών
Mακρυγιάννη και Aναστασί�υ Λέκ-
κα και καθ’ �λ�ν τ� διάστημα της υ-
πηρεσίας τ�υ ε�έρθη με ά�κν�ν
$ήλ�ν και απαραδειγμάτιστ�ν πρ�-
θυμίαν.

Aθήναι τη 15 I�υλί�υ 1841
Σπήρ�ς Kυριακ�ς

K. Φιλιππίδης

5

Φανερώνω �τι  Δημήτρης Φαρσά-
της, Aθηναίς, ε!ρημάτισε εις την δη-
γίαν μυ, πρωτπιάνντας τ Kάστρ
των Aθηνών πύ τ πλιρκύσε  Kι-
τάγιας και ’στάθη ώς την κυριεψή τυ.

Eμεινα πλύ ευ!αριστημένς απ� τα
πατριωτικά τυ #ρνήματα. Tυ ’δωσα
και άλλ απδεικτικ�ν. Tυ ’!άθη. Kα-
τά την αίτησίν τυ τυ δίνω και τ ίδιν
να τυ !ρησιμέψη �θεν τυ ανήκει.
1841, Oκτω�ρίυ 12, Aθήνα

Mακρυγιάννης

Eπικυρ�ύται τ� γνήσι�ν της ανω-
τέρω υπ�γρα�ής:

Aθήναι, την 13 8�ρί�υ 1841
O Δήμαρ��ς Aθηναίων

A. Πετράκης

Σημειώσεις:
1. Bλέπε τη θέση τυ πρ�λήματς σήμερα

εις Zήσιμν Λρεντ$άτν, «T� τετράδι�
τ�υ Mακρυγιάννη» (MSS 262), Δ�μς
1984, σελ. 9 κ.ε%.

2. Aυτ�θι, σελ. 14.

Tα αντίγρα#α των πιστπιητικών τυ Mα-
κρυγιάννη ανήκυν στη συλλγή τυ κ.
Παναγιώτη Xριστ�πυλυ.

Πιστ�π�ιητικ στ�ν αγωνιστή Παναγή Mα#ώτη. Πιστ�π�ιητικ στ�ν αγωνιστή Θε��άνη Πρέντ#α. Πιστ�π�ιητικ στ�ν αγωνιστή Δημήτρη Φαρσάτη.

Aπ�ψη τ�υ Πειραιά και των ελληνικών πλ�ίων τα �π�ία με ναυαρ&ίδα τη �ρεγάτα «Eλλάς» "�μ"αρδί#�υν, τ�ν Aπρίλι�
τ�υ 1827, τ� μ�ναστήρι τ�υ Aγί�υ Σπυρίδων�ς π�υ εί&αν κατα�ύγει διακσι�ι περίπ�υ T�υρκαλ"αν�ί. Λιθ�γρα�ία
τ�υ Krazeisen, 1827.  (Eθνικ Iστ�ρικ M�υσεί�).
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H διεθνής πρ���λή τ�υ Mακρυγιάννη
Tα «Aπ�μνημ�νεύματα» και τα «Oράματα και Θάματα» γίν�νται γνωστά σ’ �λ� τ�ν κ�σμ� μέσω τ�υ Internet

T�υ N. Kυρια�ίδη

«O Mακρυγιάννης είναι � πι� σημαντι-
κ�ς πε��γρά��ς της νέας ελληνικής λ�-
γ�τε�νίας, αν ��ι � πι� μεγάλ�ς, γιατί έ-
��υμε τ�ν Παπαδιαμάντη».

Γιώργ�ς Σε�έρης

TIΣ MEPEΣ αυτές 	σ�ι συνδέ�νται
με τ� Internet, σε �π�ι�δήπ�τε μέ-
ρ�ς τ�υ κ	σμ�υ, μπ�ρ�ύν πληκτρ�-
λ�γώντας την εντ�λή http://www.
compulink.gr/makriyannis να �ρ�ύ-
νε τ�υς επτά τ	μ�υς με τη γλωσσική
επε�εργασία των δύ� μεγάλων έρ-
γων τ�υ Mακρυγιάννη, τα «Aπ�μνη-
μ�νεύματα» και τα «Oράματα και Θά-
ματα», καθώς και τη �άση δεδ�μέ-
νων γι’ αυτή την εργασία, δηλαδή τα
δύ� αυτά έργα με τ�υς γραμματικ�-
συντακτικ�ύς �αρακτηρισμ�ύς κάθε
λέ�ης. Eπίσης, πληκτρ�λ�γώντας
την εντ�λή http://www. compulink.
gr/ makriyannis / pictures / μπ�ρείτε
να δείτε τ�υς �κτώ πίνακες των Mα-
κρυγιάννη – Zωγρά��υ π�υ υπάρ-
��υν στ� Eθνικ	 Iστ�ρικ	 M�υσεί�.
Eτσι δημι�υργ�ύμε μια ιστ�σελίδα
για Mακρυγιάννη στ� Internet.

Eπιπλέ�ν, ελπί!ω 	τι σύντ�μα θα
υπάρ�ει κι ένα κείμεν� π�υ για πρώ-
τη ��ρά παρ�υσιά!ει απτά για τ�ν
καθένα, τ�ν τρ	π� γρα�ής τ�υ Mα-
κρυγιάννη με τ� ιδι	τυπ�, δικ	 τ�υ
αλ�ά�ητ�.

Aπ’ 	λα τα στ�ι�εία π�υ υπάρ��υν
τα «Aπ�μνημ�νεύματα» είναι τ� νε�-
ελληνικ	 �ι�λί� με τη μεγαλύτερη
κυκλ���ρία π�υ έ�ει σημειωθεί π�τέ
στην Eλλάδα. Kαι τώρα αν�ίγ�υν τα
�τερά τ�υ για να �τάσει σε 	λ�υς
τ�υς Eλληνες και τ�υς ελλην�μα-
θείς, 	π�υ γης. Oμ�λ�γώ πως αισθά-
ν�μαι μια κάπ�ια υπερη�άνεια για τ�
επίτευγμα αυτ	.

Kι ακ	μη ν�μί!ω πως είναι, ίσως, η
καλύτερη πρ�σ��ρά π�υ μπ�ρ�ύμε
να τ�υ κάν�υμε για τα 200 �ρ	νια α-
π	 τη γέννησή τ�υ.

T� �άρισμα τ�υ λ�γ�υ

O έρωτάς μ�υ για τη γλώσσα τ�υ
Mακρυγιάννη είναι π�λύ παλι	ς.

Xρ�ν�λ�γείται απ	 τ�ν καιρ	 της
κατ��ής π�υ πρωτ�διά�ασα μερικά
απ�σπάσματα των γρα�τών τ�υ σε
αντιστασιακά κείμενα. Kι έγινε α�ά-
στα�τ�ς απ	 τ	τε π�υ �αναεκδ	θη-
καν τα «Aπ�μνημ�νεύματα» τ� 1947.
O �ρ	ν�ς απέδει�ε πως εί�ε απ	λυ-
τ� δίκαι� � Γιώργ�ς Σε�έρης 	ταν
μας μάθαινε 	τι � αυτ�δίκαι�ς αυτ	ς
�πλαρ�ηγ	ς θα ήταν � μεγαλύτερ�ς
νε�έλληνας πε!�γρά��ς, αν δεν εί-
�ε υπάρ�ει και � Aλέ�ανδρ�ς Παπα-
διαμάντης. Eπειδή, 	μως, στη �ώρα
μας α�θ�νεί � �θ	ν�ς, �ι επιθέσεις
εναντί�ν τ�υ δε σταμάτησαν κι ακ	-
μη συνε�ί!�νται.

H πρώτη αμ�ισ�ήτηση �εκίνησε με
την έκδ�ση των «Aπ�μνημ�νευμά-
των» τ� 1907 απ	 τ� Γιάννη Bλα��-
γιάννη. Διά��ρ�ι καλαμαράδες π�υ

δεν ήθελαν να αναγνωρίσ�υν πως έ-
νας αγράμματ�ς θα μπ�ρ�ύσε να
γράψει ένα τέτ�ι� κείμεν�, ισ�υρί-
σθηκαν 	τι δεν ήταν έργ� τ�υ στρα-
τηγ�ύ αλλά τ�υ Bλα��γιάννη, π�υ
μάλιστα τ� εί�ε παραπ�ιήσει για να
ενισ�ύσει τ�ν αγώνα των δημ�τικι-
στών κατά των καθαρευ�υσιάνων.
Aν και θα έπρεπε να εί�ε λή�ει κάθε
τέτ�ια αμ�ισ�ήτηση μετά την έκδ�-
ση των «Oραμάτων και Θαμάτων» τ�
1983, ακ	μη μερικ�ί δεν θέλ�υν να
δε�τ�ύν πως δεν εί�αν τίπ�τε κατα-
λά�ει απ	 τ� μεγαλεί� τ�υ μακρυ-
γιαννικ�ύ γρα�τ�ύ λ	γ�υ.

H δεύτερη αμ�ισ�ήτηση �εκίνησε
	ταν εί�αν πια �ε�τίσει �ι συκ��α-
ντίες πως � Bλα��γιάννης και 	�ι �
Mακρυγιάννης ήταν � πραγματικ	ς
συγγρα�έας των «Aπ�μνημ�νευμά-
των» και στρά�ηκε ενάντια στην π�ι-
	τητα της γρα�ής τ�υ ανθρώπ�υ
π�υ μας έδωσε !ωνταν	 τ�ν Eλληνα

τ�υ ’21 να μας μιλάει και π�υ σαν α-
�ηγητής δεν έ�ει δεύτερ�. «Eγρα-
�εν ως ελάλη», παρατηρεί π�λύ σω-
στά � Bλα��γιάννης. Ως και η γνώμη
Σε�έρη για την α�ία τ�υ μακρυγιαν-
νικ�ύ κειμέν�υ αμ�ισ�ητήθηκε για
τ� σκ�π	 αυτ	.

Oμως η �μ�ρ�ιά και η δύναμη τ�υ
μακρυγιαννικ�ύ λ	γ�υ είναι τ	σ�
συντριπτική ώστε σ�εδ	ν κάθε νε�-
έλληνας συγγρα�έας της σήμερ�ν
δια�ά!ει τα κείμενά τ�υ για να πλη-
σιάσει κάπως τ� θεί� �άρισμα τ�υ
λ	γ�υ π�υ εί�ε � άνθρωπ�ς αυτ	ς.

Aπ	 τ� 1977, δηλαδή τώρα και εί-
κ�σι �ρ	νια πρ�σπαθώ να πρ�ωθήσω
τη μελέτη της μακρυγιαννικής γλώσ-
σας με τη ��ήθεια ηλεκτρ�νικών υ-
π�λ�γιστών. O λ	γ�ς είναι αυτ�ν	η-
τ�ς: � αγωνιστής τ�υ ’21 είναι � μ	-
ν�ς άνθρωπ�ς π�υ μας παρ�υσίασε,
	πως θα μπ�ρ�ύσε να έ�ει κάνει μ	-
ν� ένα τέλει� μαγνητ	�ων�, τ� πώς

μιλ�ύσαν �ι Eλληνες έπειτα απ	 τε-
τρακ	σια �ρ	νια δ�υλείας, πρ�τ�ύ
γίν�υν �ι γνωστές γλωσσικές παρεμ-
�άσεις της καθαρεύ�υσας.

Mε την ανεκτίμητη ��ήθεια τ�υ
καθηγητή της �ιλ�λ�γίας τ�υ Aρι-
στ�τέλει�υ Πανεπιστημί�υ της Θεσ-
σαλ�νίκης Γιάννη Kα!ά!η και τ�υ
πρ�γραμματιστή κ�μπι�ύτερ Jean
Brehier, κατ�ρθώσαμε και �γάλαμε
πρώτα ένα τρίτ�μ� έργ�, τ� 1983, με
τίτλ� τ� «Λε�ιλ	γι� τ�υ Mακρυγιάν-
νη» π�υ περιλάμ�ανε μ	ν� τις λέ�εις
των «Aπ�μνημ�νευμάτων». Kαι τ�
1992 ένα ε�τάτ�μ� με τις διακ	σιες
περίπ�υ �ιλιάδες λέ�εις και των
«Aπ�μνημ�νευμάτων» και των
«Oραμάτων» με τη μέθ�δ� της «λέ-
�ης με τα συμ�ρα!	μενα» (keyword
in context).

Aυτή, �έ�αια ήταν μια δ�υλειά π�υ
θα έπρεπε να την εί�ε κάνει μία απ	
τις τ	σες �ιλ�λ�γικές σ��λές των
π�λυάριθμων πανεπιστημίων μας.
Oταν έστειλα τ� κείμεν� της εργα-
σίας μας στ�ν αείμνηστ� Mαν	λη
Aνδρ	νικ�, π�υ γνώρι!ε καλά τ�
γλωσικ	 θέμα, μ�υ απάντησε: «Για
μία ακ	μη ��ρά με ιδιωτική πρωτ�-
��υλία πραγματ�π�ιήθηκε μια επι-
στημ�νική έρευνα π�υ θα έπρεπε να
είναι τ� έργ� εν	ς επιστημ�νικ�ύ ι-
δρύματ�ς».

Πάντως, η Aκαδημία της Aθήνας
�άρη σε εισήγηση τ�υ σε�αστ�ύ κα-
θηγητή Aγαπητ�ύ Tσ�πανάκη μας
�ρά�ευσε τελικά.

H υπ�δ��ή τ�υ Oθωνα στ� Nαύπλι� τ� 1833. O Mακρυγιάννης υπ�στήρι�ε θερμά την εκλ�γή τ�υ, σύντ�μα �μως ήλ-
θε σε αντίθεση με την αντι�ασιλεία και ιδίως με τ�ν Aρμανσμπεργ. (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

T� γιαταγάνι τ�υ Mακρυγιάννη, τ� �π�ί� �υλάσσεται, μετα�ύ άλλων κειμη-
λίων, στ� Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�.
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Aριστερά: Φωτ�τυπία της σελίδας 321, των �ειρ�γρα�ων Aπ�μνημ�νευμάτων τ�υ Iωάννη Mακρυγιάννη. Δε�ιά: T� πρώτ� μέρ�ς της ίδιας σελίδας τ�υ �ειρ�-
γρά��υ των Aπ�μνημ�νευμάτων τ�υ στρατηγ�ύ. Σε κάθε τριάδα η πρώτη γραμμή είναι τ� �ειρ�γρα�� με τη δική τ�υ ιδι�τυπη �ωνητική �ρθ�γρα�ία. Στη
δεύτερη, είναι η πιστή αντιγρα�ή τ�υ κειμέν�υ απ� τ�ν Bλα��γιάννη και στην τρίτη γραμμή η απ�δ�ση λέ�εων και �ράσεων τ�υ Mακρυγιάννη απ� τ�ν Bλα-
��γιάννη στη νε�ελληνική γλώσσα.

Δεν ήταν λιγ	τερη και η αδια��ρία
των, κατά τεκμήρι�, ενδια�ερ�μέ-
νων για τα γλωσσικά θέματα, 	πως
π.�. των �ιλιάδων δασκάλων και κα-
θηγητών.

Πρώτα απ’ 	λα, � Jean Brehier εί-
�ε �τιά�ει ένα θαυμάσι� σύστημα
γλωσσικής επε�εργασίας κειμένων
με τη ��ήθεια κ�μπι�ύτερ. Eπανει-
λημμένα εί�αμε γράψει πως την τε-
�ν�γνωσία αυτή είμασταν διατεθει-
μέν�ι να τη δώσ�υμε δωρεάν σε 	-
π�ι�ν μελετητή μας τ� !ητ�ύσε.
Π.�. θα μπ�ρ�ύσε να εί�ε ήδη γίνει
μία αντίστ�ι�η εργασία για τη γλώσ-
σα τ�υ Παπαδιαμάντη. Oύτε ένας
–επαναλαμ�άνω ένας– δεν μας τ�
!ήτησε.

Δεύτερ�, η εργασία «Tα ελληνικά
τ�υ Mακρυγιάννη με τ�ν υπ�λ�γι-
στή» π�υ κυκλ��	ρησε τ� 1992 δίνει
τη δυνατ	τητα να πραγματ�π�ιη-
θ�ύν δεκάδες μελέτες για τη γλώσ-
σα τ�υ λα�ύ μας σε μια κρίσιμη στιγ-
μή –την απελευθέρωσή τ�υ απ	 τ�ν
τ�υρκικ	 !υγ	 και την ίδρυση ελλη-
νικ�ύ κράτ�υς. O Σ�λωμ	ς τ	τε έ-
γρα�ε πως δύ� μ	ν� πράγματα τ�ν
απασ��λ�ύσαν –«ελευθερία και
γλώσσα».

Kι 	μως κι εδώ υπήρ�ε τελεία α-
δια��ρία και απ	 εκείν�υς π�υ θα έ-
πρεπε να εί�αν ενδια�ερθεί στις πα-

νεπιστημιακές �ιλ�λ�γικές σ��λές.
Θα μπ�ρ�ύσαν π.�. να πρ��ωρήσ�υν
στη συγκρ	τηση εν	ς �λ�κληρωμέ-
ν�υ λε�ικ�ύ της γλώσσας τ�υ Mα-
κρυγιάννη π�υ θα απ�τελ�ύσε τη
�άση, μα!ί με τα δημ�τικά τραγ�ύ-
δια, για τη συγγρα�ή εν	ς νε�ελλη-
νικ�ύ λε�ικ�ύ της επ��ής τ�υ ’21.

Tα ευρήματα απ	 τη μελέτη μας
είναι παραπάνω απ	 συγκλ�νιστικά.
Στη γλώσσα αυτ�ύ τ�υ αγράμματ�υ
λα�ύ, �ρήκαμε 6.603 λέ�εις – λήμμα-
τα π�υ εί�ε καταγράψει � Mακρυ-
γιάννης και απ	 τις επαναλήψεις
τ�υς ή τις διά��ρες κλίσεις τ�υς μας
ά�ησε ένα έργ� με 200 �ιλιάδες πε-
ρίπ�υ λέ�εις. Tη μία στις τρεις τη
�ρησιμ�π�ιεί μ	ν� μια ��ρά. Yπήρ�ε
ή δεν υπήρ�ε, λ�ιπ	ν, ένα θαυμάσι�
λε�ιλ	γι� για να αρ�ίσ�υμε;

Σήμερα μας λένε, 	τι � μέσ�ς
Eλληνας δε �ρησιμ�π�ιεί �ύτε �ίλιες
λέ�εις για να συνενν�ηθεί. Aλλες με-
λέτες με κάπως άλλα, 	μως, κριτή-
ρια δίν�υν στ� Σ�λωμ	 4.853 λέ�εις –
λήμματα, στ� Σε�έρη 3.896, στ�ν
Kα�ά�η 3.366 και στ�ν Kάλ�� 1.791.

Aκ	μη, θα μπ�ρ�ύσαν να μελετή-
σ�υν και τη γραμματική και τ� συ-
ντακτικ	 τ�υ Mακρυγιάννη, δηλαδή
τη γραμματική και τ� συνακτικ	 των
Eλλήνων τ�υ ’21 π�υ είναι δύ� θαυ-
μάσια συγκρ�τημένα σύν�λα. Πρ�-

σπάθησα να πρ�ωθήσω τις ιδέες αυ-
τές ανακ�ινών�ντας μέσω τ�υ Tύ-
π�υ πως θα �ρ	ντι!α να �ρω �ρήμα-
τα για τη �ρά�ευση των εργασιών
αυτών. Δυστυ�ώς, 	μως, κανείς, μα
κανείς δεν απάντησε!

Tέλ�ς θα μπ�ρ�ύσε να γίνει μια
πρ�σπάθεια να δια�αστ�ύν τα κείμε-
να τ�υ στρατηγ�ύ με τη ρ�υμελιώτι-
κη πρ���ρά της επ��ής εκείνης και
να αναπαρα�θ�ύν σε δίσκ�υς ή κα-
σέτες...

H γλώσσα τ�υ ’21

Eκείν� π�υ ελπί!ω τώρα είναι 	τι
πρ�σ�έρ�ντας τ�ν Mακρυγιάννη
μέσω τ�υ Internet σε 	λ�υς τ�υς
Eλληνες, τ	σ� της Eλλάδας 	σ� και
τ�υ ε�ωτερικ�ύ, καθώς και σε 	λ�υς
τ�υς ελληνιστές τ�υ κ	σμ�υ, τ�υς
δίν�υμε τη δυνατ	τητα να κάν�υν
αυτά τα πράγματα π�υ πρ�ανά�ερα.

Kι έ�ω μεγάλη εμπιστ�σύνη πως
�ι συμπατριώτες μας π�υ έ��υν �ε-
νιτευθεί θα νιώσ�υν πι� π�λύ απ	 ε-
μάς εδώ την ανάγκη να �ανα�ρ�ύμε
τις ρί!ες της γλώσσας μας, �εκινώ-
ντας απ	 τ� ’21 –απ	 την έ���η
γλώσσα τ�υ ’21 π�υ έ�γαλε ένα Mα-
κρυγιάννη, ένα Σ�λωμ	 και τα υπέ-
ρ��α δημ�τικά τραγ�ύδια!

Aς μη �ε�νάμε πως π�λλ�ί Eλλη-

νες π�υ αγωνίστηκαν για τη διάσω-
ση της νε�ελληνικής γλώσσας ήταν
Eλληνες τ�υ ε�ωτερικ�ύ – π�υ !ώ-
ντας στα �ένα κι ακ�ύγ�ντας τ�υς
άλλ�υς λα�ύς 	�ι μ	ν� να μιλάνε,
αλλά και να γρά��υν τ	σ� ωραία και
εύκ�λα τη μητρική τ�υς λαλιά, κατά-
λα�αν 	τι τη γλώσσα τη διαμ�ρ�ώ-
νει � λα	ς. Kι αυτ	 !ητ�ύσαν να κα-
ταλά��υμε κι εμείς.

Kι ακ	μη, ας μην �ε�νάμε 	τι �ι
�έν�ι ε�ακ�λ�υθ�ύν να μαθαίν�υν
π�λύ πι� εύκ�λα απ	 μας τα αρ�αία
ελληνικά, κυρίως γιατί τ�υς δίνεται
η ευκαιρία να τα δια�ά!�υν, μιας ε-
�αρ�ής, �ωνητικά, 	πως μιλ�ύσαν
�ι πρ	γ�ν�ί μας – με την ερασμιακή
πρ���ρά π�υ εμείς �δελυσσ	με-
θα...

Aς σταθεί λ�ιπ	ν η 200ή επέτει�ς
απ	 τη γέννηση τ�υ Mακρυγιάννη
μία α��ρμή, για να πρ��ωρήσ�υμε
πι� απ��ασιστικά στη μελέτη της
νε�ελληνικής γλώσσας. Hδη έ��υμε
κάνει π�λλά, πάρα π�λλά. Tα μακρυ-
γιαννικά κείμενα έ��υν μπει στα
σ��λεία, ενώ παλι	τερα, μερικ�ί τα
εί�αν ρί�ει για �ρ	νια στ�ν κάλαθ�
των α�ρήστων. Kι έ��υν γίνει μέρ�ς
της !ωής μας.

Kανείς, μα κανείς, δε θα μπ�ρέσει
να α�αιρέσει απ	 την ελληνικ	 λα	
αυτ	 τ�υ τ� επίτευγμα.
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H μά�η των Bασιλικών.
Tέμπερα σε �ύλ� 
ελάτ�υ, 0,385x0,542,
1836. Aνήκει στη σειρά
των �κτώ πινάκων 
τ�υ Eθνικ�ύ Iστ�ρικ�ύ
M�υσεί�υ. H σειρά 
αυτή –μα�ί με άλλα 
π�λύτιμα πρ�σωπικά
αντικείμενα 
τ�υ Mακρυγιάννη– 
απ�τελεί δωρεά πρ�ς
τ� M�υσεί� τ�υ γι�υ
τ�υ στρατηγ�ύ Kίτσ�υ
Mακρυγιάννη και α�ί�ει
να μνημ�νευθεί �τι 
στη συν�δευτική 
επιστ�λή � δωρητής
τ�νί�ει μετα�ύ άλλων:
«Eίμαι της αρ�ής �τι
τ�ι�ύτ�υ είδ�υς κειμή-
λια δεν ανήκ�υσιν εις
τας �ικ�γενείας, αλλ’
εις τ� Eθν�ς, τ� �π�ί�ν
δέ�ν να λ�γί�ηται 
ευτυ�ές έ��ν να 
επιδεικνύη ταύτα 
πρ�ς �ρ�νιματισμ�ν».

H θυσία για την αρετή
O Mακρυγιάννης διερμηνεύει την παράδ�σή μας, συνυ�ασμένη με την πατρίδα και τη θρησκεία

T�υ Kώστα E. Tσιρ�π�υλ�υ

AN AΠOKOIMHΘEIΣ κάπ�ια νύ�τα
πλάι σε π�λύ νερ�, θάλασσα ή π�τά-
μι, και στ� μεσ�ΰπνι α��υγκραστείς
�ά�ν�υ τ�ν στεναγμ� τ�υ, μπ�ρεί
κατ�πι αυτ� να τ� θυμάσαι για π�λύ
καιρ�. Nα τ� θυμάσαι και ν’ ανασα-
λεύει στα κατά�αθά σ�υ η μνήμη ε-
κείνης της δρ�σιάς, της �ρεσκάδας
μέσα στη νύ�τα.

Eτσι νιώθει, μ�υ �αίνεται, �π�ι�ς,
α��ύ πέρασαν �ρ�ν�ι π�λλ�ί, ανα-
θυμάται τα �σα έγραψε και �μ�λ�γη-
σε � Mακρυγιάννης. H �ρεσκάδα
μιας ψυ�ής διαπερνά τη δική τ�υ ψυ-
�ή και απ� την μετάγγιση ετ�ύτη τ�υ
λ�γ�υ σα να �αστερώνει � ν�υς και
να έρ�εται «εις εαυτ�ν» � θνητ�ς.

Στη συν�λική τ�υς θεώρηση, τα
κείμενα τ�υ Mακρυγιάννη εμ�ανί-
$�υν σήμερα μια τ�μή: απ� τη μια τα
«Aπ�μνημ�νεύματα», απ� την άλλη,
τα «Oράματα και Θάματα» – τ�μή
π�υ μπ�ρεί να είναι και �ι δυ� �ψεις
τ�υ ίδι�υ ν�μίσματ�ς. Στ� κέντρ�, υ-
ψωμένη εκείνη η κραδαιν�μενη ψυ-
�ή π�υ θυμ�ύσαστε πάντα, π�υ έ�ει
α�ήσει ένα απ�τύπωμα �αθύ στη δι-
κή μας ψυ�ή. Γιατί τελικά, τα «Aπ�-

μνημ�νεύματα» –καθώς, άλλωστε,
και τα «Oράματα...»– επιδέ��νται
π�λλές και π�ικίλες «αναγνώσεις».

Oπ�ι�ς �μως επιθυμεί να τα ανα-
γνώσει ��ι μ�νά�α ως περιπέτεια
σώματ�ς μέσα στην ιστ�ρική εμπλ�-
κή, αλλά και ως περιπέτεια ψυ�ής,
τ�τε, κατά τη λ�γική τ�υ πνεύματ�ς,
τ� κείμεν� – $ωή τ�υ Mακρυγιάννη
συνε�ί$εται και μετά τα «Aπ�μνημ�-
νεύματα» και κατακλείεται με τα
«Oράματα...».

Συν��ή ύπαρ�ης
Γιατί η ψυ�ή δεν είναι απ�ύσα, �έ-

νη, δεν μένει αμέτ��η στ�ν αγώνα
της πατρίδας, καθώς τ� σώμα, –η πα-
τρίδα, η ιστ�ρία– δεν απ�μέν�υν α-
μέτ��α στην αγωνία της ψυ�ής. Kαι
τα δυ� π�λύτιμα, σεπτά θα έλεγα, �ι-
�λία αρ�ί$�υν και περατών�νται με
θρησκεία και πατρίδα ως δίδυμη α-
�ίωση και μα$ί απ�δ��ή – λειτ�υργία
τ�υ �ντ�ς. O «$ήλ�ς της πατρίδας»
�τερώνει σώμα και ν�υ στ’ «Aπ�μνη-
μ�νεύματα»· � «$ήλ�ς τ�υ Θε�ύ»
πυρα�τώνει καρδιά και ψυ�ή στα
«Oράματα...».

Eκ�ράσεις καθώς: «να μάθ�υν να
θυσιά$�υν διά την πατρίδα τ�υς και

θρησκεία τ�υς περισσ�τερη αρετή»,
«η αγαθ�τη τ�υ Θε�ύ», «μ’ α�ίωσε �
Θε�ς», «να $ήσω κι εγώ σε τ�ύτην
την κ�ινωνίαν �σ� έ�ει τ’ αμανέτι
(την ψυ�ή) τ�υ θε�ύ εις τ� σώμα
μ�υ» υπερ�αίν�υν και σε συ�ν�τητα
ακ�μη εντυπωσιακά τα νε�ελληνικά
λεκτικά στερε�τυπα τ�υ περασμέ-
ν�υ αιώνα, ��ι μ�ν� γιατί �ωτί$�υν
τα κείμενα αυτά απαρ�ής μέ�ρι τέ-
λ�υς, αλλά κι επειδή �ανερών�υν έ-
ναν αδιάπτωτ� ειρμ� ψυ�ής. Eίναι
αυτ�ς � δίδυμ�ς ειρμ�ς π�υ περνώ-
ντας τα �ρ�νια απ�μένει εντ�ς μας,
α��τ�υ τα αναγνωρίσαμε: της πατρί-
δας και της θρησκείας τ� �αθύπν��
μεράκι. Kαι α��ύ στ� πρώτ� σκέλ�ς
α�ιερώθηκαν τα «Aπ�μνημ�νεύμα-
τα» δεν ανακύπτ�υν ως απαραίτητη
κατάλη�η τα «Oράματα…» π�υ α�ιε-
ρώθηκαν στ� δεύτερ�; Kαι αν μέσα
στ� πρώτ� κινδύνεψε η $ωή και σω-
τηρία τ�υ σώματ�ς, δεν είναι επ�με-
ν� να δ�κιμασθεί η $ωή και σωτηρία
της ψυ�ής στ� δεύτερ�; Kαι δεν πι-
στ�π�ι�ύν και τα δύ� μα$ί �ι�λία
μιαν υπ�δειγματική, αυθεντικά ελλη-
νική συν��ή ύπαρ�ης;

Γιατί, άλλ� π�ι�ς πραγματικά είναι
� Mακρυγιάννης και άλλ� π�ι�ς θα

ήθελε � καθένας μας να είναι. O Mα-
κρυγιάννης είναι � διπλ��ωτισμέν�ς
νε�έλληνας π�υ ακ�λ�υθεί και διερ-
μηνεύει την παράδ�σή μας, απ� τ�ν
Oμηρ� και τ�υς τραγικ�ύς πιστ�π�ι-
ημένη, να συν�μιλ�ύμε και με τ�ν
κ�σμ� –τ�υς άλλ�υς, την ιστ�ρία–
και με τ� θεί�. Kι’ αυτή η συν�μιλία
τελείται με ύψιστη απλ�τητα με σ�-
�αρ�τατη �ικείωση, π�υ �ε�ωρί$ει τα
δυ� αυτά �ι�λία απ� �σα παρα�υλά-
γει η ευρωπαϊκή γραμματεία στ�υς
δυ� τελευταί�υς αιώνες.

Eδώ, στ�ν Mακρυγιάννη, η ύπαρ�η
σύμπασα κρίνεται. Για τ�ύτ�, απ�
τις πρώτες σελίδες των «Aπ�μνημ�-
νευμάτων», �π�υ με απαράμιλλη
τραγική λιτ�τητα, με λίγες λέ�εις
περιγρά�εται συγκλ�νιστικά πώς
σώθηκε απ� τη μάνα τ�υ ως �ρέ��ς
� στρατηγ�ς, ως τη στερνή τ�υ στι-
��μυθία με τ�ν Θε� στα «Oράμα-
τα...», ένας τ�ν�ς γνησι�τητας υ-
παρ�ιακής σε σύ$ευ�η επιγείων και
επ�υρανίων αντιδ�νεί τα κείμενα.
Σα να παλεύει μέσα στ�ν κ�σμ� έ-
νας αθάνατ�ς. Kαι απλώνεται η ψυ-
�ή εν�ς ανθρώπ�υ αυθεντικ�ύ μ’ έ-
να ν�ημα κρίσιμ� και για την ιστ�ρία
και για την αιωνι�τητα.
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H έκπλη�η τ	υ ιστ	ρικ	ύ!
T� κείμεν� τ�υ Mακρυγιάννη στάθηκε μια αναπάντε�η απ�κάλυψη για την ιστ�ρία τ�υ Aγώνα

Mά�η Eλλήνων εναντίν των Tύρκων κντά στα ερείπια αρ�αίυ ναύ στην K�ρινθ. O καπετάνις παίρνει τη σημαία απ�
τα �έρια τυ θανάσιμα πληγωμένυ σημαι��ρυ και συγ�ρ�νως πυρ�λεί κατά τυ ε�θρύ. Λιθγρα�ία τυ Krazeisen,
1828. (Eθνικ� Iστρικ� Mυσεί).

T�υ N.Δ. Tριαντα�υλλ�πυλυ

«Eίναι τ� έργ� εν�ς τρελλ�ύ»
(O Γιάννης Bλα��γιάννης για τα
«Oράματα και θάματα» κατά τη
μαρτυρία τ�υ Γ. Θε�τ�κά)

«...Συμπεραίνω πως η μυστικιστική αυτή
ε��μ�λ�γηση μπ�ρεί να είναι κάτι κατα-
πληκτικά ενδια�έρ�ν, ένα διαμάντι τ�υ
νε�ελληνικ�ύ λ�γ�υ»

(Γ. Θετκάς, Πνευματική Π�ρεία)

AXOY MΩPE �ερ�κε�άλα απ� τ�ν
Eπα�τ�! Tέτ�ι� σιδερ�κά��υρα τι
τ�νέ κράταγες κλεισμέν� στ� συρ-
τάρι σ�υ �ρ�νια και �ρ�νια; Nεράκι
τα ’�ερες τα ��ύγια τ�υ και τις αρα-
θυμιές τ�υ. Aκατακάθιστ�ς και ’λι-
κρινής, γι�ύργια με τις δαγκάνες
�ρτσωμένες, κάθε π�υ θα τ�ν έπια-
νε η τρέλα τ�υ –η τιμι�τη. Γιατί, λ�ι-
π�ν, δε σ�υ ’κ�ψε πως δεν γιν�ταν

να �ωρέσει στ� συρτάρι, τ�ύτ�ς π�υ
δεν τ�ν �ώρεσε η �άψη; Kάπ�τες θα
ρ�κάνι&ε τ� �ύλ� και θα �αμ�λι�ταν,
και τρέ�α πιάσ’ τ�ν ύστερα στις
στράτες.

E� Eπα�τίτη γινα�ή και �ωνακλά!
Tώρα π�ι�ς θα τσακίσει τέτ�ι� σιδε-
ρωμέν� καύκαλ�; Mε �ίλια ’πί��υλα
�ταπ�δια μπάλεψε, τ�ν �τύπησαν
καμάκια και δεν έπαθε, τ�ν κυνηγή-
σαν �λα τα θεριά της θάλασσας, και
της στεριάς. Kαι τ�ύτ�ς, λα�ωμέν�ς
σ’ �λ� τ� κ�ρμί, μα κι αν�ι�τές κρα-
τώντας τις δαγκάνες, άλλ�τε μά��υ-
νταν ακ�ίμητ�ς τα �ίδια τα μπαμπέ-
σικα, άλλ�τε τρά�αγε για τ� τσαρδί
τ�υ να πάρει λίγ�ν ύπν�.

Eσύ, λ�ιπ�ν, σαματατ&ή μ�υ ιστ�-
ρικέ, στα δά�τυλα έπαι&ες τα έργα τά
τ�υ, �αρσί ανάγνωθες και τα σκαλί-
σματά τ�υ. Tι τ�νέ �άιδευες και �α-

μ�γέλαγες για τη δική σ�υ �ρ�νιμά-
δα τ�σ� σίγ�υρ�ς; Γιατί να μη συλ-
λ�γιστείς πως δε ��λεύ�υνταν στη
γυάλα τέτ�ι� &ωνταν� ακ�υμαντάρι-
στ�; Xάιντε να τ� μα�ώ�εις τώρα π�υ
�ανα�γήκε στ� μεϊντάνι!

«A� μωρέ Γιάννη!»
Nα τ�ν γελάσ�υμε μας μπήκε κα ι-

μας ανάμπαι�αν �ι ρ�ύγες. Bαλθήκα-
με ντα�ύλια να �αράμε, στ� γάιδαρ�
πήγαμε ανάπ�δα να τ�ν καθίσ�υμε
και π�μπευτήκαμε �ι ίδι�ι. Στα μ�υ-
λω�τά ��υληθήκαμε να τ�νέ πελε-
κήσ�υμε και τ&ακιστήκαμε, Θεέ μ�υ,
κά��υρας και δαύτ�ς!

A� μωρέ �λά��, αγύριστ� κε�άλι!
Eπρεπε να τ�ν έψηνες στα κάρ��υ-
να �ταν τ�ν εί�ες τ�υ �ερι�ύ σ�υ,
στά�τη με σιγανή �ωτιά να τ�νέ κά-
νεις. Eσύ τ�ν θάρρηγες ψ��ι� κ�ρι�,

πατηκωμέν� στα �αρτιά σ�υ, με δί-
�ως αίμα πια. Eκείν�ς �μως ακινη-
τ�ύσε υπ�μ�νετικ�ς, την ώρα τ�υ α-
καρτερ�ύσε, κι ας πα να ν�μι&ες εσύ
α�ρηστεμένη την άλλη τ�υ δαγκάνα.

Aν &�ύσες θα ’�λεπες τη δαγκανιά!
Aνίσως καμων�μαστε κι αλα�ρ�σ�υ-
ράμε πως κάτι τρέ�ει στα γύ�τικα, �-
μως περ�νιά&ει πάντα ώς τ� κ�καλ�,
μας κακ���ρμισε η πληγή και τρέ�ει.
A� μωρέ Γιάννη!

Eυ�αριστ
ύμε θερμά την Eθνική Πι-
νακ	θήκη – M	υσεί	 A. Σ	ύτ�	υ, τ

Eθνικ� Iστ	ρικ� M	υσεί	, τ
 M	υ-
σεί	 Mπενάκη, τη Γεννάδει	 Bι�λι	-
θήκη και τ
 M	υσεί	 B	ύρ	υ – Eυτα-
�ία της π�λεως των Aθηνών. Eπίσης,
την I	νική Tράπε�α, τις εκδ�σεις
«Aδάμ» και τ
ν Eκδ
τικ� Oίκ
 «Δω-
δώνη» για τη �
ήθεια και τ
 �ωτ
γρα-
�ικ� υλικ� π
υ μας πρ
σέ�εραν.

Xαρά σ’ εκει�ν π�υ πρω-
τ�σήκωσε,

απ’ τις σκ�νες σκεσπασμέ-
ν�,

τ� δίστ�μ� σπαθί τ�υ Λ�-
γ�υ Σ�υ

στ�ν ήλι�, Mακρυγιάννη,
κι είδε π�υ �ι κ�ψες τ�υ

μεμιάς �αστράψαν,
ανέγγι�τες, στ� �ως,
κι �ι δυ� πλευρές τ�υ λάμ-

ψαν
γυμνές,
σα να ’!γαιναν την ίδια

τ�ύτην ώρα απ� τ’ α-
κ�νι,

και πως !ωδ�ύσαν, απ’ τη
μια μεριά πλυμένες

με τ� αίμα των ��τρώνε,
κι απ’ την άλλη
σάμπως να θέρισαν αυτή

την ίδιαν ώρα
μ�σκιές και !ι�λα απ’ τ�υ

μπα�έ Σ�υ τα λ�υλ�ύ-
δια!..

...Kι εμείς, π’ ακ�ύμε, ανα-
ταρά$εται η καρδιά
μας

σα σ!�λ�ς �ώμα π�υ τ�ν
έκ�ψε τ’ αλέτρι

και νιώθει μέσα τ�υ τη
$ωή να μυρμηγιά$ει,

κι ωσάν τη μήτραν �π�ύ
δέ�τηκε τ� σπ�ρ�

σκιρτάει να θρέψει και να
δέσει και να πλάσει

τ�ν κ�σμ� π�υ καρτέραγε
απ� τ�σα �ρ�νια,

σπαρτ�ς απ’ τ� δικ� Σ�υ
Λ�γ�, Mακρυγιάννη!

Aπ�σπασμα απ� τ� π�ίη-
μα τ�υ Aγγελ�υ Σικελια-
ν�ύ «Mακρυγιάννης»,
π�υ πρωτ�δημ�σιεύθηκε
τ�ν N�έμ�ρι� τ�υ 1941.
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