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Σηε μκήμε  

ημύ Μουυτή Τζεμαλαλί 
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δηέζωζακ ημκ Γιιεκηζμό θαη ηεκ Ονζμδμλία 

από ηε γεκμθημκηαθή μακία  

ημύ Σμοιηάκμο Σελήμ Α΄ Γιαβούζ (1512-1520). 
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γλώσσα τού κειμένου 

  

Σο κείμενο τού βιβλίου είναι γραμμένο στην  καθομιλουμένη 
Ελληνική χωρίς ακρότητες.  
 

Σα αποσπάσματα από την Αγία Γραφή και την Ελληνική Νομαρχία, 

όπως επίσης και από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, παρατίθενται 
στο πολυτονικό σύστημα. Όλα τα άλλα πρωτότυπα κείμενα έχουν 
αποδοθεί στο μονοτονικό σύστημα.  
 

Σο οριστικό άρθρο τονίζεται πάντοτε όσον αφορά στους τύπους “τού", 

“τής”, “τούς”, προς αποφυγή σύγχυσης με τις αντίστοιχες κτητικές 
αντωνυμίες (“του”, “της”, “τους”). την αιτιατική ενικού τού 
αρσενικού γένους το άρθρο είναι πάντοτε “τον” (ουδέποτε “το”), π.χ. 
“τον Θεό”, “τον Χριστό”, “τον στρατό”. Προ ημερομηνίας προτίθεται το 
άρθρο “την” (ουδέποτε “τη”), π.χ. “την 2 Δεκεμβρίου 1823”. 
 

Οι χρονικές αυξήσεις άλλοτε μεν διατηρούνται (π.χ. “ενέπλεξε” και όχι 
“έμπλεξε”), άλλοτε δε όχι (π.χ. “αποτέλεσαν” και όχι “απετέλεσαν”) 
βάσει κριτηρίων ευφωνίας και ρυθμού τού κειμένου.  
 

Κακόηχοι νεοελληνικοί βαρβαρισμοί αποφεύγονται: Π.χ. αντί των 
(κακοήχων) ηγούμουν, ηγούσουν, ηγούνταν, ηγούμαστε/ 

ηγούμασταν, ηγούσαστε/ηγούσασταν, ηγούνταν/ηγούντουσαν, 

χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι (εύηχοι) κλασσικοί τύποι ηγούμην, 

ηγείσο, ηγείτο, ηγούμεθα, ηγείσθε, ηγούντο. Γενικά στο γ΄ 
πρόσωπο τού παρατατικού, χρησιμοποιούνται οι λόγιες καταλήξεις      
-ετο και -οντο (αντί των νεοελληνικών καταλήξεων -όταν και              
-ονταν/όντουσαν άντίστοιχα), συνήθως με αύξηση: π.χ. “εμάχετο” 
και “εμάχοντο” αντί των “μαχόταν” και “μάχονταν/μαχόντουσαν” 
αντίστοιχα.  
 

Ειδικά το βοηθητικό ρήμα “είμαι” διατυπώνεται ως “ήσαν” στο γ΄ 
πληθυντικό πρόσωπο στον παρελθόντα χρόνο προς αποφυγή 
σύγχυσης με το γ΄ ενικό πρόσωπο (“ήταν”) τού ιδίου χρόνου. 
 

Σα επίθετα που αναφέρονται σε εθνότητα κ.τ.λ. αναγράφονται με 
κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μόνον όταν συναρτώνται με πολιτειακή 
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οντότητα (π.χ. “ελληνικά τραγούδια” αλλά “ο Ελληνικός τόλος”). Σα 
επίθετα και ουσιαστικά που αναφέρονται σε θρησκεία αναγράφονται 
πάντοτε με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (π.χ. Εβραϊκός, Χριστιανικός, 
Μουσουλμανικός κ.τ.λ.). τη γενική ή αιτιατική πτώση ορισμένα 
επίθετα τονίζονται άλλοτε μεν κανονικώς στην παραλήγουσα (π.χ. “των 
εμπειροπολέμων ουλιωτών”) άλλοτε δε χάριν εμφάσεως στην 
προπαραλήγουσα (π.χ. “των εμπειροπόλεμων πλέον Μωραϊτών”). Ο 
τονισμός των ονομάτων στη γενική πτώση γίνεται με κριτήρια ευφωνίας 
ή ιστορικής συναφείας μάλλον παρά κατ’ αυστηρή εφαρμογή των 
κανόνων τής λογίας γλώσσας (π.χ. “τού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη”).  
 

Κατά κανόνα, η γενική πτώση των τριτοκλίτων διατηρείται μετά από 
πρόθεση (π.χ. “εκ φύσεως”, “υπέρ πίστεως”, “περί επικηρύξεως”). 
Διατηρείται επίσης για λόγους ιστορικής συναφείας (π.χ. “Αλώσεως 

τής Σριπολιτσάς”, “υνελεύσεως τής Επιδαύρου”), θρησκευτικής 
παράδοσης (π.χ. “υνόδου τής Κωνσταντινουπόλεως”, “Θείας 
Βουλήσεως”), νομικής ορολογίας (π.χ. “ποινικής διώξεως”, “τοπικής 
αυτοδιοικήσεως”) και στρατιωτικής ορολογίας (π.χ. “δυνάμεως 

πυρός”, “πεζικό κρούσεως”, “σημεία στηρίξεως”, “επιχείρηση 
διασώσεως”, “τακτική ελαστικής υποχωρήσεως”). 
 

Πολλά επιρρήματα άλλοτε λήγουν στην νεοελληνική κατάληξη -α και 
άλλοτε στην κλασσική κατάληξη -ως, ανάλογα με τις ανάγκες τού 

κειμένου (π.χ. “ο Σσάρος απέστειλε πρεσβευτές ειδικώς επί τούτου”, 
αλλά “ειδικά σε περίπτωση που κατέφθαναν ενισχύσεις των 
Ελλήνων”). 
 

Λαϊκές εκφράσεις χρησιμοποιούνται ενίοτε σκοπίμως (π.χ. “λευτεριά” 
αντί “ελευθερία”, “εκκλησιές” αντί “εκκλησίες”).  
 

υνοπτικά, η ιδιότυπη “μικτή” γλώσσα τού κειμένου (καθομιλούμενη 
νεοελληνική διανθισμένη με κλασσικούς τύπους) αφενός αποτελεί 
(αναγνωστική) γέφυρα μεταξύ τής (σημερινής) νεοελληνικής γλώσσας 

και τής (κλασσικής) γλώσσας των ιστορικών κειμένων τής Γενιάς τού 
1821 — τα οποία παρατίθενται στο παρόν έργο προς ιστορική τεκμη-

ρίωση των πραγματικών γεγονότων τού Πολέμου τής Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας — και αφετέρου συντείνει θετικά (με τη “ρωμαλεότητα” 
τής κλασσικής γραμματικής) στο να μεταφερθεί ο αναγνώστης νοερά 
στα πεδία των επικών μαχών τού 1821. 
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ύνοψη 
 

Ο Αγώνας τής Ανεξαρτησίας των Ελλήνων άρχισε ως επανάσταση και 
κλιμακώθηκε στον χρονικά πρώτο ολοκληρωτικό στρατηγικό πόλεμο 
στην Παγκόσμια Ιστορία, δηλαδή σε έναν πόλεμο μέχρις εσχάτων με 
εκατέρωθεν στρατηγικά πλήγματα (μαζικές σφαγές) κατά χιλιάδων 

αμάχων, Ελλήνων και Σούρκων: Σο 1821-1824 οι ελληνόφωνοι ραγιάδες 
πολέμησαν ενωμένοι ως υπόδουλο έθνος υπό γενοκτονιακό διωγμό.  
 

Εντούτοις οι Έλληνες κατόρθωσαν όχι μόνο να αποφύγουν τη φυσική 
τους εξόντωση ως γένος, αλλά και να κατανικήσουν όλα τα 
στρατεύματα που ο ουλτάνος εξακόντισε εναντίον τού Μωριά και τής 
Ρούμελης to 1821-1824, ενώ η Κρήτη προμαχούσε κατά στρατευμάτων 
τριών ηπείρων — από Ασία, Αφρική και Οθωμανική Ευρώπη — που 
επέπεσαν ταυτόχρονα επί τής μεγαλονήσου. Σότε οι θαλασσόπαιδες τού 

Αιγαίου κατεναυμάχησαν κραταιούς στόλους των τριών ηπείρων με 
ανδραγαθήματα που τα θεώντο εκ τού μακρόθεν οι μεν ξένοι ηγέτες 
έκπληκτοι οι δε ευρωπαϊκοί λαοί έκθαμβοι: Οπως είχε διείδει ο Κοραής, 

η Γενιά τού 1821 ξεπέρασε τούς “Μιλτιάδας, Θεμιστοκλέας, Λεωνίδας” 

και, όπως αναγνώρισε ο Τποστράτηγος Thomas Gordon, εκείνη ήταν η 
γενιά που έγραψε το ηρωϊκότερο κεφάλαιο τής Ελληνικής Ιστορίας. 

 

το παραπάνω πλαίσιο, η περίοδος 1821-1824 συνιστά μία αυτοτελή 

φάση τού 12ετούς Αγώνα τής Ανεξαρτησίας (1821-1833), διότι κατ' 
εκείνη την τετραετία (α) επισυνέβησαν εκατέρωθεν εθνοκαθάρσεις,    

(β) οι Έλληνες πολέμησαν τότε μόνοι, χωρίς σύμπραξη των Μεγάλων 
Δυνάμεων, και μάλιστα παρά τις μηχανεύσεις ή και πολεμικές 

εχθροπραξίες των Ευρωπαίων εναντίον τής εγειρομένης Ελλάδος, 
και (γ) τότε κρίθηκε η τελική έκβαση τού πολέμου: το τέλος τού 

1824 οι Έλληνες είχαν επικρατήσει σε όλα τα πολεμικά και 
διπλωματικά μέτωπα, είχαν συντελέσει καταλυτικά στην κατάρρευση 
τής Ιεράς υμμαχίας (1824-1825), είχαν επιτύχει τη διεθνή 
αναγνώρισή τους ως εμπολέμου έθνους και επιπλέον την πρώτη διεθνή 

αναγνώριση τής δημοκρατικής Πολιτείας τους (1824), θαη σύμφωνα με 
τον ιστορικό Hobsbaum είχαν αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρότυπο για 
όλους τούς λαούς τού Κόσμου το 1824.  
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1. Εισαγωγή 
 

 

Ο επικός εθνοαπελευθερωτικός αγώνας  των Ελλήνων (γνωστός 
και ως “Επανάσταση τού '21”) δεν ήταν επανάσταση: Ήταν 
εθνικός πόλεμος, που σύντομα, αμέσως μετά τον απαγχονισμό 

τού Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, κλιμακώθηκε 
κατά χαοτικό τρόπο στον πρώτο ολοκληρωτικό στρατηγικό  

πόλεμο 
1  στην  Παγκόσμια  Ιστορία,  με  εκατέρωθεν  στρατηγικά 

πλήγματα (ήτοι μαζικές σφαγές και ανδραποδισμούς) κατά 
χιλιάδων αμάχων Ελλήνων και Σούρκων. Ήδη δε από την πρώτη 
εισβολή   αιγυπτιακών  στρατευμάτων  στην  Κρήτη  (1822),  εκεί-   

 

 

1 Ένας πόλεμος χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωτικός (total war στην 
Αγγλική και guerre totale στη Γαλλική), όταν οι αντίπαλοι κινητο-

ποιούν όλους τούς εθνικούς πόρους τους (ανθρώπινους, χρηματο-

οικονομικούς, υλικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς) προκειμένου να 
μεγιστοποιήσουν τον αριθμό, τη μαχητικότητα και τη δύναμη πυρός 
των στρατευμάτων τους στα μέτωπα τής μάχης, με απώτερο σκοπό 
την πλήρη εξόντωση τού αντιπάλου. Ενδεικτικώς, οι Ναπολεόντειοι 
Πόλεμοι (1803-1815), όπου ενεπλάκησαν (6) εκατομμύρια στρατιώ-

τες για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Ιστορία, συναποτέλεσαν το 
χρονολογικά πρώτο παράδειγμα ολοκληρωτικού πολέμου. 

      Ένας πόλεμος είναι είτε συμβατικός (conventional warfare), 

όπου οι εχθροπραξίες περιορίζονται πρωτίστως μεταξύ ενόπλων στα 
πεδία των μαχών, είτε στρατηγικός (strategic warfare), όπου οι 
εχθροπραξίες επεκτείνονται και στα μετόπισθεν κάθε αντιπάλου με 
στρατηγικά, ήτοι μαζικά, πλήγματα εναντίον χιλιάδων αμάχων.           

      Ενδεικτικώς, ολοκληρωτικοί συμβατικοί πόλεμοι ήσαν οι 
Ναπολεόντειοι Πόλεμοι και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918), 

ενώ ολοκληρωτικοί στρατηγικοί πόλεμοι ήσαν ο Πόλεμος τής 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας (1821-1830) και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
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νος ο εθνοκτόνος πόλεμος άρχισε να κλιμακώνεται έτι περαιτέρω 
σε περιφερειακό ολοκληρωτικό στρατηγικό πόλεμο. 

2 

     Η Γενιά τού 1821 επέδειξε τότε ακατάβλητη μαχητικότητα 
και απεριόριστη αυτοθυσία  — που θεώντο εκ τού μακρόθεν οι μεν 
ξένοι ηγέτες έκπληκτοι οι δε ευρωπαϊκοί λαοί έκθαμβοι: Οπως 
διορατικώς είχε διείδει ο Κοραής, οι Έλληνες αγωνιστές τού 
1821 ξεπέρασαν τούς “Μιλτιάδας, Θεμιστοκλέας, Λεωνίδας”, 

δηλαδή έγραψαν το ηρωϊκότερο κεφάλαιο τής μακραίωνης 
Ελληνικής Ιστορίας: Η Γενιά τού 1821 πολέμησε, χωρίς να έχει 
τούς πόρους τής πόλεως, εναντίον εχθρού που όχι μόνον 
εισέβαλε από τα βάθη τής Ασίας αλλά και ρίζωσε στον Ελλαδικό 
χώρο, ήτοι εναντίον εξωτερικού και συνάμα εσωτερικού εχθρού.  

 

 

 (1839-1945). Οι δύο τελευταίοι πόλεμοι διέφεραν καταφανώς ως 
προς τα μέσα, αλλά ήσαν ταυτόσημοι ως προς τα αποτελέσματα των 
μαζικών πληγμάτων εναντίον αμάχων: χιλιάδες ή και δεκάδες 
χιλιάδες αθώα θύματα (ηλικιωμένοι, γυναικόπαιδα κ.τ.λ.). Η 
χειρότερη μορφή ολοκληρωτικού στρατηγικού πολέμου είναι ο 
πυρηνικός πόλεμος (nuclear warfare) εάν τελικά εκραγεί. 

  

2 Ένας πόλεμος είναι εθνικός ή τοπικός όταν διεξάγεται μεταξύ δύο 
εθνών (εθνικών κρατών ή το αντίστοιχο), κατά κανόνα στα σύνορα 
μεταξύ των επικρατειών τους, είναι ηπειρωτικός ή περιφερειακός 

όταν πολλά έθνη εμπλέκονται στον πόλεμο σε ένα ευρύτατο γεωγρα-

φικό θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι παγκόσμιος όταν 
πολλά έθνη από και σε όλες τις ηπείρους εμπλέκονται ενεργά στις 
εχθροπραξίες. Π.χ. οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι (στην Ευρώπη) το 
1803-1814 ήσαν ηπειρωτικοί πόλεμοι, ενώ ο Πόλεμος τής Ελλη-

νικής Ανεξαρτησίας κλιμακώθηκε σε περιφερειακό πόλεμο (στη Ν.Α. 
Ευρώπη, την ανατολική Μεσόγειο και τη δυτική Ασία), όπου 
ενεπλάκησαν τελικά όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις το 1825-1833. Οι 
παγκόσμιοι πόλεμοι αποτελούν φαινόμενο τού 20ού αιώνα.  
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Οι εμπόλεμοι Έλληνες όχι μόνον δοξάσθηκαν επί τού πεδίου τής  

μάχης αλλά  επιπλέον  υπερκέρασαν τούς εξουσιαστικούς και 
ανθελληνικούς σχεδιασμούς τόσον τής αυτοκρατορικής Πύλης 
και των περί αυτήν (ουλτάνος Μαχμούτ Β΄, Αλή Πασάς των 
Ιωαννίνων, Μωχάμεντ Αλή τής Αιγύπτου κ.τ.λ.) όσον και των ανά 
την Ευρώπη ηγεμόνων (Καγκελάριος Metternich, Σσάρος Αλέ-

ξανδρος Α ,́ Λόρδος τού Londonderry κ.τ.λ.) που αρχικά εναντι-
ώθηκαν, όλοι ανεξαιρέτως, στα προτάγματα τού Πολέμου τής 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Ειδικά το πολιτειακό πρόταγμα περί 
ανεξάρτητης δημοκρατικής Πολιτείας, το οποίο οι Έλληνες 
διακήρυξαν στην Επίδαυρο στις 1/1/1822 ως απόλυτο σκοπό 
τους, αντήχησε ανά την Οικουμένη ως  τρομακτική  απειλή  όχι  

μόνον κατά των συμφερόντων αλλά και κατ’ αυτής τής υπόστα-

σης των αποικιακών αυτοκρατοριών και των Μεγάλων Δυνάμεων.  
     ε μετωπική αντιπαράθεση προς τις κολοσσιαίες γεωστρα-

τηγικές σκοπιμότητες των Μεγάλων Δυνάμεων, οι Έλληνες 
πολέμησαν ως άτακτα σώματα εναντίον τακτικών στρατευμάτων, 
λίγοι εναντίον πολλών, πεζοί εναντίον ιππέων, μπουρλοτιέρηδες 
εναντίον ναυαρχίδων, κάποιες δε φορές (ιδίως στην αρχή τού 
πολέμου) και άοπλοι εναντίον ενόπλων. Εντούτοις οι Έλληνες 
επικράτησαν πλήρως στον δωδεκαετή εθνοαπελευθερωτικό τους 
αγώνα όχι μόνο διότι υπερείχαν σε ηρωϊσμό και ανδρεία έναντι 
των Οθωμανών αλλά και διότι υπερείχαν σε πολιτική ευστροφία 
και δυναμική (εξελικτική) σκέψη από όλους εκείνους που δια-

χειρίζοντο τις τύχες τού τότε Κόσμου με στατικές (συντηρητικές) 
πολιτικοδιπλωματικές μεθόδους. 

     Από άποψη στρατηγικής, ο απελευθερωτικός πόλεμος των 
Ελλήνων ήταν πολυμέτωπος: Οι Έλληνες είχαν να αντιμετω-

πίσουν από την ανατολή τα τακτικά στρατεύματα των Ασιατών 

τής Πύλης, από το νότο τα αιγυπτιακά στρατεύματα (εκπαιδευό-

μενα και ενίοτε διοικούμενα από Γάλλους αξιωματικούς), όπως 
επίσης και Άραβες και Αφρικανούς από τη Βαρβαρία (Λιβύη, 
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Αλγερία, Συνησία), από τη δύση τις αποσταθεροποιητικές δολο-

πλοκίες και τις ανασχετικές εχθρικές επεμβάσεις (διπλωματικές 
και στρατιωτικές) των Ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων, και από 
τον βορρά τα στίφη των εξισλαμισμένων Αλβανών και επιπλέον 

την τότε επαπειλούμενη στρατιωτική επέμβαση τής Ιεράς 
υμμαχίας (Ρωσία, Αυστρία, Πρωσία, Γαλλία) προς μερική ή 
ολική καταστολή τής ελληνικής εξέγερσης και αποκατάσταση τής 
Οσμανικής εξουσιαστικής τάξης (status quo) στον Αίμο. Δηλαδή 
οι Έλληνες “τα έβαλαν με όλους και με όλα” και διεξήγαγαν τον 

πολυμέτωπο πόλεμό τους στο ανταγωνιστικό πλαίσιο των άλλη-

λοσυγκρουομένων γεωπολιτικών συμφερόντων των Αποικιακών 

Δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία) και των Ηπειρωτικών 
Μεγάλων Δυνάμεων (Ρωσία, Αυστρία, Πρωσσία). Ειδικότερα, στον 
Πόλεμο τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας πολέμησαν Σούρκοι, 
Αιγύπτιοι, Αφρικανοί, Άραβες, Γάλλοι μισθοφόροι, Αυστριακοί 
(ναυτικοί) και εξισλαμισμένοι Αλβανοί, εναντίον Ελλήνων 
(Ελλαδιτών, Νησιωτών,  Μικρασιατών  και  Κυπρίων), Φριστιανών 
Αλβανών, Ρουμάνων, Άγγλων, Γάλλων, Ρώσων, όπως επίσης και 
Ευρωπαίων Υιλελλήνων.  
     Σο παρόν ιστορικό αφήγημα καλύπτει την πρώτη κρίσιμη 
τετραετία τού αγώνα, που άρχισε ως εθνοαπελευθερωτική 
εξέγερση αλλά σύντομα κλιμακώθηκε σε ολοκληρωτικό 
στρατηγικό πόλεμο: Σότε ολόκληροι πληθυσμοί (ελληνικοί και 
τουρκικοί) αφανίσθηκαν σε πολλές πόλεις και περιοχές τής 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Κωνσταντινούπολη, Κυδωνιές, Κου-

σάντασι, Θεσσαλονίκη, Κασσάνδρα, Νάουσα, άλωνα, Σριπο-

λιτσά, αμοθράκη, Φίος, Κρήτη).  

     ε εκείνην την τετραετία οι Έλληνες απέτρεψαν τη φυσική 
τους εξόντωση ως γένος, κατενίκησαν όλα τα αυτοκρατορικά 
στρατεύματα που η Πύλη εξακόντισε εναντίον τού Μωριά και τής 
Ρούμελης, και κατεναυμάχησαν όλους τούς στόλους τής 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
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βορειοαφρικανικών στόλων (Αιγυπτίων, Συνησίων,  Αλγερινών). 
λα αυτά οι Έλληνες τα κατόρθωσαν μόνοι, χωρίς σύμπραξη των 
Μεγάλων Δυνάμεων, και μάλιστα παρά τις μηχανεύσεις ή και 
εχθροπραξίες των Ευρωπαίων ηγεμόνων εναντίον  τής εγειρομένης  

“Σκηνή μάσηρ από ηον Ελληνικό Πόλεμο ηήρ Ανεξαπηηζίαρ” 
ζε εικαζηική αναπαπάζηαζη από ηον γεπμανό ζωγπάθο 

Georg Perlberg (1807-1884). 
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Ελλάδος. Σο 1822 η νίκη των Ελλήνων κατά των Σούρκων ήταν 
ολοκληρωτική: Η Πύλη είχε πλέον συνειδητοποιήσει ότι τα 
ηττημένα αυτοκρατορικά τής στρατεύματα δεν ήσαν σε θέση να 
καταστείλουν  μόνα  τους  την  “εξέγερση των ραγιάδων”,   και  γι’  

αυτό εξακόντισε (από το 1823) 

εναντίον τής εμπόλεμης Ελλά-

δος όλο το αυτοκρατορικό της 
βάρος, ήτοι στρατεύματα από 
τρείς ηπείρους ταυτόχρονα: 
Ασία, Αφρική και Ευρώπη.  
     ε εκείνον τον πολυμέτωπο 
πόλεμο, η θρυλική ελληνική 
Γενιά τού 1821 κατέδειξε με 
λόγους και με πράξεις στις 
επερχόμενες γενεές των Ελλή-

νων πώς να αγωνίζονται αντί να 
μεμψιμοιρούν, πώς να νικούν 
αντί να ηττώνται, και πώς να 
επικρατούν αντί να υποκύπτουν. 

Επιπλέον το Έπος 1821-1824 

αποτελεί οικουμενικό σχολείο 
που διδάσκει στους λαούς πώς 
να αμύνονται υπέρ πάτρης     
με μαχητική αποφασιστικότητα, 
πολιτική διορατικότητα διπλω-

ματική οξυδέρκεια, στρατηγική 

ενόραση, πολιτιστική έδραση, 

εθνική αυτεπίγνωση, και με 
αναγωγική (και όχι μόνο 

επαγωγική) σκέψη, ήτοι με 
αίσθηση (και όχι απλώς γνώση) 
τής Ιστορίας. 

 



 

 

8 

 

2. Σο φάσμα τής γενοκτονίας 
 

 

Η μέχρι τούδε ιστοριογραφία για τον Πόλεμο τής Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας δεν ανέλυσε και κυρίως δεν αξιολόγησε επαρκώς 
την πρωταρχική παράμετρο, τον θεμελιώδη παρονομαστή 

εκείνου τού πολέμου: Οι εμπόλεμοι Έλληνες είχαν να αντιμετω-

πίσουν όχι μόνον τα οθωμανικά στρατεύματα σε τακτικό επίπεδο 
(επί τού πεδίου τής μάχης) αλλά επιπροσθέτως και την 
τρομακτική γενοκτονιακή απειλή των Οσμανιδών σε στρατηγικό 
επίπεδο (ανάλογη με τη γεωστρατηγική απειλή πυρηνικού 
ολοκαυτώματος σήμερα). υγκεκριμένα, εάν η οθωμανική 
δυναστεία των Οσμανιδών ηττάτο ή αισθάνετο ότι απειλείτο από 
την έκβαση τού πολέμου, τότε θα κήρυττε ιερό πόλεμο κατά των 
“απίστων”, θα εξόπλιζε τις ασιατικές ορδές τής αυτοκρατορίας 
και θα αφάνιζε από προσώπου γης το γένος των Ελλήνων, με 
πρώτο θύμα τον Ελληνισμό τής  Μικράς Ασίας. Η ηγεσία των 
εμπολέμων Ελλήνων είχε πλήρη επίγνωση τού θανάσιμου 

κινδύνου για Οσμανική “φονοκτονία όλων ομού των Γραικών”, 

την οποία ο Αδαμάντιος Κοραής θεωρούσε αναπόφευκτη εάν οι 
Έλληνες αδρανούσαν και δεν πολεμούσαν, ή εάν πολεμούσαν 
μεν αλλά κατ’ άφρονα τρόπο, όπως εξήγγειλε ο Κοραής 
προφητικώς στο άλπισμα Πολεμιστήριον (1801):  
  

“ Αλνίμαηε ηνύο νθζαικνύο, Γξαηθνί, θαη θαηαλνήζαηε εηο πνίνλ 
θνβεξώηαηνλ θίλδπλνλ επξίζθεηαη ην ηαιαίπσξνλ εκώλ γέλνο. O 

θαηξόο ίζσο δελ είλαη καθξάλ, νπόηαλ έλαο αηκνβόξνο νπιηάλνο, δηά 
λα ειεπζεξσζή από πάζαλ ππνςίαλ, ζέιεη, σο άιινο Hξώδεο, 
απνθαζίζεη ηελ θνλνθηνλίαλ όισλ νκνύ ησλ Γξαηθώλ. Tν 
άζπιαγρλνλ γέλνο ησλ Mνπζνπικάλσλ είλαη καζεκέλνλ λα ηξέθεηαη 
κε αίκαηα, λα θπιίεηαη εηο ηα αίκαηα. Aίκαηα, θαη πάιηλ αίκαηα 
ρξεηάδνληαη δηά λα ζβέζνπλ ηελ δίςαλ ησλ αγξηνηέξσλ θαη παξά ηνύο 
ιύθνπο Aγαξελώλ.” 
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Θα αναρωτηθεί ίσως ο αναγνώστης: Μήπως υπερέβαλε ο Κοραής 
για να ωθήσει τούς Έλληνες να πάρουν τα όπλα, δηλαδή μήπως 
το φάσμα τής Οσμανικής φονοκτονίας των Ελλήνων αποτελούσε 
μάλλον αυτό που σήμερα θα ορίζαμε ως προπαγάνδα πολέμου 
παρά πραγματικό κίνδυνο; Μήπως η επίκληση τής εν λόγω 
φονοκτονίας ήταν προϊόν πλάνης τού Διδασκάλου τού Γένους, 
που ενδεχομένως αγνοούσε το ότι η “πολυπολιτισμικότητα” και 
θρησκευτική ανεκτικότητα αποτελούσαν (τουλάχιστον σύμφωνα 
με ορισμένες σύγχρονες ιστορικές θεωρήσεις) τα θεμέλια τής 
διοικητικής και κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης τής ενδόξου 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;  
     Δυστυχώς για τούς Έλληνες και την Ανθρωπότητα, κάτω από 
τα επιφαινόμενα, κάτω από την εξουσιαστική πολιτισμική 
ανεκτικότητα των Οσμανιδών, υπέβοσκε η διαχρονική ερωτο-

τροπία τους με την ανθρωπιστικώς διεστραμμένη ιδέα τής 
ολοκληρωτικής φονοκτονίας των “απίστων” ραγιάδων, όπως 
αποδεικνύεται από τα παρακάτω αδιάσειστα στοιχεία. 
     Ο ουλτάνος ελήμ Α΄ Γιαβούζ (1512-1520), εγγονός τού 
Μωάμεθ τού Πορθητή και πατέρας τού ουλεϊμάν τού Μεγαλο-

πρεπούς, αποφάσισε την οριστική κατάργηση τού Πατριαρχείου 

τής Κωνσταντινουπόλεως επί πατριαρχίας τού Θεολήπτου Α΄  
(1514-1519), και τη σφαγή όλων των υποδούλων Φριστιανών 
(ραγιάδων) τής αυτοκρατορίας, όσων ηρνούντο να αλλαξο-

πιστήσουν στον Μωαμεθανισμό. Η αφορμή που προκάλεσε 

εκείνη την τερατώδη εξουσιαστική απόφαση είναι ενδεικτική 

αφενός τής βαρβαρότητας, ήτοι τής έλλειψης Μέτρου, και 
αφετέρου τής παραφροσύνης, ήτοι τής πλήρους ανικανότητας 
για διανοητική επεξεργασία των κοσμογονικών επιπτώσεων ενός 
τέτοιου ολοκαυτώματος, που ανέκαθεν ενδημούσαν στον υποδόριο 

ιστό τής Οσμανικής Δυναστείας: Ο ουλτάνος εξοργίσθηκε 
επειδή κάποιοι Φριστιανοί έκαναν… κατάληψη τής εκκλησίας 

τού  Αγίου  Δημητρίου  στη  Θεσσαλονίκη  και  τής  μητροπόλεως τού   
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Αγίου  Γεωργίου στη όφια. Εκτός εαυτού, ο ουλτάνος διέταξε 
και υλοποίησε τον βίαιο εξισλαμισμό των Ελλήνων τής Ροδόπης 
και των Πομάκων. Έτσι οι Έλληνες τής Θράκης αποτέλεσαν σε 
συλλογικό επίπεδο το πρώτο θύμα εξαναγκαστικού εξισλαμισμού 

στην Οσμανική ιστορία. τη συνέχεια ο ουλτάνος ελήμ Α'  

(έχοντας “πάρει φόρα” από το θρησκειοκαθαρσιακό “επίτευγμά” 
του στη Θράκη) διεύρυνε τον γενοκτονιακό του ορίζοντα και 
αποφάσισε τον ολοκληρωτικό αφανισμό τού Φριστιανισμού και 
τού Ελληνισμού απ’ άκρου εις άκρον στην αχανή αυτοκρατορία 

του, την οποία μάλιστα οραματίσθηκε να στολίσει αρχιτεκτονικώς 
διά τής μετατροπής όλων ανεξαιρέτως των εκκλησιών σε τζαμιά. 
     Ευτυχώς εκείνο το κακούργημα κατά τής Ανθρωπότητας 
άρχισε μεν στη Θράκη αλλά δεν προχώρησε πιο πέρα λόγω τού 
ανθρωπισμού και τής αυτοθυσιαστικής γενναιότητας δύο ανδρών: 
τού Μουφτή (Ιερομονολόγου) Σζεμαλαλί, που προέβαλε μετ’ 

οςληάνορ ελήμ Α΄ Γιαβούδ Αςλή ηού οςληάνος ελήμ Α΄ Γιαβούδ 
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επιμονής το (τεκμηριωμένο) επιχείρημα ότι το Κοράνιο εντέλλε-

ται τον εξισλαμισμό διά τής πειθούς και όχι διά τής βίας, και τού 
Μεγάλου Βεζύρη Πιρί Μεχμέτ Πασά, ο οποίος προφανώς είχε 
επίγνωση τού τεράστιου ρήγματος που ένα τέτοιο ολοκαύτωμα θα 
προξενούσε μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η αγαθοποιός  παρέμ-

βαση εκείνων των δύο ανώτατων αξιωματούχων τής Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας 

3 μετέπεισε τον ουλτάνο να “μετριάσει” τα αυτο-

κρατορικό του βούλευμα και να διατάξει, αντί ολοκαυτώματος, 
να μετατραπούν όλες οι μεγάλες εκκλησίες  σε  τζαμιά,  και  η  

λατρεία των Ορθοδόξων Φριστιανών να περιορισθεί έκτοτε σε 
μικρές εκκλησιές και παρεκκλήσια (όπερ και εγένετο).  

     Επομένως τίθεται το αναγωγικώς εύλογο ερώτημα: ταν σε 
κατάληψη  δύο  ναών  από  κάποιους   Φριστιανούς — “διαδήλωση” 
 

 

3 Με την παρέμβασή τους σε εκείνη την κομβική στιγμή τής 
παγκόσμιας ιστορίας, ο Μουφτής Σζεμαλαλί και ο Πιρί Μεχμέτ 
Πασάς διέσωσαν όχι μόνον την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό από 
την ανυπαρξία (επομένως και την Ελληνική ως ζώσα γλώσσα), αλλά 
επιπροσθέτως και την οθωμανική  επικράτεια ως αυτοκρατορία, τούς 
Σούρκους ως έθνος, και τον Ισλαμισμό ως θρησκεία, από το 

ανεξίτηλο ιστορικό στίγμα τής παρ’ ολίγον γενοκτονίας. Και το 
έπραξαν τούτο με κίνδυνο τής ζωής τους: Η αντιδιαμετρική διαφωνία 
με τον ουλτάνο και μάλιστα σε θέμα μείζονος (ή μάλλον μεγίστης) 
σημασίας θα κατέληγε ή στη μεταστροφή τού ουλτάνου ή στον 
αποκεφαλισμό των διαφωνούντων, ειδικά τού Μεγάλου Βεζύρη, 
κατά τα ειωθότα τής Οσμανικής Αυλής. Είναι επομένως αξιοπε-

ρίεργο πώς δεν υπάρχει ούτε ένα μνημείο στην Ελλάδα ή οπου-

δήποτε στον Φριστιανικό κόσμο, εις μνήμη τουλάχιστον τού Πιρί 
Μεχμέτ Πασά που με αυταπάρνηση ευεργέτησε την Ανθρωπότητα εν 
ονόματι τής συνειδήσεώς του και τού Ηθικού Νόμου. Ακόμα και η 
Ορθόδοξη Εκκλησία ουδαμού τον μνημονεύει, το δε όνομά του 

απουσιάζει παντελώς σε σχολικά βιβλία Ιστορίας σε Ελλάδα και 
Ευρώπη. 
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θα λέγαμε σήμερα — ένας εκ των Οσμανιδών σουλτάνων αποφά-

σισε να αντιδράσει  με  εθνοκάθαρση  τού  Ελληνισμού  
4  και  αφα- 

 

 

4 Σο ελληνικό ομόαιμο των Μουσουλμάνων τής Θράκης, σε συνδυ-

ασμό με τη πολιτική ανεξιθρησκίας και πολιτικής ισοτιμίας που 
εξήγγειλε και άρχισε να εφαρμόζει στη Θράκη η υπό τον Ε. Βενιζέλο 
Ελληνική Κυβέρνηση στη δεκαετία τού 1910, τούς ώθησε να 
στηρίξουν την Ελλάδα ενθέρμως (και κατά τη συντριπτική τους 
πλειοψηφία) σε βάρος τής Βουλγαρίας στις κρίσιμες διαπραγμα-

τεύσεις για το μέλλον τής Θράκης αμέσως μετά τη λήξη τού Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ενδεικτικώς οι Έλληνες Μουσουλμάνοι τής 
Θράκης διεκήρυξαν (εις επήκοον των Μεγάλων Δυνάμεων) με 
επιστολές τους προς τον Έλληνα πρωθυπουργό και προς τον Γάλλο 
στρατηγό Franchet d' Esperey την 31 Δεκεμβρίου 1918:   

 

   “ Δίλαη αδύλαην ζηνπο ζπκπαηξηώηεο καο λα δήζνπλ ππό βνπιγαξηθή 
δηνίθεζε, δνζείζεο ηήο πιήξνπο εθ κέξνπο ησλ Βνπιγάξσλ, ειιείςεσο 
πλεύκαηνο αλεμηζξεζθίαο, ηηο θαηαπηέζεηο, θαη ηηο ζπρλέο θαηαρξήζεηο πνπ 
απάδνπλ σε ελα πνιηηηζκέλν έζλνο… Δπθηαίνλ ζα ήηαλ ν ειιεληθόο 
ζηξαηόο λα κεηείρε ζηελ θαηάιεςε [τής Θράκης], δνζέληνο όηη νη Έιιελεο 
πνπ βξίζθνληαη ζηε Θξάθε πθίζηαληαη ηηο ίδηεο θαηαπηέζεηο, θαη νη 
Έιιελεο ζπκπεξηεθέξζεζαλ πάληνηε κε πην θηιειεύζεξν ηξόπν […] θαη 
είλαη έλα έζλνο κε ην νπνίν κπνξνύκε πνιύ θαιά λα ζπλελλνεζνύκε θαη 
πνπ ζα κπνξνύζε λα καο πξνζηαηεύζεη από ηηο βνπιγαξηθέο θαηαπηέζεηο 
θαη θαηαρξήζεηο.” 

 

 Με πολυάριθμες τέτοιες επιστολές και διακηρύξεις, οι Έλληνες 
Μουσουλμάνοι τής Θράκης (συμπεριλαμβανομένων και των  Πομά-

κων) συνέβαλαν καθοριστικά στην ευτυχή για την Ελλάδα έκβαση 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι (1920), όπου οι Μεγάλες 
Δυνάμεις κατεκύρωσαν μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις την 
ενσωμάτωση τής Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα και όχι στη 

συνδιεκδικήτρια Βουλγαρία, παρά τις αντιρρήσεις πρωτευόντως των 
Η.Π.Α. και τής Ιταλίας και δευτερευόντως τής Γαλλίας. 
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νισμό τής Ορθοδόξου Φριστιανοσύνης, πώς άραγε θα αντιδρούσε 
ένας εκ των διαδόχων του όταν θα ευρίσκετο αντιμέτωπος με 
πανεθνικό πόλεμο των ραγιάδων κατά τής κραταιάς αυτοκρα-

τορίας; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ιστορικώς καταγε-

γραμμένη και διατυπώθηκε από τον τον ίδιο τον ουλτάνο 

Μαχμούτ Β΄ στο έγγραφο τής καταδίκης σε θάνατο τού Πατρι-
άρχου Γρηγορίου Ε ,́ όπου ρητώς ορίζεται ότι ως συνέπεια τής 
“επαναστάσεως” των ραγιάδων “αδύνατον να μη αφανισθή και 
πέση εις την οργήν τού Θεού όλον σχεδόν το έθνος των 
Ελλήνων, αν και εν αυτώ είναι και πολλοί αθώοι”, ότι ο Γρηγόριος 
Ε΄ είναι “ο αίτιος τού θεία βοηθεία επικειμένου παντελούς 

αφανισμού των αποπλανηθέντων ραγιάδων”, και επιπλέον ότι: 
 

 “ Δπεηδή παληαρόζελ εβεβαηώζεκελ πεξί ηήο πξνδνζίαο ηνπ, όρη 
κόλνλ εηο βιάβελ ηήο πςειήο Πύιεο αιιά θαη εηο όιεζξνλ απηνύ 

ηνύ έζλνπο ηνπ, αλάγθε ήην λα ιείςε ν άλζξσπνο νύηνο από ηνύ 
πξνζώπνπ ηήο γεο, θαη δηά ηνύην εθξεκάζζε πξνο ζσθξνληζκόλ 
ησλ άιισλ.” 

 

Ενδεχομένως ο αναγνώστης να παρατηρήσει ότι οι παραπάνω 
γενοκτονιακές απειλές περί “παντελούς αφανισμού” περιλαμ-

βάνοντο σε δικαστικό φιρμάνι (“γιαφτάς”), και όχι σε διπλω-

ματικό έγγραφο, δηλαδή πρωτίστως απευθύνοντο στο εσωτερικό 

τής αυτοκρατορίας (στους ραγιάδες), και ως εκ τούτου ίσως να 
αποσκοπούσαν μεν στον εκφοβισμό των “επαναστατημένων” 
Ελλήνων αλλά να μην εξέφραζαν και την πραγματική 
(“καλοκάγαθη”) Οσμανική προδιάθεση έναντι των ραγιάδων, στο 
γενικότερο μάλιστα πλαίσιο τής πάγιας (“αγαθοποιού”) πολυ-

πολιτισμικής εσωτερικής πολιτικής τής Πύλης. Μακάρι να ήταν 
έτσι… Δυστυχώς για τούς Έλληνες και την Ανθρωπότητα η Πύλη 
διεκήρυττε ρητά και απερίφραστα σε διεθνές επίπεδο, σε διπλω-

ματικά έγγραφα προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, το ότι θεωρούσε τη 
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γενοκτονία των Ελλήνων ως πραγματιστική επιλογή (“δίκαιη” και 
“εφικτή”) και ως μέγα “στρατηγικό” όπλο των Οσμανιδών για τη 

διασφάλιση τής εξουσίας τους. Ενδεικτικώς στο επίσημο 
17σέλιδο διάβημα τής Πύλης προς την κυβέρνηση τής Ρωσίας, 
που φέρει την υπογραφή τού αρχιβεζύρη τού ουλτάνου και 
απευθύνεται συγκεκριμένα προς τον Nesselrode, αρχιγραμμα-

τέα τού Σσάρου, με ημερομηνία 27 Ιουνίου 1821, δηλούνται 
μεταξύ των άλλων τα εξής: 

 

“ Γελ θηλείηαη εηο γεληθήλ επαλάζηαζηλ έζλνο εηκή δηά ηήο κπζηηθήο ή ηήο 
θαλεξάο πξνηξνπήο ησλ πξνθξίησλ απηνύ, ή ηνπιάρηζηνλ δηά ηήο 
ζπγθαηαζέζεσο απηώλ. Η Πύιε θαη όια ηα δίθαηα θαη όινπο ηνύο 
ηξόπνπο είρε λα εμνινζξεύζε όινλ ην γέλνο ησλ Ειιήλσλ· αιι’ 
εύζπιαγρλνο θαη ηόηε, θαζώο εθάλε πάληνηε, πξνο ην ππήθνόλ ηεο 
εμέδσθε δηαηαγήλ ειθύνπζα ηελ πξνζνρήλ ηνύ παηξηάξρνπ εηο ηελ 
θηλδπλώδε ζέζηλ όινπ ηνύ ειιεληθνύ γέλνπο θαη εηδνπνηνύζα, όηη, αλ 
νη Έιιελεο έκελαλ πηζηνί, δελ είραλ ηη λα θνβεζώζη δη’ όζα 
εζρεδίαζαλ θαη’ απηήο θαη δελ επξαγκαηνπνίεζαλ. ” 

 

Η γενοκτονιακή “ρητορεία” των Οσμανιδών σε ηγετικό επίπεδο, 
σε συνδυασμό με τις συστηματικές σφαγές χιλιάδων αμάχων 
Ελλήνων από τούς Σούρκους στους πρώτους μήνες τού απελευ-

θερωτικού αγώνα, αντί να τρομοκρατήσει τούς εμπόλεμους 
Έλληνες κατατρομοκράτησε την αυλή τού Σσάρου τής Ρωσίας 
και προσήγαγε τις Μεγάλες Δυνάμεις προ των ιστορικών  ευθυνών  

τους.  Ενδεικτικά, τρεις (3) μήνες  μετά  τον  απαγχονισμό τού 
Γρηγορίου Ε  ́ στην Κωνσταντινούπολη και την ταφή του στην 
Οδησσό, ο Σσάρος αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων (κατόπιν 
πάνδημης πίεσης από τον λαό, τον κλήρο, τούς αξιωματούχους 
και τον στρατό τής Ρωσίας) να απειλήσει με Ρωσοτουρκικό 
πόλεμο την Πύλη προς αποτροπή τού επαπειλουμένου ολοκαυ-

τώματος των Ελλήνων, όπως προσδιορίζεται ρητά στο τελεσίγρα-
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φο (προ πολέμου) 

5 που ο Stroganoff, πρέσβυς τής Ρωσίας στην 
Κωνσταντινούπολη, επέδωσε στην Πύλη την 6 Ιουλίου 1821:  

 

“ Ό,ηη πξν παληόο άιινπ εθνβείην ν απηνθξάησξ ήην κήπσο ε Πύιε 
εληζρύνπζα δηά ηήο δηαγσγήο ηεο ην επηρείξεκα ησλ πξνηαηηίσλ ηήο 
επαλαζηάζεσο, ελνκηκνπνίεη ηελ εμ αλάγθεο έλνπινλ αληίζηαζηλ εηο 
απνηξνπήλ ηνύ παληεινύο αθαληζκνύ ηνύ ειιεληθνύ ιανύ θαη ηήο 
ζξεζθείαο, ελ πξεζβεύεη. Οη θόβνη ηνύ απηνθξάηνξνο επξαγκαην-

πνηήζεζαλ.  

      Κίλδπλνη όρη νιηγώηεξνλ δεηλνί επείιεζαλ άιινηε  ηελ  Πύιελ   θαζ’ 
νπο κάιηζηα θαηξνύο εμσηεξηθνί πόιεκνη απεθαζίζησλ δεηλνηέξαλ ηελ 
ζέζηλ ηεο· θαη όκσο νπδέπνηε ελ ηε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία γεληθή 
πξνγξαθή έπεζελ επί νιόθιεξνλ έζλνο, νύηε ηόζνλ αλαηζρύλησο 
εμπβξίζζε ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία… Γελ είδελ άιινηε ε Δπξώπε 
ηεζιηκκέλε όινπο ηνύο πλεπκαηηθνύο θαη θνζκηθνύο πξντζηακέλνπο 
ρξηζηηαληθνύ έζλνπο, κάιηζηα ηνύο κεγάιαο ππεξεζίαο πξνζελεγθόληαο 
ηε νζσκαληθή Πύιε, απνζλήζθνληαο ππό ηελ ρείξα ηνύ δεκίνπ… 

      Πεξηηηόλ είλαη λα αλαθέξσκελ ηα ζνπιηαληθά δηαηάγκαηα ηα 
επηθπξνύληα ηα ιεγόκελα· βέβαηνλ θαηά δπζηπρίαλ είλαη, όηη ε Πύιε 

δελ θαηαδηώθεη κόλνλ ηνύο ηαξαρνπνηνύο θαη ηνύο νπαδνύο ησλ, αιιά 
όινλ  ην  ειιεληθόλ έζλνο, σο  θαη  απηάο  ηαο  πεγάο  ηήο  ππάξμεώο  ηνπ  

 

 

 5 Ο Σσάρος Αλέξανδρος Α΄, εμπνευστής και ιδρυτής τής Ιεράς 
υμμαχίας, δεν επιθυμούσε τον θρίαμβο των Ελλήνων στον 
απελευθερωτικό τους αγώνα, και έλεγε ότι “μεταξύ όλων των 
Ρώσων, είμαι ο μόνος, ο μη ασπαζόμενος τον ελληνικόν αγώνα”. 

Σαυτόχρονα όμως θεωρούσε (ως ηγέτης τής “Σρίτης Ρώμης” μετά 
την άλωση τής Πόλεως) ότι το ολοκαύτωμα των ομοδόξων του 
Ελλήνων ήταν πολιτιστικώς ανεπίτρεπτο στη Φριστιανική Ευρώπη 
και πολιτικώς αποσταθεροποιητικό στη Ρωσία, και επομένως 
αποτελούσε για τη Ρωσία αιτία πολέμου (casus beli) με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.  
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 θαη ηήο εθ λένπ παξαγσγήο ηνπ θαη αλαγθάδεη 
ηελ Υξηζηηαλνζύλελ λα εθιέμε έλ εθ ησλ       
δύν ή λα κε κέλε αθίλεηνο ζεαηήο ηήο 
εμνινζξεύζεσο ρξηζηηαληθνύ ιανύ, ή λα 
αλέρεηαη θαηάζηαζηλ πξαγκάησλ ηείλνπζαλ εηο 
δηαηάξαμηλ ηήο εηξήλεο, ελ εγόξαζε δηά ηόζσλ 
ζπζηώλ…  

      Αλ παξά ηελ πξνζδνθίαλ ηνπ [τού Σσάρου] 
ε ηνπξθηθή θπβέξλεζηο δείμε όηη πξάηηεη αύηε 
αλεπεξεάζησο [εκ προμελέτης] ηα πεξί σλ ν 
ιόγνο θαθά, δελ κέλεη ηόηε παξά λα εηδν-

πνηεζή από ηνύ λπλ όηη θαζίζηαηαη θαλεξά 
πνιέκηνο πξνο όινλ ηνλ ρξηζηηαληθόλ θόζκνλ, 

όηη λνκηκνπνηεί ηελ ηδίαλ ππεξάζπηζηλ ησλ 
Ειιήλσλ πνιεκνύλησλ εηο απνθπγήλ ηήο 
αθεύθηνπ θζνξάο ησλ… ” 

 

Εντούτοις η Τψηλή Πύλη, εκμεταλλευόμενη 

τις εμμονές τής Ιεράς υμμαχίας και τη 

συντηρητική-αντιπολεμική προδιάθεση (και 
την εξ αυτής αδράνεια) τού Σσάρου τής 
Ρωσίας, προέβη σε “πιλοτική” δοκιμή τού 
γενοκτονιακού της στρατηγικού όπλου στη 
Φίο το 1822, με 111.200 θύματα επί 
συνόλου 113.000 κατοίκων (Κεφ. 7.1, σελ. 
544-547) — δηλαδή σήμερα θα μπορούσαμε 
να θεωρήσουμε την Καταστροφή τής Χίου ως 
το αναλογικώς σύγχρονο αντίστοιχο τής 
έκρηξης τής ατομικής βόμβας στη Φιροσίμα  

— εκ των οποίων 23.000 σφαγέντες, 47.000 
ανδραποδισθέντες και 41.800 πρόσφυγες.     

ε   συμμαχία   μάλιστα   με   τον  Μωχάμεντ  

Ο Ιμππαήμ Παζάρ (απιζηεπά)  
με ηον παηέπα ηος  
Μωσάμενη Αλή Παζά (κένηπο)  
και ηον Γάλλο ζςνηαγμαηάπση  
Sève, μεηονομαζθένηα ζε  
οςλεϊμάν Παζά (δεξιά) 
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(Μεχμέτ) Αλή Πασά τής Αιγύπτου και τον υιό του  Ιμπραήμ,  ο  

ουλτάνος  αποφάσισε  να εφαρμόσει  το “επιτυχημένο” πρότυπο 

τής Καταστροφής τής Φίου επί ολοκλήρου τής Πελοποννήσου το 
1824, και έθεσε τότε σε άμεση εφαρμογή σχέδιο ολοκληρωτικής 
γενοκτονίας  των  Πελοποννησίων.  ύμφωνα  με  εκείνο  το  σχέδιο,   

ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός τής 
Πελοποννήσου θα “αντικαθίστατο” από  
Αιγυπτίους και Άραβες “αποίκους”, δηλαδή 
η Πελοπόννησος θα μετετρέπετο, ως εκ τού 
φυσικού της κάλλους, σε ευρωπαϊκή “όαση” 
των Αφρικανών προς τέρψιν των εν τη ερήμω 

φελάχων τής Αιγύπτου και τής Βαρβαρίας 
(Λιβύη, Αλγερία, Συνησία) και, ως εκ τής 
στρατηγικής της θέσεως, σε “προγεφύρωμα” 

των Αιγυπτίων και Αράβων στην Ευρώπη: 
σοι από τούς Έλληνες τής Πελοποννήσου 
δεν σφαγιάζοντο, θα εξανδραποδίζοντο, 
δηλαδή θα διαμετακομίζοντο στην Αφρική — 

όλοι πλην ηλικιωμένων, δηλαδή παιδιά, 
γυναίκες, και άνδρες σε παραγωγική ηλικία  

— και θα πωλούντο ως δούλοι σε Αιγυ-

πτίους, Άραβες, Αφρικανούς και Οθωμα-

νούς αφεντάδες.  
    Δηλαδή κατά την περίοδο εφαρμογής τού 
σχεδίου (1824-1827) ο Ιμπραήμ οραματίζετο 

ή μάλλον ορέγετο την Πελοπόννησο, όπως 
επίσης και ολόκληρη την Ελλάδα, ως 
προμηθεύτρια περιζήτητων (λευκών) δούλων 
και ήδη μέσα σε μία διετία (1826-1827)  

είχε  διαμετακομίσει βιαίως στην Αφρική 

15.000-20.000 Πελοποννησίους, τούς οποί-
ους  πώλησε  ως  δούλους  προς  χρηματοδό-  
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τηση τής γενοκτονιακής εκστρατείας του.  Ευτυχώς όμως, η 

“μέχρις  εσχάτων”  προάσπιση  τού Μωριά από τούς Έλληνες υπό 
την ακατάβλητη ηγεσία τού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, σε 
συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πολιτισμικά και γεωστρατηγικά 
αντανακλαστικά των Μεγάλων Δυνάμεων, επιβράδυνε την 
“εξαγωγή” Ελλήνων δούλων από  την  Πελοπόννησο  μέχρι  την  

τελική ήττα τού Ιμπραήμ και  των υπ’ αυτόν φελάχων.  
     Ιδού και η περί τούτων συγκλονιστική έγγραφη μαρτυρία 

(Δεκέμβριος 1826) τού Λόρδου Palmerston, ο οποίος διετέλεσε 
υπουργός πολέμου (1809-1828), υπουργός εξωτερικών (1830-

1841 και 1846-1851) και πρωθυπουργός (1855-1858 και 1859-

1865) τής Βρεταννίας: 
 

“ Τπελζύκηζα ζην ππνπξγείν όηη πξν δύν εηώλ [1825] ν Lieven καο είρε 
πιεξνθνξήζεη πεξί ηνύ ζθνπνύ ηνύ Ικπξαήκ λα αηρκαισηίζεη 
νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκόλ ηήο Ειιάδνο θαη λα απνηθίζεη ζε απηήλ 
Άξαβεο θαη Αηγππηίνπο.  

      Ο δε Canning [υπουργός εξωτερικών τής Βρεταννίας] ηόηε έιαβε 
ην πξάγκα θαηάθαξδα, θαη εγξάθε επηζηνιή [πιθανώς από τον ίδιο 

τον Canning] πνπ ππεγξάθε από ηνλ Bathurst, θαη δηέηαζζε ηνλ Adam 

[Αρμοστή των Ιονίων νήσων] λα κελύζεη πξνο ηνλ Ικπξαήκ θαη λα ηνύ 
ζπζηήζεη λα απνθεξύμεη ην ελ ιόγσ ζρέδηόλ ηνπ, θαη λα ηνλ εηδνπνήζεη 
όηη  ζα αληηηαρζνύκε δηά ηήο βίαο ελαληίνλ ηήο εθηειέζεώο ηνπ. Έληνλε 
δε παξάζηαζε έγηλε θαη ζηελ Πύιε πεξί ηνύηνπ…  

      Από ηόηε πνπ νη Αηγύπηηνη εηζέβαιαλ ζηελ Διιάδα, ζπλήζηζαλ λα 
ζεσξνύλ ηνλ ιαόλ απηήο σο πεγή πξνκεζείαο ζθιάβσλ. ε όιεο ηηο 
ζπκπινθέο ή πνιηνξθίεο, θάζε ζηξαηηώηεο ειάκβαλελ σο ηδηνθηεζία 
ηνπ όζνπο άλδξεο ή γπλαηθόπαηδα κπνξνύζε λα ζπιιάβεη. Κάπνηε 
ηέηνηνη αηρκάισηνη απεζηέιινλην ζηελ Αιεμάλδξεηα πξνο πώιεζε. 
Αιι’ εζράησο έξρνληαλ πινία δνπιεκπόξσλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη 
ηνύο αγόξαδαλ επηηνπίσο, κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν όπσο πσινύληαη 
νη ίππνη ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ηνύ Horncastle. Ο αξηζκόο απηώλ πνπ 
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ζπλειήθζεζαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν αλέξρεηαη ζε 15.000 έσο 20.000. Οη 
γπλαίθεο εηίζελην ζηα ραξέκηα, νη άλδξεο ππεβάιινλην ζηηο θνπηαζηη-
θώηεξεο εξγαζίεο, όζα δε παηδηά δελ εθξαηνύλην δηά ρεηξόηεξε ρξήζε, 
εζηέιινλην ζηε κεγάιε ζρνιή ηνύ Καΐξνπ, γηα λα αλαηξαθνύλ εθεί σο 
Μνπζνπικάλνη.” 

 

Σο πόσο θανάσιμο κίνδυνο διέτρεξε ο ελληνισμός τής Πελο-

ποννήσου από τον Ιμπραήμ καταδεικνύεται και από τη μαζική 
μεταφορά (δια θαλάσσης) 5.500-6.000 γυναικοπαίδων τής Πελο-

ποννήσου στα σκλαβοπάζαρα τής Αφρικής “κάτω από τη μύτη” 
τού συμμαχικού στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων μετά την ήττα 

τού Ιμπραήμ στη Ναυμαχία τού Ναυαρίνου, μετά δηλαδή την 
καταστροφή τού στόλου των Αιγυπτίων! ύμφωνα με τον Λόρδο 
Palmerston: 

 

“ Όηαλ ήιζε γηα πξώηε θνξά ε είδεζε όηη ζηόινο από 40 πινία [εκ των 
οποίων τα 17 εισέπλευσαν στο Ναυαρίνο μετά τη ναυμαχία] 

αλερώξεζε από εθεί κεηαθέξσλ 6.000 αηρκαιώηνπο, θαη όηη απηό έγηλε 
κεηά ηελ θαπρεζηνινγία ηνύ Codrington όηη εμαθάληζε όινλ ηνλ 
ηνπξθηθό ζηόιν, θαη κεηά ηηο δηαηαγέο πνπ εζηάιεζαλ ζηνλ Codrington 

λα εκπνδίζεη όιεο ηηο ζαιάζζηεο κεηαθηλήζεηο απηνύ ηνύ είδνπο, όηαλ 
ήιζε ε είδεζε, επέζπξα ηελ πξνζνρή ηνύ ππνπξγείνπ επί ηνύ πξάγκα-

ηνο, πξνβάιισλ όηη ζα ήηαλ θειίδα επί ηήο εζληθήο καο ππνιήςεσο 

αλ δελ παζρίδακελ λα απειεπζεξώζνπκε ηα δπζηπρή εθείλα όληα.” 

 

Οι εμπόλεμοι Έλληνες είχαν πλήρη επίγνωση τού γενοκτονιακού 
φάσματος που αντιμετώπιζαν. Η Κολοκοτρωνέικη ιστορική 
κραυγή “φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους” αντανα-

κλούσε την επίγνωση ότι οι προσκυνημένοι θα κατέληγαν δούλοι 
στα σκλαβοπάζαρα τής Αφρικής και τής Μέσης Ανατολής: υν-

διαλλαγή ή συμβιβασμός με δουλεμπόρους και “προσκύνηση” 
των Ελλήνων στον “αρχιδουλέμπορο” Ιμπραήμ και στον πατέρα 
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του (Μεχμέτ Αλή τής Αιγύπτου), δηλαδή παράδοση των ηρωϊκώς 

μαχομένων Ελλήνων σε δουλεμπορευομένους αφεντάδες (Αιγύ-

πτιους, Άραβες, Αφρικανούς), δεν αποτελούσαν επιλογή.  

    Ενδεικτικά, στο περιβόητο έγγραφο τής 24 Ιουλίου 1825 διά 
τού οποίου η ηγεσία των Ελλήνων επιζητούσε την προστασία τής 
Βρεταννίας (δηλαδή, σε πρώτη ανάγνωση, την αυτονόμηση τής 
Ελλάδος ως προτεκτοράτου τής Βρεταννίας) διετυπώνετο ρητά 
και έκτοτε αντηχεί στην αιωνιότητα ο πραγματικός λόγος εκείνης 

τής δραματικής εθνικής έκκλησης: 
  

“ Οη Έιιελεο εηο ηνηαύηελ γελλαίαλ κάρελ ή πξέπεη λα εθβώζηλ από 

ηαύηελ ληθεηαί, ή ζέινπλ είζζαη ηειείσο αθαληζκέλνη, επεηδή νπδέλ 
κέζνλ πθίζηαηαη ην νπνίνλ λα δύλαηαη λα ηνύο απνζπάζε από ηαύηελ 
ηελ απόθαζηλ ήηηο ήδε θαηήληεζελ από ηελ θνξάλ ηνύ πνιέκνπ θαη 
ηνύ ρξόλνπ άθεπθηνο. ” 

 

Πολλοί ιστορικοί και ιστοριογράφοι, μη κατανοούντες ή και 
αγνοούντες τη βαρύτητα τής τότε εξελισσόμενης τραγωδίας των 
Ελλήνων, δηλαδή τού ολοκαυτώματος τού Ελληνισμού και τής 
Ορθοδοξίας, έχουν τοποθετηθεί κριτικά απέναντι σε εκείνο το 
έγγραφο, χαρακτηρίζοντάς το ως μειοδοτική πράξη (δήθεν)  
“υποτέλειας” των Ελλήνων (έναντι τής Βρεταννίας) ή και ως 
(δήθεν) “προδοσία” τού εθνικού προτάγματος τού απελευθερω-

τικού αγώνα (για ανεξαρτησία και όχι υποτελή αυτονομία). Και 
μάλιστα παρατηρούν (επιπολαίως) ότι εκ των πραγμάτων δεν ήτο 
αναγκαίο εκείνο το έγγραφο δεδομένου ότι οι εμπόλεμοι Έλλη-

νες μετά από μερικά χρόνια πέτυχαν πλήρως να πραγματο-

ποιήσουν τον μαξιμαλιστικό τους στόχο, που ήταν η αναγνώριση 

τής Ελλάδος ως ανεξάρτητης (και όχι αυτόνομης) Πολιτείας από 
τις Μεγάλες Δυνάμεις (1830) και από την ίδια την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία (1833). την πραγματικότητα όμως, εκείνο το 
αίτημα των εμπολέμων Ελλήνων προς την κυβέρνηση τής 
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Βρεταννίας αποτελούσε έκκληση απόγνωσης και ταυτόχρονα 
αναγκαίο στρατηγικό ελιγμό για ενεργό εμπλοκή τής Βρεταννίας 
(με τον στόλο της) προς αποτροπή ή έστω επιβράδυνση τής 
εθνοκάθαρσης τής Πελοποννήσου από τα “δουλεμπορικά” 
στρατεύματα τού Ιμπραήμ. Οι Αιγύπτιοι και οι λοιποί εισβολείς 
από τη Βαρβαρία θα ηττώντο εν τέλει από τούς Έλληνες, αλλά 
στο μεταξύ η ελληνική ηγεσία είχε πρωταρχικό μέλημα και ιερή 
υποχρέωση να πράξει άμεσα ό,τι ήταν αναγκαίο ώστε να κερδίσει 
κρίσιμο χρόνο για να παραμείνουν οι Πελοποννήσιοι στον Μωριά, 

οι τερεοελλαδίτες στη Ρούμελη και οι Αιγαιοπελαγίτες στα 

νησιά τους, μέχρι την ώρα τής τελικής νίκης στον μακροχρόνιο 

(υπερδεκαετή) αγώνα (1821-1833). Κάτω από εκείνες τις 
γενοκτονιακές συνθήκες οι ηγέτες των Ελλήνων (Κολοκοτρώνης, 
Μιαούλης κ.τ.λ.) υπέγραψαν εκείνο το έγγραφο, που συνέβαλε 
καταλυτικά στην ευόδωση τού απελευθερωτικού αγώνα. 
 

2.1.  Αντιγενοκτονιακοί παράγοντες 

 

Από την παραπάνω σκιαγράφηση τού γενοκτονιακού κινδύνου 
που επεκρέματο υπεράνω των κεφαλών των Ελλήνων ραγιάδων, 
προκύπτουν τα μεγάλα ερωτήματα, τα στρατηγικά διλήμματα 
που η ηγεσία των Ελλήνων αντιμετώπιζε στις παραμονές τού 
Πολέμου τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Σι νόημα θα είχε ο εθνο-

απελευθερωτικός αγώνας, ακόμα και αν κατέληγε στην ανεξαρτη-

σία ενός γεωγραφικού τμήματος τού Ελληνισμού, σε περίπτωση 
που ο υπόλοιπος Ελληνισμός αφανίζετο από την εκδικητική 
μανία των Οσμανιδών; Και, ακόμα χειρότερα, τι νόημα θα είχε 
εκείνος ο αγώνας σε περίπτωση που οι Έλληνες ηττώντο στα 
πεδία των μαχών, και ως αντίποινα οι Οσμανίδες επικυρίαρχοι 
αφάνιζαν ολόκληρο τον Ελληνισμό; Θα αξιολογείτο άραγε τότε η 
“Επανάσταση τού 1821” ως προϊόν πατριωτικού ηρωϊσμού, ή ως 
πράξη συλλογικής αφροσύνης που θα είχε καταλήξει στο 
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ολοκαύτωμα τού ιστορικού γένους των Ελλήνων; Από την άλλη 
πλευρά, εάν οι Έλληνες αδρανούσαν και παρέμεναν ραγιάδες, 

τότε κινδύνευαν να αφανισθούν ολοκληρωτικά στο μέλλον ούτως 
ή άλλως, όπως είχε προειδοποιήσει ο Κοραής (σελ. 8). Εάν 
επομένως ο απελευθερωτικός αγώνας των ραγιάδων αποτελούσε 
τον μονόδρομο τής εθνικής, πολιτισμικής και βιολογικής 
σωτηρίας τους — ώστε να μην έχουν την “τύχη” των Ινδιάνων των 
Η.Π.Α. (1776-1880) ή των Αρμενίων τής Ανατολίας (1915), ή των 
Εβραίων τής Ευρώπης (1942-1945)  — τότε πώς θα έπρεπε να 
διεξαχθεί ο Πόλεμος τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας ώστε να 
περιορισθούν τα γενοκτονιακά αντίποινα των βαρβάρων Οσμανι-
δών, δηλαδή (σε σύγχρονη ορολογία) πώς θα έπρεπε οι εμπόλε-
μοι Έλληνες να διαχειρισθούν τον “γενοκτονιακό κίνδυνο”;   
     Η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα θα μπορούσε να δοθεί 
μόνο στο πλαίσιο των αντιγενοκτονιακών “αντισταθμισμάτων” ή 
“αντιμέτρων” που συνδυαστικώς απέτρεπαν (αν όχι ολικώς, 
τουλάχιστον εν μέρει ) τούς Οσμανίδες από το να εισέλθουν και 
αυτοί στο γενοκτονιακό φρενοκομείο τής Παγκόσμιας Ιστορίας. 
Σα εν λόγω αντισταθμίσματα ήσαν (α) οι αντιγενοκτονιακοί όροι 
σε διεθνείς συνθήκες που θεωρητικώς δέσμευαν την Πύλη έναντι 
των Μεγάλων Δυνάμεων (κυρίως τής Αυστρίας, Γαλλίας και 
Ρωσίας), στο πλαίσιο μάλιστα τής Χριστιανικής αλληλεγγύης 
όλων των ευρωπαϊκών λαών για τούς χειμαζόμενους υπόδουλους 
Φριστιανούς τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, (β) το Πατριαρχείο 

τής Κωνσταντινουπόλεως, (γ) η Ισλαμική θρησκεία. Λόγω τής 
σημασίας εκείνων των τριών παραγόντων στην επιβίωση τού 
Ελληνισμού και τής Ορθοδοξίας επί τέσσερις αιώνες, κάτω από 
τη γενοκτονιακή δαμόκλειο σπάθη τής Δυναστείας των 
Οσμανιδών καθ’ όλη τη διάρκεια τής Σουρκοκρατίας, είναι 
επιστημονικώς σκόπιμη η περαιτέρω ανάλυση κάθε ενός παρά-

γοντα ξεχωριστά, όπως παρατίθεται συνοπτικά στη συνέχεια 
(Κεφ. 2.1.α - 2.1.γ). 
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2.1.α.   Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις 

 

Πολλά οφείλει η Ευρώπη στην Αυστρία. Οι Αυστριακοί είναι 
αυτοί που κατενίκησαν τα οθωμανικά στρατεύματα πρό των 
τειχών τής Βιέννης το 1529 και το 1683, και περιόρισαν έκτοτε 
τις ευρωπαϊκές ορέξεις των Οσμανιδών εντός των ορίων (και όχι 
πέραν) τής βαλκανικής χερσονήσου. Επιπλέον οι Αυστριακοί 
είναι αυτοί που πρώτοι κατενόησαν τη σημασία των διατρεξάντων 
στην Οσμανική αυλή στη δεύτερη δεκαετία τού 16ου αιώνα, 
δηλαδή οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν τον μέγα κίνδυνο 
ολοκαυτώματος τής κατά την Ανατολή Φριστιανοσύνης, και ως εκ 
τούτου οι πρώτοι που αισθάνθηκαν την επιτακτική ανάγκη να 
συμπεριλάβουν αντιγενοκτονιακούς όρους σε διεθνείς συνθήκες 
ειρήνης που συνήψαν με την Οσμανική Δυναστεία: Με τη 
συνθήκη τού Κάρλοβιτς (1699) οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να 
αυτοδεσμευθούν έναντι τής Αυστρίας (και εμμέσως έναντι των 
Ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων) ότι θα σέβονταν και θα 
προστάτευαν τα θρησκευτικά και ανθρώπινα δικαιώματα των 
Ρωμαιοκαθολικών Ελλήνων, Αλβανών και Αρμενίων εντός τής 
επικρατείας της, όπως επίσης και το δικαίωμα των Ρωμαιοκαθο-

λικών Φριστιανών να επισκέπτονται την Ιερουσαλήμ ως προσκυ-

νητές στους Αγίους Σόπους. Ο ρόλος τής Αυστρίας ως προστά-

τιδος των Ρωμαιοκαθολικών πληθυσμών τής Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας επιβεβαιώθηκε και στις δύο άλλες μείζονες συνθήκες 
μεταξύ τής Αυστρίας και των Οσμανιδών, ήτοι στις συνθήκες τού 
Πασσάροβιτζ (1718) και Βελιγραδίου (1739). την πράξη 
εκείνο το πλέγμα συνθηκών προστάτευε τούς Ρωμαιοκαθο-

λικούς Έλληνες των Κυκλάδων (κυρίως στην Άνδρο, Μήλο, Νάξο, 
Σήνο, αντορίνη και ύρο) αλλά προφανώς δεν προστάτευε και 
τούς Ορθόδοξους Φριστιανούς (δηλαδή την πλειονότητα των 
Ελλήνων). Περί τής μελλοντικής τύχης των τελευταίων οι Οσμα-

νίδες επιφυλάσσοντο, δηλαδή διατηρούσαν, ως στρατηγική επι-
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λογή, το δικαίωμα ολικού αφανισμού των Ελληνοφώνων 
Ορθοδόξων ραγιάδων. Ενδεικτικώς στο άρθρο 11 τής συνθήκης 
τού Πασσάροβιτς — που συνήφθηκε μεταξύ Αυστρίας, Βενετίας 
και τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τη μεσολάβηση τής 
Μεγάλης Βρεταννίας και τής Ολλανδίας  —  διατυπώνεται σαφώς, 
και μάλιστα με διαφορετικούς (πλάγιους) χαρακτήρες, ότι η 
προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων από τούς Οσμανίδες, υπό 
την εγγύηση τής Αυστρίας, αφορούσε τούς Ρωμαιοκαθολικούς 
Φριστιανούς και μόνον, επί λέξει ως εξής: 
 

“ 11. Όζνλ αθνξά ζηνπο Κιεξηθνύο θαη ζηελ Άζθεζε ησλ 
ζξεζθεπηηθώλ θαζεθόλησλ, ζύκθσλα κε ηελ ηεξνηειεζηία ηήο 
Ρωμαϊκής Καθολικής Δθθιεζίαο ηήο Υξηζηηαληθήο Θξεζθείαο […], 
νη αλαθεξζέληεο Κιεξηθνί δύλαληαη λα επηζθεπάδνπλ ηνύο Νανύο 
ηνπο θαη λα αζθνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο θαζήθνληα όπσο θαη θαηά 
ην παξειζόλ. Καη δελ ζα είλαη λόκηκν γηα νπνηαδήπνηε άηνκα λα 
απαηηνύλ ρξήκαηα ή λα παξαβιάπηνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηνύο 
αλαθεξζέληεο Κιεξηθνύο...” 

 

ε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί το πόσο δύσκολο, σχεδόν 
αδύνατον, είναι για μία αυτοκρατορία να αποδεχθεί να συμπερι-
ληφθούν σε διεθνείς συμβάσεις τέτοιοι δεσμευτικοί όροι, που 
αφορούν εσωτερικά της ζητήματα. Ειδικά μάλιστα όταν η 
αυτοκρατορία έχει γενοκτονιακή προδιάθεση (έστω και ως 
στρατηγική “επιλογή”), η έγγραφη διατύπωση (σε κείμενο 
διεθνούς συνθήκης) τού δικαιώματος παρέμβασης ξένων δυνά-

μεων στην άσκηση τής (εσωτερικής της) εξουσίας επί των 
υπηκόων της είναι βαρύτατα προσβλητική ή και υβριστική, 
αφού υπονοεί ότι η άρχουσα τάξη της είναι επικίνδυνη αφ’ 
εαυτής, και μάλιστα γενοκτονιακά επικίνδυνη, έναντι των 
υπηκόων της. Άς αναρωτηθεί ο αναγνώστης κατά πόσον θα ήταν 
δυνατόν ο Φίτλερ να υπογράψει μία τέτοια διεθνή συνθήκη, ως 
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ηγέτης τού “Σρίτου Ράιχ”, για την προστασία των Εβραίων από 
ξένη δύναμη, ή ο Andrew Jackson να συζητήσει κάν παρόμοια 
διεθνή συνθήκη, ως 7ος Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1829-1837), για 
την προστασία των γηγενών Ινδιάνων από ξένη δύναμη.  
     Επομένως άς μη σπεύσει ο αναγνώστης να κρίνει αρνητικά 
τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, παρότι αυτές τότε, ενώ επέδειξαν την 
προσήκουσα επιμέλεια για την προστασία των Ρωμαιοκαθολικών 
υπηκόων τού ουλτάνου σε εκείνο το πλέγμα των διεθνών 
συμβάσεων, άφησαν εντελώς ακάλυπτους τούς περισσότερους 
Έλληνες: Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις δεν συμπεριέλαβαν τούς 

Ορθοδόξους Φριστιανούς σε εκείνες τις συμβάσεις, ειδικά στη 
σύμβαση τού Πασσάροβιτς, διότι απλούστατα δεν μπορούσαν. 

υγκεκριμένα, οι Αυστριακοί είχαν νικήσει τούς Οθωμανούς στη 
βόρεια Βαλκανική και τούς είχαν οριστικώς ανασχέσει στην 
κεντρική Ευρώπη, αλλά οι Ενετοί (με τούς οποίους συμμάχησαν 
και συμπολέμησαν οι Έλληνες) είχαν ηττηθεί στο Αιγαίο, στη 
Ρούμελη και στην Πελοπόννησο. Ψς διαπραγματευτικό 
αποτέλεσμα, με τη συνθήκη τού Πασσάροβιτς η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία διατηρούσε το απόλυτο δικαίωμα αφανισμού των 
Ορθοδόξων Ελλήνων, παρότι οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν δη-

μιουργήσει το πρώτο νομικό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο για 
προστασία διά συνθήκης πληθυσμού μιας χώρας από άλλη (ξένη 
ή και εχθρική) χώρα. Η αξιοποίηση εκείνου τού προηγούμενου, 
ώστε η προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων να επεκταθεί 
αργότερα σε όλους τούς Φριστιανούς τής αυτοκρατορίας, 
προκειμένου να καλύψει επιτέλους όλους τούς Έλληνες, 
προϋπέθετε τον εξαναγκασμό προς τούτο των Οσμανιδών διά 
νέου μείζονος πολέμου. Και πράγματι τον πόλεμο εκείνο τον 
διεξήγαγε η Ρωσία   — σε συμμαχία με τη Μεγάλη Βρεταννία   — 

κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί επτά χρόνια (1768-

1774), με αποτέλεσμα τη (λυτρωτική για τούς Έλληνες) συνθήκη 

τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (21 Ιουλίου 1774), που όριζε 
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εμμέσως τη Ρωσία ως προστάτιδα Δύναμη των ομοδόξων της 
(Ορθοδόξων) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.  
     Η συνθήκη τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή αποτελεί σταθμό 
στην ιστορία τού Ελληνισμού: Από το 1774 το πλέγμα των 
διεθνών συμβάσεων προστάτευε πλέον όλους τούς Έλληνες από 
τον κίνδυνο γενοκτονίας, και επομένως εγγυάτο τη συνέχεια τού 
Ελληνισμού. Από εκείνο το σωτήριο έτος η χρήση τού 
τρομακτικού Οσμανικού “στρατηγικού όπλου” τής κατά Κοραή 
οθωμανικής “φονοκτονίας όλων ομού των Γραικών” ούτε αυτο-

νόητη ούτε και εύκολη ήταν πλέον — όπως και σήμερα δεν είναι 
ασφαλής η χρήση τού πυρηνικού οπλοστασίου μιας χώρας  — 

αφού οι Μεγάλες Δυνάμεις ενδεχομένως θα αντέπρατταν με 
ολοκληρωτικό συμμαχικό πόλεμο που θα επέφερε τη διάλυση 

τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως από το 1774 ανοίγει 
ο δρόμος τής διανοητικής και υλικής προετοιμασίας των 
Ελλήνων που θα τούς απομάκρυνε από το τέλμα τής ασιατικής 
βαρβαρότητας και θα τούς οδηγούσε με σχετική ασφάλεια πλέον 
(όσον αφορά στον κίνδυνο γενοκτονίας τους) στον Ευρωπαϊκό 
Κόσμο των πολιτισμένων εθνών. 
     Επιπροσθέτως των διασφαλίσεων μέσω διεθνών συνθηκών, η 
περίοδος 1699-1774, δηλαδή από τη συνθήκη τού Κάρλοβιτζ 
μέχρι τη συνθήκη τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, απέβη ευεργε-

τική για την Ελλάδα και από μία άλλη εξ ίσου σημαντική 
άποψη: ε εκείνα τα 75 χρόνια, μέσα από την αγριότητα των 
ευρωπαϊκών πολέμων κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
σφυρηλατήθηκε η Φριστιανική αλληλεγγύη των Ευρωπαίων 
ανεξαρτήτως δόγματος. Είναι ενδεικτικό ότι στο μνημονευθέν 
τελεσίγραφο (προ πολέμου) τής Ρωσίας προς την Πύλη             
(6 Ιουλίου 1821), γίνεται αναφορά τόσον στους όρους τής 
συνθήκης τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, όσον και στην ευρύτερη 
σιωπηρά αλληλεγγύη των Φριστιανών Ευρωπαίων έναντι των 
Φριστιανών Ελλήνων:   
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“ Πεπεηζκέλε ε Ρσζία όηη αη αμηώζεηο ηεο είλαη δίθαηαη, θαη βεβαία όηη 
έπεηζελ όινπο ηνύο ζπκκάρνπο ηεο πεξί ηήο εηιηθξηλείαο ησλ ζθνπώλ 

ηεο δελ εζέιεζε κέρξη ηνύδε, πξνζεκέλε ηελ ππεξάζπηζηλ ηνύ γεληθνύ 
ζπκθέξνληνο, λα αλαθέξε ηαο πξνο απηήλ ηδηαηηέξαο ππνρξεώζεηο ηήο 
Πύιεο, εθ’ σλ εδύλαην λα ζηεξίμε ηα θαη’ απηήο θηλήκαηα. Δηο απηήλ 
όκσο απέθεηην λα επηθαιεζζή ηνύο όξνπο ηήο ζπλζήθεο ηνύ 
Κηνπηζνύθ-Κατλαξηδή, θαη ην εληεύζελ θεθηεκέλνλ δηθαίσκα ηήο 
πξνζηαζίαο ηήο ειιεληθήο ζξεζθείαο θαζ’ όιελ ηελ ηνπξθηθήλ 
επηθξάηεηαλ. Αιι’ ε Ρσζζία ζέιεη ηελ ζήκεξνλ λα ειθύζε όιελ ηελ 
πξνζνρήλ ηήο Πύιεο εηο παξαηεξήζεηο πςεινηέξαο θύζεσο, 

παξαηεξήζεηο επί ησλ ακνηβαίσλ ππνρξεώζεσλ όισλ ησλ 
ρξηζηηαληθώλ Δπλάκεσλ πξνο δηαηήξεζηλ ηήο πξνο αιιήιαο ελώζεσο 
θαη εηιηθξηλείαο. Οη ρξηζηηαλνί κνλάξραη δελ δύλαληαη λα παξαβιέςσζη 
ηαο ύβξεηο, αο ππέζηε ε πίζηηο ησλ, αλ δελ δνζή πάλδεκνο 
ηθαλνπνίεζηο. Δπίζεκα έγγξαθα θαηαδηθάδνπλ εηο πνηλάο θαη εηο 
ζάλαηνλ ιαόλ πξνζηαηεπζέληα κέρξη ηήο ζήκεξνλ ππό ξεηώλ 
ζπλζεθώλ θαη ππό ηνύ ζησπεξνύ κελ αιι’ αλαπνθεύθηνπ ζεβαζκνύ 
πξνο ηνύο άιινπο ιανύο ηήο Επξώπεο.” 

 

Ήδη από τούς Ναπολεοντείους πολέμους, η Γαλλία άρχισε να 
υποκαθιστά την Αυστρία ως η πρωταρχική προστάτιδα των 
Ρωμαιοκαθολικών Ελλήνων. Δηλαδή στο τέλος τού 18ου αιώνα 
όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις, με τον έναν ή άλλο τρόπο, ενεπλέ-
κοντο ως εγγυητές, άλλη περισσότερο και άλλη λιγότερο, τής 
ιστορικής συνεχείας τού Ελληνισμού. Σο τρομακτικό φάσμα τής 
“Οσμανικής φονοκτονίας των Ελλήνων” είχε πλέον αρχίσει να 
απομακρύνεται (όχι όμως και να μην υφίσταται) από την οθω-

μανική επικράτεια. Και όλη εκείνη η διαδικασία αντιγενοκτονια-

κής προάσπισης τού Ελληνισμού άρχισε με την αυστριακή 
προστασία των ολίγων Ελλήνων Καθολικών με τη συνθήκη τού 
Κάρλοβιτζ το 1699. ημειωτέον ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων 
Καθολικών δεν υπερέβαινε τούς 16.000 το 1821  (τούς οποίους, 
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φερ’ ειπείν, ακόμα και άν οι Έλληνες δεν τούς είχαν, έπρεπε για 
λόγους στρατηγικής σκοπιμότητας να τούς “δημιουργήσουν”). 
Τπ’ αυτή την άποψη, η συμβολή των Ελλήνων Ρωμαιοκαθολικών 
στην προετοιμασία τού απελευθερωτικού πολέμου ήταν καθο-

ριστικής σημασίας, όσον αφορά στις στρατηγικές προϋποθέσεις 
για την τελική ευόδωση τού αγώνα: Είναι προφανές ότι η 
κορυφαία από εκείνες τις στρατηγικές προϋποθέσεις ήταν η 
αντιγενοκτονιακή περιχαράκωση τού Ελληνισμού.  

 

2.1.β.   Σο Οικουμενικό Πατριαρχείο 

 

Από την Πατριαρχία τού Θεολήπτου Α΄ (1514-1519) το Υανάρι 
συνειδητοποίησε κατά βιωματικό τρόπο τον τρομακτικό γενο-

κτονιακό κίνδυνο που επεκρέματο υπεράνω τού υπόδουλου 
Ελληνισμού και τής  Ορθοδοξίας. Διότι ναι μεν η γενοκτονιακή 
απόφαση τού ουλτάνου ελήμ Α΄ για τον αφανισμό τού 
πανάρχαιου πολιτισμού των ραγιάδων — μέσω βιαίου εξισλαμι-
σμού και συνεπώς εκτουρκισμού των περισσοτέρων εξ αυτών και 
σφαγή των υπολοίπων — δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, πλην 
όμως και η περί τούτου Οσμανική προδιάθεση εκδηλώθηκε, και 
το σχέδιο γενοκτονίας καταστρώθηκε, και η “δοκιμαστική” φάση 

τού σχεδίου εφαρμόσθηκε, και μάλιστα με απόλυτη “επιτυχία” 
(στη Θράκη), και η απόφαση τού ουλτάνου λήφθηκε, και 
μάλιστα γνωστοποιήθηκε στους ανώτατους αξιωματούχους τής 
Τψηλής Πύλης. Για τα εκατομμύρια των υποδούλων Έλλήνων ο 
βίαιος εξισλαμισμός τής Θράκης είτε πέρασε απαρατήρητος   
είτε θεωρήθηκε ως μεμονωμένη εξουσιαστική επιβολή με 
περιορισμένη σημασία (εντοπισμένη τοπικά στη Θράκη), δηλαδή 
ως κάτι που μάλλον δεν τούς αφορούσε ως σύνολο: Δεν έχει 
βρεθεί ούτε ένα έγγραφο λαϊκού Έλληνα στον Μωριά, στη 
Ρούμελη ή στην Ανατολία, που να αναφέρεται στη γενοκτονιακή 
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απόφαση τού ελήμ Α .́ Η ηγεσία τής Ορθοδοξίας όμως γνώριζε 
επακριβώς τι είχε συμβεί το 1518-1519, διότι αμέσως μετά τον 
εξισλαμισμό τής Θράκης λογική σειρά είχε η κεφαλή (το ίδιο το 
Πατριαρχείο) τής υπό κατάργηση Εκκλησίας. Έκτοτε επομένως 
το Πατριαρχείο  θα  βάδιζε  επί  302  χρόνια  τον  μοναχικό  

6 

Γολγοθά τής επίγνωσης τού γενοκτονιακού κινδύνου, και θα ήρε 
μόνο του το κολοσσιαίο βάρος τού δικού του σταυρού, που 
συνίστατο  στην  τεράστια  εθνική  και  θρησκευτική  ευθύνη  για  την 
αποτροπή τής Οσμανικής φονοκτονίας τού Ελληνισμού και τής 
Ορθοδοξίας, μέχρι την άγια ώρα τής ανάστασης τού Γένους. 
Προς τον σκοπό εκείνο το Πατριαρχείο ακολούθησε επί αιώνες 
μία πολιτική που είχε ως βασικούς πυλώνες τον Ευαγγελικό 
Λόγο και τα διεθνή ερείσματα τού Πατριαρχείου, όπως συνοπτικά 
αναλύονται στη συνέχεια: 
 

Ευαγγελικός Λόγος. Σο Πατριαρχείο και η Εκκλησία, σε 
συνεργασία  με  την  Ισλαμική  ιεραρχία,  όπως  επίσης  και  με  τον 
κλήρο άλλων δογμάτων (Εβραίων, Καθολικών, Προτεσταντών), 
κατέβαλλε επί αιώνες μία άοκνη προσπάθεια πνευματικής και 
πολιτισμικής προαγωγής τής Οσμανικής Δυναστείας δίνοντας, 
πρώτο το Πατριαρχείο, το παράδειγμα ανεκτικότητας  και  ειρηνι- 
κής συνύπαρξης και μάλιστα με αυθεντικά Ευαγγελικό 
(“αντιγενοκτονιακό”) λόγο.   

  

 

 6  Σα τεκταιθέντα στην Αυλή τού ελήμ Α΄ δεν ήσαν γνωστοποιήσιμα 
στο Φριστεπώνυμο Πλήρωμα: Η διάδοση (και συνεπώς εμπέδωση) 
των Οσμανικών “ιδεών” περί μαζικής φονοκτονίας, τούς μεν 
Έλληνες θα τρομοκρατούσε και μάλλον θα τούς ωθούσε σε 
απονενοημένες και πρόωρες (δηλαδή αποτυχημένες) εξεγέρσεις, το 
δε Οσμανικό γενοκτονιακό θηρίο μάλλον θα το εξερέθιζε ακόμη 

περισσότερο. 
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Ψς παράδειγμα, επί Πατριαρχίας τού Μητροφάνους Γ΄, 
ορισμένοι Φριστιανοί στην Ενετοκρατούμενη τότε Κρήτη άρχισαν 
το 1567 να διώκουν τούς Εβραίους συντοπίτες τους, άλλοτε μεν 
συκοφαντούντες τους στις Ενετικές αρχές τής νήσου, άλλοτε δε 
καταδιώκοντάς τους και κακοποιώντας τους ακόμα και μέσα στα 
σπίτια τους. Και οι δράστες εκείνου τού εθνοκαθαρσιακού 
διωγμού θεωρούσαν (ηλιθίως) ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφά-

λιζαν την εύνοια τού Θεού, χωρίς βέβαια να συναισθάνονται τις 
τρομακτικές επιπτώσεις των πράξεών τους σε βάρος τού Ελλη-

νισμού, δηλαδή ότι άνοιγαν (“ενεργοποιούσαν”) τον “λανθάνοντα” 
γενοκτονιακό κύκλο τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ οι 
ίδιοι οι δράστες, όπως και οι Έλληνες ως σύνολο, ήσαν εν 
δυνάμει τα πρωταρχικά γενοκτονιακά θύματα των Οσμανιδών. 
ταν τα έμαθε αυτά ο Πατριάρχης αντέδρασε αμέσως με ηγετικό 
τρόπο. υνέταξε αμέσως εγκύκλιο επιστολή με την οποία 
αφόρισε όλους όσους συμμετείχαν σε τέτοιους διωγμούς και 
διακήρυξε πανανθρώπινες αξίες που έκτοτε αντηχούν στην 
αιωνιότητα, όπως εμφαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα τής 
εγκυκλίου (σε νεοελληνική μετάφραση):  
 

“ Η αδηθία θαη ε ζπθνθαληία, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε θαη αλ δηαπξαρζή 
θαη ηειεζζή, είλαη αδηθία. Καη δελ είλαη δπλαηόλ πνηέ ν αδηθώλ λα 
απαιάζζεηαη από ηελ επζύλε επεηδή ηζρπξίδεηαη, σο πξόθαζε, όηη 
αδίθεζε αιιόδνμν θαη όρη νκόδνμν. Γηόηη θαη ν Κύξηνο εκώλ Ιεζνύο 
Υξηζηόο ιέγεη ζηα επαγγέιηα όηη δελ πξέπεη νύηε λα δεκηώζεηε νύηε 
θαη λα ζπθνθαληήζεηε θαλέλαλ [συνάνθρωπό σας]. ε θάζε δε 
πεξίπησζε, [ο  Ιησούς] δελ θάλεη δηαθξίζεηο, νύηε αθήλεη πεξηζώξην 
ζηνπο επζεβείο [Φριστιανούς] λα αδηθνύλ απηνύο πνπ ζθέπηνληαη 
δηαθνξεηηθά [“αλλοτριόφρονας”]. Σνηνπηνηξόπσο ινηπόλ αθνύ 
δηαηππώζακε εγγξάθσο ηε πεξί ηνύησλ ζέζε καο [τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου] επηζπκνύκε νη παξαπάλσ [αδικίες] λα απνθαηαζηαζνύλ 
θαηά ην δπλαηόλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό εθδώζακε θαη ηελ παξνύζα 
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επηζηνιή, ηελ νπνία αθξηβώο εληέιεζζε λα αλαγλώζεηε κε επθξίλεηα 

[από άμβωνος] θαη λα ηελ γλσζηνπνηήζεηε εηο ηαο αξράο ζε νιόθιεξε 
ηε λήζν [Κρήτη].” 

 

Η παραπάνω επιστολή αποτέλεσε ακτίδα φωτός  σε μία εποχή 
κατά την οποία είχε ήδη αρχίσει η γενοκτονία των ιθαγενών τής 
Νοτίου Αμερικής από τούς Ίβηρες conquistadores και μάλιστα 
εν ονόματι τού ταυρού και τού Ιησού Φριστού, και υπό τις 
ευλογίες τού αποστολικού Ρωμαιοκαθολικού κλήρου (των Ιησου-

ιτών). Κατά συνέπεια εκείνη η επιστολή αποτελεί περίλαμπρη 
στιγμή τού Ελληνισμού (αφού στην ελληνική γλώσσα εγράφη και 
σε οικουμενικές ελληνιστικές αξίες αναφέρεται), τής Ορθοδοξίας 
(αφού διά χειρός τού Οικουμενικού Πατριάρχου συνετάγη), 
όπως επίσης και τής Σουρκικής Ιστορίας (αφού απεστάλη από 
την πρωτεύουσα τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έτυχε τής 
εγκρίσεως τού ουλτάνου). 
     Ψς πρωτοστάτης τής ανεκτικότητας και τής ειρηνικής 
συνύπαρξης ετερόδοξων και αλλοφύλων, το Πατριαρχείο  συνέ-
βαλλε επί αιώνες στην “πολιτισμική εξύψωση” τής Τψηλής 
Πύλης: τις παραμονές τού Πολέμου τής Ελληνικής Ανεξαρτη-

σίας, τόσον οι Ίβηρες (που είχαν πλέον ολοκληρώσει τη 
γενοκτονία των Ινδιάνων τής Ν. Αμερικής), όσον και οι Αγγλο-

σάξωνες (των οποίων οι μεν ομογενείς στην Αμερική είχαν ήδη 
αρχίσει τότε τη συστηματική γενοκτονία των ινδιάνων τής Β. 
Αμερικής, οι δε άλλοι ομογενείς τους στην Αυστραλία παρο-

μοίως) δεν είχαν το “ηθικό έρεισμα” να ελέγξουν (ως δήθεν 
“πολιτισμένοι”) την Οσμανική Δυναστεία (ως δήθεν “απολίτιστη”). 
Δηλαδή οι Οσμανοί επικυρίαρχοι είχαν εκ των πραγμάτων      

εθισθεί στη σχετική ηθική και πολιτισμική υπεροχή τους (σε 
σύγκριση με την Ισπανία ως αποικιακή δύναμη, και τούς 
Αγγλοσάξωνες ως αποικιακό  λαό)  την  οποία  είχαν  τότε  επιτύχει  

στο  γεωπολιτικό στερέωμα μέσω τής εφαρμογής των αρχών τής 
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ανεκτικότητας και τής ειρηνικής  συνύπαρξης των  ετεροδόξων 

7 

στο εσωτερικό τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και για αυτόν 
τον λόγο οι περί τον ουλτάνο “εισέπρατταν” κάθε μέρα τον 
ειλικρινή σεβασμό των εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεων των 
(ηθικώς εκπτώτων και ως εκ τούτου διπλωματικώς μειονε-
κτούντων) Αποικιακών Δυνάμεων. 

 

Εξωτερικές σχέσεις. Μετά τα γεγονότα τού 1518-19 (σελ. 9-

10), το Πατριαρχείο ανεζήτησε στο εξωτερικό διεθνή ερείσματα. 
τα  επόμενα  120  χρόνια  πέτυχε  να  συνυφάνει  ένα  πλέγμα  

σχέσεων με τις Μεγάλες Δυνάμεις μετά από μεθοδεύσεις που 
ήσαν τόσον αριστοτεχνικές  (υπέρ τού Ελληνισμού)  δεδομένου ότι 

  

 

7  τη διαχρονική πολιτική τού Πατριαρχείου για ανεκτικότητα και 
ειρηνική συνύπαρξη τής Ορθοδοξίας με άλλα δόγματα κατά τη 
διάρκεια τής Σουρκοκρατίας υφίσταται ίσως μία εξαίρεση: Μετά την 
ήττα των Ενετών (από τούς Σούρκους) και την αποχώρησή τους από 
το Αιγαίο, το Πατριαρχείο μεθόδευσε (μέσω απόδοσης προνομίων 
και κινήτρων) τον επαναπροσηλυτισμό των Ρωμαιοκαθολικών Ελλή-

νων  στην Ορθοδοξία για να “επανακτηθεί” το “χαμένο έδαφος”. Δεν 
έχει εντοπισθεί μέχρι σήμερα κάποιο έγγραφο που να τεκμηριώνει 
εάν το Πατριαρχείο προσέβλεπε στον επαναπροσηλυτισμό μερικών ή 
όλων των ρωμαιοκαθολικών Ελλήνων  — το τελευταίο θα συνιστούσε 
τεράστιο λάθος όχι μόνον σε βάρος τού Ελληνισμού αλλά και σε 
βάρος τής ίδιας τής Ορθοδοξίας, αφού θα στερούσε τον υπόδουλο 
Ελληνισμό από τη διαχρονική προστασία των Φριστιανικών 
δυνάμεων σύμφωνα με τις συναφείς διεθνείς συνθήκες (Κάρλοβιτς 
κ.τ.λ.). ε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει το αντικειμενικό στοιχείο 
ότι τελικά εκείνο το σχέδιο υλοποιήθηκε μόνον μερικώς με 
αποτέλεσμα ο πληθυσμός των ρωμαιοκαθολικών στις Κυκλάδες να 
είναι σημαντικός (16.000) το 1821, όπως αναφέρθηκε στο προη-

γούμενο υποκεφάλαιο (2.1.α). 
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υπόκειντο στην έγκριση τής Πύλης κατά περίσταση, όσον και 
επικίνδυνες (κατά τής ζωής των εκάστοτε πατριαρχών) ειδικά 
όταν η εν λόγω έγκριση “ανεκαλείτο”: Ενδεικτικώς, ο οικουμε-

νικός Πατριάρχης Κύριλλος Α΄ Λούκαρις καθαιρέθηκε και 
θανατώθηκε (1637) με εντολή τού ουλτάνου, διότι οι πολυδιά-

στατες σχέσεις που συνήψε τότε το Υανάρι με Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις διαφόρων δογμάτων (Αγγλία, Ολλανδία, Ενετία και 
ουηδία) μάλλον εξερέθισαν “υπέρ τού δέοντος” την Οσμανική 
Δυναστεία. Παρομοία τύχη (καθαίρεση, εξορία και θάνατος) είχε 
μετά από λίγα χρόνια και ο Πατριάρχης Παρθένιος Β  ́ ως 
αποτέλεσμα των φιλικών σχέσεων που συνήψε από το 1649 με 
τη Διαμαρτυρομένους Φριστιανούς και κυρίως με τη Γερμανία.  
     υνήθως μάλιστα η καταδίκη σε θάνατο ενός πατριάρχου 
ήταν διπλή διότι συνδυάζετο με κατασυκοφάντησή του ως 
(δήθεν) “προδότη” τής Ορθοδοξίας, όπως έγινε και στην 
περίπτωση τού Κυρίλλου Α ,́ που κατηγορήθηκε ότι (δήθεν) 
μεθόδευε την επέκταση και επικράτηση τού δόγματος τής 
Διαμαρτύρησης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε βάρος τής 
Ορθοδοξίας. την πραγματικότητα όμως οι πατριάρχες, όπως 
και ο Κύριλλος Α ,́ προωθούσαν τις σχέσεις τής Ορθοδοξίας με 
άλλα δόγματα κάτω από το βάρος τού πρώτιστου χρέους τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αντιγενοκτονιακή περιχα-

ράκωση τής Ορθοδοξίας και την προάσπιση τής συνεχείας τού 
Ελληνισμού σε μια εποχή που ούτε κάν η συνθήκη τού 
Κάρλοβιτς δεν υπήρχε. Η αγωνία περί τούτων τού Κυρίλλου Α΄ 
υποδηλώνεται με δραματική φρασεολογία στο κείμενο τής 
συνοδικής αποφάσεως τής Ιεράς υνόδου τού 1672 στα    
Ιεροσόλυμα, με το οποίο ο Κύριλλος Α  ́δικαιώθηκε πανηγυρικά 

(μετά θάνατον) ως μέγας μάρτυρας τής Ορθοδοξίας θυσιασθείς 
στον βωμό τού μακροχρόνιου αντιγενοκτονιακού αγώνα τού 
Πατριαρχείου, επί λέξει ως εξής (σε νεοελληνική μετάφραση): 
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   “ Η γε ησλ Ρσκαίσλ… ζήκεξα θαηέρεηαη αθόκε θαη ππνθέξεη ζηελ 
νιόηεηά ηεο όζν θαλέλα γέλνο [λαός κοινής καταγωγής] δελ έρεη 
ππνθέξεη σο ππόδνπιν ππό θάπνηα εμνπζία μέλεο δπλάκεσο. Αιιά 
ηόζνλ πνιύ [οι φονευθέντες πατριάρχες] έρνπλ πιένλ ππεξληθήζεη ηνλ 
θόβν θαη ηηο απεηιέο, ώζηε όινη από θνηλνύ ιάκπνπλ ζήκεξα σο 
κάξηπξεο, όρη απιώο θάζε κέξα, αιιά θαη θάζε ώξα θαη θάζε ζηηγκή, 
θαη πιένλ πκλνινγνύλ [τον Θεό] ελ κέζσ απηήο ηήο θαηαηγίδαο  [τής 

Οσμανικής επικυριαρχίας], ελώ αληηζέησο νη θαηήγνξνί ηνπο                 
[Ευρωπαίοι Καθολικοί] θαη κόλν πνπ ηελ αθνύλ [τη βοή τής 

καταιγίδας], θνβνύληαη θαη εθπιήζζνληαη.” 

  

Εκ των παραπάνω καθίσταται προφανές ότι ναι μεν η Πύλη 
επέτρεπε στο Πατριαρχείο να συνάπτει σχέσεις με ξένες 
δυνάμεις, αλλά τέτοιες σχέσεις αφενός υπόκειντο στην εκ των 
υστέρων (a posteriori  ) τελική έγκριση τού ουλτάνου, και 
αφετέρου προκαλούσαν θανάσιμες συκοφαντίες διαφόρων 
καλοθελητών των αντιμαχομένων Φριστιανικών δογμάτων (κυρίως 
Καθολικών Ιησουιτών). Δηλαδή εγγύηση για τήν προσωπική 

ευαρέσκεια τού ουλτάνου σχετικά με την άσκηση τής 
εξωτερικής πολιτικής τού Πατριαρχείου ήταν το ίδιο το κεφάλι 
τού εκάστοτε πατριάρχου, όπως καταδεικνύεται ιστορικώς από 
τις εκτελέσεις πέντε (5) οικουμενικών πατριαρχών στην 
Σουρκοκρατία, ήτοι των Κυρίλλου Λουκάρεως, Κυρίλλου 

Κονταρή, Παρθενίου Β ,́  Παρθενίου Γ΄ και Γρηγορίου Ε .́ 

     Εν μέσω τέτοιων φονοκτονικών παγίδων, το Πατριαρχείο επί 
πατριαρχίας Ιερεμίου Β΄ ανταποκρίθηκε με εκπληκτική 
διορατικότητα, αμέσως και ενθέρμως, στο αίτημα τού Σσάρου 
Θεοδώρου τής Ρωσίας το 1586 για αναβίβαση τού μητροπολίτου 
Μόσχας στο αξίωμα τού πατριάρχου, δηλαδή για ίδρυση τού 
αυτονόμου Πατριαρχείου τής Ρωσίας: σον ισχυρότερο καθί-
στατο το Πατριαρχείο τής Ρωσίας τόσον περισσότερο θα μπο-

ρούσε να συνδράμει, ως κορυφαίο θρησκευτικό και πολιτικό 
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έρεισμα, τον Ελληνισμό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην 
κρίσιμη (και γενοκτονιακά επικίνδυνη) ώρα τής Μεγάλης Θυσίας 
δηλαδή κατά τη διάρκεια τού εθνοαπελευθερωτικού αγώνα των 
Ελλήνων σε εύθετο μελλοντικό χρόνο. Προς τον σκοπό εκείνο το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο καλλιέργησε τόσον εγκάρδιες σχέσεις 
με το Πατριαρχείο τής Ρωσίας, ώστε όταν ογδόντα χρόνια μετά 
(το 1665) τρεις κορυφαίοι ιεράρχες (ο Πατριάρχης Αλεξαν-

δρείας Παΐσιος, ο Πατριάρχης Αντιοχείας Μακάριος και ο 
αρχιεπίσκοπος ιναίου Ανανίας) επισκέφθηκαν τη Μόσχα, 
μετά από πρόσκληση τού Σσάρου, ως επίτροποι τού Οικουμε-

νικού Πατριάρχου Διονυσίου Γ΄, ο ίδιος ο Σσάρος με όλη την 
Αυλή του και τον κλήρο τής Μόσχας βγήκαν έξω από την πόλη 
για να προϋπαντήσουν τούς απεσταλμένους τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. ταν ο ουλτάνος έμαθε την πρωτοφανή εκείνη 
υποδοχή εξεμάνη και απαίτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
να καθαιρέσει αμέσως τούς τρείς ιεράρχες, όπερ και έγινε. τη 
συνέχεια επενέβη ο Σσάρος και απέστειλε στην Κωνσταντι-
νούπολη πρεσβευτές ειδικώς επί τούτου οι οποίοι ζήτησαν από 
την Πύλη και πέτυχαν την αποκατάσταση των τριών ιεραρχών 
στα αξιώματά τους.  
     Αντιμέτωπο επομένως με τέτοιους εξουσιαστικούς κινδύνους, 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο σφυρηλάτησε την άρρηκτη σχέση 
των δύο ομοδόξων λαών (ελληνικού και ρωσικού). Ήταν μια 
μακροχρόνια σχέση που θα επεσφραγίζετο μετά από πολλές 
γενεές με τη ρωσοτουρκική συνθήκη τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή 

(1774) και στη συνέχεια θα επεσφράγιζε, μισό αιώνα αργότερα, 
την τελική έκβαση τού Πολέμου τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας  με 
τη ρωσοτουρκική συνθήκη τής Αδριανουπόλεως (1829). 

     Επιπλέον, πέρα από τούς δύο παραπάνω κύριους αντιγενο-

κτονιακούς πυλώνες (Ευαγγελικός Λόγος και διεθνή ερείσματα), 
η “κεφαλική εγγύηση” τής εκκλησιαστικής ιεραρχίας αποτε-

λούσε αντιγενοκτονιακή “ασπίδα” τής Ορθοδοξίας για την ανά-
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σχεση ή και καταστολή τής Οσμανικής εκδικητικότητας: Κατά τα 
Οσμανικά ειωθότα υπεράνω των κεφαλών όλων των ανωτέρων 
ιεραρχών τής Ορθοδοξίας επεκρέματο η αγχόνη (ή σπάθη) τού 
δημίου, “έργο” τού οποίου ήταν να εκτονώνει την εξουσιαστική 
οργή τού ουλτάνου και τη φανατική μανία τού Οσμανικού 
όχλου, σε περίπτωση που ο ραγιάς τολμούσε να σηκώσει κεφάλι. 
'Οπως καταδείχθηκε το 1821 με την εκατόμβη τού ανώτερου 
κλήρου, στην κρίσιμη ώρα τού πανεθνικού απελευθερωτικού 
πολέμου οι Φριστιανοί ιεράρχες θα δοξάζοντο όχι μόνο ως 
παρευρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή τού πυρός (ο κατώτερος 
κλήρος), ευλογούντες και ενίοτε λαμβάνοντες τα όπλα, αλλά και 
ως τα πρώτα θύματα (ο ανώτερος κλήρος) των γενοκτονιακών 
επιθέσεων τής Οσμανικής Δυναστείας. Και πράγματι εκείνη η 
εκατόμβη, όσον τραγική και αν ήταν, συνέβαλλε καθοριστικά, 
άμεσα και έμμεσα, στην επιτυχή έκβαση τού απελευθερωτικού 
αγώνα:  

 

 Άμεσα, διότι ο αποδεκατισμός τής εκκλησιαστικής 
ιεραρχίας, σε συνδυασμό με τη σφαγή χιλιάδων προκρίτων, 
“υπόπτων” και λοιπών αμάχων στο Ιάσιο, Κωνσταντι-
νούπολη, Θεσσαλονίκη, Αϊβαλί, Κουσάντασι, και μύρνη 
το 1821 εκόρεσε τότε προσωρινά (για μερικούς μήνες) την 
εκδικητική δίψα των Οσμανιδών για αίμα αθώων, και έτσι 
δόθηκε πολύτιμος χρόνος στους εμπόλεμους Έλληνες για 
να σταθεροποιήσουν τις θέσεις τους στον Μωριά και στη 

Ρούμελη (1821) πριν αποφασίσει η Πύλη να κλιμακώσει 
περαιτέρω τα γενοκτονιακά της σχέδια (1822).  

 

 Έμμεσα, διότι εκείνη η εκατόμβη προξένησε σάλο απ’ 
άκρου εις άκρον στην Ευρώπη και κυρίως στην ομόδοξη 
Ρωσία, με αποτέλεσμα να “ενεργοποιηθεί” η συνθήκη τού 
Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, δηλαδή να εξαναγκασθεί εκ των 



 

 

37 

πραγμάτων ο Σσάρος να επανατοποθετηθεί, ευμενώς πλέον, 
έναντι των εμπολέμων Ελλήνων, ήτοι να απειλήσει με 
πόλεμο την Οθωμανική Αυτοκρατορία (1821), και μετά 
από λίγα χρόνια ο μεν Ρωσικός τόλος να συμμετάσχει στη 
Ναυμαχία τού Ναυαρίνου (1827) ο δε Ρωσικός τρατός να 
εμπλακεί σε μείζονα πόλεμο, ως έργω σύμμαχος τής 
Ελλάδος, εναντίον τής Πύλης (1828-1829). 

 

2.1.γ.   Σο Κοράνι 
 

πως αναφέρθηκε προηγουμένως (σελ. 10-11), ο Οθωμανός 
Μουφτής Σζεμαλαλί αντέστη με επιτυχία και ματαίωσε την 
απόφαση τού ουλτάνου ελήμ Α΄ για ολικό αφανισμό τού 
Ελληνισμού και τής Ορθοδοξίας τρείς αιώνες πριν από την 
έναρξη τού εθνοαπελευθερωτικού πολέμου των Ελλήνων. Αλλά 
και στη διάρκεια εκείνου τού πολέμου υπήρξαν πολλές, 
συγκλονιστικές και καταγεγραμμένες περιπτώσεις που Μου-

σουλμάνοι ιερωμένοι, όπως επίσης και Σούρκοι αξιωματούχοι 
τής αυτοκρατορίας, αντέστησαν με θάρρος και αυτοθυσία στην 
εκδικητική μανία των Οσμανιδών για τοπική ή γενική σφαγή των 
Ελλήνων. Π.χ. ο Σσουρούναγας προστάτευσε τούς φακιανούς 
από μαζική σφαγή (1821), ο Κασήμαγας παράκουσε την εντολή 
για εξολόθρευση των Φριστιανών στα Φανιά (1821) — ο μεν 
πρώτος εξαφανίσθηκε από προσώπου γης και μάλλον διασώθηκε 
από τη μήνιν των Οσμανιδών, ο δε δεύτερος απαγχονίσθηκε 
προς παραδειγματισμό ενώπιον τού οθωμανικού στρατού — και 
ο αρχιβεζύρης Μπεντερλή Αλή Πασάς, ο οποίος αντέστη στην 
έκδοση φετφά για γενική σφαγή των Ελλήνων (1821) με 
αποτέλεσμα ο ουλτάνος να τον καθαιρέσει με το εξής 
αιτιολογικό, που διατύπωσε στο χάτι σερίφι (διοικητικό διάταγμα) 
διορισμού τού αλήχ Πασά ως νέου αρχιβεζύρη:  
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“ αιήρ Παζά:  
 

 Γέμνπ ηνύο απηνθξαηνξηθνύο ραηξεηηζκνύο κνπ θαη κάζε, όηη αθ’ όηνπ 
έγηλε θαλεξά ε απξνζδόθεηνο απνζηαζία ηνύ γέλνπο ησλ Διιήλσλ, 
όινη νη Βεδίξαη, όινη νη άλζξσπνη ηνύ λόκνπ, όινη νη αξρεγνί θαη 
ζεκαληηθνί ησλ ζηξαηεπκάησλ κνπ, γλσξίδνληεο όηη όινη νη 
Μνπζνπικάλνη είλαη αδειθνί, ελώζεζαλ ράξηηη ζεία θαη αγξππλνύλ 
έλνπινη λύθηα θαη εκέξαλ εηο απόζβεζηλ ηήο απνζηαζίαο παηδεύνληεο 
[σφαγιάζοντες] ηνύο πξσηαηηίνπο ηεο· αιι’ ν πξνθάηνρνο ζνπ 
Μπεληεξιή Αιή Παζάο, όζηηο εθάλε εμ απηήο ηήο αξρήο ηήο 
ππεξεζίαο ηνπ κήηε ησλ λόκσλ ηήο απηνθξαηνξίαο κνπ, κήηε ησλ 
αηηηώλ ηήο απνζηαζίαο γλώζηλ έρσλ, εζέιεζε λα θεηζζή ηήο δσήο 
ησλ Ειιήλσλ, σλ ε πξνδνζία είλαη παζίγλσζηνο, κε θαηαλνήζαο ηα 
απνηειέζκαηα ηήο αλαθαιπθζείζεο απνζηαζίαο. Σνικεξόο εδείρζε εμ 
αηηίαο ηήο αγλνίαο ηνπ θαη επνιηηεύζε όπσο δελ έπξεπε· παξαδείγκαηνο 
ράξηλ, εηόικεζε λα ελαληησζή εηο ηελ ηηκσξίαλ ηνύ αμηνθαηα-

θξνλήηνπ ηνύηνπ έζλνπο, λα ςπρξάλε ηνλ δήινλ ησλ Μνπζνπικάλσλ, 
λα δηαιύζε ηελ ππάξρνπζαλ αγάπελ θαη νκόλνηάλ ησλ θαη λα ζπείξε 
κεηαμύ όισλ ησλ θιάζεσλ ηα δηδάληα ηήο δηαθσλίαο. Δπεηδή ηνηαύηε 
δηαγσγή εδύλαην λα θέξε απνηειέζκαηα ειεεηλά, εθξίζε αλαγθαίνλ όρη 
κόλνλ λα κε αλαβιεζή ε πηώζηο ηνπ, αιιά θαη λα απνκαθξπλζή θαη 
κείλε εθηόο πάζεο ππεξεζίαο.”  

 

Ο ανθρωπισμός πολλών Σούρκων  αξιωματούχων, προεξάρχοντος 

τού (υπέρ Ελλήνων καθαιρεθέντος) Χατζή Χαλίλ Εφέντη, 

εϊχουλισλάμη (θρησκευτικού ηγέτη) των Σούρκων το 1821 (Κεφ. 
2.3.γ, σελ. 95), είχε στέρεα έδραση στο πνεύμα και το γράμμα 

τού Κορανίου, το οποίο εντέλλεται τον εκούσιο και όχι βίαιο 
προσηλυτισμό στον Μωαμεθανισμό και ορίζει ρητά ότι το 
Ευαγγέλιο (Καινή Διαθήκη) των Φριστιανών αποτελεί αποκάλυψη 

τού Λόγου τού Θεού. ε αυτή τη βάση, το Κοράνι συστήνει το 
αυτοδιοίκητο των (δια πολέμου κατακτημένων) Φριστιανών, 
χαρακτηρίζοντάς τους όχι ως απίστους ή εχθρούς των 
Μουσουλμάνων, αλλά ως εν Θεώ συνανθρώπους: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%8A%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82
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“ Ο Θεόο [“Αλλάχ”]! Γελ  ππάξρεη  ζεόο  παξά κνλάρα Απηόο, ν 
Απζύπαξθηνο, ν Αηώληνο Έλαο. νύ απνθάιπςε ην Βηβιίν [Κοράνι] κε 
ηελ Αιήζεηα, επηθπξώλνληαο ηαο γξαθάο πνπ ην πξναλήγγεηιαλ.

 δηόηη 
Απηόο έρεη ήδε απνθαιύςεη ηνλ Νόκν [τού Μωϋσή] θαη  ην  Επαγγέιην  

[τού Ιησού] γηα ηελ θαζνδήγεζε ηήο αλζξσπόηεηαο, θαη ηε δηάθξηζε 
κεηαμύ θαινύ θαη θαθνύ. ” [3:2-3]  

 

“ Δπνκέλσο άθεζε απηνύο πνπ αθνινπζνύλ ην Επαγγέιην, λα θξίλνπλ 
[δικάζουν] ζύκθσλα κε  όζα απεθαιύθζεθαλ σε απηό από ηνλ Θεό. 
Παξάλνκνη είλαη εθείλνη πνπ δελ θξίλνπλ ζύκθσλα κε όζα απεθαιύ-

θζεζαλ απ’ ηνλ Θεό.” [5:47] 
 

“ Θ’ αλαθαιύςεηο όηη […] όζνη ιέλε “Είκαζηε Υξηζηηαλνί” είλαη απηνί 
πνπ δηάθεηληαη πεξηζζόηεξν επκελώο ελ αγάπε πξνο ηνύο Πηζηνύο [ηνύ 

Ιζιάκ].  Καη απηό γηαηί  κεηαμύ ηνπο ππάξρνπλ θιεξηθνί θαη κνλαρνί 
πνπ δελ έρνπλ έπαξζε.” [5:82] 

 

Εξ ίσου σημαντική για τον Ελληνισμό υπήρξε η έμφαση που 
δίνει το Κοράνι στο μέτρο (ισορροπία, αρμονία) ως πεμπτουσία 

τής Θείας οφίας και ως βάση τής ανθρώπινης δικαιοσύνης: 
 

“ [Ευλογημένος είναι] Δθείλνο [ο Αλλάχ] ζηνλ Οπνίνλ αλήθεη ην βαζί-
ιεην ησλ νπξαλώλ θαη ηήο γεο […], ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη θάζε 
νληόηεηα, θαη ηελ έρεη δηαηάμεη [στον χωροχρόνο] ελ κέηξσ.” [25.2] 

 

“ [Είναι] Δθείλνο πνπ ζηέιεη θάησ [στη γή] ύδσξ [τής βροχής] από ηνλ 
νπξαλό ελ κέηξσ [όσο δηλαδή χρειάζεται, ούτε λίγο ούτε πολύ] δηά 
ηνύ νπνίνπ [ύδατος] μαλαδσληαλεύεη κία  λεθξή έθηαζε γεο. Έηζη θη 
εζείο ζ’ αλαζηεζείηε [από τούς τάφους].” [43.11] 

 

“ [Ο Αλλάχ] Ήγεηξε ηνλ νπξαλό ζηα ύςε θαη θαζόξηζε ην κέηξν όισλ 
ησλ πξαγκάησλ, ώζηε λα κελ απνθιίλεηο από απηό ην κέηξν. Να ηεξείο 
ελ δηθαηνζύλε ην κέηξν.” [55.7-9] 

 

Είναι πρόδηλο ότι οι κατά περίσταση γενοκτονιακές αποφάσεις 
των Οσμανιδών εξουσιαστών εναντίον των Ελλήνων απέκλιναν 
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δραστικώς από το μέτρο, και επομένως συνιστούσαν Όβρι έναντι 
τού Θεού, δηλαδή ευρίσκοντο σε κατάφωρη αντίθεση προς τις 
περί μέτρου Θείες Επιταγές τού Ιερού Βιβλίου τής Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ειδικότερα και τού Μουσουλμανικού Κόσμου 
γενικότερα.  
     Γι’ αυτόν τον λόγο οι αρχικές απόπειρες τού ουλτάνου 
Μαχμούντ Β΄ να πείσει τον Μουσουλμανικό λαό και τούς 
ιερωμένους τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ότι η “εξέγερση” των 
ραγιάδων αποτελούσε αιτία ιερού πολέμου κατά των “απίστων” 
(Ορθοδόξων), λίγους έπεισε και μάλλον τον σπόρο τής εμφύλιας 
διαμάχης στους κόλπους των ταγμάτων των Γενιτσάρων διέσπειρε 
(σελ. 589, 702). Ψς αποτέλεσμα, η Πύλη αναγκάστηκε να 
αναθέτει σε πολλές περιπτώσεις το έργο τής κατά τόπους σφαγής 
των Φριστιανών σε έξωθεν “εισαγόμενους” ασιατικούς και 
αφρικανικούς όχλους (Κακλαμάνους, Αγαρηνούς κ.τ.λ.), όπως 
επίσης και σε εγκληματίες, πλείστα κοινωνικά αποβράσματα, ή 
και διανοητικά καθυστερημένους, που ήσαν ψυχικώς επιρρεπείς 
στον παραλογισμό, στον φανατισμό, στο πλιάτσικο, στον βιασμό, 
στον σαδισμό και στη φονοκτονία, όπως για παράδειγμα 
μεθοδεύθηκε στη φαγή τής Φίου (Κεφ. 7.1, σελ. 544-547)    

     Δυστυχώς όμως ουδείς εκ τής ηγεσίας των εμπολέμων 
Ελλήνων είχε τη διαύγεια να αντιληφθεί, ώστε να αξιοποιήσει 
υπέρ τού αγώνα, την τεράστια σημασία που είχε τόσον το 
Πνεύμα και το Γράμμα τού Κορανίου όσον και το κολοσσιαίο 
ιστορικό κεφάλαιο που είχε συσσωρευθεί υπέρ των Ελλήνων από 
την επί αιώνες διαχρονική ειρηνική συνύπαρξη των δύο 
θρησκειών. Μετά τον απαγχονισμό τού Πατριάρχου Γρηγορίου 
Ε΄ οι εμπόλεμοι Έλληνες “έπεσαν στην παγίδα” τής Πύλης και 
διέπραξαν φρικαλέα εγκλήματα σε βάρος των Μουσουλμάνων με 
αποτέλεσμα τη μερική (αλλά ευτυχώς όχι ολική) απομείωση 
εκείνου τού ιστορικού κεφαλαίου: Ψς αντίποινα των σφαγών που 
διέπραξαν οι Οσμανικοί όχλοι σε βάρος των Ελλήνων (στην Κων-
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σταντινούπολη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ιωνία, την Κρήτη 
και την Κύπρο), οι εμπόλεμοι Έλληνες και Μουσουλμανικούς 
ναούς γκρέμισαν, και Μουσουλμάνους ιερωμένους έβλαψαν, και 
Μουσουλμάνους πιστούς κατέσφαξαν αδιακρίτως ηλικίας, φύλου 

ή προδιάθεσης των σφαγιασθέντων Μουσουλμάνων. 
     Εκείνη η άναρχη εκδικητικότητα των εμπολέμων Ελλήνων  
στιγμάτισε ανεξίτηλα τον απελευθερωτικό αγώνα (κυρίως με την 
Άλωση τής Σριπολιτσάς), εξασθένησε την επιρροή των καλο-

προαίρετων Μουσουλμάνων, αποδυνάμωσε τούς ανθρωπιστές 
ιερωμένους τού Ισλάμ, και αλλοτρίωσε τούς εξισλαμισμένους 
Αλβανούς (με αποτέλεσμα να διαλυθεί προώρως η ελληνο-

αλβανική συμμαχία που τόσο πολύ είχε συμβάλει στην ταχύτατη 
και σαρωτική επικράτηση των Ελλήνων στον Μωριά και στη 
Ρούμελη στο πρώτο έτος τού πολέμου). Είναι ενδεικτικό το 
παρακάτω περιστατικό, στο οποίο μάλιστα εμπλέκονται θρυλικοί 
Έλληνες ναυμάχοι, όπως το περιγράφει ο George Finlay [History 

of the Greek Revolution (Edimburg: William Blackwood and 

Sons), 1861, τ. I, σ. 214]: 
 

 “ Μία ηδηαίηεξε ζύιιεςε [ηνπξθηθνύ πινίνπ από Έιιελεο] είλαη αμηνζε-

κείσηε, δηόηη ζπλέβε ππό πεξηζηάζεηο όπνπ ιίγε απνθαζηζηηθόηεηα εθ 
κέξνπο ησλ αμησκαηηθώλ ζα δηέζσδε ηελ Διιάδα από άρζνο 
δπζθεκίαο, θαη ζα εκπόδηδε ηνύο Σνύξθνπο από ην λα δηθαηνινγνύλ 
πνιιέο από ηηο επαθνινπζήζαζεο σκόηεηεο  πξνζρεκαηηθώο ζη’ όλνκα 

ηήο εθδηθήζεσο. 
       Γύν Τδξατθά βξίθηα, πινηαξρνύκελα ππό ηνύ αρηνύξε θαη ηνύ 

Πηλόηζε, ζπλέιαβαλ ηνπξθηθό πινίν κε έλα βαξύηηκν θνξηίν, ζην 
νπνίν πεξηειακβάλνλην θαη κεξηθά πινύζηα δώξα από ηνλ νπιηάλν 
Μαρκνύλη γηα ηνλ Μερκέη Αιή, παζά ηήο Αηγύπηνπ. Έλαο πξόζθαηα 
θαζαηξεζείο ετρνπιηζιάκεο, ήηνη παηξηάξρεο ησλ Σνύξθσλ Μνπ-

ζνπικάλσλ, επέβαηλε ηνύ πινίνπ κεζ’ όιεο ηήο νηθνγελείαο ηνπ.  
Διέγεην όηη απήξρεην σο πξνζθπλεηήο ζηε Μέθθα. Ήηαλ γλσζηό όηη 
αλήθε ζην κεηξηνπαζέζηεξν θόκκα ηήο Οζσκαληθήο θπβεξλήζεσο. 
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Δπέβαηλαλ δε θαη άιιεο ηνπξθηθέο νηθνγέλεηεο ζην πινίν. Οη Τδξαίνη 
έζθαμαλ αλειέεηα όινπο ηνύο επηβαίλνληεο: αζζελείο γέξνληεο, 
ραλνύκηζεο αλσηέξαο ηάμεσο, όκνξθεο δνύιεο, θαη λήπηα βξέθε 
θαηαθξενπξγήζεθαλ επί ηνύ θαηαζηξώκαηνο σο βνζθήκαηα.” 

 

Παρότι επομένως η Πύλη απέτυχε στους πρώτους μήνες τού 

πολέμου να υλοποιήσει το σχέδιό της για μαζική σφαγή των 
Φριστιανών και “συμβιβάσθηκε” με τη σφαγή ολίγων μόνον 
δεκάδων χιλιάδων (αντί των αρχικώς σκοπούμενων εκατοντάδων 

χιλιάδων) Φριστιανών, πέτυχε εντούτοις να απορρυθμίσει 
διανοητικώς όλους τούς εμπόλεμους Έλληνες (από τον τελευταίο 
μαχητή μέχρι τον Κολοκοτρώνη, τον Μιαούλη και τον 
Μαυροκορδάτο). Ενώ δηλαδή οι εμπόλεμοι Έλληνες επέδειξαν 
εκπληκτική συλλογική ευφυία στο θέμα τής μεταστροφής των 
Μεγάλων Δυνάμεων υπέρ τους  — και προς αυτόν τον σκοπό 
σπανιότατα προέβησαν σε αντίποινα για τις ασχήμιες, τις ύβρεις 
και τις εχθρικές ενέργειες των Αυστριακών, των Γάλλων και των 
Άγγλων εναντίον τού εμπόλεμου ελληνικού έθνους στο πρώτο 
έτος τού αγώνα  — εντούτοις απέτυχαν αφενός να παροξύνουν και 
εντείνουν υπέρ τής Ελλάδος τις εσωτερικές αντιφάσεις τής 
Οσμανικής εξουσίας και αφετέρου να αξιοποιήσουν πλήρως (και 
όχι μερικώς) τη δογματική (μονοθεϊστική) “συγγένεια” των δύο 
θρησκειών και την επί αιώνες ειρηνική συνύπαρξή τους. Και η 
αποτυχία  αυτή  καταλογίζεται  πρωτίστως  στους  Υαναριώτες  και 
στους ανωτέρους ιερωμένους τής Ορθοδοξίας, οι οποίοι  όφειλαν 
(ως οι πλέον μορφωμένοι και εξοικειωμένοι προς τα εσωτερικά 

τής Πύλης και τις επιταγές τού Κορανίου) να καθοδηγήσουν  τούς   

μπαρουτοκαπνισμένους  ή και εξαγριωμένους πολεμιστές τους 
στον δρόμο τού Λόγου και τού ανθρωπισμού. Η  προστασία τής 
ζωής των αιχμαλώτων ταυτίζετο πλήρως με τον (στρατηγικό) 
στόχο των Ελλήνων για την εσωτερική (θρησκευτική και 
πνευματική) αποσταθεροποίηση τής εξουσίας τής Οσμανικής 
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Δυναστείας και κατ’ ακολουθία τη δραστική σύντμηση (και όχι 
επιμήκυνση) τής διάρκειας τού πολέμου. 8 
     Βέβαια “όποιος είναι έξω απ’ το χορό πολλά τραγούδια λέει”: 
Είναι άραγε ανθρωπίνως εφικτό για κάθε εμπόλεμο και 
γενοκτονιακώς καταδιωκόμενο αγωνιστή να διατηρήσει την 
ψυχραιμία  και  τη  σωφροσύνη  του,  όταν  έχει ήδη προγραφεί 
από την Πύλη και  διώκεται γενοκτονιακώς (ο ίδιος, η οικογένειά 
του και το έθνος του) από βάρβαρες Οσμανικές ορδές, και αφού 
έχει ήδη υποστεί το ψυχολογικό “σοκ” να δεί “ιδίοις όμμασιν”  το 
σπίτι  του  κατεστραμμένο,  τον  παππά  του  απαγχονισμένο,  τον 

 

 

8 ύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές τού Αδαμαντίου Κοραή για 
σεβασμό τής ζωής των γυναικοπαίδων των Μουσουλμάνων (σελ. 45), 

η Υιλική Εταιρεία προσπάθησε να ελέγξει τις άναρχες αντεκδι-
κητικές σφαγές Σούρκων αμάχων από Έλληνες ατάκτους. Μετά τις 
οθωμανικές σφαγές στην Κωνσταντινούπολη και πριν από την 
Άλωση τής Σριπολιτσάς ο Δημήτριος Τψηλάντης προσπάθησε να 
αποτρέψει την ανεξέλεγκτη σφαγή αιχμαλώτων με την εξής διαταγή 
που εξέδωσε από το στρατόπεδό του στα Σρίκορφα τής Σριπολιτσάς: 

 

  “ Πξέπεη θαη εηο ηαο θαηά κέξνο ελδείμεηο θαη πξάμεηο ηνύ πνιέκνπ καο λα 
θεξώκεζα επηάθησο, λα πνιεκνύκελ αλδξείσο ηνύο ελόπινπο ερζξνύο θαη 
εηο ηελ γελ θαη εηο ηελ ζάιαζζαλ, λα κεηαρεηξηδώκεζα δε θηιαλζξώπσο 

ηνύο αόπινπο θαη όζνη παξαδίδνληαη απιώο ή κε ζπλζήθαο. Ούησο 
απαηηεί θαη ε δηθαηνζύλε θαη ην ζπκθέξνλ θαη ε δόμα ηνύ ειιεληθνύ 
νλόκαηνο. Όζηηο δε ήζειε θέξεζζαη κε απαλζξσπίαλ ή παξάβαζηλ 
ζπλζήθεο πξνο ηνύο παξαδηδνκέλνπο πνιεκίνπο, ν ηνηνύηνο θαηαδηθάδεηαη 
σο πνιέκηνο ηνύ Γέλνπο.”  

 

Ση διαταγή αυτή εξετέλεσε στο ακέραιο ο Υιλικός Α. Κατακουζηνός 

στον οποίο παραδόθηκε η Μονεμβασιά (σελ. 299). Ήδη δε πριν από 
την έναρξη τού πολέμου, ο Αλέξανδρος Τψηλάντης είχε ταχθεί 
κατά τής χρήσης (ανεξέλεγκτων) ατάκτων στρατευμάτων (σελ. 211). 
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συμμαχητή του σφαγιασμένο, τον αρχηγό του αποκεφαλισμένο, 
τον αδελφό του διαμελισμένο, τη γυναίκα του βιασμένη, τον γιό 
του κακοποιημένο, την κόρη του ανδραποδισμένη, και τον 
συγχωριανό του ανασκολοπισμένο (σουβλισμένο ζωντανό); Άντε 
τότε μίλα του, και προσπάθησε να συνεννοηθείς μαζί του περί 
ανθρωπισμού, λογικής, ή κάποιας υψηλής στρατηγικής  … Και το 
πόσο δυσχερής ή και μάταια θα ήταν μια τέτοια προσπάθεια 
γίνεται πρόδηλο εάν αναλογισθούμε και τις συσσωρευμένες 
συνειρμικές παραστάσεις των ραγιάδων στο ευρύτερο (μακρο-

χρόνιο) πλαίσιο τής διαβοήτως “πεφωτισμένης” δεσποτείας των 
Οσμανιδών: Σέτοιους βαρβάρους “διδασκάλους” υπακούανε οι 
ραγιάδες επί 400 χρόνια, τέτοια “γράμματα” μαθαίνανε.  
     Επομένως η Πύλη είχε στα χέρια της ένα “υπερόπλο” 
εναντίον των “εξεγερμένων” υπηκόων της: Σις βάρβαρες τακτικές 

τής μαζικής σφαγής των αμάχων και τον ανασκολοπισμό 
επιλεγμένων αιχμαλώτων. Ακόμα και εάν εκείνες οι ασιατικές 
τακτικές δεν τρομοκρατούσαν τον αντίπαλο (και πράγματι οι 
Έλληνες μάλλον εξεμαίνοντο παρά τρομοκρατούντο) αποδεί-
χθηκαν ιδιαιτέρως αποτελεσματικές στο να παροξύνουν θυμικώς 
και απορρυθμίσουν διανοητικώς την ηγεσία των Ελλήνων επί 
μήνες, ώστε να διατηρήσει η Πύλη την αποκλειστικότητα τού 
ελέγχου (εξουσιαστικού και διανοητικού) των Μουσουλμανικών 
λαών τής αυτοκρατορίας.  Και αυτό το τελευταίο ο ουλτάνος και 
οι περί αυτόν το πέτυχαν, τουλάχιστον εν μέρει.  
 

2.2.  Διαχείριση γενοκτονιακού κινδύνου 

 

Επομένως η διαχρονικώς επαπειλουμένη φονοκτονία τού 
Ελληνικού Γένους από την Πύλη αποτελούσε μία τρομακτική 
πραγματικότητα την οποία καλείτο να διαχειρισθεί η ελληνική 
ηγεσία σε εκείνον τον πόλεμο. Σο πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η 
διαχείριση καταδεικνύεται μεταξύ των άλλων και από τη 
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διανοητική αμηχανία τού Αδαμαντίου Κοραή περί τούτου, όπως 
υπονοείται από τη μία και μοναδική συμβουλή του προς το 
Ελληνικό Γένος περί τού συνδυασμού αυτοσυγκράτησης και 
αποφασιστικότητας που ήταν μεν χρήσιμος (για μερική κατα-

στολή τής οργής τού Οσμανικού γενοκτονιακού θηρίου) αλλά 
αφ’ εαυτού μάλλον ανεπαρκής, όπως κατέδειξαν οι (ολικές) 
καταστροφές τής Φίου το 1822, των Χαρών το 1824, όπως 
επίσης και το τερατώδες σχέδιο τού Ιμπραήμ (σελ. 17) για ολική 
εθνοκάθαρση τής Πελοποννήσου το 1825-1827:   
 

   “ Aο απνζάλε όζηηο ηπξαλληθώο ζθίγγεη ησλ Γξαηθώλ ηαο αιύζεηο, θαη 
ηνύο εκπνδίδεη λα ξήμσζη ηα δεζκά ησλ. Aιιά ζπιαγρλίζζεηε ηνλ 
ήζπρνλ Tνύξθνλ, όζηηο δεηεί ηελ ζσηεξίαλ ηνπ κε ηελ θπγήλ, ή 
επαξεζηείηαη λα κείλε εηο ηελ Eιιάδα, ππνηαζζόκελνο εηο λόκνπο 
δηθαίνπο, θαη γεπόκελνο θαη απηόο ηνύο θαξπνύο ηήο ειεπζεξίαο, θαζώο 
νη Γξαηθνί, θαζώο θαη απηνί ηήο Aηγύπηνπ νη Tνύξθνη. Aο ήλαη ε 
εθδίθεζηο εκώλ θνβεξά, αιι’ αο γέλε κε δηθαηνζύλελ. Aο δείμσκελ 
εηο ην άγξηνλ ησλ Mνπζνπικάλσλ γέλνο, όηη κόλε ηήο ειεπζεξίαο ε 
επηζπκία, θαη όρη ε δίςα ηνύ θόλνπ θαη ηήο αξπαγήο κάο εμώπιηζε ηαο 
ρείξαο. Aο κάζσζηλ νη απάλζξσπνη Tνύξθνη από ηελ εκεηέξαλ 
θηιαλζξσπίαλ, όηη δηά λα παύζσκελ ηαο θαζεκεξηλάο αδηθίαο, ηελ 
θαζεκεξηλήλ έθρπζηλ ηνύ Eιιεληθνύ αίκαηνο, αλαγθαδόκεζα πξνο 
θαηξόλ λα ρύζσκελ νιίγνλ ηνπξθηθόλ αίκα.”  

 

ε αυτό το απόσπασμα (από το άλπισμα Πολεμιστήριον), ο 
Κοραής παροτρύνει τούς Έλληνες να μη διστάσουν να προβούν 
σε “φοβεράς εκδικήσεις” (μαζικές σφαγές) κατά εξοπλισμένων 

Σούρκων, αλλά αφενός με “δικαιοσύνη”, δηλαδή με μέτρο (κατ’ 
αναλογία με τις σφαγές που διενεργεί η Πύλη εναντίον ενόπλων 

Ελλήνων) και αφετέρου χωρίς οι εν λόγω “εκδικήσεις” να 
επεκταθούν κατά αόπλων (“ησύχων”) Σούρκων, προς τούς 
οποίους ο Κοραής παροτρύνει τούς Έλληνες να φερθούν με 
ανθρωπιστική αυτοσυγκράτηση (“ευσπλαχνία”).  Εκφράζει δε ο 
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Κοραής τη (μάλλον μη ρεαλιστική) ελπίδα ή ευχή το τουρκικό 
(άρα και το αντίστοιχο ελληνικό) αίμα που εν τέλει θα χυθεί να 
είναι “ολίγον” στο πλαίσιο μιάς τέτοιας (εν μέτρω) διαχείρισης 

τού κινδύνου τής Οσμανικής φονοκτονίας των Ελλήνων. 9 

     Σο θεωρητικό αντιγενοκτονιακό υπόδειγμα τού Κοραή είχε 
πρακτική αξία: Εφαρμόσθηκε με μεγάλη επιτυχία προς το τέλος 

τού πολέμου  κατά  την  εκκαθάριση  τής  Ρούμελης  (1828-1829) 

από τον νεοσύστατο τότε τακτικό Ελληνικό τρατό (υπό τη 

στραταρχία τού Δημητρίου Τψηλάντου).  Σότε μάλιστα οι εμπόλε- 

 

 

9 Ο λόγος τού Κοραή υπέρ κάθε Σούρκου που “ευαρεστείται να μείνη 
εις την Eλλάδα, υποτασσόμενος εις νόμους δικαίους” συνοψίζει τη 
σαφή και απερίφραστη θέση τού Διδασκάλου τού Γένους κατά 
εγκλημάτων εθνοκάθαρσης στον ελλαδικό χώρο. Εκείνη η προτροπή 

τού Κοραή δεν αντανακλά μόνο υψιπέτιδες ανθρωπιστικές αξίες 
αλλά και προφανή πολιτικό ρεαλισμό, δεδομένου ότι οι ελληνικοί 
πληθυσμοί στην Ανατολία και στη Θράκη διατελούσαν σε κατάσταση 
συλλογικής “ομηρίας” ως έρμαια τής εκάστοτε φονοκτονικής 
βούλησης των Οσμανιδών. Δυστυχώς όμως η εν λόγω στρατηγική 
συμβουλή τού Κοραή δίδαξε πολλούς αλλά όχι όλους εκ των 
εμπολέμων Ελλήνων (ειδικά το 1821) και ουδένα εκ των Οσμανιδών 
(σε όλη τη διάρκεια τού πολέμου).  

       Γενικώς ο Κοραής δεν πέτυχε να επηρεάσει εγκαίρως τον Ελλη-

νισμό διά τού πνευματικού του έργου, το οποίο ούτε όλοι εκ των 
Ελλήνων πολεμιστών είχαν προλάβει να συνειδητοποιήσουν επαρκώς 

κατά το πρώτο έτος τού πολέμου (1821), ούτε και ο εκ Φανίων 
Έλληνας Ελευθέριος Βενιζέλος ή ο εκ Θεσσαλονίκης Σούρκος 
Κεμάλ Ατατούρκ, κατενόησαν πλήρως μετά από έναν ολόκληρο 
αιώνα: Γενικώς τα εθνοκαθαρσιακά ανοσιουργήματα (1915-1923) 

Σούρκων  και Ελλήνων στον 20ό αιώνα θα κρισιολογούντο από τούς 
διδασκάλους τού Ελληνικού Γένους, Ρήγα Υερραίο και Αδαμάντιο 
Κοραή, μάλλον ως παράλογα, εγκληματικά και φρικώδη.  
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μοι Έλληνες διαπίστωσαν ότι η προστασία τής ζωής των Σούρκων 

αιχμαλώτων, ήτοι η τήρηση των επιτοπίων συμφωνιών για 
συνθηκολόγηση και παράδοση τού εχθρού, διευκόλυνε τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι και τη μαχητικότητα των 
Σούρκων μείωνε (αφού πλέον οι Σούρκοι πολεμούσαν μόνον για 
τον ουλτάνο και όχι και για την ίδια τη ζωή τους) και το ηθικό 
των Ελλήνων εξύψωνε (αφού οι εμπόλεμοι Έλληνες είχαν πλέον 
βιωματική επίγνωση ότι τούς παρακολουθούσε όλη η Ευρώπη, 
και ως εκ τούτου αισθάνοντο πλέον υπερήφανοι όταν ως πρώην 
ραγιάδες και νυν πολίτες τής Ελληνικής Πολιτείας έδιναν 
μαθήματα ανθρωπισμού στους πρώην αφεντάδες τους και 
μάλιστα επί τού “ομιχλώδους” πεδίου τής μάχης).  
     Εντούτοις το υπόδειγμα που πρότεινε ο Κοραής είχε μάλλον 
μειωμένη εφαρμοσιμότητα στα πρώτα χρόνια τού πολέμου, που 
ήσαν χρόνια αδιακρίτων σφαγών αιχμαλώτων, αμάχων και 
γυναικοπαίδων και από τις δύο πλευρές, πρωτοστατούντων και 
προεξαρχόντων των Σούρκων: Οι Σούρκοι και συνακολούθως οι 
Έλληνες είχαν εισέλθει στο απόλυτο “φρενοκομείο” τού 
ολοκληρωτικού πολέμου όπου διεκυβεύετο όχι μόνον η 
ελευθερία τού Ελληνικού Γένους αλλά και η βιολογική του 
επιβίωση, που θα διεσφαλίζετο όχι τόσον διά τής εφαρμογής τού 
κατά Κοραή μέτρου, όσον δι’ ασύμμετρων τακτικών κινήσεων και 
δι’ αμέτρων στρατηγικών μεθοδεύσεων, π.χ. με την αξιοποίηση 
ουδετέρων ζωνών (Ιόνια νησιά και Κυκλάδες) σε τακτικό επίπεδο, 
και με την εξασφάλιση τής ρωσικής αντιγενοκτονιακής κάλυψης 
σε στρατηγικό επίπεδο, όπως αναλύονται στη συνέχεια.  

 

2.2.α.   Ουδέτερες ζώνες 

 

τη χειρότερη περίπτωση, εάν η Πύλη αποφάσιζε να επιδιώξει 
τον αφανισμό τού Ελληνισμού και τής Ορθοδοξίας, τότε η 
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Οσμανική γενοκτονία των Ελλήνων θα ήταν μερική μάλλον παρά 
ολική διότι ο Ελληνισμός καλύπτετο αφενός σε στρατηγικό 
επίπεδο από δύο ουδέτερες ζώνες, τα Επτάνησα και τις Κυκλάδες 
— όπου οι Οθωμανοί ένοπλοι σφαγείς δεν είχαν πρόσβαση, και 
επομένως οι Έλληνες μπορούσαν να καταφεύγουν εκεί και να 
βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο ως πρόσφυγες όταν απειλούντο 
από μαζική σφαγή — και αφετέρου, σε τακτικό επίπεδο, από τη 
δυνατότητα των θαλασσοκρατούντων Ελλήνων ναυμάχων να 
διασφαλίζουν τη μετάβαση των διωκομένων προσφύγων σε εκείνα 
τα νησιά ή σε τρίτες χώρες. Ειδικότερα:  
 

 Επτάνησα. Καθ’ όλη τη διάρκεια τού εθνοαπελευθερωτικού 
αγώνα, τα νησιά τού Ιονίου πελάγους κατέχοντο από την 
Αγγλία και έδιναν απεριόριστο αντιγενοκτονιακό βάθος στον 

Μωριά, στη Ρούμελη και στην Ήπειρο: Εκεί είχαν βρεί 
καταφύγιο και σωτηρία οι ουλιώτες (1803) και αργότερα οι 
Παργινοί (1819) ως προσωρινοί πρόσφυγες, για να επα-

νέλθουν αργότερα (1821) στην ηπειρωτική Ελλάδα και να 
διακριθούν στα πεδία των μαχών επιδεικνύοντας, ως πρόμαχοι 
τής Ηπείρου και τής Ρούμελης, αλλά και ολόκληρου τού 

Ελληνισμού, μαχητικότητα ημιθέων μάλλον παρά ανθρώπων. 
Αλλά και κατά τη διάρκεια τού πολέμου, εκεί βρήκαν και 
πάλι προσωρινό καταφύγιο οι ουλιώτες και μάλιστα με τη 

διαμεσολάβηση και την εγγύηση τού William Meyer, Άγγλου 
προξένου στην Πρέβεζα, μετά την ήττα των Ελλήνων στη μάχη 

τού Πέτα και τη συνακόλουθη ασφυκτική πολιορκία των 
ουλιωτών από τούς Σούρκους στην Κιάφα (1822). Εκεί είχε 
βρεί καταφύγιο και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε παιδική 
ηλικία ως πρόσφυγας — αφού βίωσε τον διωγμό και τη 

θανάτωση τού πατέρα του από τούς Σούρκους — και εκεί, στη 
Ζάκυνθο, εκπαιδεύθηκε από τούς Άγγλους περί τα στρατι-
ωτικά, και από εκεί επανήλθε και αυτός στην ηπειρωτική 
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Ελλάδα το 1821 για να ηγηθεί των Μωραϊτών στις πλέον 
κρίσιμες περιόδους τού πολέμου. πως δε αναφέρθηκε 
προηγουμένως (σελ. 18), στον Μεγάλο Αρμοστή των Επτανήσων 

(Frederic Αdam) ανέθεσε ο υπουργός εξωτερικών τής Αγγλίας 
George Canning την άμεση ματαίωση τού τερατώδους κοινού 
σχεδίου των Σούρκων και των Αιγυπτίων για ολοκληρωτική 
εθνοκάθαρση τής Πελοποννήσου (1825). 

 

 Κυκλάδες. Η Ελλάδα ευτύχησε κατά την έναρξη τού 
Πολέμου τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας να έχει μία εθνικά 
χρήσιμη και στρατηγικά πολύτιμη κοινότητα 16.000 
Καθολικών Ελλήνων με έξι Καθολικές επισκοπές, στην Άνδρο, 
Μήλο, Νάξο, αντορίνη, ύρο και Σήνο, υπό την απευθείας 
θρησκευτική διοίκηση τού Βατικανού, όπως επίσης και υπό 
την άμεση προστασία τής Αυστρίας (Κεφ. 2.1.α) και κυρίως 
τής Γαλλίας, δεδομένου ότι κατ’ εκείνη την εποχή η Πύλη 
αναγνώριζε μάλλον τη δεύτερη παρά την πρώτη ως προστάτιδα 
των Καθολικών Έλλήνων. ε εκείνο το πλαίσιο διεθνούς 
προστασίας από Μεγάλες Δυνάμεις, και υπό διοικητικό 
καθεστώς ημιαυτονομίας (φόρου υποτελούς) έναντι τής Πύλης, 
όπως επίσης και λόγω τής στρατηγικής θέσεώς τους στην 
καρδιά τού Αιγαίου, οι Κυκλάδες συνιστούσαν πολύτιμη 
ουδέτερη ζώνη για τη διάσωση και περίθαλψη των Ελλήνων  
από το ανατολικό Αιγαίο, τήν Κρήτη και την Ανατολία, οι 
οποίοι θα αντιμετώπιζαν αναποφεύκτως, αργά ή γρήγορα, την 
εκδικητική μάχαιρα τής ασιατικής δυναστείας των Οσμανιδών. 

Ενδεικτικώς η αντιγενοκτονιακή αξία των Κυκλάδων ως 
ουδέτερης ζώνης καταδείχθηκε στο δεύτερο έτος τού πολέμου 
(1822) όταν δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες διέφυγαν από την 
εθνοκαθαρθείσα Φίο, πολλοί από τούς οποίους βρήκαν 
ασφαλές καταφύγιο σε νησιά των Κυκλάδων. τη ύρο μάλιστα 
πρόσφυγες από τη Φίο, την Κάσσο, τα Χαρά και την Κρήτη, 
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όπως επίσης και από την Ανατολία ( Μικρά Ασία), ίδρυσαν την 
Ερμούπολη, μετέπειτα πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η οποία 
εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο και το σημαντικότερο 
λιμάνι τής ανατολικής Μεσογείου στον 19ο αιώνα. 
     Ορθοφρόνως η ουδετερότητα εκείνη διασφαλίσθηκε από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αν και για διαφορετικούς ή και 
αντιδιαμετρικώς αντιθέτους λόγους. Ο Πάπας τής Ρώμης 
έσπευσε να διακηρύξει την ουδετερότητα των Καθολικών 
Έλλήνων λόγω τού προφανούς ενδιαφέροντός του να προστα-

τέψει τη ζωή των πιστών του από εκδικητικές σφαγές των 
Σούρκων, και επίσης λόγω των πιέσεων τού  Καγκελαρίου 
Metternich τής Αυστρίας. Ο Metternich ήταν υπέρμαχος τής 
εν λόγω ουδετερότητας διότι ως καθεστωτικός ανθέλληνας 
θεωρούσε ότι έτσι αποδυνάμωνε τούς εμπόλεμους Έλληνες 
και επομένως ενίσχυε τα διεθνή του ερείσματα προσφέροντας 
διπλωματική εκδούλευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι 
Καθολικοί Έλληνες ήσαν και αυτοί υπέρμαχοι τής ουδετερό-

τητας, διότι πολλοί απ’ αυτούς φοβούντο ότι η επικράτηση των 
Ορθοδόξων Έλλήνων στον εθνοαπελευθερωτικό αγώνα θα είχε 
σαν αποτέλεσμα να απωλέσουν τα οικονομικά και αυτοδιοι-
κητικά προνόμια που απολάμβαναν υπό την προστασία των 
Μεγάλων Δυνάμεων. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες των Κυκλάδων 
κατανοούσαν και αυτοί τη σκοπιμότητα για ουδετερότητα 
προκειμένου να αποφύγουν τυχόν θανάσιμο συμβάν μεταξύ 
Ορθοδόξων και Καθολικών κατοίκων που θα εκφύλιζε τον 
εθνοαπελευθερωτικό αγώνα σε εμφύλια διαμάχη και μάλιστα 
σε θρησκευτικό πόλεμο, δηλαδή στην αγριότερη και πλέον 
παράφρονα μορφή πολέμου. Οι Έλληνες ναυμάχοι ωφελούντο 
πολλαπλώς σε τακτικό επίπεδο από την ουδετερότητα των 
Κυκλάδων, η οποία μάλλον τούς διευκόλυνε παρά τούς 
εμπόδιζε να αποσπούν οικονομικές συνεισφορές υπέρ τού 
αγώνα από τούς σχετικώς εύπορους Κυκλαδίτες, όπως επίσης 
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και να χρησιμοποιούν τις ακτές των Κυκλάδων ως καταφύγιο 
και ως ορμητήριο στους κατά θάλασσαν επικούς αγώνες τού 
Ελληνικού τόλου. Η ηγεσία δε των εμπολέμων Ελλήνων  
κατανοούσε την τεράστια στρατηγική σημασία που είχε για τον 
αγώνα το καθεστώς  ευμενούς ουδετερότητας των Κυκλάδων, 
ως αντιγενοκτονιακού καταφυγίου τού Ελληνισμού. 
     Βέβαια εκείνη η υψηλή στρατηγική σκοπιμότητα δεν 
απέτρεψε πολλούς Κυκλαδίτες από το να συμμετάσχουν, ως 
ιδιώτες, ενεργά στον αγώνα εκτός Κυκλάδων. Ενδεικτικώς οι 
πρώτοι Νάξιοι Υιλικοί ορκίσθηκαν τον Δεκέμβριο τού 1820, 

και συμμετείχαν από την αρχή τού αγώνα σε μάχες στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, όπως στην πολιορκία τής Σριπολιτσάς, 
όπου διακρίθηκαν στο πεδίο τής μάχης. Αλλά σε επίσημο 
επίπεδο, τα έξι νησιά των Κυκλάδων στα οποία πλειοψη-

φούσαν Καθολικοί Έλληνες διατήρησαν την ουδετερότητά 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια τού πολέμου. 
     Ήταν δε τέτοιο το πλέγμα τής ισορροπίας δυνάμεων στις 
Κυκλάδες, ώστε η Πύλη σεβάστηκε αναγκαστικώς την 
ουδετερότητά τους. Ο Σουρκικός τόλος επισκέπτετο μεν κατά 
περίσταση τα νησιά των Κυκλάδων για να επιβεβαιώσει τη 

φόρου υποτέλειά τους έναντι τής Πύλης, αλλά πάντα 
αποχωρούσε μετ’ ολίγον ειρηνικά αφού ο εκάστοτε ναύαρχος 
ελάμβανε το φιλοδώρημά του. Σο πόσο προσεκτική ήταν η 
Πύλη στο να αποφύγει οποιοδήποτε επεισόδιο στα “Καθολικά” 
νησιά που ενδεχομένως θα την ενέπλεκε σε ιερό πόλεμο 
εναντίον των Δυτικών Δυνάμεων, καταδείχθηκε από τα 
συμβάντα στην Σήνο τον Αύγουστο τού 1823. Εκείνο τον μήνα 
ο Σουρκικός τόλος, υπό τον Χουσρέφ Μεχμέτ Πασά, 

πελαγοδρομούσε στο Αιγαίο επισκεπτόμενος νησιά για τα 
καθιερωμένα προσκυνήματα και φιλοδωρήματα. ταν όμως ο 
στόλος έφθασε στην Σήνο, μετεωρίζετο επί ώρες μπροστά από 
την παραλία λόγω αντιθέτου ανέμου. Σότε πολλοί ενθου-
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σιώδεις νέοι τής Σήνου σήμαναν συναγερμό, κινητοποιήθηκαν 
υπό τη σημαία τής ελευθερίας και τούς ήχους των καμπάνων, 
συγκεντρώθηκαν στην παραλία, άρχισαν να προκαλούν τούς 
Σούρκους ναυτικούς, να τούς υβρίζουν κατά τα τότε ειωθότα, 
και να τούς καλούν να αποβιβασθούν και “άν είναι άντρες” να 
εμπλακούν μαζί τους σε μάχη. Εις επίρρωση δε των προκλή-

σεων, πυροβολούσαν αβλαβώς (“στον γάμο τού καραγκιόζη”) 
με ότι καριοφύλια είχαν βρεί στα σπίτια τους και με ότι 
(μικρά) κανόνια υπήρχαν στο νησί. Οι Σούρκοι αξιωματικοί 
ζήτησαν άδεια από τον ναύαρχό τους να αποβιβασθούν και να 
προασπίσουν την τιμή τού αυτοκρατορικού στόλου από τούς 
αφρόνως ασχημονούντας, δηλαδή να σφάξουν μερικούς από 

τούς αυθάδεις Σηνίους προς παραδειγματισμό. Ο Φουσρέφ 

Μεχμέτ Πασάς όμως δεν παρέσχε την αιτηθείσα άδεια  — 

έχοντας επίγνωση των διεθνών επιπτώσεων που μπορούσε να 

έχει μια τέτοια τοπική σφαγή εάν στα θύματα περιλαμβά-

νονταν, έστω και από λάθος, Καθολικοί Έλληνες ή, ακόμη 
χειρότερα, Καθολικοί κληρικοί  — και προσπάθησε να διασκε-

δάσει το συμβάν γελών και λέγων “παιδιά είναι, ας παίζουν”.  
 

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι οι ουδέτερες ζώνες καθιστούσαν μεν 
αδύνατη την ολική Οσμανική γενοκτονία των Ελλήνων, αλλά δεν 
επηρέαζαν την τακτική δυνατότητα που εξ αντικειμένου είχε η 
Πύλη να εφαρμόζει πολιτική τοπικής εθνοκάθαρσης (αντί ολικής 
γενοκτονίας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευαρεστείτο ο ουλτάνος 
στην αυτοκρατορική του επικράτεια. Η φυγή έσωσε 41.000 
Έλληνες στη Φίο, αλλά εντούτοις τα οθωμανικά στρατεύματα 
πρόλαβαν και έσφαξαν 23.000 και ανδραπόδισαν 47.000 Φίους, 
ώστε από τούς 113.000 Φίους απέμειναν μόνον 1.800 κάτοικοι 
επί τής νήσου, επιφορτισμένοι κυρίως με το καθήκον τής 
παραγωγής τής περίφημης εντοπίου μαστίχας που ήταν 
ιδιαιτέρως προσφιλής στην αυλή τού ουλτάνου (σελ. 547). 
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2.2.β.   υμμαχικό άλλοθι 
 

ταν οι υπόδουλοι Έλληνες πολεμούσαν κατά των Σούρκων  
στην περίοδο 1457-1808, αναζητούσαν συνήθως εξουσιαστική 
κάλυψη (“άλλοθι”) εμφανιζόμενοι ως υποκινημένοι και (δήθεν) 
παραπλανημένοι από ξένη εμπόλεμη δύναμη (Υράγκους, 
Ενετούς ή Ρώσους): Παρ’ ελπίδα των Ελλήνων, η εκδικητική 
οργή τού ουλτάνου ίσως μετριάζετο εφόσον οι ραγιάδες στην 
αρχή “παρεσύροντο” μεν (ως δήθεν ανόητοι και αμαθείς) από 
ξένους, στη συνέχεια όμως “προσκυνούσαν” τούς αφεντάδες 
τους. Και πράγματι μετά από κάθε ήττα ευρωπαϊκών στρατών 
και στόλων στην υπόδουλη Ελλάδα, οι ραγιάδες απέμεναν μεν 
μόνοι ενώπιον τής εκδικητικής οργής των Οσμανιδών, αλλά οι 
Οσμανικές “παιδευτικές” σφαγές  περιορίζοντο συνήθως σε 
μερικές χιλιάδες (αντί δεκάδων χιλιάδων) σε βάρος των ραγιά-

δων, τούς οποίους ο ουλτάνος έτεινε να τούς χαρακτηρίζει, όταν 
εξεγείροντο, ως “αποπλανηθέντες ραγιάδες” (σελ. 13, 94). 

    Ψς παράδειγμα, κατά τη διάρκεια τού Ρωσοτουρκικού 
πολέμου την περίοδο 1768-1774, οι Έλληνες στην Πελο-

πόννησο, τη Ρούμελη, τη Θεσσαλία, την Κρήτη και πολλά νησιά 

τού Αιγαίου επανεστάτησαν το 1770, ως αποτέλεσμα υποκίνησής 
τους από τη Ρωσία. Η επανάσταση (γνωστή ως “Ορλωφικά”) 
κατεπνίγη από τούς Σούρκους, και στη συνέχεια η Σρίπολη και 
και τα Σρίκαλα πλήρωσαν βαρύ τίμημα με 3.000 σφαγιασθέντες 
αμάχους η κάθε πόλη, η Λάρισσα και η Μοσχόπολη καταστρά-

φηκαν ολοσχερώς, και προεστοί και κληρικοί σφαγιάσθηκαν 
“παιδευτικώς” στη μύρνη, στη Λήμνο και στη Υιλιππούπολη. 
Επιπλέον τουρκαλβανικές ορδές που εξαπέστειλε η Πύλη στην 

Πελοπόννησο προς καταστολή τής επαναστάσεως και “παίδευση” 
των ραγιάδων, εξανδραπόδισαν περί τούς 20.000 Έλληνες, που 
πωλήθηκαν ως δούλοι σε Αγαρηνούς στην Αλγερία και σε 
Σούρκους στη Ρούμελη. Αλλά όταν εκείνοι οι Σουρκαλβανοί  
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αρνήθηκαν να σταματήσουν το όργιό τους σε βάρος των Ελλήνων  
και να αποχωρήσουν από τη Πελοπόννησο, τότε η Πύλη απέ-

στειλε (1779) τον αρχιναύαρχο Χασάν προς αποκατάσταση τής 
ραγιαδικής τάξεως. Ο Φασάν σε συμπαράταξη με (3.000) κλέπτες 

τής Πελοποννήσου κατενίκησε τούς Σουρκαλβανούς στην πεδιά-

δα τής Σριπολιτσάς, και διέταξε να “ανεγερθεί” επί τής ανατολικής 
πλευράς τής πόλεως σωρός εκ 4.000 τουρκαλβανικών κεφαλών, 
ως μνημείο τής νίκης, και ως σύμβολο τής απαλλαγής των 
Πελοποννησίων από την τουρκαλβανική μάστιγα. 
     Σο 1821 όμως ουδεμία εκ των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων είχε 
την πρόθεση να εμπλακεί σε εχθροπραξίες με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ή έστω να αναλάβει τον ρόλο τής υποκινήτριας 
των υποδούλων Ελλήνων. Απεναντίας μάλιστα όλες οι ευρωπαϊκές 
Μεγάλες Δυνάμεις πάσχιζαν να διατηρήσουν τη μεταναπο-

λεόντια ειρήνη, καταπιέζοντας λαούς, καταπνίγοντας εξεγέρσεις, 
ή και υποστηρίζοντας την ακεραιότητα τής Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας. Οι Έλληνες όμως επείγοντο να αρχίσουν τον απε-

λευθερωτικό τους αγώνα το 1821, και μη υπάρχοντος εξωτερικού 
συμμαχικού άλλοθι το ανεζήτησαν για πρώτη φορά στο… 
εσωτερικό τής αυτοκρατορίας: υμμάχησαν με τον διαβόητο Αλή 
Πασά των Ιωαννίνων (που από το 1820 είχε εμπλακεί σε πόλεμο 
εναντίον τής Πύλης), με την ελπίδα μάλιστα ότι εκείνη η 
συμμαχία θα τούς εξασφάλιζε ένα στρατηγικό ασύμμετρο 

πλεονέκτημα μιάς έστω και “εφήμερης” συμμαχίας τους με τούς 
Μουσουλμάνους Αλβανούς, όπως γλαφυρά περιγράφει ο τρατη-

γός Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του:  
 

“ Αθνύ εβήθε ν Υνπξζίη παζάο από ηελ Πεινπόλλεζν, νπνύηαλ εθεί, 
θαη δηαηάρηε δηά ηνλ Αιήπαζα θαη πήξε θαη όια ηα αζθέξηα καδί ηνπ, 
θαη εηο ηελ Πεινπόλλλεζν κείλαλ πνιιά νιίγνη, άξρηζαλ λα ππνπηεύ-

νληαη από ηελ Πεινπόλλεζν νη ληόπηνη Σνύξθνη, όηη άξρηζαλ νη Πειν-

πνλλήζηνη θαη θνκαληαξίδνληαλ δηά ηελ επαλάζηαζε. Έβαηλαλ ππνςία 
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θαη δηά ηελ Ρνύκειε. Δκείο ιέγακε, δελ είλαη ηίπνηαο, αιιά αγξίεςε ν 
ξαγηάο εηο ηελ Ρνύκειε από ηόζνλ πιήζνο Σνπξθηάο, όπνπ γηόκσζε 
όινο ν ηόπνο εμ αηηίαο ηνύ Αιήπαζα θαη αθαλίζηε ν ηόπνο από ηηο 
αγγάξεηεο θαη ην γύκλσκα ησλ θόζκσλ. […] Καη ύζηεξα γελλήζε θαη 
ην δηθό καο ην Διιεληθόλ θη’ εκείο ην πεγαίλακε ζθεπαζκέλν όηη 
δνπιεύνκε δηά ηνλ Αιήπαζα, ηνλ αθέληε καο, λα ηνλ ζώζσκε· όηη 
αδίθσο ηνλ θαηαηξέρεη ν νπιηάλνο. Απηά βγαίλακε, λα ειθύδσκε ηνύο 
Σνύξθνπο Αξβαλίηεο, ην θόκκα ηνύ Αιήπαζα, λα ηνύο έρσκε θίινπο 
απηνύο, λα καο βνεζήζνπλε θη απηήλνη, όηη είκαζηε νιίγνη θαη νη 
Σνύξθνη πιήζνο […] θαη ιέγακελ όινη όηη δνπιεύνκελ λα βγάισκελ 
ηνλ δίθαηνλ Αιήπαζα (θαη αλ έβγαηλε απηόο ν ζθύινο είκαζηε 
ρακέλνη…) ” 

 

Παρ’ όλα αυτά ο ουλτάνος αποδείχθηκε περισσότερον ευφυής 
απ’ όσον οι Έλληνες νόμιζαν: Ο ουλτάνος αντιλήφθηκε αμέσως, 
και μάλιστα πριν από την έναρξη τής “επαναστάσεως”, ότι οι 
ελληνικές προφάσεις περί Αλή Πασά ήσαν “παραμύθια” και 
θεώρησε ότι επρόκειτο περί ολοκληρωτικού πολέμου των 
Ελλήνων κατά τής Οσμανικής Δυναστείας, ενός πρωτοφανούς 
πολέμου που θα υπερέβαινε κατά πολύ, σε ένταση, κόστος και 
κινδύνους, τις συμπαρατάξεις των Ελλήνων με τούς εκάστοτε 
ευρωπαϊκούς στρατούς που εισέβαλαν κατά το παρελθόν στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επιπλέον μάλιστα, επειδή η Πύλη 
“τόχε τούμπανο” και ο Μακρυγιάννης και οι άλλοι οπλαρχηγοί 
“κρυφό καμάρι”, ήδη από την 8 Μαρτίου 1821 ο ουλτάνος 
εξέδωσε φιρμάνι που αναγνώσθηκε σε όλα τα τζαμιά τής 
Κωνσταντινουπόλεως, στο οποίο καλούσε τούς πιστούς να είναι 
έτοιμοι για ιερό πόλεμο: 

 

“ Πξόθεηηαη πεξί ζξεζθείαο. Ο απηνθξαηνξηθόο ζθνπόο κνπ είλαη λα 
θεξδίζσ ηαο θαξδίαο ησλ αιεζώλ πηζηώλ θαη λα εληζρύζσ ηνλ λόκνλ 

ηνύ Μσάκεζ. Δίζε λα θαλήηε όινη άγξππλνη! Ακήλ!” 



 

 

56 

Επιπλέον, την 14 Μαρτίου 1821, ο ουλτάνος διέταξε να 
οπλισθούν όλοι οι Οθωμανοί στην Κωνσταντινούπολη. Για εκείνα 
τα πρωτοφανή μέτρα τής Πύλης κατά των Ελλήνων  υπηκόων 
της, η κυβέρνηση τής Ρωσίας στο τελεσίγραφο που επέδωσε στην 
Πύλη την 6 Ιουλίου 1821 (Κεφ. 6.3) παρετήρησε ότι:  

 

“ Αη επαξρίαη, όπνπ εθάλεζαλ εζράησο ηα πξώηα πνιεκηθά θηλήκαηα 
θαηά ηήο ηνπξθηθήο εμνπζίαο, έγηλαλ θαη άιινηε ζέαηξνλ ηνηνύησλ 
θηλεκάησλ αιι’ νπδέπνηε ε θπβέξλεζηο εμόπιηζε θαηά ησλ θαηνί-
θσλ ησλ ηόπσλ εθείλσλ όινπο ηνύο ππεθόνπο ηεο Μνπζνπικάλνπο 

ελ νλόκαηη ηήο θηλδπλεπνύζεο ζξεζθείαο ησλ.” 

 

Επομένως το 1821 το ποθούμενο συμμαχικό άλλοθι των εμπολέ-

μων Ελλήνων ήταν μάλλον ανύπαρκτο δεδομένου ότι ο 
ουλτάνος γνώριζε επαρκώς ότι ο πανεθνικός αγώνας τους ήταν 
πρωτευόντως αυτόφωτος (και μόνον δευτερευόντως με κάποια, 

ίσως, έμμεση υποστήριξη από τη Ρωσία). Ψς εκ τούτου οι 
Έλληνες ήσαν υπόλογοι έναντι τής Πύλης όχι ως “πεπλανημένοι” 
ραγιάδες όπως στο παρελθόν, αλλά πλέον ως “χαλασμένοι” 
υπήκοοι, δηλαδή εν πολλοίς ως άχρηστοι (ή και επικίνδυνοι) και 
άρα αναλώσιμοι (ή και αφανίσιμοι) υπήκοοι τής Οσμανικής 
Δυναστείας.  

 

2.2.γ.   Ρωσική αντιγενοκτονιακή κάλυψη 

 

Η συνθήκη τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774), που έμμεσα όριζε 
τη Ρωσία προστάτιδα των Ορθοδόξων Φριστιανών, ως συνθήκη 
ειρήνης μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1768-74, επικυρώ-

θηκε από τις συνθήκες τού Ιασίου (1792) και τού Βουκου-

ρεστίου (1816) μετά τούς δύο άλλους ρωσοτουρκικούς πολέμους 

τού 1787-1792 και 1806-1812 αντίστοιχα. Επομένως στις πα-

ραμονές τού απελευθερωτικού αγώνα το 1821, ο Ελληνισμός και 
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η Φριστιανική Ορθοδοξία τελούσαν θεωρητικώς (“στα χαρτιά”) 
υπό την (αντιγενοκτονιακή) προστασία τής ομοδόξου Ρωσίας.  
     την πράξη όμως η αξία κάθε συνθήκης εξαρτάται από τη 
βούληση των συμβεβλημένων μερών να την εφαρμόσουν. Και η 
βούληση περί τούτου τής Ρωσίας δεν ήταν ούτε δεδομένη ούτε 
εμπράκτως επιβεβαιωμένη μετά το 1816 στη μεταναπολεόντεια 
εποχή, η οποία σηματοδοτείτο και κυριαρχείτο από την Ιερά 
υμμαχία και την Ευρωπαϊκή υνεννόηση (Concert of Europe). 

Ψς αποτέλεσμα, ο εθνοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων 
επρόκειτο να διεξαχθεί υπό αβέβαιες συνθήκες όσον αφορά στη 
ρωσική στρατιωτική επέμβαση υπέρ τής Ελλάδος: 

 

 Αντεπαναστατική Ευρώπη. Η Ιερά υμμαχία ήταν ένας 
αντιδραστικός συνασπισμός ηγεμονιών (ιδρυθείς από τη 
Ρωσία, Αυστρία και Πρωσία με πρωτοβουλία τού ιδίου τού 
Σσάρου Αλεξάνδρου Α )́ με πραγματικό αντικείμενο την ένοπλη 

επέμβαση προς καταστολή επαναστάσεων και εξεγέρσεων ανά 
την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή υνεννόηση (Αυστρία, Πρωσία, 
Ρωσία, Αγγλία και αργότερα Γαλλία) είχε ως αντικειμενικό 
σκοπό την αποτροπή οποιαδήποτε Μεγάλης Δυνάμεως από το 
να κηρύξει πόλεμο μονομερώς εντός ή εκτός τής Ευρώπης, 
όπως π.χ. εναντίον τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το 
διπλωματικό “κλειδί” κάθε πολυμερούς προς τούτο συναίνεσης 

ευρίσκετο εις χείρας τού Καγκελαρίου Metternich τής 
Αυστρίας, και όχι τού Σσάρου Αλεξάνδρου Α .́ 

 

 Αντεπαναστατική Ρωσία. ε εκείνο το στατικό πλαίσιο 
ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων, ο Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος προσπάθησε να βολιδοσκοπήσει τις πραγμα-

τικές διαθέσεις τής Ρωσίας, δηλαδή να εκτιμήσει τη βούληση 

τού Σσάρου να εφαρμόσει τις ρωσοτουρκικές συνθήκες παρά 
τη φαινομενική διπλωματική “αδυναμία” τής Ρωσίας για 
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μονομερή στρατιωτική επέμβαση στην Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία. Προς τον σκοπό εκείνο, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 
συναντήθηκε το 1818 στη Μόσχα με τον Ιωάννη Καποδίστρια 
(Capo d' Istria), υπουργό εξωτερικών τής Ρωσίας. ύμφωνα με 
τον ίδιο τον Καποδίστρια:  

 

  “ Ο πξίγθης Μαπξνθνξδάηνο θαη ν θ. Παληαδόγινπ (απεζηαικέλνη 
ησλ εγεκόλσλ Βιαρίαο θαη Μνιδαβίαο) πξνζεπάζεζαλ λα κνη 
απνδείμνπλ, όηη ε δηαηήξεζηο ηήο κεηά ησλ Σνύξθσλ εηξήλεο ήην 
αδύλαηνο, θαη όηη, σο Έιιελεο, ήζαλ αλππόκνλνη λα κάζνπλ όηη ηα 
Ρσζζηθά ζηξαηεύκαηα ήζαλ έηνηκα λα δηαβνύλ ηνλ Πξνύζνλ.” 

10 

 

Η αρνητική (και αποτρεπτική) απάντηση τού Καποδίστρια δεν 
αποθάρρυνε τούς Έλληνες από το σχεδιαζόμενο εγχείρημα. 
Οι Έλληνες όμως συνειδητοποίησαν τότε ότι εκείνη τη φορά 
όχι μόνον δεν θα διεξήγαν τον απελευθερωτικό τους αγώνα ως 
(δήθεν) υποκινούμενοι από ξένη δύναμη, αλλά επιπροσθέτως 
θα ανελάμβαναν χωρίς προσχήματα την πρωτοβουλία των 
κινήσεων, σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, ώστε η εξέλιξη 

τού Ελληνοτουρκικού πολέμου να εξαναγκάσει τη Ρωσία να 
αλλάξει στάση υπέρ των Ελλήνων, σε αντιστοιχία προς το 
πνεύμα και το γράμμα τής συνθήκης τού Κιουτσούκ-

Καϊναρτζή, ειδικά μετά τις πρώτες (προβλεπόμενες) σφαγές 
αμάχων Ελλήνων από τούς Οσμανίδες (ως είθιστο σε εκείνη 
την αυτοκρατορία). 

     

 τρατήγημα τής Μολδοβλαχίας. Η απέλπιδα εκστρατεία 
του  Αλεξάνδρου  Τψηλάντου  στη  Μολδοβλαχία  το  1821  απέ-  

 

 

10 Καποδίστριας, Ιωάννης, Aperçu de ma carrière publique depuis 1798 

jusqu'à1822 (“Επισκόπησις τής Πολιτικής μου ταδιοδρομίας” μετ. 
Μ. Θ. Λάσκαρις, εκδ. Μπάυρον 1986) σ. 91. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
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βλεπε πρωτίστως στο να δημιουργήσει μία χαοτική δυναμική 
πολέμου που θα παρωθούσε ή εξανάγκαζε τη Ρωσία να 
παρακάμψει ή υπερκεράσει την ενδοευρωπαϊκή ισορροπία 
δυνάμεων (balance of power) και να εμπλακεί ως σύμμαχος 
των Ελλήνων σε πόλεμο εναντίον τής Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας (Κεφ. 4.1), όπως  υπονόησε  και  στην  προκήρυξή  του 
ο Α. Τψηλάντης προς το Πανελλήνιον την 24 Υεβρουαρίου  

1821 επί λέξει ως εξής: “Κινηθήτε, και θέλετε ιδεί μίαν 
κραταιάν Δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας…” 

 

 Ρωσίζουσα “επαναστατική” εξάπλωση. Η ελληνική ηγεσία, 
όπως επίσης και η εκκλησιαστική ηγεσία, προσπάθησαν να 
επικεντρώσουν τον πόλεμο πρωτίστως στον Μωριά (όπου είχαν 
τακτικό στρατιωτικό και γεωγραφικό πλεονέκτημα) και 
δευτερευόντως στη Ρούμελη (ως προμαχώνα τού Μωριά) 
μέχρις ότου επιτευχθεί ο απώτερος αντικειμενικός στόχος 
(Ρωσοτουρκικός πόλεμος) τού στρατηγήματος στη Μολδο-

βλαχία. ε εκείνο το πλαίσιο, τα (φαινομενικώς αποτυχημένα) 
κινήματα στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία το 1821, όπως 
επίσης η πρόσκαιρη συμμαχία των Ελλήνων με τον Αλή Πασά 
των Ιωαννίνων και τούς Μουσουλμάνους Αλβανούς, συνι-
στούσαν μάλλον (επιτυχημένες) τακτικές κινήσεις αντιπερι-
σπασμού (παρά στρατηγικούς πυλώνες τού εθνοαπελευ-

θερωτικού αγώνα) που επέτρεψαν στους εμπόλεμους Έλληνες 
να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο ώστε απερίσπαστοι να 

σταθεροποιήσουν τις θέσεις τους στον Μωριά και στη Ρούμελη, 

εν αναμονή τής ρωσικής στρατιωτικής επεμβάσεως.  
 

 Παθητική άμυνα στην Ανατολία. ύμφωνα με τον 
στρατηγικό σχεδιασμό των Υιλικών — υπό το πρίσμα τού 
Οσμανικού γενοκτονιακού κινδύνου κατά Ελλήνων και τού 
διπλωματικού αυτοευνουχισμού τής Ρωσίας το 1821 — θα 
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έπρεπε να αποτραπεί η επέκταση των εχθροπραξιών σε 
γεωγραφικά ευάλωτες περιφέρειες (Ανατολία, Κωνσταντινού-

πολη, Θράκη και νησιά τού ανατολικού Αιγαίου) πάση θυσία: 

Ακόμη και ως (παθητικώς) σφαγιαζόμενοι, οι εκεί Έλληνες θα 
έπρεπε να αντιδράσουν όχι διά τής βίας αλλά μόνον διά τής 
φυγής ή τής εξαγοράς (των σφαγέων), μέχρις ότου 
εξασφαλισθεί στην εμπόλεμη πράξη, και όχι απλώς στο χαρτί 
των συνθηκών, η αντιγενοκτονιακή ασπίδα τής Ρωσίας υπέρ 
των Ελλήνων. Παρατίθεται ενδεικτικώς η αλληλογραφία τού Δ. 

Τψηλάντου, “αρχηγού” των ελληνικών δυνάμεων στη δυτική 
Ρούμελη, με τον Ιωάννη Λαυρεντίου Ράλλη (εκ Φίου) και 
τον Γεώργιο Λογοθέτη-Λυκούργο (εκ άμου) με στρατηγικό 
θέμα την αποτροπή των νησιωτών τού ανατολικού  Αιγαίου 
από το να εμπλακούν πρόωρα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο: 

 
 

 “ Φηινγελέζηαηε Κ. Ι. Λ. Ράιιε.  
  

 Έιαβνλ ην ππό 28 λνεκβξίνπ [1821] γξάκκα ζνπ παξά ηνύ αλεςηνύ 
ζνπ Κπξίνπ ηεθάλνπ Γαιάηε θαη ηνύ Κ. Απγεξηλνύ. Δπαηλώ ηελ 
θξόλεζηλ θαη θαξηεξίαλ ζνπ δηά ηελ ειεπζεξίαλ ηήο παηξίδνο ζνπ, 
αιι’ επεηδή αη παξνύζαη πεξηζηάζεηο δελ ζπγρσξνύλ ηελ επηρείξεζηλ, 

εθάκαηε θαιά λα ηελ αλαβάιεηε εηο επηηήδεηνλ θαηξόλ, όζηηο είλαη 
βέβαηα ε ηνύ Ρσζζηθνύ πνιέκνπ θήξπμηο, ή ησλ εζληθώλ θηλεκάησλ 
ε πξόνδνο, ηελ νπνίαλ ειπίδσ κε ηελ ζύζηαζηλ ηήο εζληθήο βνπιήο, 
ήηηο ήξρηζελ ήδε λα ζπγθξνηήηαη. Ηζύραζε ινηπόλ εηο θακκίαλ λήζνλ 
έσο λα έιζε ε πνζνπκέλε ώξα, θαη ηόηε βάιεηο εηο πξάμηλ ηνλ 
παηξησηηθόλ πόζνλ ζνπ, ηόηε θαηά ηαο πεξηζηάζεηο κε γξάθεηο θαη 
ζνπ ζηέιισ ηα αλήθνληα γξάκκαηα […].  

  

 Γξάθε κε ό,ηη πεξίεξγνλ καλζάλεηο πεξί ηνύ γέλνπο.  
 Δπρόκελνο δε ζνη πγείαλ θαη ηνύ πνζνπκέλνπ αγαζήλ έθβαζηλ κέλσ.  

 

Ο παηξηώηεο 

Δεκήηξηνο Τςειάληεο ” 



 

 

61 

  “ Σσ Τςεινηάησ θαη ζενζηεξίθησ  
 Πξίγθηπη ηήο Γπηηθήο Διιάδνο θαη παληόο Αηγαίνπ Πειάγνπο  
 Κ. Κ. Δεκεηξίσ Τςειάληε  

 πξνζθπλεηώο.  
 

Τςειόηαηε Κύξηε.  
 

Καηά ηαο πξνζθπλεηάο κνη επηηαγάο ηήο πξν νιίγνπ θαλείζεο 
επηζηνιήο ζαο αλέβαινλ εηο επηπρεζηέξαλ πεξίζηαζηλ ηελ 
εθζηξαηείαλ ηήο Υίνπ· κνινλόηη παηξηώηαη ηηλεο Υίνη πξν πνιινύ 
ήδε επξηζθόκελνη εληαύζα δελ έιεηςαλ λα κε παξαθηλήζσζηλ εηο ηελ 
επηρείξεζηλ ηαύηελ. Δύρνκαη όκσο αη πεξηζηάζεηο ηνύ θαηξνύ λα κε 
νδεγήζσζη ηαρέσο εηο ην λα επηρεηξήζσ ζπλ Θεώ θαη ην απαξαίηεηνλ 
ηνύην ρξένο κνπ θαηά ηνλ πόζνλ ηήο ςπρήο κνπ. Ο Κ. Ράιιεο 
αθνινπζώλ ηαο απηάο δηαηαγάο ζαο πεξί ηήο εθζηξαηείαο αθέζε από 
ηαο δη’ απηήλ θξνληίδαο ηνπ θαηά ην παξόλ εσζνύ ν θαηξόο λα καο 
δηδάμε ην πξαθηένλ, θαη έξρεηαη απηόζη εηο πξνζθύλεζίλ ζαο.  
     Η εηο ηα εληαύζα δηαγσγή ηνπ εζηάζε ηηκία θαη επγελήο, θαη όιαη 
ηνπ αη θαζεκεξηλαί αζρνιίαη απέβιεπνλ έλ κόλνλ, ηνλ ηεξόλ θαη 
γελλαίνλ ζθνπόλ ηήο από ηνύ δπγνύ ειεπζεξώζεσο ηήο θηιηάηεο 
παηξίδνο ηνπ. Όζελ επήλεζα ηνλ ηνηνύηνλ δήινλ ηνπ. Σαύηα πεξί 
ηνύηνπ πξνζθπλεηώο, κέλσ δε ηήο πκεηέξαο ζενζηεξίθηνπ 
πςειόηεηνο.  

 

ασθβ  ́Ιαλνπαξίνπ θ  ́άκνο. 
Σαπεηλόο δνύινο 11

 

ν αξρηζηξάηεγνο ηήο άκνπ 

Λνγνζέηεο Λπθνύξγνο ” 

 

 

11 Παρότι ο Δ. Τψηλάντης ανεγνωρίζετο πανδήμως ως αργηγός των 
ελληνικών δυνάμεων τής δυτικής Ρούμελης (“Πρίγκιψ τής Δυτικής 
Ελλάδος και παντός Αιγαίου Πελάγους”) αυτοπροσδιορίζετο στις 
επιστολές του όχι ως “αρχηγός” αλλά απλώς ως “πατριώτης”, ενώ ο 

Λυκούργος, που είχε διορισθεί αρχιστράτηγος τής άμου από τον Δ. 
Τψηλάντη, αυτοπροσδιορίζετο επίσης με ισοσταθμική ταπεινότητα 

(“Σαπεινός δούλος, ο αρχιστράτηγος τής άμου Λ. Λυκούργος”).  
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 Ρωσίζουσα εκκλησιαστική αποτροπή. Η Εκκλησία, ως 
αμύντωρ τής ελληνικής γλώσσας και τού Ελληνικού Γένους, 
συνέβαλε με ηγετική φρόνηση και κατά παράδοση (επί 
αιώνες) στην αποτροπή των πιστών από  την  εμπλοκή τους σε 
αυθόρμητες (αλλά  μάταιες) τοπικές εξεγέρσεις,  ειδικά  όταν  

δεν  υπήρχαν  εχέγγυα  για αποτροπή μαζικών σφαγών ή και 
ολικής γενοκτονίας των Ελλήνων σε περίπτωση ήττας τους. 
Έτσι και το 1821, ενώ οι κληρικοί ευλογούσαν ή και έπαιρναν 
τα όπλα στον Μωριά και στη Ρούμελη, ταυτόχρονα άλλοι 
κληρικοί έδιναν αγώνα στην Κρήτη για να αποτρέψουν τούς 
Φριστιανούς τής νήσου από το να εμπλακούν στον Ελληνο-

τουρκικό πόλεμο πριν από την κάθοδο τού Ρωσικού τρατού 
στα Βαλκάνια και την εμφάνιση τού Ρωσικού τόλου στα 
παράλια τής Κρήτης.  
     Ειδικότερα, η Κρήτη ήταν όχι απλώς ευάλωτη ως νήσος  — 

στερουμένη δικού της ναυτικού και απειλουμένη από βορρά 
(Σουρκικός τόλος) και νότο (Αιγυπτιακός τόλος) — αλλά 
επιπροσθέτως είχε μία πληθυσμιακή ιδιομορφία: Εκ των 
290.000 κατοίκων της το 1821, οι Φριστιανοί ήσαν μεν 
πλειοφηφία (160.000) αλλά και οι Σούρκοι (130.000) αποτε-

λούσαν ένα μεγάλο μέρος (44%) τού πληθυσμού. Οι περισσό-

τεροι εξ εκείνων των Σούρκων ήσαν Μωαμεθανοί Κρητικοί, 
απόγονοι οικογενειών τής Κρήτης που αλλαξοπίστησαν κατά 
το παρελθόν επί Σουρκοκρατίας. Επομένως οι εχθροπραξίες 
στην Κρήτη θα εκτραχύνοντο κατ’ ουσία σε εμφύλιο πόλεμο 
και ταυτόχρονα σε θρησκευτικό πόλεμο, δηλαδή στις δύο 
χειρότερες μορφές πολέμου από πλευράς αγριότητας και 
φανατισμού, και μάλιστα σε ένα κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο 

τής παραδοσιακής “βεντέτας”. Τπήρχε επομένως μέγας 
κίνδυνος αφανισμού ολόκληρου τού πληθυσμού τής νήσου δι’ 
αλληλοσφαγής, δεδομένου ότι οι εκ φύσεως γενναίοι και 
σκληροτράχηλοι Κρητικοί θα ήταν μάλλον δύσκολο να 
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νικήσουν εαυτούς (οι Φριστιανοί Κρητικοί τούς Μωαμεθανούς 
Κρητικούς ή αντιστρόφως) χωρίς παρέμβαση τής Ρωσίας.  
     Για τούς παραπάνω λόγους οι αρχιερείς τής Κρήτης 
κατέβαλλαν άοκνες προσπάθειες αφενός για να αποθαρρύνουν 

τούς Φριστιανούς πιστούς από το να σηκώσουν τα όπλα κατά 
των θρησκευτικώς ετερόδοξων αλλά γονιδιακώς ομογενών τους 

και αφετέρου για να καταστείλουν την εκδικητική μανία των 
Σούρκων (κατ’ εντολή τής Πύλης) μέσω δωρεών και 
χρηματισμών. Εις μάτην όμως: Η σφαγή στην Κρήτη άρχισε 
με πρωτοβουλία των ιδίων των Σούρκων, που την 17 Μαΐου 
1821 άνοιξαν τις οπλοθήκες και εφόπλισαν τον Μωαμεθανικό 
πληθυσμό τής νήσου. Σην επομένη,  ο Πασάς των Φανίων 
εξέδωσε ορισμό (άδεια) για γενική σφαγή των Φριστιανών, 
αναγνώσθηκε ο σχετικός φετφάς στα τζαμιά τής Κρήτης, και η 
σφαγή άρχισε στη μεγαλόνησο.   
     Μεγαλύτερη επιτυχία σημείωσε η Εκκλησία στις 
Κυκλάδες, όπου παρά την παρουσία τού Ελληνικού τόλου, 
έπρεπε να αποφευχθούν οι εχθροπραξίες για τούς στρατη-

γικούς λόγους που αναλύθηκαν προηγουμένως (σελ. 49-51).   

 

Οι παραπάνω ενδεικτικές διαστάσεις τού εθνοαπελευθερωτικού 
αγώνα αναδεικνύουν πόσο μεγάλη σημασία προσέδιδαν οι 
Έλληνες στη ρωσική αντιγενοκτονιακή κάλυψή τους το 1821. 

 

2.2.δ.   Εκκλησιαστική αντιγενοκτονιακή καταστολή 

 

Η Εκκλησία κατέβαλε συστηματικές προσπάθειες με δύο 
τρόπους προς περιορισμό των εκάστοτε αντιποίνων σε βάρος τού 
(δήθεν) “πεπλανημένου” ποιμνίου της: Πρώτον, αφορίζοντας 
τούς εξεγερμένους Φριστιανούς προς ευαρέσκεια και μερική 
εκτόνωση τού ουλτάνου και, δεύτερον, πιέζοντας όχι τόσον για 
την (ανέφικτη) αποτροπή Οσμανικών αντιποίνων όσον για την 
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(εφικτή) περιστολή τους. Προς τον σκοπό αυτό το Πατριαρχείο 
επεκαλείτο την εν Θεώ συγχώρεση των μετανοούντων, 

(ψευδο)αφόριζε τούς επαναστάτες “δυνητικώς” — δηλαδή όχι 
όσους εξεγέρθηκαν (στο παρελθόν) και πολεμούν τούς Σούρκους 
(στο παρόν) αλλά όσους εξεγερμένους δεν… μετανοήσουν (στο 

ακαθόριστο… μέλλον) — και προέβαλε στην Πύλη τόσον το 
εξουσιαστικώς παράλογον όσο και το οικονομικώς ασύμφορον 

των σφαγών κατά των ασκούντων το “ραγιαδικόν επάγγελμα”. 
Προσπαθούσε δε σε κάθε περίσταση να επηρεάζει την Πύλη ώστε 

οι οθωμανικές τιμωρητικές σφαγές να περιορίζονται στους 

πρωταιτίους, και ειδικότερα στους αμετανόητους ραγιάδες, 

όπως διαφαίνεται στην εγκύκλιο επιστολή τού Οικουμενικού  
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε  ́κατά τού “απονενοημένου κινήματος” 
τού Τψηλάντου στη Μολδοβλαχία (Κεφ. 6.2): 

 

“ Γηά ηνύην ηε ράξηηη ηνύ παλαγίνπ Πλεύκαηνο ε εθθιεζία […] 

απνδέρεηαη θαη ζπγρσξεί εθ θαξδίαο ηνύο κεηαλννύληαο θαη 
επηζηξέθνληαο, θαη ηελ πξνηέξαλ απάηελ νκνινγνύληαο θαη ην πηζηόλ 
ξεαγηαιίθη απηώλ ελαγθαιηδνκέλνπο εηιηθξηλώο […] Δπεηδή, εάλ, ν κε 
γέλνηην, δελ ήζειε θαζαξηζζή ε ζαλαηεθόξνο αύηε ιύκε, (…) ζέινπλ 
εθρπζή ηόζσλ αζώσλ αίκαηα αδίθσο θαη παξαιόγσο, θαζώο 
απνθξηκαηίζησο ηαύηα πάληα δηεζάιπηζελ ε θξαηαηά θαη αήηηεηνο 
[Οσμανική] βαζηιεία […] Δθείλνπο δε ηνύο αζεβείο πξσηαηηίνπο […] 

λα ηνύο κηζήηε θαη λα ηνύο απνζηξέθεζζε· σο ελαληίνη εζηθώλ θαη 
πνιηηηθώλ όξσλ, σο ηελ απώιεηαλ ησλ αζώσλ θαη αλεπζύλσλ 
νκνγελώλ καο αζπλεηδήησο ηεθηαηλόκελνη, αθσξηζκέλνη  π π ά ξ ρ ε η ε λ 

θαη θαηεξακέλνη θαη αζπγρώξεηνη […], αλ κε ζειήζσζηλ ελλνήζαη ηελ 
αξπαγήλ θαη απάηελ, θαη επηζηξαθήλαη ηε θαη βαδίζαη ηελ επζείαλ ηήο 
ζσηεξίαο νδόλ, αλ δελ αλαιάβσζηλ ό εζηη, ηνλ εληειή ραξαθηήξα ηνύ 
ξεαγηαδηθνύ απηώλ επαγγέικαηνο.” 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στον επί τού προκειμένου αφορισμό το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο με απίστευτη τόλμη (ή μάλλον αυτο-
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θυσία) χαρακτήρισε  την Οσμανική Δυναστεία ως “άδικη” και 
“παράλογη”: “θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και 
παραλόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπισεν η 
κραταιά και αήττητος [άδικη και παράλογος] βασιλεία”. Με 
εκείνη τη φράση ο Γρηγόριος Ε  ́ έκανε έκκληση, έμμεση μεν 
πρόδηλη δε, στον Ισλαμικό Κλήρο για συνδρομή προς περιστολή 

τής γενοκτονιακής μανίας των Οσμανιδών επικυρίαρχων, δεδο-

μένου ότι η Δικαιοσύνη και το (έλλογο) Μέτρο συναποτελούν 
την πεμπτουσία τού Θεϊκού Λόγου τού Κορανίου (Κεφ. 2.1.γ).  
     Εκείνη βέβαια η (ελάχιστα διπλωματική) έκκληση, όπως 
επίσης και ο προφανέστατα προσχηματικός (ψευδο)αφορισμός — 

αφού οι… υποθετικές προτάσεις [“αν…”] τού αφορισμού και το 
γραμματειακώς ανύπαρκτο ρήμα τής αφοριστικής προτάσεως 
[“υπάρχειεν”] ουδένα απολύτως αφόρισαν (σελ. 486) — κατέληξαν 
στον αποκεφαλισμό τού Πατριάρχου: Η (έμμεση) έκκλησή του 

για συνδρομή τού Ισλάμ στους εμπόλεμους Φριστιανούς εναντίον 
των μαινομένων Οσμανιδών, και κυρίως οι πράξεις του για 
εσωτερική αποσταθεροποίηση των Οσμανικής εξουσίας, εμπαι-
ζομένης κειμενογραφικώς σε σιγίλλιο και μάλιστα καταγγελο-

μένης ρητώς από τον Πατριάρχη ως “άδικης” και “παράλογης”, 
συνιστούσαν ασύμμετρες κινήσεις τακτικής τού Πατριάρχου κατ’ 
αντίθεση προς τα εξουσιαστικά του καθήκοντα, αφού όφειλε να 
είναι παράγοντας συνοχής και όχι διάλυσης τής αυτοκρατορίας. 

     Αυτό όμως που πρωτίστως ενδιέφερε το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, όπως και τούς ηγέτες τού απελευθερωτικού αγώνα, 
σε επίπεδο στρατηγικής ήταν να μην αρχίσει η “επανάσταση” 
χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλισθεί το κατά παράδοση 
άλλοθι τής έξωθεν υποκίνησης σε τακτικό επίπεδο, όπως επίσης 
και η αντιγενοκτονιακή κάλυψη από τη Ρωσία σε στρατηγικό 
επίπεδο. Ενδεικτικώς, η εν λόγω πατριαρχική επιστολή 

(προσχηματικού) αφορισμού των εμπολέμων Ελλήνων στο 
μέτωπο τής Μολδοβαχίας (Α. Τψηλάντης, Μ. ούτσος κ.τ.λ.) 
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αντικατοπτρίζει την επικέντρωση τού Πατριαρχείου στον 
γενοκτονιακακό κίνδυνο τού Ελληνισμού. Εκείνη η επιστολή 
(Κεφ. 6.2) ήταν μορφολογικώς ένα κείμενο σκοπιμότητας, 
δηλαδή δημιουργούσε, ως πρώτη εντύπωση, την ψευδαίσθηση 
ότι ήταν (δήθεν) αντιδραστική, αντεπαναστατική, ή ακόμα και 
φιλοτουρκική, προκειμένου η Πύλη να εγκρίνει κατ’ αρχήν τη 

μαζική αντιγραφή και αποστολή της σε ολόκληρη την 
αυτοκρατορία (πριν δηλαδή οι Οσμανίδες συνειδητοποιήσουν τα 
υποκρυπτόμενα νοήματα στην επιστολή) και ο ουλτάνος να 
αναστείλει την τότε σχεδιαζομένη Οσμανική εκατόμβη των 
ιεραρχών, που θα ξεκινούσε με την εκτέλεση τού ιδίου τού 
Πατριάρχου κατά τα οθωμανικά ειωθότα.  

      υνοπτικά, μέ εκείνη την επιστολή ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης γνωστοποίησε επίσημα σε όλους τούς Φριστιανούς τής 
αυτοκρατορίας ότι άρχισε στη Μολδοβλαχία ο εθνοαπε-

λευθερωτικός αγώνας για “του γένους την ελευθερία” με αρχικές 
επιτυχίες όπως επίσης και θετική δυναμική, σε τακτικό επίπεδο, 
δεδομένου ότι οι ηγέτες των εκεί εμπολέμων Ελλήνων  ήδη 
“εφείλκυσαν πολλούς” και διέσπειραν “αποστόλους διά να 
εφελκύσωσιν και άλλους πολλούς των ομογενών μας”  · πλήν 
όμως, σε στρατηγικό επίπεδο ο σχεδιασμός τού εν λόγω αγώνα 
άφηνε ακάλυπτο τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία διότι η Ρωσία 
όχι μόνον αποστασιοποιήθηκε από τούς εμπόλεμους Έλληνες, 
και μάλιστα υβριστικώς, αλλά επιπλέον ο Σσάρος παρότρυνε  
την Πύλη να ασκήσει την προσήκουσα βία προκειμένου να 
επιτύχει την “εξ αρχής διάλυσιν” των εμπολέμων Ελλήνων, 
δηλαδή την άμεση συντριβή τους. Κατόπιν τούτων ο Πατριάρχης 
θέτει το μείζον (διαχρονικό) θέμα τού “ολεθρίου” κινδύνου 
“απωλείας ολοκλήρου τού γένους”, διότι οι εχθροπραξίες στη 
Μολδοβλαχία μπορεί “να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον 

όλεθρον εναντίον παντός τού γένους,” εάν ήθελε “εξαφθή η 
οργή τού κράτους του καθ’ ημών (μη γένοιτο, Χριστέ Βασιλεύ!), και 
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ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός των εχλιϊσλάμιδων.” Επιπλέον ο 
Γρηγόριος Ε  ́γνωστοποιεί ότι ο παραπάνω κίνδυνος δεν αποτελεί 
υποκειμενική εκτίμησή του αλλά δυστυχώς αποτελεί την εξ 
αντικειμένου πρώτη επιλογή, “αποκριματίστως”, τού ουλτάνου, 
ο οποίος αποφάσισε να εκχυθούν “τόσων αθώων αίματα 
αδίκως και παραλόγως” (όπως ο ίδιος ο Μαχμούντ Β  ́δήλωσε 
ρητά και ήδη “διεσάλπισεν” ενώπιον τού Πατριάρχου και σε 
αξιωματούχους τής Πύλης) σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες 
κλιμακωθούν και επεκταθούν σε όλη την Οσμανική αυτο-

κρατορία. Επιπλέον ο Πατριάρχης γνωστοποιεί προφητικώς στο 
πλήρωμά του, σε συμβολική γλώσσα, τον άμεσο κίνδυνο 
“αποκεφαλισμού” τής Ορθοδοξίας διά Οσμανικής εκατόμβης 
κατά ιεραρχών, ως θύματα τού όρκου των Υιλικών, ο οποίος 
αναφέρεται μεν στην απελευθέρωση τού έθνους αλλά παρα-

βλέπει αυτή ταύτη την υπόσταση τού έθνους (δηλαδή τον 
γενοκτονιακό κίνδυνο)· επομένως ο όρκος αυτός είναι ατελής και 
(υπό το πρίσμα τού γενοκτονιακού κινδύνου) “παράλογος”, 

δηλαδή  “όμοιος με τον όρκον τού Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή 
παραβάτης τού όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον 
Βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον 
οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη βέβαια τότε ο θείος 
πρόδρομος· ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον 

τού προδρόμου.”   

     Σα παραπάνω προκύπτουν από την αποκωδικοποίηση τής 
πατριαρχικής επιστολής, η οποία αντανακλά την αγωνία τού 
Γρηγορίου Ε΄, πρωτίστως για τον ελληνικό γένος και την 
Ορθοδοξία και δευτερευόντως (και μάλλον παρεπιπτόντως) για τη 
δική του ζωή. υγκεκριμένα, πίσω από τις γραμμές (ή μάλλον 
μέσα στις γραμμές) τής πατριαρχικής επιστολής υποκρύπτεται το 
“ενδοπλαισιακό” κείμενο που περιέχει ανάλυση τού στρατηγικού 

(γενοκτονιακού) κινδύνου τού Ελληνισμού λόγω των εχθρο-

πραξιών στη Μολδοβλαχία. Εάν δηλαδή από την πατριαρχική 
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επιστολή (1727 λέξεις) αφαιρεθούν οι περιττολογίες (1270 λέξεις) 
που ανεγράφησαν αναγκαστικώς εις επήκοον τής Πύλης, τότε το 

εναπομένον κείμενο (457 λέξεις), που αποτελεί την ουσία τού 
σιγιλλίου, αναγιγνώσκεται αυτοτελεώς ως έχει, χωρίς αναδιάταξη 
τού κειμένου, και προσομοιάζει εννοιολογικώς και μορφολογικώς 
μάλλον σε πολεμικό ανακοινωθέν παρά σε ιερατικό κείμενο. 

Σο εν λόγω ενδοπλαισιακό απόσπασμα τού σιγιλλίου (Κεφ. 6.2, 

σελ. 476-481) είναι επί λέξει το εξής: 
 

“ Γξεγόξηνο,  

 ειέσ Θενύ αξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο,  
λέαο Ρώκεο, θαη νηθνπκεληθόο παηξηάξρεο.  
 

[…] 
[περί τού πολέμου στη Μολδοβλαχία:] 

 

 Απηόο [ο Μιχαήλ ούτσος] ζπλεθώλεζε κεηά ηνύ Αιεμάλδξνπ 
Τςειάληνπ, όζηηο παξαιαβώλ κεξηθνύο νκνίνπο ηνπ βνεζνύο 
εηόικεζε λα έιζε αίθλεο εηο ηελ Μνιδαπίαλ θαη ακθόηεξνη 
εθήξπμαλ ηνύ γέλνπο ειεπζεξίαλ θαη κε ηελ θσλήλ απηήλ 
εθείιθπζαλ πνιινύο εηο δηάθνξα κέξε δηά λα εθειθύζσζηλ θαη 
άιινπο πνιινύο ησλ νκνγελώλ καο.  

 

[περί τού ρωσικού παράγοντα:] 
 

 Γηά λα δπλεζώζη δε ηξόπνλ ηηλά λα ελζαξξύλσζη ηνύο αθνύνληαο 
κεηερεηξίζζεζαλ θαη ην όλνκα ηήο ξσζζηθήο Γπλάκεσο, 
πξνβαιιόκελνη, όηη θαη απηή είλαη ζύκθσλνο κε ηνύο ζηνραζκνύο θαη 
ηα θηλήκαηά ησλ· πξόβιεκα δηόινπ ςεπδέο θαη αλύπαξθηνλ, θαη ελώ 
ην ηνηνύηνλ είλαη αδύλαηνλ εηο ηελ ξσζζηθήλ απηνθξαηνξίαλ, θαη ν 
ίδηνο εληαύζα εμνρώηαηνο πξέζβπο απηήο έδσθελ έγγξαθνλ 
πιεξνθνξίαλ, όηη νπδεκίαλ ή είδεζηλ ή κεηνρήλ έρεη ην ξσζζηθόλ 

θξάηνο εηο απηήλ ηελ ππόζεζηλ, θαηακεκθόκελνλ κάιηζηα θαη 
απνηξνπηαδόκελνλ ηνύ πξάγκαηνο ηελ βδειπξίαλ· θαη πξνζεπηπιένλ 
ε απηνύ εμνρόηεο εηδνπνίεζελ εμ επαγγέικαηνο ηα δηαηξέρνληα, 
ππνκλήζαο ην Βαζίιεηνλ θξάηνο, όηη αλάγθε πάζα λα θξνληίζε επζύο 
εμ αξρήο ηνλ απνζθνξαθηζκόλ θαη ηελ δηάιπζηλ ησλ ηνηνύησλ θαθώλ.  



 

 

69 

[περί τού γενοκτονιακού κινδύνου:] 
 

 Με ηνηαύηαο ξαδηνπξγίαο εζρεκάηηζαλ ηελ νιεζξίαλ ζθελήλ νη δύν 
νύηνη θαη νη ηνύησλ ζπκπξάθηνξεο θηιειεύζεξνη, θαη επερείξεζαλ 
εηο έξγνλ αζύλεηνλ, ζέινληεο λα δηαηαξάμσζη ηελ άλεζηλ θαη εζπρίαλ 
ησλ νκνγελώλ καο πηζηώλ ξαγηάδσλ ηήο θξαηαηάο Βαζηιείαο, ηελ 
νπνίαλ απνιακβάλνπζηλ ππό ηελ ακθηιαθή απηήο ζθηάλ κε ηόζα 
ειεπζεξίαο πξνλόκηα, όζα δελ απνιακβάλεη άιιν έζλνο ππνηειέο 

θαη ππνθείκελνλ, δηνξγαλίδνληεο κε ηα απνλελνεκέλα θηλήκαηά ησλ 
ηελ αγαλάθηεζηλ ηήο θξαηαηάο Βαζηιείαο ελαληίνλ ησλ νκνγελώλ καο 
ππεθόσλ ηεο, θαη ζπεύδνληεο λα επηθέξσζη θνηλόλ θαη γεληθόλ ηνλ 
όιεζξνλ ελαληίνλ παληόο ηνύ γέλνπο.  

 

[περί αφανισμού (“αποκεφαλισμού”) τής Ορθοδοξίας:] 
 

 Δπεηδή δε πξνο ηνηο άιινηο εγέλεην γλσζηόλ όηη, εηαηξίαλ ηνηαύηελ 
ζπζηεζάκελνη πξνο αιιήινπο, ζπλεδέζεζαλ θαη κε ηνλ δεζκόλ ηνύ 
όξθνπ, γηλώζθεησζαλ, όηη ν όξθνο απηόο είλαη αδηάθξηηνο, θαη όκνηνο 
κε ηνλ όξθνλ ηνύ Ηξώδνπ, όζηηο, δηά λα κε θαλή παξαβάηεο ηνύ 
όξθνπ ηνπ, απεθεθάιηζελ Ισάλλελ ηνλ Βαπηηζηήλ. Αλ ήζειελ 
αζεηήζεη ηνλ παξάινγνλ όξθνλ ηνπ, ηνλ νπνίνλ επελόεζελ ε άινγνο 

επηζπκία ηνπ, έδε βέβαηα ηόηε ν ζείνο πξόδξνκνο· ώζηε ελόο απινύ 
όξθνπ επηκνλή έθεξε ηνλ ζάλαηνλ ηνύ πξνδξόκνπ. Η επηκνλή άξα 
ηνύ όξθνπ εηο δηαηήξεζηλ ησλ ππνζρεζέλησλ παξά ηήο θαηξίαο απηήο, 
πξαγκαηεπνκέλεο νπζησδώο ηελ απώιεηαλ ελόο νινθιήξνπ γέλνπο, 

πόζνλ είλαη νιεζξία θαη ζενκίζεηνο είλαη θαλεξόλ· εμ ελαληίαο, ε 
αζέηεζηο ηνύ όξθνπ απηνύ, απαιιάηηνπζα ην γέλνο εθ ησλ 
επεξρνκέλσλ απαξακπζήησλ δεηλώλ, είλαη ζενθηιήο θαη 
ζσηεξηώδεο.  

 

[περί αμνηστίας των επαναστατών:] 
 

 Γηά ηνύην ηε ράξηηη ηνύ παλαγίνπ Πλεύκαηνο έρεη ε εθθιεζία απηόλ 
δηαιειπκέλνλ, θαη απνδέρεηαη θαη ζπγρσξεί εθ θαξδίαο ηνύο 
κεηαλννύληαο θαη επηζηξέθνληαο, θαη ηελ πξνηέξαλ απάηελ 
νκνινγνύληαο, θαη ην πηζηόλ ξεαγηαιίθη απηώλ ελαγθαιηδνκέλνπο 
εηιηθξηλώο. Σαύηα ακέζσο λα θνηλνινγήζεηε εηο όινπο ηνύο 
γλσζηνύο ζαο, θαη λα θαηαζηαζήηε όινη πξνζεθηηθώηεξνη.  
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[περί ρητής γενοκτονιακής προδιάθεσης των Οσμανιδών:] 
 

 Δπεηδή, εάλ, ν κε γέλνηην, δελ ήζειε θαζαξηζζή ε ζαλαηεθόξνο αύηε 
ιύκε, θαη θσξαζώζη ηηλέο ηνικώληεο εηο επηρεηξήκαηα ελαληία ησλ 
θαζεθόλησλ ηνύ ξεαγηαιηθίνπ, θνληά όπνπ νη ηνηνύηνη έρνπζη λα 
παηδεπζώζη ρσξίο ειένπο θαη νηθηηξκώλ, (κε γέλνηην, Υξηζηέ 
Βαζηιεύ!) ακέζσο ζέιεη εμαθζή ε νξγή ηνύ θξάηνπο ηνπ θαζ’ εκώλ, 
θαη ν ζπκόο ηήο εθδηθήζεσο γεληθόο ησλ εριητζιάκηδσλ, θαη ζέινπλ 
εθρπζή ηόζσλ αζώσλ αίκαηα αδίθσο θαη παξαιόγσο, θαζώο 
απνθξηκαηίζησο ηαύηα πάληα δηεζάιπηζελ ε βαζηιεία δηά ηνύ 
εθδνζέληνο θαη επ’ αθξνάζεη θνηλή εκώλ αλαγλσζζέληνο πςεινύ 
βαζηιηθνύ πξνζθπλεηνύ νξηζκνύ.  […] 

 

Ο  π α η ξ η ά ρ ε ο  Κσλζηαληηλνππόιεσο απνθαίλεηαη.” 
 

Η επικέντρωση τού Γρηγορίου Ε΄ στο μείζον θέμα τού άμεσου 
γενοκτονιακού κινδύνου που αντιμετώπιζε ο Ελληνισμός το 1821, 

παρά τις διεθνείς συνθήκες τής Πύλης με τις Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις και κυρίως με τη Ρωσία (Κεφ. 2.2.γ), ήταν εύλογη για 
λόγους ιστορικούς: Σο σχέδιο για εξολόθρευση “ανυπάκουων” 
Φριστιανικών εθνών μέσω βιαίου προσηλυτισμού είχε αρχίσει να 
εφαρμόζεται (στη Θράκη) σε βάρος των Ελλήνων από τον 
ουλτάνο ελήμ Α  ́(1518-1520)   — όπως ήδη αναφέρθηκε   — και 
είχε συζητηθεί και πάλιν (αν και δεν εφαρμόσθηκε) στην Πύλη 
από τον παράφρονα ουλτάνο Ιμπραήμ Β  ́ (1640-1648). Επι-
πλέον ο ουλτάνος Αχμέτ Γ  ́ (1703-1730) είχε εκδώσει φετφά το 
1725 για ολική φυσική εξόντωση όλων των Αρμενίων λόγω τής 
συμπαρατάξεώς τους με τούς Ρώσους στον τότε Ρωσοτουρκικό 
πόλεμο (1710-1711). Ευτυχώς εκείνο το σχέδιο εφαρμόσθηκε 
τότε μόνον μερικώς εφενός λόγω τής ένοπλης αντίστασης των 
Αρμενίων και αφετέρου λόγω τής νίκης τής Ρωσίας σε εκείνο τον 
πόλεμο. Εις επίρρωση τής ιστορικά καταγεγραμμένης διαχρο-

νικής ερωτοτροπίας των Οσμανιδών με τη βάρβαρη ιδέα τής 
εξολόθρευσης των Φριστιανών υπηκόων τους, ο Γρηγόριος Ε΄ 
είχε πρόσφατη βιωματική εμπειρία: Η τρομακτική απειλή για 
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επικείμενο εθνικό και θρησκευτικό ολοκαύτωμα των Ελλήνων 
από την ασιατική φυλή των Οσμανιδών εξακοντίσθηκε ρητά και 
απερίφραστα από τον ίδιο τον ουλτάνο Μαχμούντ Ε΄ ενώπιον 

τού Οικουμενικού Πατριάρχου και ανωτέρων ιεραρχών, οι οποίοι 
εκλήθησαν προς τούτο στην Τψηλή Πύλη την 2 Μαρτίου 1821. 
     Επιπροσθέτως, το δραματικό κείμενο τού πατριαρχικού αφο-

ρισμού των “κινηματιών” αντανακλούσε και την εναγώνια και 
απέλπιδα προσπάθεια τού Γρηγορίου Ε΄ να αποτρέψει Έλληνες 
και Σούρκους από το να εμπλακούν σε μία κλιμακούμενη αλλη-

λουχία στρατηγικών ανταποδοτικών πληγμάτων, που τότε θα 
είχαν τη μορφή μαζικών σφαγών σε βάρος τού άμαχου πληθυ-

σμού αδιακρίτως. ύμφωνα με την εύλογη άποψη τού Πατρι-
αρχείου, μία τέτοια κλιμάκωση θα καθιστούσε την Οσμανική γε-

νοκτονία των Ελλήνων αναπόφευκτη εάν η Ρωσία δεν επενέβαινε 
στρατιωτικά, μαζικά και ταχύτατα προς σωτηρία τού Ελληνισμού 
και τής Ορθοδοξίας,  όπως αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.3.  Ελληνική στρατηγική 

 

Κατά τη διάρκεια τής Σουρκοκρατίας οι Έλληνες δεν σταμάτη-

σαν να πολεμούν τούς Σούρκους. 
12 Η εθνεγερσία τού 1821 όμως  

 

 

12 Προ τού 1821, οι Έλληνες πολέμησαν κατά των Σούρκων  είκοσιδύο 

(22) φορές — είτε επαναστατούντες σε τοπικό ή περιφερειακό 

επίπεδο και (κατά κανόνα) συμμαχούντες με ευρωπαϊκές δυνάμεις, 
είτε (συνήθως) συμπαρατασσόμενοι με ευρωπαϊκούς στρατούς επί 
ελλαδικού ηπειρωτικού ή νησιωτικού εδάφους — επί 352 χρόνια 
(1457-1808), ως εξής: 1457-1472, 1479-1481, 1492-1496, 1501, 

1503, 1525, 1531, 1565, 1571, 1583, 1609, 1616, 1659-1667, 

1684-1688, 1696-1699, 1716, 1717, 1766-1770, 1788-1792, 

1800-1803, 1806-1807, 1808. 
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διέφερε ποιοτικά απο όλους τούς προηγούμενους πολέμους που 
διεξήγαγαν ως ραγιάδες κατά των Οσμανών επικυριάρχων τους.  
     Κατά το παρελθόν οι Έλληνες πολεμούσαν εναντίον των 
Σούρκων είτε εντασσόμενοι σε ευρωπαϊκά στρατεύματα  

13 είτε 
συμμαχούντες με αυτά, συνήθως μάλιστα υπό τον συντονισμό 
και τις διαταγές των στρατιωτικών ηγετών των εκάστοτε ευρω-

παϊκών εκστρατευτικών σωμάτων που ενεπλέκοντο σε εχθροπρα-

ξίες με τούς Σούρκους στον ελλαδικό χώρο.  Ψς αποτέλεσμα, το 
βάρος των ηγετικών αποφάσεων, σε επίπεδο στρατηγικής ή ακό-

μα και τακτικής, το έφεραν οι εκάστοτε Ευρωπαίοι πολέμαρχοι. 
Ευρωπαίοι και όχι Έλληνες αποφάσιζαν το πότε άρχιζε και πότε 
τελείωνε κάθε πόλεμος, το που διεξήγοντο οι εχθροπραξίες (στον 
Μωριά ή στη Ρούμελη ή στα ελληνικά νησιά), το πώς διεξήγοντο, 
κατά ξηράν ή κατά θάλασσαν, κ.ο.κ. Π.χ. ο Μοροζίνης, και όχι 
οι Ρουμελιώτες συμπολεμιστές του, αποφάσιζε πότε θα 
πολεμούσε στην Αθήνα και στη Ρούμελη τούς Σούρκους (1687), 
και πότε θα εγκατέλειπε και την Αθήνα και τη Ρούμελη στο 
έλεος των Σούρκων (1688), και επίσης ο Μοροζίνης και όχι οι 
Έλληνες αποφάσιζε το πώς θα πολεμούσε επί ελληνικού 
εδάφους, πολιορκώντας π.χ. σε μάκρος χρόνου τούς Σούρκους 
στην Ακρόπολη, ή βομβαρδίζοντας (και ανατινάζοντας) τον 
Παρθενώνα κ.τ.λ.  
     Σο 1821 όμως το βάρος όλων των αποφάσεων, σε τακτικό και 
στρατηγικό επίπεδο είχε μετατοπισθεί εξ ολοκλήρου στους Έλλη-  

 

 

13 Οι Έλληνες συμπαρατάχθηκαν ή συμμάχησαν με τούς Ενετούς σε 
όλους τούς (7) Ενετοτουρκικούς πολέμους, που διεξήχθησαν το 
1463-1479, 1500-1503, 1522-1540, 1570-1573, 1645-1669, 

1685-1699, 1715-1718, και επίσης με τούς Ρώσους στους (4) 

Ρωσοτουρκικούς πολέμους το 1686-1700, 1768-1774,  1787-1792 

και 1806-1812.  
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νες, δηλαδή στους οπλαρχηγούς και στους πολιτικούς ηγέτες τού 
εθνοαπελευθερωτικού αγώνα, δεδομένης τής τότε αδιαφορίας (ή 
και εχθρότητας) των Μεγάλων Δυνάμεων για την αναγέννηση τού 
έθνους των Ελλήνων και την επώδυνη μεταβασή τους από τον 
ραγιαδισμό στην ελευθερία, από την υπόδουλη αυτονομία στην 
πολιτειακή ανεξαρτησία. υγκεκριμένα: 
 

 Πανεθνικός πόλεμος. Ήδη από το 1820, οι Έλληνες 
γνώριζαν ότι ο αγώνας τους το 1821 δεν θα ήταν απλά τοπική 
ή περιφερειακή εξέγερση (όπως συνέβαινε στο παρελθόν) 
αλλά πανεθνικός πόλεμος, λόγω τής εξαετούς (1814-1820) 

προετοιμασίας τού Γένους από τούς αποστόλους τής Υιλικής 
Εταιρείας. ε εκείνον τον εθνοαπελευθερωτικό πόλεμο θα 
συστρατεύοντο όλες οι δυνάμεις τού έθνους: αρματολοί και 
κλέπτες, κοτσαμπάσηδες και κολλήγες, αγρότες και 
κτηνοτρόφοι, ναυτικοί και έμποροι, κληρικοί και λαϊκοί, 
διανοούμενοι και αγράμματοι, εύποροι και άποροι, ραγιάδες 

Έλληνες, και Έλληνες τής Διασποράς. Δεν περίσσευε κανείς, 
απολύτως κανείς. Ακόμα και τοπικιστές οπλοφόροι, ραδι-
ούργοι πολιτικοί, ανεξέλεγκτοι πειρατές, ή και μαινόμενοι 
“κατσαπλιάδες”, απέβησαν όλοι πολύτιμοι σε εκείνον τον 
υπέρ πάντων αγώνα. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο οι 
Έλληνες θα επεδίωκαν βίαια να ξαναβρούν ως γένος τη θέση 
τους στην Παγκόσμια Ιστορία, αλλά πριν από όλα να 
επιβιώσουν από την Οσμανική γενοκτονιακή βαρβαρότητα. 
Προς τον σκοπό αυτό, οι Έλληνες θα ανέσυραν από τη λήθη 
και θα αξιοποιούσαν όλους τούς πολιτισμικούς τους θησαυ-

ρούς: Σο κλέος τής Κλασσικής Ελλάδος των Ηρώων, τη 
στωϊκότητα τής Καινής Διαθήκης των Ευαγγελιστών, τη 
μαχητικότητα τής Παλαιάς Διαθήκης των Εβδομήκοντα, τη 
δυναμική τού (ελληνογενούς) Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, και 
πρωτίστως τον διαχρονικό πολιτισμικό προμαχώνα τού  
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Γένους, την αθάνατη γλώσσα τού Αιγαίου, τη γλώσσα την 
Ελληνική. 

 

 Διεθνής απομόνωση. Λίγο πριν από την έναρξη τού αγώνα 
τους στον ελλαδικό χώρο το 1821, οι Έλληνες είχαν 
συνειδητοποιήσει ότι θα πολεμούσαν μόνοι αυτή τη φορά: 

Πριν αρχίσουν οι εχθροπραξίες (21 Μαρτίου 1821), τα νέα 
είχαν φθάσει και διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα μέσω τής 
πατριαρχικής επιστολής (Κεφ. 2.2.δ) που γνωστοποιούσε 
στους Ορθοδόξους Φριστιανούς κατά τον πλέον επίσημο 
τρόπο ότι η Ρωσία όχι μόνον είχε αποστρέψει το πρόσωπό 

της από τον αγώνα των Ελλήνων αλλά επιπλέον είχε ειση-

γηθεί στους Σούρκους τη διά βίας άμεση καταστολή τής 
ελληνικής εξέγερσης, δηλαδή ο Σσάρος είχε υπομνήσει στο 
“Βασίλειον [Οσμανικόν] κράτος, ότι ανάγκη πάσα να φροντίση 
ευθύς εξ αρχής τον αποσκορακισμόν και την διάλυσιν των 
τοιούτων κακών”. Κατά συνέπεια οι Έλληνες είχαν συνειδη-

τοποιήσει ότι θα στερούντο τού παραδοσιακού αντιγενοκτο-

νιακού συμμαχικού τους άλλοθι (Κεφ. 2.2.β), και επίσης ότι 
θα έφεραν εξ ολοκλήρου αυτοί το τεράστιο βάρος τής εθνικής 

ευθύνης για τις πράξεις τους. Μόνοι οι Έλληνες, χωρίς πλέον 

τούς Ευρωπαίους, θα ελάμβαναν όλες τις στρατιωτικές και 
πολιτικές αποφάσεις τόσο σε τακτικό όσο και σε στρατηγικό 
επίπεδο. 

  

 Σακτική μάχης (war tactics). σον αφορά στην πολεμική 
τακτική, λίγα ήσαν αυτά που θεωρούσαν ότι έπρεπε να 
αποφασίσουν οι Έλληνες. τη μεν ύπαιθρο θα ακολουθού-

σαν την τακτική των ουλιωτών και των κλεπτών, δηλαδή 
εμπλοκή τού εχθρού σε μάχη από φυσικά οχυρωμένες και 
ατομικά ενισχυμένες θέσεις (“ταμπούρια”), στις δε πόλεις 
και στα κάστρα θα εφάρμοζαν την τακτική τής μακροχρόνιας 
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πολιορκίας μέχρις ότου η πείνα, η δίψα και συνακόλουθοι 
λιμοί εξαναγκάσουν τούς πολιορκουμένους να παραδοθούν.  
    πως όμως κατέδειξαν τα θλιβερά συμβάντα τής 
πολιορκίας τής Καρύταινας κατά τη δεύτερη εβδομάδα των 
εχθροπραξιών (Κεφ. 4.2, σελ. 206-207) — όπου 2.700 Σούρκοι 
έτρεψαν σε άτακτη φυγή, διέλυσαν και γελοιοποίησαν το 
πρώτο στράτευμα των Ελλήνων εξ 6.600 ανδρών και μάλιστα 
υπό τα όμματα τού άναυδου τότε Θεόδωρου Κολοκοτρώνη —     

στην  αρχή  τού  πολέμου οι  Έλληνες  στερούντο  τακτικής,  
αφού δεν ικανοποιούσαν τη θεμελιώδη προϋπόθεση 
οποιασδήποτε τακτικής, δηλαδή την ύπαρξη στοιχειώδους 
πειθαρχίας επί τού πεδίου τής μάχης: Ψς άτακτοι, οι 
Έλληνες προσήρχοντο εθελοντικώς στη μάχη και απήρχοντο 
αυτοβούλως από αυτήν, είτε κατ’ άτομα είτε καθ’ ομάδες 
κατά την κρίση ή τον φόβο ενός εκάστου. ε σύγκριση με 

τούς τότε ευρωπαϊκούς (τακτικούς) στρατούς, τα διάσπαρτα 
ελληνικά (άτακτα) στρατεύματα θεωρούντο ξεπερασμένα  — 

όχι μόνον διότι στερούντο ιππικού και πυροβολικού αλλά 
και διότι πολεμούσαν με μάλλον απαρχαιωμένη τακτική, 
δηλαδή εκ προχείρων οχυρώσεων, και ατομικώς εκ τού 
συστάδην παρά ομαδικώς εκ παρατάξεως — παρότι αξιοποι-
ούσαν αποτελεσματικά την ορεινή μορφολογία τού Μωριά 
και τής Ρούμελης.  
     Για να αποκτήσουν οι εμπόλεμοι Έλληνες τη δυνατότητα 
να πολεμούν και εναντίον ιππικού επί πεδινού εδάφους, 
συγκρότησαν ένα τακτικό σώμα, επονομασθέν “το Σακτικό”, 
υπό την ηγεσία τού Δημητρίου Τψηλάντου και με την 
πολιτική στήριξη τού Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, με 
δύναμη που κυμαίνετο μεταξύ 200 - 1.000 ανδρών κατά τη 
διάρκεια τού 10ετούς πολέμου. Παρότι το Σακτικό, που το 
πλαισίωναν και οι εκάστοτε λόχοι Υιλελλήνων, διακρίθηκε 
στα πεδία των μαχών,  εντούτοις πολλοί Έλληνες οπλαρχηγοί 
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Το Παλαμήδι ζηο Ναύπλιο 

 

Το Μπούπηδι ζηο Ναύπλιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υπό την πολιτική κάλυψη τού Ιωάννου Κωλέττη — πολιτικού 
“πάτρονος” των ουλιωτών, όπως επίσης και των κλεπτών και 
αρματολών τής Ρούμελης — υπέσκαπταν τη μαχητικότητα 
και τη συνοχή τού Σακτικού, ενίοτε μεν μη εφοδιάζοντάς το 
εγκαίρως και αφήνοντάς το να λιμοκτονεί, ενίοτε δε 
διασπώντας το ή και διαλύοντάς το. 
     Πολλοί ιστορικοί αιτιώνται ευλόγως τούς οπλαρχηγούς 
περί τον Κωλέττη ότι με το να εναντιώνονται στην περαιτέρω 
αύξηση τής δυνάμεως  (ή και σε αυτή ταύτη την ύπαρξη)  τού 
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Σακτικού για συμφεροντολογικούς λόγους — προκειμένου 
δηλαδή να μη μοιρασθούν ούτε δόξα, ούτε λάφυρα, ούτε 
οικονομικά οφελήματα, ούτε πολιτική επιρροή, ούτε καπε-

τανλίκια, ούτε την πρωτοκαθεδρία τού αγώνα — αποστέρησαν 
την αιμορραγούσα πατρίδα τους από ένα τακτικό στράτευμα 
3.000 - 5.000  ανδρών. Θεωρητικώς μόνον ένα τέτοιο σώμα 

Έλλεναρ πολεμιζηήρ 

[πίνακαρ ηού Henri Decaisne (1799-1852)] 
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μπορούσε όχι απλώς να αμύνεται και αντιπαρατίθεται προς 
τα τακτικά στρατεύματα τού Ιμπραήμ διά σκιαμαχιών και 
αψιμαχιών (αντάρτικου), όπως έκανε επί τέσσερα χρόνια ο 
Κολοκοτρώνης (1825-1828), αλλά επιπλέον να επιτίθεται 
και να νικά τα αιγυπτιακά στρατεύματα όπως καταδείχθηκε 
στην κρίσιμη μάχη στους Μύλους (13 Ιουνίου 1825).  
     Εντούτοις η διεύρυνση τού Σακτικού θα ισχυροποιούσε 
τον “εκσυγχρονιστή” ουλτάνο στην αντιπαλότητά του με 

τούς “οπισθοδρομικούς” Γενίτσαρους — που μέχρι το 1826 
αντιδρούσαν επιτυχώς στη μετατροπή τού Οθωμανικού 
τρατού σε τακτικό κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα (σελ. 589, 

702) — και ίσως ενέπλεκε τούς Έλληνες σε απευκταίο 

ανταγωνισμό “εξοπλισμών” (τακτικών στρατευμάτων) με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο οποίος δεν θα απέβαινε τελικά 
υπέρ των (πενομένων) Ελλήνων. Απεναντίας ήταν στρατη-

γικώς κρίσιμο για τούς Έλληνες να μην παροξύνουν τις 
υποτονικές μεταρρυθμιστικές τάσεις των Οσμανιδών: Σα 
φύρδην-μίγδην οθωμανικά λεφούσια (και η απαρχαιωμένη 
στρατιωτική τακτική τους) ήσαν “του χεριού” των Ελλήνων, 
και επομένως ήσαν γενοκτονιακώς λιγότερο επικίνδυνα.  
 

 τρατηγικός πόλεμος (strategic warfare). σον αφορά στη 

στρατηγική διαχείριση τής Οσμανικής γενοκτονιακής απει-
λής, οι Έλληνες είχαν λάβει βαρυσήμαντες αποφάσεις, υπό 
την επιρροή των Υιλικών, όπως καταδείχθηκε από την 
εξέλιξη τού πολέμου. τις παρελθούσες πολεμικές εμπλοκές 
τους κατά των Σούρκων, οι Έλληνες αποδέχοντο παθητικώς 
τις Οσμανικές εκδικητικές σφαγές χιλιάδων ραγιάδων, οι 
οποίες περιορίζοντο μάλλον σε τοπικό επίπεδο, συνήθως 
κατά των εξεγερθεισών πόλεων (Κεφ. 2.2.β). Δηλαδή μετά 
από κάθε ήττα οι Έλληνες ακολουθούσαν καρτερικά την 
ευαγγελική επιταγή τής Καινής Διαθήκης “᾽Απόστρεψον τὴν 
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μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες 
μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται.” (Ματθ. 26.53) υπό την 
καθοδήγηση τής Εκκλησίας, και γενοκτονιακώς ραπιζόμενοι 
έστρεφαν και την άλλη εθνική τους παρειά προκειμένου να 
εξευμενίσουν ραγιαδικώς και κατά το ανθρωπίνως δυνατόν 
το Οσμανικό γενοκτονιακό θηρίο. Σο 1821 όμως οι εμπόλε-

μοι Έλληνες και ο κατώτερος κλήρος, υπό την κάλυψη τού 
αντιγενοκτονιακού πλέγματος των διεθνών συνθηκών τού  
Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1874), τού Ιασίου (1792) και τού 
Βουκουρεστίου (1816), είχαν αποφασίσει να ανασύρουν την 

Παλαιά Διαθήκη από το θρησκευτικό οπλοστάσιο τού έθνους 
και να εφαρμόσουν την πολεμική αρχή τού ισορρόπου 
ανταποδοτικού πλήγματος (Έξοδος 21.24-5):  

 

“ ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ 
χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός, κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, 
τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.”  

 

Δηλαδή κάθε φορά που οι Οσμανίδες θα προέβαιναν σε 
μαζικές σφαγές και ανδραποδισμούς αμάχων Ελλήνων, οι 

Έλληνες θα ανταπέδιδαν το εκάστοτε πλήγμα με μαζικές 

σφαγές και ανδραποδισμούς ισαρίθμων ή και περισσοτέρων 
Σούρκων. Αυτή τη φορά οι Έλληνες θα αντιδρούσαν 
ενεργητικά και όχι παθητικά, με επιθετική βαρβαρότητα 
μάλλον παρά στωϊκή καρτερικότητα, τρομοκρατώντας 
μάλλον παρά εξευμενίζοντας τούς Οσμανίδες. Οι Έλληνες 
ευλόγως προσέβλεπαν ότι η εκατέρωθεν κλιμάκωση των 
εθνοκτόνων (εθνοκαθαρσιακών) πληγμάτων θα εξανάγκαζε τις 
Δυτικές Δυνάμεις, προεξαρχούσης τής Ρωσίας, να επέμβουν 
στρατιωτικώς κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς 
εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και αποτροπή τής 
εκατέρωθεν ολικής εθνοκτονίας — όχι μόνον των Ελλήνων ως 
Φριστιανών αλλά και των Σούρκων ως υπηκόων μιας 
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αυτοκρατορίας η οποία εξυπηρετούσε τότε τα συμφέροντα 
των Μεγάλων Δυνάμεων. 

 

υμπερασματικά, η Υιλική Εταιρεία καλλιέργησε τον πόθο των 
ραγιάδων  για ελευθερία και σφυρηλάτησε την ενότητά τους για 
εθνοαπελευθερωτικό προς τούτο αγώνα ·  η αναγκαία όμως συνο-

μωτικότητά της δεν τής επέτρεψε να συμβάλει επαρκώς στην 
προετοιμασία τού έθνους σε τακτικό επίπεδο (με έγκαιρη 
στρατολόγηση, εξοπλισμό και εκπαίδευση στρατευμάτων κ.ο.κ.). 
Εντούτοις σε στρατηγικό επίπεδο (διαχείριση τού Οσμανικού 
γενοκτονιακού κινδύνου) η Υιλική εταιρεία χαλύβδωσε την 
αποφασιστικότητα των Ελλήνων να απαντήσουν αυτή τη φορά 
στις μαζικές σφαγές με μαζικές σφαγές, στους ανδραποδισμούς 
με ανδραποδισμούς, στους διωγμούς με διωγμούς, στις 
ιεροσυλίες σε βάρος τού Φριστιανισμού με ιεροσυλίες σε βάρος 

τού Μωαμεθανισμού, στην αγριότητα με αγριότητα, και στην 
ανθρώπινη κτηνωδία με ανθρώπινη κτηνωδία. 

 

2.3.α.   Ανταλλαγή στρατηγικών πληγμάτων 

 

Αμέσως μόλις ο απαγχονισμός τού Οικουμενικού Πατριάρχου 
(10 Απριλίου 1821) και η προγραφή των Ελλήνων κατοίκων τής 
Κωνσταντινουπόλεως μαθεύτηκαν στη Ρούμελη και στον Μωριά 
— τα νέα έφθασαν στη Ρούμελη στις 16-25 Απριλίου — Έλληνες 
οπλαρχηγοί έδωσαν διαταγές αμέσως, “σαν έτοιμοι από καιρό”, 
για μαζικές σφαγές αιχμαλώτων Σούρκων, ανδραποδισμούς και 
διωγμούς αμάχων Μωαμεθανών, όπως επίσης και καταστροφές 
τζαμιών στη Ρούμελη και στον Μωριά. Από την αποφράδα ημέρα 

τού απαγχονισμού τού Γρηγορίου Ε ,́ Σούρκοι και Έλληνες 
εισήλθαν σε ένα αλληλοφονικό φρενοκονείο. Ψς τρομακτική 
ανταπόδοση για τα θύματα τής Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι 
σφαγιασθέντες Έλληνες ανήλθαν εν τέλει σε 10.000 (σύμφωνα με 
τον . Σρικούπη), φημολογείτο ότι οι Έλληνες κατέσφαξαν 
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10.000-15.000 Σούρκους στον Μωριά (σύμφωνα με τον Finlay) 

και ανάλογο αριθμό στη Ρούμελη τον Απρίλιο-Μάιο 1821. Σα 
ανταποδοτικά πλήγματα συνεχίσθηκαν και από τις δύο πλευρές 
μέχρι τέλους τού 1821, τόσον από τούς Σούρκους με μαζικές 
σφαγές Ελλήνων σε Θεσσαλονίκη, Κυδωνιές, Κουσάντασι, 
μύρνη, Κω, Κρήτη, αμοθράκη, όπως επίσης και στην 
Κασσάνδρα (όπου 10.000 Έλληνες σφαγιάσθηκαν σύμφωνα με 
τον Σρικούπη), όσον και από τούς Έλληνες με τη μαζική 
εξολόθρευση των Σούρκων στην Σρίπολη (όπου περισσότεροι από 
8.000 Σούρκοι σφαγιάσθησαν σύμφωνα με τον Gordon ή 32.000 
σύμφωνα με τον Θ. Κολοκοτρώνη).  

     Οι Οσμανίδες σάστισαν προς στιγμή, διαπιστώνοντας ότι 
είχαν απωλέσει το αποκλειστικό εξουσιαστικό προνόμιο των 
μαζικών σφαγών, το οποίο θεωρούσαν ότι μόνον αυτοί είχαν επί 
300 χρόνια σε βάρος των υποδούλων ραγιάδων τους: Ο ραγιάς 
είχε “σηκώσει κεφάλι” και ανταπέδιδε στα ίσια τις μαζικές 
σφαγές κατά αμάχων. Επιπλέον, όπως προέβλεπε το στρατηγικό 
σχέδιο των Ελλήνων, η Ρωσία πράγματι αντέδρασε με τελεσί-
γραφο πολέμου (6 Ιουλίου 1821) κατά των Οσμανιδών (Κεφ. 6.3).  

    Ψς αποτέλεσμα, ο χειμώνας 
τού 1821-1822 παρήλθε χωρίς 
οι Σούρκοι να διαπράξουν μείζο-

νες σφαγές κατά των Ελλήνων, 
μέχρις ότου βεβαιωθούν ότι το 
τελεσίγραφο τής Ρωσίας ήταν 
άνευ πρακτικής σημασίας. Αφού 
οι Οσμανίδες διαπίστωσαν ότι ο 
Σσάρος Αλέξανδρος Α  ́ — που 
σχετικά με τούς Έλληνες ήταν 
διανοητικά αναποφάσιστος και 
θυμικά  αμφιταλαντευόμενος (το 
1821-1825)  —  μάλλον  χαλινα- Σζάπορ Αλέξανδπορ Α΄ 
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γωγείτο αποτελεσματικά από τον Καγκελάριο Metternich τής 
Αυστρίας, η Πύλη κλιμάκωσε την Άνοιξη τού 1822 τα στρατηγι-
κά (γενοκτονιακά) της πλήγματα  

14 με την Καταστροφή τής 
Νάουσας, όπου σχεδόν 10.000 Έλληνες σφαγιάσθηκαν ή ανδρα-

ποδίσθηκαν, και με την Καταστροφή τής Φίου με 111.200 

θύματα (23.000 σφαγιασθέντες, 47.000 ανδραποδισθέντες, και 
41.200 πρόσφυγες), όπου οι Οσμανίδες επέδειξαν με αυταρέσκεια 

τα γενοκτονιακά τους προσόντα στην Ευρώπη, και προανήγγει-
λαν τότε (1822) εμπράκτως τα σχέδιά τους και για άλλα νησιά τού 
Αιγαίου (Κάσσος, Χαρά κ.ο.κ.) και για τον Μωριά ολόκληρο.  
     Κατά την 18μηνη περίοδο που άρχισε την ιερή μέρα τής 
Αναστάσεως την 10 Απριλίου 1821 με τον απαγχονισμό τού  

θρησκευτικού ηγέτη των εμπολέμων Ελλήνων εξερράγη ο πρώτος 
στρατηγικός πόλεμος στην παγκόσμια ιστορία, ήτοι ένας πόλεμος  

 

 

14 ε σημαντικό βαθμό οι Οσμανίδες πρωτοπορούσαν διότι επέφεραν 
στρατηγικά πλήγματα για να αντισταθμίσουν τα τακτικά τους 
αδιέξοδα επί τού πεδίου τής μάχης τρομοκρατώντας τον πληθυσμό 

τού εχθρού. Πολλά χρόνια μετά (1940) οι Οσμανίδες θα αποτελού-

σαν το φρικώδες ασιατικό μοντέλο που θα ακολουθούσε αφρόνως ο 
Φίτλερ: Με τον συστηματικό βομβαρδισμό αγγλικών πόλεων και τού 
ιδίου τού Λονδίνου (από τη Luftwaffe), οι Ναζί αποσκοπούσαν να 
αντισταθμίσουν την τακτική αποβατική αδυναμία τής Wehrmacht — 

δηλαδή την αδυναμία τής Γερμανίας να διεξαγάγει επιτυχή απόβαση 
κατά τής Αγγλίας — κατακαίοντας και τρομοκρατώντας τον 
βαλλόμενο άμαχο πληθυσμό, με απώτερο σκοπό (και μάταια 
προσδοκία) να εξαναγκάσουν τη Βρεταννία να συνθηκολογήσει κάτω 
από το βάρος των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων στην καρδιά τής 
Γηραιάς Αλβιώνος (43.000 νεκροί μόνο στο Λονδίνο).  
     Αλλά και οι Έλληνες πρωτοπορούσαν διότι, αντί να τρομοκρα-

τηθούν από τις μαζικές ωμότητες των Οθωμανών σε βάρος αμάχων 

Ελλήνων,  ανταπέδιδαν  αμέσως  τα  Οσμανικά  στρατηγικά  πλήγματα 
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κλιμακουμένης  ανταπόδοσης  στρατηγικών  πληγμάτων, όπου 
εκάτερος των εμπολέμων στοχοποιούσε εκ προθέσεως και 
προμελέτης τον άμαχο πληθυσμό τού αντιπάλου, και όπου σε 
κάθε φονοκτονικό πλήγμα τα θύματα ήσαν χιλιάδες ή και  

δεκάδες  χιλιάδες, ενώ  χωριά  και  συνοικίες  καταστρέφοντο, και 
πόλεις και περιοχές κατακαίοντο: 120 κωμοπόλεις, χωριά και 
ζευγολατειά καταστράφηκαν από τούς Σούρκους μόνον στη 
Δυτική Μακεδονία (σύμφωνα με τον . Σρικούπη), ενώ περί τις 
3.000 τουρκικές αγροικίες και νοικοκυριά στον Μωριά λεηλα-

τήθηκαν ή καταστράφηκαν από τούς Έλληνες (σύμφωνα με τον 
G. F. Hertzberg).  

     Επιπλέον εκείνος ο στρατηγικός πόλεμος ήταν θρησκευτικός 
και ολοκληρωτικός: ύμφωνα με τα στοιχεία που ο Ιωάννης 
Καποδίστριας, Κυβερνήτης τής Ελλάδος, παρέδωσε στις Μεγάλες  

 

 

 με ισοδύναμα στρατηγικά πλήγματα αντιπαραθέτοντας βαρβαρότητα 
στη βαρβαρότητα, και κτηνωδία στην κτηνωδία, για να τρομοκρατή-

σουν και αυτοί με τη σειρά τους τον στρατηγικώς επιτιθέμενο. Πολλά 
χρόνια μετά (1942-1945), οι Αγγλο-Αμερικανοί θα εφάρμοζαν κατ’ 
ουσίαν το ίδιο δόγμα ισοδυνάμου ή πολλαπλασίου στρατηγικής 
ανταποδόσεως (αν και εξελιγμένο τεχνολογικά): Με τον συστηματικό 
βομβαρδισμό γερμανικών (και ιαπωνικών) πόλεων και τού ιδίου τού 
Βερολίνου (και τού Σόκυο), οι Αγγλο-Αμερικανοί αποσκοπούσαν, 

σύμφωνα με τα λόγια τού ιδίου τού Winston Churchill, να διδάξουν 
στους τότε εχθρούς τους “ένα μάθημα που αυτοί και ο κόσμος όλος 
δεν θα ξεχάσει ποτέ”  (σελ. 392). Ενδεικτικά, δυόμισυ μόνο μήνες 
πριν το τέλος τού 5ετούς πολέμου, οι Αγγλοαμερικανοί βομβάρδι-
σαν τη Δρέσδη, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο τόσοι πολλοί Γερμανοί 
άμαχοι (σελ. 393) που οι ιστορικοί έχουν περιπέσει έκτοτε σε πλήρη 
αδυναμία να συμφωνήσουν επί τού αριθμού των θυμάτων (25.000 - 

135.000) εκείνου τού τριήμερου τιμωρητικού βομβαρδισμού (13-15 

Υεβρουαρίου 1945). 
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Δυνάμεις (1828), οι Σούρκοι μειώθηκαν στον Μωριά από 42.770 

ή 8% τού πληθυσμού το 1820 (Πίνακας 1), σε μηδέν (0) το 1828.  

     Έκτοτε ο στρατηγικός πόλεμος εξελίχθηκε τεχνολογικά από 
τις μαζικές “σφαγές τρόμου” (terror slaughtering, στον Πόλεμο 

τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας), στους “βομβαρδισμούς τρόμου”  

Πληθυσμός Πελοποννήσου, 1820 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΚΑΣΟΙΚΟΙ 

ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤΡΚΟΙ ΤΝΟΛΟ 

Άγιος Πέτρος 10,000 0 10,000 

Ανδρούσα και Νησί 10,000 750 10,750 

Άργος 18,000 1,000 19,000 

Αρκαδία 26,000 3,000 29,000 

Βοστίτσα 10,000 300 10,300 

Γαστούνη, Πύργος και Λάλα 40,000 5,000 45,000 

Εμπλάκικα 15,000 0 15,000 

Καλάβρυτα 40,000 450 40,450 

Καλαμάτα 12,000 70 12,070 

Καρύταινα 40,000 200 40,200 

Κόρινθος και Δερβενοχώρια 38,000 2,000 40,000 

Κορώνη 12,000 1,000 13,000 

Λεοντάρι 13,000 1,500 14,500 

Μάνη 30,000 0 30,000 

Μικρομάνη 2,000 0 2,000 

Μυστράς και Πραστός 60,000 6,000 66,000 

Μοθώνη 6,000 2,500 8,500 

Μονεμβασία 8,000 1,500 9,500 

Ναύπλιον και Κάτω Ναχαγιές 10,000 3,500 13,500 

Νεόκαστρο 3,000 1,000 4,000 

Πάτρα και Ρίον 30,000 3,500 33,500 

Σριπολιτσά 25,000 7,000 32,000 

Υανάρι 13,000 2,500 15,500 

ΤΝΟΛΟ  471,000 42,770 513,770 
 

ΠΗΓΗ: Τρικούπης, Σπσρίδων, 1888. Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως(Αθήνα: Ασλάνης-Ωρα). 
 

Πίνακας 1 
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(terror bombing, στον Β  ́ Παγκόσμιο Πόλεμο), και μετέπειτα, 

στην  πυρηνική  εποχή,   στο  περιβόητο  στρατηγικό  δόγμα  τής  
 

Θάναηορ και ζκύλεςζε ηος Οικοςμενικού Παηπιάπσος Γπεγοπίος Ε΄ 

[εικαζηική αναπαπάζηαζη από ηον Peter von Hess (1792 – 1871)] 
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“αμοιβαίως διασφαλισμένης καταστροφής” (Mutually Assured  

Destruction ή MAD). Αλλά αυτό το είδος τού πολέμου, όπου ο 
άμαχος πληθυσμός τού εχθρού στοχοποιείται εκατέρωθεν σε 
μαζικό επίπεδο με κλιμακούμενα ανταποδοτικά πλήγματα (με 
τρομακτικά ή και εθνοκαθαρσιακά αποτελέσματα)  

15 διεξήχθηκε 

για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Ιστορία το 1821-1822. 

 

2.3.β.  Ο αρξάμενος στρατηγικών χειρών αδίκων 

 

ταν δύο λαοί εμπλακούν σε στρατηγικό πόλεμο, τότε οι ηγεσίες 
και  των  δύο  λαών  έχουν  αποτύχει.  Διότι  οποιαδήποτε  διαταγή 
μαζικής φονοκτονίας γυναικοπαίδων, έστω και τού εχθρού,  απο-

τελεί πράξη βαρβαρότητας μάλλον παρά ηγετικότητας,  αφρο-

σύνης παρά ηρωϊσμού, ανανδρίας παρά ανδρισμού. Ποιος 
Σούρκος μπορεί να αισθάνεται σήμερα περήφανος για τις 
μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Αϊβαλί, Κουσάντασι, Κασσάνδρα, Νάουσα, 
μύρνη, Κρήτη, Φίο, Κάσσο, Χαρά, και Κύπρο, και ποιος 
Έλληνας μπορεί να αισθάνεται σήμερα περήφανος για τις 
σφαγές (έστω και ανταποδοτικές) σε βάρος των Σούρκων στον 
Μωριά και στη Ρούμελη; Ή ποιος εχέφρων Γερμανός μπορεί να 
αισθάνεται περήφανος για τον βομβαρδισμό τού Λονδίνου,  ποιος  

 

 

15 Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αρνητική προδιάθεση των λαών 

τής Ελλάδος και τής Σουρκίας έναντι εφαρμογών τής πυρηνικής 
ενέργειας, έστω και για ειρηνικούς σκοπούς, ίσως να εδράζεται εν 
μέρει και στη συλλογική τους μνήμη σχετικά με τις εκατέρωθεν 
αλληλοσφαγές και εθνοκαθάρσεις που υπέστησαν — διά πολέμου το 
1821-1822 και 1913-1922, και διά διεθνούς συνθήκης (τής 
Λωζάννης) το 1923 — και επομένως στη βιωματική τους επίγνωση 
σχετικά με τον τρόμο τού ολοκληρωτικού στρατηγικού πολέμου. 
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νοήμων Άγγλος μπορεί να αισθάνεται περήφανος για τον 
βομβαρδισμό τής Δρέσδης, και ποιος σκεπτόμενος Αμερικανός 
δεν προβληματίζεται για τον αφανισμό τής Φιροσίμα και τού 
Ναγκασάκι; 
     Πέρα όμως από την εύλογη (ανθρωπιστική, φιλοσοφική και 
πολιτική) κριτική που μπορεί κάποιος να ασκήσει κατά αμφο-

τέρων των αντιπάλων σε έναν ολοκληρωτικό στρατηγικό πόλεμο, 

16 

ο ιστορικός οφείλει να διασαφηνίσει ποίος εξ αυτών ήρξατο 
στρατηγικών χειρών αδίκων.  

17 πως δηλαδή σε κάθε συμβατικό 

πόλεμο ο ιστορικός οφείλει να τεκμηριώσει ποιος ήταν ο αρχικώς 
επιτεθείς σε τακτικό επίπεδο (δηλαδή ποιος κήρυξε πρώτος τον 

πόλεμο,  ή  ποιος  ήταν  ο  δράστης  τού  πρώτου  τακτικού  πλήγμα-  

 

 

16 σον αφορά στους στρατηγικούς βομβαρδισμούς αμάχων 
πληθυσμών στον Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μεν Γερμανοί απέτυχαν 
γιατί ανέδειξαν ως ηγέτη τους έναν Φίτλερ, οι δε Άγγλοι απέτυχαν 
γιατί οι ηγεσίες τους συνέβαλαν στη δημιουργία των πολιτικο-

οικονομικών προϋποθέσεων για την άνοδο τού Ναζισμού.  
      σον αφορά στις στρατηγικές (μαζικές) σφαγές αμάχων πληθυ-

σμών στον Πόλεμο τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας, οι μεν Σούρκοι 
απέτυχαν γιατί η ηγεσία τους κλιμάκωσε (την 10 Απριλίου 1821) 
έναν εθνοαπελευθερωτικό τακτικό πόλεμο σε εθνοθρησκευτικό 

στρατηγικό πόλεμο, χωρίς να αναλογισθεί στοιχειωδώς τις συνέπειες, 
οι δε Έλληνες απέτυχαν γιατί το χαοτικό (αναρχούμενο) “υπόδειγμα” 
εχθροπραξιών που εφάρμοσαν σε εκείνον τον πόλεμο δεν τούς 
επέτρεψε να αναδείξουν έναν αδιαμφισβήτητο ηγέτη τους που θα 
αποκλιμάκωνε εγκαίρως — πρίν από τη σφαγή τής Σριπολιτσάς — την 
ανταλλαγή μαζικών φονοκτονικών πληγμάτων μεταξύ των δύο λαών. 

 

17 Σο κριτήριο περί αρξαμένων χειρών αδίκων είναι θεμελιώδες στη 

νομική επιστήμη και στην απονομή τού Δικαίου σε περιπτώσεις 
συμπλοκών μεταξύ ανθρώπων σε ατομικό επίπεδο. 
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τος κατά τού αντιπάλου στρατεύματος), έτσι και σε κάθε 
στρατηγικό πόλεμο ο ιστορικός οφείλει να τεκμηριώσει ποιος 
ήταν ο αρχικώς επιτεθείς σε στρατηγικό επίπεδο (δηλαδή ποιος 
πρώτος εξήγγειλε ολικό αφανισμό ενός λαού, ή ποιος επέφερε το 
πρώτο στρατηγικό πλήγμα κατά αμάχου πληθυσμού). ε 
διαφορετική περίπτωση, το έργο τού ιστορικού θα συνιστούσε 

μάλλον ιστοριογραφία, ή και προπαγάνδα, παρά ιστορία.  

18 

     την περίπτωση τού Πολέμου τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 
είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι οι Οσμανίδες επικυρίαρχοι 
άνοιξαν τον γενοκτονιακό χορό των μαζικών φονοκτονικών 
πληγμάτων κατά αμάχων την 10 Απριλίου 1821. Πριν από εκεί- 
νη τη μέρα οι εχθροπραξίες μεταξύ Ελλήνων και Σούρκων  
διεξήχθησαν επί 47 μέρες (21 Υεβρουαρίου - 9 Απριλίου) κατά 
κανόνα σε τακτικό επίπεδο, παρά την απόλυτη αναρχία που 
επικρατούσε στο ελληνικό στρατόπεδο: Μέχρι την Κυριακή τού 
Πάσχα (10 Απριλίου 1821), οι εκατέρωθεν απώλειες αμάχων 
ήσαν αριθμητικώς περιορισμένες, ήτοι δεκάδες ή εκατοντάδες 
ανά περίπτωση,  όχι  όμως  χιλιάδες  ή  δεκάδες χιλιάδες,  διότι οι 

 

 

18 Είναι ενδεικτικό ότι η προπαγάνδα τού Goebels, οσάκις προέβαλε 
τη μισή αλήθεια για τον Αγγλο-γερμανικό ολοκληρωτικό στρατηγικό 
πόλεμο (1940-1945) περιγράφουσα μονομερώς τη βαρβαρότητα των 
Αγγλοαμερικανικών βομβαρδισμών γερμανικών πόλεων, παρέλειπε 
επιμελώς να αναφέρει την άλλη μισή αλήθεια σχετικώς με τον 
δράστη των προηγηθέντων βομβαρδισμών αγγλικών πόλεων. Μετά τη 
διάπραξη τού γερμανικού εγκλήματος κατά τής Βρεταννίας, τού 
Πολιτισμού και τής Ανθρωπότητας, η Ναζιστική προπαγάνδα 
προσπάθησε αργότερα να δημιουργήσει σύγχυση στις γερμανικές 
μάζες σχετικά με τον χρονισμό των στρατηγικών γεγονότων 
εμφανίζοντας (παρά πάσα λογική αιτιώδους συναφείας) τούς εκατέ-
ρωθεν βομβαρδισμούς ως “περίπου ταυτοχρόνως” αρξαμένους. 
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αντίπαλοι μάλλον κινητοποιούντο, εξοπλίζοντο, οργανώνοντο και 
σκιαμαχούσαν ως σώματα επιστράτων (Σούρκων) ή ατάκτων  
(Ελλήνων), παρά πολεμούσαν ως συντεταγμένα στρατεύματα κατ’ 
εκείνη την 47ήμερη περίοδο. Σα εκατέρωθεν θύματα ήσαν κατά 
κανόνα άνδρες (Έλληνες ή Σούρκοι) και όχι γυναικόπαιδα ή 
ηλικιωμένοι. Εγκληματικές σφαγές αμάχων — όπως π.χ. 40 
τουρκικών οικογενειών από Έλληνες υπό τον Δημήτριο 
Δεληγιάννη στα Λαγκάδια την 1 Απριλίου 1821  — ήσαν 
αριθμητικά ελάχιστες και τοπικά περιορισμένες, ως εξαίρεση 
που επιβεβαίωνε τον κανόνα (Κεφάλαιο 4.2): Κατά το 20ήμερο 
μεταξύ 21 Μαρτίου και 10 Απριλίου, δεκάδες χιλιάδες Σούρκοι 
Μωραΐτες (“Μοραλήδες”) συνέρρευσαν οικογενειακώς και 
ασφαλώς από τα χωριά και τις κωμοπόλεις στα φρούρια και στις 
πόλεις τής Πελοποννήσου. Ενδεικτικώς, ο τουρκικός πληθυσμός 

τής Σριπολιτσάς αυξήθηκε από 7.000 Σούρκους πριν την έναρξη 
των εχθροπραξιών (Πίνακας 1) σε περισσότερους από 20.000 

Σούρκους τον Απρίλιο τού 1821, ο οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι 
την άλωση τής πόλεως (23 επτεμβρίου 1821). 
     ε εκείνο το πλαίσιο, και υπό το βάρος των διεθνών αντιγενο-

κτονιακών συνθηκών, η Πύλη έδειχνε αξιοσημείωτη αυτο-

συγκράτηση στη διαχείριση τής “αποστασίας” των Ελλήνων  κατά 
τις πρώτες 47 ημέρες των εχθροπραξιών: Παρά τις πιέσεις που 
ασκούσαν επί τής Πύλης τα ακραία στοιχεία (κυρίως Γενίτσαροι) 
τής οθωμανικής εξουσίας για μαζικές εκδικητικές σφαγές σε 
βάρος αμάχων Ελλήνων, ο ουλτάνος Μαχμούντ Β  ́ μάλλον 
απειλούσε και μεθόδευε παρά υλοποιούσε μαζική φονοκτονία 

τού Ελληνικού Γένους. Οι εκδικητικές εκτελέσεις Ελλήνων  από 
Οθωμανούς στη Κωνσταντινούπολη μέχρι την 9 Απριλίου 1821 
ήσαν ολιγάριθμες και σαφώς στοχευμένες σε άρρενες ομήρους 
και προύχοντες στην Κωνσταντινούπολη: αράντα (40) Έλληνες 
αξιωματούχοι, ιερωμένοι και λαϊκοί θανατώθηκαν με εντολή τού 
ουλτάνου στις 22 Μαρτίου - 9 Απριλίου το 1821. Επιπλέον 
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σχετικά μικρός αριθμός (δεκάδων) Ελλήνων σφαγιάσθηκε από 
έξαλλο όχλο Ασιατών ατάκτων στην αγορά και στους δρόμους τής 
πόλεως με την ανοχή μάλλον παρά την εντολή τής Πύλης κατά 
την ίδια περίοδο. Εκείνες όμως οι μάλλον αποσπασματικές 
θανατώσεις 

19 ωχριούσαν σε σχέση με το λουτρό αίματος και τις 
σφαγές χιλιάδων Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη από την 

Κυριακή τού Πάσχα (10 Απριλίου 1821).  

     Η διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων, πριν και μετά τον 
απαγχονισμό  τού  Γρηγορίου  Ε΄  καταδεικνύεται  μεταξύ  άλλων 

και από το ύφος και το εννοιολογικό περιεχόμενο δύο σημα-

ντικών εγγράφων τής Πύλης, αποσπάσματα των οποίων παρατί-
θενται στην παρακείμενη σελίδα (99). το πρώτο έγγραφο (10 
Απριλίου 1821), που είναι ο φετφάς τής καταδίκης σε θάνατο 

τού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, ο ουλτάνος με μάλλον μειλίχειο 
και πατερναλιστικό ύφος (με “συμπάθεια” και “γλυκύτητα”) 
αιτιάται  τούς  Έλληνες  ραγιάδες  για  “αποστασία”, “ταραχές”  και 

  

 

19 Σην 22 Μαρτίου αποκεφαλίσθηκαν οι Νικόλαος καναβής, Μιχαήλ 
Μάνος (πρώην διερμηνεύς τού στόλου), ο Θεόδωρος Ρίζος, και ο 
Αλέκος Υωτεινός (υιός τού αρχιάτρου τού αυθέντου τής Μολδαβίας). 
τις 26-27 Μαρτίου εκτελέσθηκαν οι Λεβίδης, Σσαλίκης, Σσουρπα-

τσόγλου, τρεις καλόγηροι, τρεις ταχυδρόμοι τού αυθέντου τής 
Μολδαβίας και οκτώ άλλοι Έλληνες. τις επόμενες μέρες 
απαγχονίσθηκαν οι Κωστάκης Μουρούζης (Μέγας διερμηνεύς τής 
Πύλης), Αντωνάκης Σσιράς, Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος  (τραπεζί-
της τού πρώην αυθέντου Αλεξάνδρου ούτσου), Δημήτριος κανα-

βής (γαμπρός τού Παπαρρηγόπουλου), Παναγιωτάκης Σσιγκής, 
Μιχαλάκης Φαντσερής (πρώην διερμηνέας τού στόλου), Γεώργιος 
Μαυροκορδάτος, και  άλλοι επτά Έλληνες. Σην 8 Απριλίου αποκε-
φαλίσθηκαν τρεις νεροκράτες με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να 
δηλητηριάσουν το νερό τής πόλεως. Σην δε 9 Απριλίου αποκεφα-

λίσθηκαν δύο εφημέριοι τής Μεγάλης Εκκλησίας. 
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ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΕΞ ΕΠΙΗΜΧΝ ΕΓΓΡΑΦΧΝ 

ΣΗ ΤΦΗΛΗ ΠΤΛΗ 
 

ΠΡΙΝ ΣΟΝ ΑΠΑΓΥΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Δ΄: 
 

“ Καζ’ νλ θαηξόλ εγλώζζε ε απνζηαζία, ε πςειή Πύιε, ζπκπάζεηαλ 

ιαβνύζα πξνο ηνύο αζιίνπο ξαγηάδαο ηεο, εζρνιήζε λα επαλαθέξε 
ηνύο πιαλεζέληαο δηά ηήο γιπθύηεηνο εηο ηελ νδόλ ηήο ζσηεξίαο, 
θαη επί ησ ζθνπώ ηνύησ εμέδσθε πξόζηαγκα δηαηάηηνπζα θαη 
ζπκβνπιεύνπζα ηνλ παηξηάξρελ ηα δένληα, θαη πξνζθαινύζα απηόλ 
λα αθνξίζε όινπο ηνύο απνζηαηήζαληαο ξαγηάδαο όπνπ θαη αλ 
ήζαλ αιι’, αληί λα δακάζε ηνπο απνζηάηαο θαη δώζε πξώηνο ην 
παξάδεηγκα ηήο εηο ηα θαζήθνληα επηζηξνθήο ησλ, ν άπηζηνο 
νύηνο έγηλελ ν πξσηαίηηνο όισλ ησλ αλαθπεηζώλ ηαξαρώλ. Δίκεζα 
πιεξνθνξεκέλνη όηη εγελλήζε ελ Πεινπνλλήζσ, θαη όηη είλαη 
ζπλέλνρνο όισλ ησλ αηαμηώλ όζαο νη απνπιαλεζέληεο ξαγηάδεο 
έπξαμαλ θαηά ηελ επαξρίαλ ησλ Καιαβξύησλ.”   
 

 [απόσπασμα από τον φετφά καταδίκης σε θάνατο τού 
Γρηγορίου Ε΄ που αναγνώσθηκε την 9 Απριλίου 1821] 

 

ΜΕΤΑ ΣΟΝ ΑΠΑΓΥΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Δ΄: 
 

“ Οη ξαγηάδεο ηήο ελ Πεινπνλλήζσ επαξρίαο ησλ Καιαβξύησλ,  παηξί-
δνο ηνύ ξεζέληνο παηξηάξρνπ, απεζηάηεζαλ κεη’ νιίγνλ θαη έζθαμαλ 
ηνπο Μνπζνπικάλνπο, απεζηάηεζαλ κεη’ νιίγνλ αη άιιαη επαξρίαη 
ηήο Πεινπνλλήζνπ, απεζηάηεζαλ θαη αη λήζνη ηνπ Αηγαίνπ, εμέ-

πιεπζαλ θαη ηα ζεόξγηζηα πινία ησλ θαη εθόλεπζαλ νη κελ επί ηήο 
ζαιάζζεο νη δε επί ηήο μεξάο κέγαλ αξηζκόλ Μνπζνπικάλσλ 

πεζόλησλ εηο ρείξαο ησλ θαζώο ήην πξνσξηζκέλνλ θαη εκίαλαλ θαη 
ηνύο ηεξνύο ηόπνπο. Γηά ηνύην ε Πύιε εθηλήζε θαη αύηε εηο 
εμνιόζξεπζηλ ησλ θαθνύξγσλ θαη θαηά μεξάλ θαη θαηά ζάιαζζαλ.” 
 

 [απόσπασμα από το διάβημα τής Πύλης προς 
τη Ρωσία, με ημερομηνία 27 Ιουνίου 1821] 
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“αταξίες” (όχι όμως εγκλήματα, σφαγές και φόνους) και τούς 
αναγνωρίζει το ελαφρυντικό τής “αποπλανήσεώς” τους από 
άφρονες εχθρούς τής Πύλης, και δηλώνει μάλιστα ότι το μόνο 
που επιθυμεί η Πύλη είναι την “εις τα (ραγιάδικα) καθήκοντα 
επιστροφή των υποδούλων αποστατών”. Μετά όμως από δυόμισυ 
μήνες, στο δεύτερο έγγραφο (27 Ιουνίου 1821), που είναι 
διπλωματικό διάβημα τής Πύλης προς τη Ρωσία, ο ουλτάνος 
αιτιάται με σαφώς οργίλο ύφος τούς Έλληνες ραγιάδες όχι  μόνον 

για “αποστασία” αλλά και για θηριώδεις “σφαγές” 
και μαζικούς “φόνους” (με θύματα “μέγα αριθμό 
Μουσουλμάνων”), όπως επίσης και ιεροσυλίες 

(καταστροφές “ιερών τόπων”). Επιπροσθέτως, όχι 
μόνον δεν αναγνωρίζει ελαφρυντικά στους 
ραγιάδες, στο δεύτερο έγγραφο, αλλ’ απεναντίας 

τούς αποκαλεί “κακούργους” και  δηλώνει ρητά 

ότι ο σκοπός τής Τψηλής Πύλης είναι πλέον η 

“εξολόθρευσή” τους.    
     Είναι προφανές ότι από τα έγγραφα τής ίδιας 

τής Πύλης προκύπτει ότι το λουτρό αίματος 
μεταξύ Ελλήνων  και Σούρκων  άρχισε μετά τον 
απαγχονισμό τού Γρηγορίου τού Ε .́ Διότι θα 
αποτελούσε δείγμα λογικής ανακολουθίας το να 
ισχυρισθεί κάποιος ότι οι μαζικές και αδιάκριτες 

φονοκτονίες Σούρκων αμάχων από Έλληνες 
είχαν γίνει (δήθεν) πριν την 10 Απριλίου, και 
εντούτοις ο ουλτάνος δεν θεώρησε σκόπιμο να 
αναφερθεί σε αυτές, έστω και εν παρόδω, έστω 
και έμμεσα, παρότι υφίστατο επιτακτική ανάγκη 
σε επίπεδο εθνικής ασφαλείας να  δικαιολογήσει  

επαρκώς (ή  έστω  στοιχειωδώς ή έστω προσχη-

ματικώς)  την καταδίκη σε θάνατο τού Οικου-

μενικού Πατριάρχου, προκειμένου η Οθωμανική 
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Αυτοκρατορία να αποφύγει την εμπλοκή της σε Ρωσοτουρκικό 
πόλεμο: Ο απαγχονισμός τού Οικουμενικού Πατριάρχου και 
πολλών επισκόπων τής Εκκλησίας παραβίαζε κατάφωρα όχι 
απλώς το πνεύμα αλλά και το γράμμα και των συνθηκών τού 
Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, τού Ιασίου και τού Βουκουρεστίου, και 
έτσι καθιστούσε αναπόφευκτο τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θαγέρ ηων Ελλήνων από Σούπκοςρ ζηεν Κωνζηανηινούπολε  
(10-30 Αππιλίος 1821) 
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Πράγματι, κατά τη σύνταξη τού φετφά καταδίκης τού Γρηγορίου 
Ε΄, η Πύλη κατέβαλε απεγνωσμένη προσπάθεια να δικαι-
ολογήσει την καταδικαστική απόφαση, επικαλουμένη την… 
καταγωγή του από την Πελοπόννησο, όπως επίσης και φήμες και 
“φαινόμενα”, που (δήθεν) αποδείκνυαν ότι ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης ήταν (“φαινομενικώς”) αρχηγός (!) τής Επαναστά-

σεως, και, δεύτερον,:  
 

“ Δμ αηηίαο ηήο δηαθζνξάο ηήο θαξδίαο ηνπ, όρη κόλνλ δελ 
εηδνπνίεζελ νπδ’ επαίδεπζε ηνύο απαηεζέληαο, αιιά θαζ’ όια ηα 
θαηλόκελα ήην θαη απηόο, σο αξρεγόο, κπζηηθόο ζπκκέηνρνο ηήο 
Δπαλαζηάζεσο. […] Δίκεζα πιεξνθνξεκέλνη όηη εγελλήζε ελ 
Πεινπνλλήζσ, θαη όηη είλαη ζπλέλνρνο όισλ ησλ αηαμηώλ όζαο νη 
απνπιαλεζέληεο ξαγηάδεο έπξαμαλ θαηά ηελ επαξρίαλ ησλ 
Καιαβξύησλ.” 

 

Είναι προφανές ότι εάν οι Έλληνες είχαν διεξαγάγει θρησκευτικό 
πόλεμο με μαζικές και αδιάκριτες φονοκτονίες χιλιάδων 
Σούρκων  αμάχων πριν την 10 Απριλίου, η Πύλη θα επεκαλείτο 
τέτοια τρομακτικά γεγονότα — και όχι γενικώς φαινόμενα ή 
φληναφήματα, δηλαδή τα παραπάνω γελοία “επιχειρήματα” — 

για να αιτιολογήσει την καταδίκη τού Οικουμενικού Πατριάρχου 
εν ονόματι τού ηγεμονικού καθήκοντος των Οσμανιδών να 
προασπίσουν τη ζωή και την πίστη των Σούρκων υπηκόων και 
ομοδόξων τους: Δεδομένου ότι η καταδίκη τού Οικουμενικού 
Πατριάρχου αποτελούσε αιτία πολέμου (casus beli) για τη Ρωσία, 
η στοιχειώδης (λογική) αιτιολόγηση τής καταδίκης αποτελούσε 
επιτακτική ανάγκη για την Πύλη ώστε, αν μη τι άλλο, ο 
Metternich (στρατηγικός προστάτης των Οσμανιδών) να μπορέσει 
να αποτρέψει τον Σσάρο Αλέξανδρο Α  ́από το να κηρύξει πόλεμο 
κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προφανώς επομένως η 
Πύλη δεν επικαλέσθηκε τρομακτικά γεγονότα (μαζικές και 
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αδιάκριτες σφαγές χιλιάδων αμάχων) τότε (9 Απριλίου 1821) 
διότι απλούστατα τέτοια εθνοκτονικά γεγονότα δεν υπήρξαν πριν 
τον απαγχονισμό τού Γρηγορίου Ε .́  

 

2.3.γ.   Θρησκευτικοί ηγέτες 

 

Οι θρησκευτικοί ηγέτες τόσον των Σούρκων όσον και των  
Ελλήνων  κατά την έναρξη των εχθροπραξιών το 1821, εφάνησαν 
αντάξιοι τού υψηλού λειτουργήματός τους και τίμησαν την 
Ανθρωπότητα με τούς λόγους, τις πράξεις και την αυτοθυσία που 
επέδειξαν προκειμένου να αποφύγουν την εκατέρωθεν κλιμά-

κωση τού πολέμου σε μαζική αλληλοσφαγή αμάχων Ελλήνων  
και Σούρκων.   
     υγκεκριμένα, κατ’ εκείνη την περίοδο, θρησκευτικός ηγέτης 
των Σούρκων ήταν ο Χατζή Χαλίλ Εφέντης (Hacı Halil Efendi), 
εϊχουλισλάμης ή “εΐχης τού Ισλάμ” (Sheikh ul-Islam), με 
έδρα τη Βασιλεύουσα. το πλαίσιο των προετοιμασιών τής Πύλης 
τον Μάρτιο 1821 για μαζικές σφαγές Ελλήνων αμάχων, ο 

ουλτάνος Μαχμούντ Β΄ διέταξε τον εϊχουλισλάμη να εκδώσει 
φετφά προγραφής (μαζικής σφαγής) όλων των Ελλήνων τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Ο εϊχουλισλάμης αρνήθηκε να εκδώσει 
αμέσως το διαταχθέν φετφά και ζήτησε ευσχήμως από τον 
ουλτάνο προθεσμία για να εξετάσει το θέμα δήθεν από 
θρησκευτική άποψη. Κατ’ ουσίαν ο εϊχουλισλάμης επεδίωκε να 
κερδίσει χρόνο ώστε να διασκεφθεί με τούς ιεράρχες των 
Μωαμεθανών στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως με τον έτερο 
θρησκευτικό ηγέτη τής αυτοκρατορίας, τον Οικουμενικό  
Πατριάρχη Γρηγόριο Ε .́  

     Πράγματι ο εϊχουλισλάμης προσκάλεσε ευσχήμως — μέσω 

τού αρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου τού Θεσσαλού  — τον 
Γρηγόριο Ε  ́σε άτυπη διάσκεψη στην οποία ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης προσήλθε αμέσως συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_ul-Islam
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Ιεροσολύμων Προκόπιο και τρεις Έλληνες αξιωματούχους τής 
Πύλης: τον καρλάτο Καλλιμάχη, ηγεμόνα τής Βλαχίας, τον 
Κωνσταντίνο Μουρούζη, Μεγάλο Δραγουμάνο τής Πύλης, και 
τον αδερφό του Νικόλαο Μουρούζη, δραγουμάνο τού στόλου. 
ε εκείνη την κρίσιμη συνάντηση, ο εϊχουλισλάμης γνωστοποί-
ησε στον Πατριάρχη ότι οι απειλές περί μαζικής φονοκτονίας τού 
Ελληνικού Γένους από τούς Σούρκους — τις οποίες είχε εξακο-

ντίσει πριν από λίγες μέρες ο ουλτάνος αυτοπροσώπως κατά 

τού Πατριάρχου όταν ο πρώτος διέταξε τον δεύτερο να αφορίσει 
τούς “αποστάτες” (Κεφ. 2.2.δ) — δεν ήσαν πλέον απειλές αλλά 
συνιστούσαν οριστική απόφαση τού ουλτάνου, ότι η εθνοκτονία 
των Ελλήνων από τούς Σούρκους θα άρχιζε να εφαρμόζεται 
μαζικώς στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα αμέσως, ότι ο 
ουλτάνος είχε ήδη διατάξει τον εϊχουλισλάμη να εκδώσει 
φετφά έναρξης τής εθνοκτονίας, ότι εντούτοις (σύμφωνα με τον 
ιστορικό και συγγραφέα πύρο Μελά) “το κοράνι δεν επιτρέπει να 
τιμωρούνται αθώοι για τις πράξεις ενόχων συγγενών τους”, και 
επομένως εϊχουλισλάμης “ούτε τη θέση του θα λογάριαζε, ούτε 
τη ζωή του, και θα υπερήσπιζε με όλες του τις δυνάμεις ένα έθνος 
αθώο που κινδυνεύει να χαθεί”. ε εκείνο το δραματικό πλαίσιο 
ο εϊχουλισλάμης ζήτησε από τον Πατριάρχη να τού 
προσκομίσει “μία και μόνη απόδειξη πώς η επανάσταση ούτε έχει 
γενικό χαρακτήρα ούτε ήταν εκ των προτέρων γνωστή στον 
Πατριάρχη”, προκειμένου να προσπαθήσει δι’ αυτής (τής 
απόδειξης) να μεταπείσει τον ουλτάνο. Σότε ο Γρηγόριος Ε  ́τού 
υπέβαλε τον ιστορικό πλέον “αφορισμό” των “πρωταιτίων” (Κεφ. 
2.2.δ), ο οποίος αν και θεωρήθηκε επαρκής ως απόδειξη από τον 
εϊχουλισλάμη, προφανώς δεν έτυχε τής ευαρεσκείας τού 
ουλτάνου: Ο μεν εϊχουλισλάμης αρνήθηκε οριστικώς πλέον να 
εκδώσει τον διαταχθέντα φετφά και επιπλέον τόνισε με παρρησία 
(και αυτοθυσία) στον ουλτάνο ότι σύμφωνα με το Ιερό Βιβλίο 

τού Μωαμεθανισμού θα έπρεπε να τιμωρηθούν μόνον οι ένοχοι, 
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και ειδικά οι πρωταίτιοι, και όχι αθώοι συγγενείς ή ομογενείς 
τους ·  ο  δε  ουλτάνος  εκτός  εαυτού  καθαίρεσε  τότε  αμέσως  τον 

σεβάσμιο εϊχουλισλάμη.  
     Η αποπομπή τού θρησκευτικού ηγέτη των Σούρκων από τον 
ουλτάνο ενέτεινε τις φυγόκεντρες τάσεις στη θρησκευτική και 
διοικητική ιεραρχία τής αυτοκρατορίας: Οι Σούρκοι ουδέποτε 
έκτοτε συσπειρώθηκαν ως ένα σώμα γύρω από τον ουλτάνο 

προς μαζική φονοκτονία των Φριστιανών (Κεφ. 2.1.γ), αφού 
εϊχουλισλάμης διά τής φιλανθρώπου (φιλελληνικής) στάσεώς 
του, όπως επίσης και διά τής καθαιρέσεώς του, μετέδωσε το 
θρησκευτικό του μήνυμα περί τής φιλανθρώπου (και όχι 
απανθρώπου) Θείας Βουλήσεως. Επομένως η αυτοθυσία τού 
εϊχουλισλάμη αποκάλυψε τη γενοκτονιακή βαρβαρότητα των 
Οσμανιδών, έσωσε τις ζωές μυριάδων Ελλήνων, διαφύλαξε 
στοιχειωδώς την τιμή τής Σουρκικής Ιστορίας, ελάμπρυνε 
πρωτοφανώς τη θρησκεία τού Μωαμεθανισμού, και ενίσχυσε την 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον τής γενοκτονιακώς πασχούσης 
(από τον 16ο αιώνα) Ανθρωπότητας.  
     το πλαίσιο τής καθαίρεσης τού εϊχουλισλάμη, η τύχη τού 
ετέρου των θρησκευτικών ηγετών τής αυτοκρατορίας, τού Οικου-

μενικού Πατριάρχου, ήταν πλέον προδιαγεγραμμένη: θάνατος 
διά δημοσίου απαγχονισμού και τριήμερος μετά θάνατον εξευτε-

λισμός, ήτοι σκύλευση τού νεκρού ενώπιον τού όχλου. Επιπλέον 
ο Γρηγόριος Ε΄ είχε το θλιβερό πληροφοριακό προνόμιο να 
γνωρίζει αυτό που ούτε ο εϊχουλισλάμης γνώριζε και ούτε ο 

ουλτάνος είχε συνειδητοποιήσει, ότι δηλαδή εκείνη τη φορά οι 
Έλληνες δεν επρόκειτο να υπομείνουν παθητικά και καρτερικά 
την τιμωρητική σφαγή τους από τούς Σούρκους αλλά απεναντίας 
(σε αντίθεση με τη παγιωμένη “καρτερική” συμπεριφορά τους 
επί 300 συναπτά έτη) είχαν προαποφασίσει την άμεση και 
πολλαπλάσια ανταπόδοση οποιωνδήποτε μαζικών σφαγών που θα 
τολμούσαν οι Οσμανίδες να διατάξουν σε βάρος των Ελλήνων. 
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Δηλαδή ο Γρηγόριος Ε  ́ γνώριζε ότι εκείνον τον χρόνο η Οθω-

μανική Αυτοκρατορία αποτελούσε μία κολοσσιαίων διαστάσεων 

“γενοκτονιακή μπαρουταποθήκη”, όπου αρκούσε μία σπίθα για 
να προξενήσει μία πρωτοφανή “έκρηξη” (δυναμική αλληλουχία) 
εκατέρωθεν μαζικών σφαγών, με δεκάδες χιλιάδες, ή εκατοντάδες 
χιλιάδες, ή ίσως και εκατομμύρια θυμάτων αμάχου πληθυσμού, 
Ελλήνων  και Σούρκων, Φριστιανών και Μωαμεθανών. Αυτό που 
ίσως δεν διενοείτο ο Πατριάρχης ήταν ότι αυτή η σπίθα θα ήταν 
αυτός ο ίδιος διά τού μαρτυρικού θανάτου του...  
     Ειδικότερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο μόνος ίσως 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που είχε πλήρη επίγνωση τόσον 

τού κινδύνου τής Οσμανικής γενοκτονίας των Ελλήνων  όσον και 
τού καινοφανούς τότε κινδύνου τής (ανταποδοτικής) ελληνικής 
γενοκτονίας των Σούρκων: Ο Γρηγόριος Ε΄ τον μεν πρώτο κίνδυνο 
γνώριζε λόγω τής άμεσης επικοινωνίας του σε ηγετικό επίπεδο με 
τον ουλτάνο, τον δε δεύτερο κίνδυνο διέβλεπε λόγω των 
πληροφοριών που έφθαναν στο Πατριαρχείο από το τεράστιο και 
άρτια οργανωμένο δίκτυο τής Εκκλησίας (που αποτελούσε τον 
μοναδικό πανεθνικό διοικητικό ιστό τού υπόδουλου Ελληνισμού): 
Ο Πατριάρχης διέβλεπε ότι οι Έλληνες ηγέτες (πρόκριτοι, 
κλέπτες και αρματολοί) και ο κατώτερος κλήρος είχαν σφυρηλα-

τήσει “επικίνδυνη” αγωνιστική αποφασιστικότητα που αργά ή 
γρήγορα θα έπαιρνε τη μορφή στρατηγικού σχεδίου — έστω και 
αμυντικού ή αντεπιθετικού  — για ολοκληρωτικό πόλεμο, όπου οι 
Έλληνες θα αντιπαρέτασσαν στη μεν ισχύ τού Οσμανικού 
αυτοκρατορικού συστήματος, την αναρχία ενός πρωτοφανούς 
επαναστατικού χάους, στη δε ακραία εξουσιαστική βαρβαρότητα, 
την απόλυτη λαοκρατική κτηνωδία (Κεφ. 2.3.α).   
     Αχίλλειος πτέρνα βέβαια ενός τέτοιου ελληνικού στρατηγικού 

σχεδίου ήταν η αβεβαιότητα σχετικά με τη βούληση τής Ρωσίας 
να επέμβει άμεσα, εμπλεκόμενη σε Ρωσοτουρκικό πόλεμο  κατ’  

επίκληση  των  διεθνών  συνθηκών  (Κεφ.  2.2.γ),  προκειμένου  να  
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σταματήσει τις εκατέρωθεν μαζικές σφαγές, πριν Έλληνες και 
Σούρκοι αλληλοαφανισθούν. Και ο μεν ουλτάνος υποτίμησε 

ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε΄ 
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την αποφασιστικότητα των εμπολέμων Ελλήνων να αντιδράσουν 

ανταποδοτικώς σε μαζικές σφαγές αμάχων, οι δε Έλληνες 
υπερτίμησαν τη βούληση τής Ρωσίας (τού Σσάρου Αλεξάνδρου 

Α )́ να εμπλακεί σε Ρωσοτουρκικό πόλεμο προασπίζοντας τα εκ 
διεθνών συνθηκών δικαιώματά της αλλά και διαταράσσοντας τη 
μεταναπολεόντεια ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη. ταν ο 
Γρηγόριος Ε  ́διαπίστωσε την απροθυμία τής Ρωσίας να επέμβει 
στρατιωτικά, θεώρησε ότι ο εθνοαπελευθερωτικός αγώνας θα 
έπρεπε να ανασταλεί — μέχρις ότου η Ρωσία αλλάξει είτε Σσάρο 
είτε διεθνή πολιτική — προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση 

τού αγώνα σε εθνοκτόνο πόλεμο. Ενώπιον τής δεδηλωμένης 
εχθρότητας τής Ρωσίας κατά τις πρώτες εβδομάδες των 
εχθροπραξιών, και ενώπιον τού εκρηκτικού μείγματος αφενός 
των μαζικών αδιακρίτων σφαγών σε βάρος τού αμάχου ελληνικού 
πληθυσμού, που μεθόδευε η Πύλη ήδη από τον Μάρτιο τού 
1821, και αφετέρου τής αποφασιστικότητας των Ελλήνων να 
ανταποδώσουν στο πολλαπλάσιο τυχόν στρατηγικά πλήγματα εάν 
προκληθούν, ο Γρηγόριος Ε΄ με βαθιά αίσθηση ευθύνης έναντι 
τού Ελληνισμού, τής Ορθοδοξίας και τής Ανθρωπότητας, 
προσπάθησε να επηρεάσει τούς εμπόλεμους Έλληνες να ανα-

στείλουν τον αγώνα για ασφαλέστερο χρόνο στο μέλλον.  
     Ο Πατριάρχης ευλόγως αγωνιούσε για την περίπτωση που το 
προδιαγεγραμμένο τακτικό σχέδιο τής Υιλικής εταιρείας — για 
ταυτόχρονη έναρξη εχθροπραξιών σε πολλά μέτωπα στην 
οθωμανική αυτοκρατορική επικράτεια, από τη Μολδοβλαχία 

μέχρι τον Μωριά, από την Ήπειρο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, 
και από το Αιγαίο μέχρι την Κύπρο — θα κλιμακώνετο και 
μεταλλάσσετο μελλοντικώς σε στρατηγικό σχέδιο μαζικής 
(ανταποδοτικής) εθνοκτονίας των Σούρκων από τούς Έλληνες, 
αμέσως μόλις οι Οσμανίδες άρχιζαν πρώτοι τις εκδικητικές 
μαζικές σφαγές κατά χιλιάδων αμάχων Ελλήνων. Και τέτοιες 
σφαγές αργά ή γρήγορα θα διετάσσοντο κατά τα ιστορικώς 
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ειωθότα από την Πύλη διότι μάλλον οι Οσμανίδες θα υποτι-
μούσαν την αποφασιστικότητα των Ελλήνων αυτή τη φορά, αφού 
το “ΕΛΕΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ” ευρίσκετο εννοιολογικώς επέκεινα 
των διανοητικών (εννοιολογικών) ορίων τής εν λόγω δυναστείας. 
     Επομένως ευλόγως το Πατριαρχείο θεώρησε ότι το ελληνικό 
τακτικό σχέδιο ήταν μη ρεαλιστικό και εθνικά επικίνδυνο υπό 
το πρίσμα τής αβεβαιότητας για έγκαιρη επέμβαση τής Ρωσίας 
σε περίπτωση κλιμάκωσης τού πολέμου (από συμβατικό σε 
στρατηγικό, δηλαδή από εθνοαπελευθερωτικό σε εθνοκτονικό), 
όπως εμφαίνεται στις πατριαρχικές εγκυκλίους προς τούς 
μητροπολίτες σε όλη την οθωμανική επικράτεια:   
 

“ Γξεγόξηνο ειέσ Θενύ, αξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο, λέαο 
Ρώκεο θαη νηθνπκεληθόο παηξηάξρεο.  

 

 Ιεξώηαηε κεηξνπνιίηα, 
  

[…] 

 

 Με ηνηαύηαο ξαδηνπξγίαο εζρεκάηηζαλ ηελ νιεζξίαλ ζθελήλ νη     
νύηνη  [Μ. ούτσος και Α. Τψηλάντης],  θαη  νη  [Υιλικοί]  ηνύησλ 
ζπκπξάθηνξεο θηιειεύζεξνη, ή κάιινλ εηπείλ κηζειεύζεξνη, θαη 
επερείξεζαλ εηο έξγνλ κηαξόλ, ζενζηπγέο θαη αζύλεηνλ. […] Αληί 
ινηπόλ θηιειεύζεξνη εθάλεζαλ κηζειεύζεξνη· αληί θηινγελείο θαη 
θηιόζξεζθνη εθάλεζαλ κηζνγελείο, κηζόζξεζθνη θαη αληίζενη, 
δηνξγαλίδνληεο, θεπ, νη αζπλείδεηνη κε ηα απνλελνεκέλα θηλήκαηά 

ησλ ηελ αγαλάθηεζηλ ηήο επκελνύο θξαηαηάο βαζηιείαο ελαληίνλ ησλ 
ππεθόσλ ηεο νκνγελώλ καο, θαη ζπεύδνληεο λα επηθέξσζη θνηλόλ θαη 
γεληθόλ ηνλ όιεζξνλ ελαληίνλ παληόο ηνύ γέλνπο.  

 

ασθά ελ κελί καξηίσ.  
 

Τπεγξάθε ζπλνδηθώο επί ηήο αγίαο Σξαπέδεο παξά ηήο εκώλ 
κεηξηόηεηνο, θαη ηήο καθαξηόηεηόο ηνπ θαη πάλησλ ησλ αγίσλ 
αξρηεξέσλ.” 
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“ Γξεγόξηνο ειέσ Θενύ αξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο, λέαο 
Ρώκεο, θαη νηθνπκεληθόο παηξηάξρεο.  

  

 Ιεξώηαηε κεηξνπνιίηα […]  
 

 Πόζνλ δηεηάξαμε ηαο θαξδίαο νπ κόλνλ ησλ εθθιεζηαζηηθώλ, αιιά θαη 
πάλησλ ησλ ελ ηε βαζηιεπνύζε θαηνίθσλ νκνγελώλ από κηθξνύ έσο 
κεγάινπ ην απξνζδόθεηνλ απνζηαηηθόλ απηόζη θίλεκα, αδπλαηνύκελ 
γξαθή παξαδνύλαη· όινη πελζνύληεο θαη ζθπζξσπάδνληεο κέλνκελ 
εθζηαηεθόηεο. Απηνί [Μ. ούτσος και Α. Τψηλάντης] κήηε ηα πξνο 
Θεόλ όζηα, κήηε ηα πξνο αλζξώπνπο δίθαηα δηαηεξήζαληεο, 
θαηαπαηήζαληεο θαη ζξεζθεπηηθά θαη εζηθά, νπ κόλνλ εμεπάηεζαλ 

ηνύο απηόζη νπηηδαλνύο θαη αθειεζηέξνπο, αιιά θαη ην γέλνο όινλ 
αζπλεηδόησο εζπθνθάληεζαλ, πξνβαιιόκελνη ην θαθνεζέζηαηνλ 
ζρέδηνλ απηό σο εζληθόλ […]  

        Γηά ηήο παξνύζεο εληειιόκεζά ζνη εθθιεζηαζηηθώο λα δηαζαιπίζεο 
εηο όινπο ηνύο ππό ηελ πλεπκαηηθήλ ζνπ πξνζηαζίαλ Υξηζηηαλνύο ηαο 
ελλνίαο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ καο γξακκάησλ, λα αγσληζζήο εθ 
παληόο ηξόπνπ εηο ην λα απνδείμεο ηελ πιάλελ, εηο ηελ νπνίαλ 
επξίζθνληαη, λα δηαιύζεο ηνύο καηαίνπο ζηνραζκνύο ησλ, θαη ηέινο 
πάλησλ λα απνδείμεο, όηη κε ηελ επηκνλήλ απηώλ εηο ην απνλελνεκέλνλ 
ηνύην θίλεκα δηνξγαλίδνπζη ηνλ όιεζξνλ όινπ ηνύ γέλνπο […]  

  

ασθά καξηίνπ ηά 

 

O Κσλζηαληηλνππόιεσο ελ Υξηζηώ Αδειθόο.” 

 

Δηλαδή όταν το Πατριαρχείο διαπίστωσε ότι η Ρωσία απέστρεψε 
το πρόσωπό της από το μέτωπο τής Μολδοβλαχίας μετά την 
τσαρική καταγγελία κατά τού Τψηλάντου, τότε και μόνον τότε ο 
Γρηγόριος Ε΄ κατήγγειλε το κυοφορούμενο ελληνικό τακτικό  
σχέδιο ως κακόηθες, κακοηθέστατο, ανίερο, ανήθικο, μιαρό, 
θεοστυγές και ασύνετο, δηλαδή σχέδιο που — ως εν δυνάμει ή 
και νομοτελειακώς μεταλλάξιμο σε εθνοκτονικό στρατηγικό 
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σχέδιο — όχι μόνον είναι αντίθετο προς τις επιταγές τού 
Ευαγγελίου αλλά και “διοργανίζει τον όλεθρον όλου τού γένους”.     
υμπερασματικά, το Πατριαρχείο είχε όχι μόνον βαθιά ιστορική 
γνώση περί των προηγουμένων (22) επαναστάσεων των ραγιάδων 
κατά τη διάρκεια τής Σουρκοκρατίας, αλλά επιπροσθέτως και 
επίγνωση περί τής παρακμής τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
τον 19ο αιώνα: Σότε η ασιατική δυναστεία των Οσμανιδών ήταν 
ευλόγως ανασφαλής και κατ’ εξοχήν αιμοσταγής, ήτοι 
παρανοϊκώς διακείμενη και γενοκτονιακώς επικίνδυνη λόγω των 
πολιτικοοικονομικών και γεωστρατηγικών αδιεξόδων που κατά 
κανόνα συνακολουθούν την παρακμή ή την επικείμενη 
κατάρρευση κάθε αυτοκρατορίας. Σο Πατριαρχείο θεωρούσε ότι 
οι Έλληνες δεν έπρεπε να επαναστατήσουν ματαίως και πάλι, για 
23η φορά, χωρίς να επιτύχουν την απελευθέρωσή τους, διότι τότε 
οι ραγιάδες κινδύνευαν όχι απλώς να σφαγούν κατά χιλιάδες 
(όπως στις προηγούμενες επαναστάσεις), αλλά εκείνη τη εποχή 
(1821) κατά δεκάδες χιλιάδες, ή και εκατοντάδες χιλιάδες, από 
την παρακμάζουσα Οσμανική Δυναστεία. ε εκείνο το πλαίσιο το 
Πατριαρχείο έθετε μόνο μία αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για 
την 23η επανάσταση των Ελλήνων: Σην πλήρη συμπαράσταση 
και συμπαράταξη τής ομοδόξου Ρωσίας, ως τής μόνης αξιόπιστης 
Μεγάλης Δυνάμεως που μπορούσε να διασφαλίσει στην πράξη 
(δια των όπλων) τη φυσική ύπαρξη τού Ελληνικού Γένους κατά 
τη διάρκεια τής 23ης επαναστάσεώς του, ή και μετά από 
ενδεχόμενη δυσμενή έκβασή της.  
     Πράγματι τα σουλτανικά πλήγματα κατά των δύο ανωτάτων 
θρησκευτικών ηγετών τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (τού 

εϊχουλισλάμη και τού Πατριάρχου) αποτέλεσαν εκφάνσεις τής 
παρακμιακής τροχιάς εκείνης τής αυτοκρατορίας.  Εντούτοις η 
απόλυτη σύμπνοια εν Θεώ και κατά συνείδηση μεταξύ των δύο 
θρησκευτικών ηγετών, απορρύθμισαν διανοητικώς και κατέ-

βαλαν ψυχικώς όχι μόνον πολλούς Μωαμεθανούς ιεράρχες και 
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πολλούς Σούρκους αξιωματούχους αλλά ακόμη και το πλέον 
επίλεκτο στρατιωτικό σώμα τής αυτοκρατορίας: Έκτοτε όλο και 
περισσότεροι Γενίτσαροι άρχισαν να αμφισβητούν την εχεφρο-

σύνη τού ουλτάνου, ο οποίος εμφανίζετο να στρέφεται κατά των 
συνεκτικών συμβόλων τής αυτοκρατορίας, να μεταλλάσσει βίαια 
τη μορφή των εχθροπραξιών από στασιαστικό κίνημα σε θρη-

σκευτικό πόλεμο, και να φανατίζει τούς εμπόλεμους Έλληνες με 
σωρεία εκτελέσεων των ιεραρχών τους και με βάναυση προσβολή 
των ιερών και των οσίων τους. Ο πατριαρχικός αφορισμός είχε 
αφαιρέσει τα προσχήματα από τον ουλτάνο, και έτσι αποτέλεσε 
το έγγραφο που συνετέλεσε (σε συνδυασμό με την καθαίρεση τού 
εϊχουλισλάμη) στην αποσταθεροποίηση τής Πύλης ενώπιον των 

εκτελεστικών της οργάνων με ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα 
υπέρ τού απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων.  
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Οι σελίδες 105 - 527  

αυτού του τόμου (Βιβλίου Α΄) 
του διτόμου έργου με τίτλο  
Ελληνικό Έπος 1821-1824 

δεν συμπεριλαμβάνονται  
σε αυτήν την περιωρισμένη ψηφιακή έκδοση 

(ΒΟΟΚ PREVIEW). 
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κυκλοφορεί από το 2014, 
190ή επέτειο τής Μάχης του Αιγαίου  

(30 Ιουνίου - 2 Νοεμβρίου 1824): 
 

Βιβλίο Β΄:   Εζληθή παιηγγελεζία 
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Η ιδεαλιστική δυναμική και το πολιτειακό πρόταγμα τής 
Εθνικής υνελεύσεως τής Επιδαύρου επέπρωντο να κριθούν 
επί τού πεδίου τής μάχης το 1822.  
 

Κατά τούς πρώτους μήνες εκείνου τού έτους οι ανθελληνικοί 
ηγεμονικοί κύκλοι στην Ευρώπη πανηγύριζαν προκαταβο-

λικά, διότι θεωρούσαν ότι η συντριβή των Ελλήνων από τούς 
Οθωμανούς ήταν “επικειμένη” και “βεβαία”: Σο κίνημα τού 
Αλεξάνδρου Τψηλάντου στη Μολδοβλαχία είχε συντριβεί, οι 
επαναστάσεις στον λυμπο και στην Κασσάνδρα είχαν 
κατασταλεί, και ο Αλή Πασάς είχε ηττηθεί και εκτελεσθεί 
(24 Ιανουαρίου 1822). Ψς αποτέλεσμα, είχε έρθει η ώρα τής 
αληθείας για τούς Έλληνες: Πολυπληθή στρατεύματα, ήτοι 
65.000 Οθωμανοί στρατιώτες, μπορούσαν πλέον να απαγκι-
στρωθούν από εκείνα τα μέτωπα και να επιπέσουν επί τής 
Ρούμελης και τού Μωριά προς συντριβή των Ελλήνων.  
 

Για τούς Ευρωπαίους ηγεμόνες αποτελούσε επιτακτική 
ανάγκη να συνθλιβεί άμεσα, εν τη γενέσει της, εκείνη η 
νηπιακή δημοκρατία, την οποία οι Έλληνες αποτόλμησαν να 
συστήσουν στην Επίδαυρο και να διακηρύξουν στην παγκο-

σμιότητα: Σα υψηλόφρονα πολιτειακά και εθνοαπελευθε-

ρωτικά προτάγματα των Ελλήνων γελοιοποιούσαν και κατά 
συνακολουθία αποσταθεροποιούσαν τη διευρωπαϊκή και 
αποικιακή ηγεμονική τάξη στη μεταναπολεόντεια εποχή.  
 

Εντούτοις οι άνακτες και ηγεμόνες τής Ευρώπης μάλλον 
βιάσθηκαν να πανηγυρίσουν για την προσδοκόμενη ήττα τής 
Ελλάδος αφού δεν κατενόησαν τις θεμελιώδεις ποσοτικές   
και  ποιοτικές  παραμέτρους  εκείνου  τού  χαοτικού  πολέμου. 

Ήταν ένας πόλεμος που κλιμακώθηκε από ελληνοτουρκικό 
σε περιφερειακό πόλεμο το 1822-1824: Σότε επέπεσαν     
επί τής Ελλάδος στρατοί και στόλοι από τρεις  ηπείρους 

ταυτόχρονα,  από  την  Ευρώπη,  την  Ασία  και  την  Αφρική. 

 

“ 

” 
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“ ̔ Η εὐρωπαϊκή Τουρκία, ἡ ᾿Αςία  καὶ ἡ ᾿Αφρική ἐξοπλίζονται ἁμιλλώμεναι πρὸσ ἀλλήλασ διὰ νὰ ὑποςτηρίξωςι τὴν ςιδηρᾶν χεῖρα τὴν καταπιέςαςαν τοςοῦτον χρόνον τὸ ἑλληνικόν ἔθνοσ καὶ τείνουςαν ὅλωσ εἰσ τὸ νὰ τὸ ἐξολοθρεύςῃ.” 

 

Ειιεληθή Κπβέξλεζε - 1822 

(“Γεινπνίεζηο” πξνο ηελ Ιεξά πκκαρία, 31/8/1822) 





 

 

 

Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων 
(“Επανάσταση τού '21”) δεν ήταν επανάσταση: 
Ήταν εθνικός πόλεμος, που σύντομα, από τον 
απαγχονισμό τού θρησκευτικού τους ηγέτη 
(Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄), 
κλιμακώθηκε κατά χαοτικό τρόπο στον χρονικά 
πρώτο ολοκληρωτικό στρατηγικό πόλεμο 

στην Παγκόσμια Ιστορία, δηλαδή σε ένα πόλεμο 
μέχρις εσχάτων με εκατέρωθεν στρατηγικά 

πλήγματα (μαζικές σφαγές) κατά δεκάδων χιλιά-

δων αμάχων, Ελλήνων και Σούρκων: Σο 1821-

1824 οι Χριστιανοί ραγιάδες πολέμησαν ως 
έθνος υπό γενοκτονιακό διωγμό.  

 

Εντούτοις οι Έλληνες κατόρθωσαν όχι μόνο να 
αποτρέψουν τη φυσική τους εξόντωση ως γένος, 
αλλά και να κατανικήσουν όλα τα στρατεύματα 
που ο ουλτάνος εξακόντισε εναντίον τού Μωριά 
και τής Ρούμελης το 1821-1824, ενώ η Κρήτη 
προμαχούσε κατά στρατευμάτων τριών ηπείρων 

— Ασία, Αφρική και Οθωμανική Ευρώπη — 

που επέπεσαν ταυτόχρονα επί τής μεγαλονήσου. 

Σότε οι θαλασσόπαιδες τού Αιγαίου κατεναυμά-

χησαν στόλους τριών ηπείρων με ανδραγαθή-

ματα που τα θεώντο εκ τού  μακρόθεν οι μεν 
ξένοι ηγεμόνες έκπληκτοι οι δε ευρωπαϊκοί λαοί 
έκθαμβοι. Οπως είχε διείδει ο Κοραής (1801), η 
Γενιά τού 1821 ξεπέρασε κατά πολύ τούς 

“Μιλτιάδας, Θεμιστοκλέας, Λεωνίδας”: ύμφωνα 
με τον Άγγλο υποστράτηγο και ιστορικό Gordon, 

εκείνη ήταν η γενιά που έγραψε το ηρωϊκότερο 

κεφάλαιο της Ελληνικής Ιστορίας. 

 

Και όλα αυτά οι Έλληνες τα κατόρθωσαν μόνοι 
το 1821-1824 χωρίς τη συνδρομή των Μεγάλων 
Δυνάμεων, και μάλιστα παρά τις διπλωματικές 
μηχανεύσεις και τις πολεμικές εχθροπραξίες 

των εξουσιαστών τής Ευρώπης εναντίον τής 
εγειρομένης Ελλάδος. 
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