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1. 0 1  ΒΑΛΚΑΝΙΟΙ

1. Τα Βαλκάνια είναι Θράκη

Ο Δάρδανος είναι ένας πολύ περίεργος μυθικός ήρωας, που πατάει με 
το ένα πόδι στα Δαρδανέλλια, στα οποία χάρισε το όνομά του, και με το 
άλλο στα... Σκόπια στα οποία επίσης χάρισε το όνομά του, αυτός ο πολύ 
γενναιόδωρος άνθρωπος. Τα Σκόπια κατά την προσλαβική και προ- 
βουλγαρική αρχαιότητα ονομάζονταν Δαρδανία.

Κατά μία μυθολογική εκδοχή, ο Δάρδανος ήταν γιος του Δία και της 
Ηλέκτρας, της κόρης του Ατλαντα. Κατά μία άλλη ομοίως ανεξιχνία
στη εκδοχή ήταν γιος του Ιλλυριού και εγγονός του κύκλωπα Πολύφη
μου. Εκ των πραγμάτων ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λεν πως ο Μικρα- 
σιάτης εκ μεταδημοτεύσεως Δάρδανος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
νήσο Σαμοθράκη. Που ονομάστηκε έτσι γιατί οι κάτοικοι της Σάμου 
πήγαν εκεί και μπλέχτηκαν με τους Θράκες.

Η Σαμοθράκη ήταν και παραμένει πάντα το κλειδί για την κατανόηση 
της στενής, και απ’ την ιστορική περίοδο και μετά, αξεδιάλυτης σχέσης 
ανάμεσα στον θρακικό και τον κυρίως ειπείν ελληνικό πολιτισμό. Αυτό 
το όμορφο νησί ήταν το πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των 
Θρακών. Και ίσως το σύνθετο από δύο τοπωνύμια όνομά της υπάρχει 
για να θυμίζει το αξεδιάλυτο σμίξιμο δύο πολιτισμών σε μια περιοχή 
που τη δοξάζει πάντα μέσα απ’ την τέχνη η περίφημη Νίκη της 
Σαμοθράκης. (Σημειώστε με την ευκαιρία πως η Λήμνος ήταν το 
δεύτερο μετά τη Σαμοθράκη θρακικό πολιτιστικό και θρησκευτικό 
κέντρο).

Ο Δάρδανος είχε έναν ανεψιό που τον έλεγαν Κορύβα και που ήταν 
γιος της Κυβέλης. Ήταν αυτός, ο Κορύβας, που έκανε θεά τη μάνα του 
την Κυβέλη στη Φρυγία, μια εκτεταμένη περιοχή της Μικράς Ασίας 
που έφτανε μέχρι τα παράλια της Προποντίδας. Ο Κορύβας ήταν που 
έστειλε στη μάνα του να την υπηρετούν κάτι περίεργα δαιμόνια, κάτι
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παράξενους χθόνιους μισοθεούς που χόρευαν ακατάπαυστα χτυπώντας 
κρόταλα ή ό,τι άλλο έβρισκαν πρόχειρο και που έκαμναν όργια που δεν 
θα τα τολμούσε ούτε δεσπότης. Πρόκειται για τους περίφημους Κορύ- 
βαντες, τους ιερείς της θεάς Κυβέλης. Η οποία ήταν θρακικής καταγω
γής, όπως και οι Φρύγες.

Απ’ τους Κορύβαντες έλκει το νόημά του το ρήμα κορυβαντιώ, που 
σημαίνει γίνομαι έξαλλος από ενθουσιασμό. Και δεδομένου ότι η λέξη 
ενθουσιασμός είναι σύνθετη από το εν και το Θεός (ο Θεός μέσα μας), 
εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως κορυβαντιάς, δηλαδή λες και κάνεις 
πράγματα ακατονόμαστα εν εξάλλω καταστάση ευρισκόμενος, μόνο 
όταν έχεις το Θεό μέσα σου, αυτόν που σε ζωντανεύει και σε απομακρύ- 
νει από τη φυτική κατάσταση της ατσαλάκωτης ευπρέπειας. Ό,τι χθόνιο 
και «βέβηλο» έχει ο ελληνικός πολιτισμός το χρωστάει στους Θράκες, 
αυτόν τον πανάρχαιο λαό, τον μεγαλύτερο λαό μετά τους Ινδούς κατά 
τον Ηρόδοτο, που ζούσε σε μια πολύ εκτεταμένη περιοχή. Αρχιζε στη 
Θήβα και τελείωνε στη νότια Ρωσία. Μιλούμε, βέβαια, για τη διονυ
σιακή πλευρά του ελληνικού πολιτισμού, που θα αντιταχτεί διαλεκτικά 
στην απολλώνια, όπως λέει ο Νίτσε, ο εισηγητής των όρων απολλώνιο 
και διονυσιακό, για να δημιουργηθεί έτσι εκείνη η τέλεια ισορροπία 
ανάμεσα στο αποπνευματωμένο και το χθόνιο, που είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτισμού.

Ο Κορύβας, προκειμένου να κάνει θεά τη μάνα του Κυβέλη βάσει 
ενός προτύπου, φέρνει απ’ την πατρίδα του τη Σαμοθράκη στην απέ
ναντι μικρασιατική παραλία τη λατρεία των Κάβειρων. Που ήταν τέσ
σερις σαμοθρακικές χθόνιες (γήινες) θεότητες, ο Αξίερος, ο Αξιόκερ- 
σος, η Αξιόκερσα και ο Καδμίλος. Ο Διόνυσος, ο Ορφέας, η Δήμητρα, 
η Περσεφόνη έλκουν την καταγωγή τους απ’ τους Κάβειρους. Το ίδιο 
και ο κόσμος των νεκρών, ο Αδης. Το ίδιο και τα ορφικά μυστήρια. Το 
ίδιο και τα ελευσίνια μυστήρια. Και γενικότερα, κάθε τι το μυστικιστι
κό και το εκστατικό που υπάρχει στη διονυσιακή πλευρά του ελληνικού 
πολιτισμού.

Οι αρχαίοι Έλληνες ούτε αγνοούσαν ούτε περιφρονούσαν μία τυπι
κότατα ανατολίτικη κατάσταση που λέγεται έκσταση. Και που στην 
κυριολεξία σημαίνει «στάση εκτός». Δηλαδή, πρόσκαιρο πέταγμα της 
ψυχής έξω απ’ το σώμα. Που για να την πετύχει κανείς χρειάζεται είτε 
προσευχή, που όμως πρέπει να γίνεται μετά θρησκευτικού ζήλου 
μεγάλου, είτε χορός είτε τραγούδι είτε έρωτας -  κυρίως έρωτας. Και 
για να κυριολεκτούμε, «πήδημα» πολύ ζωηρό και μακράς διαρκείας. 
Τόσο που στο τέλος να «χάνεσαι», ξαναβρίσκοντας όμως τον εαυτό σου 
αμέσως μετά τον οργασμό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η διονυσιακή



πλευρά του ελληνικού πολιτισμού έχει έναν χαρακτήρα βαθιά ερωτικό 
και Ταυτόχρονα εντελώς μυστικιστικό. Ο έρωτας και η προσευχή είναι 
το ίδιο πράγμα, από ψυχολογικής απόψεως. Μια κατάσταση εκστατική. 
Προσωπικά, πάντως, προτιμώ την αρχική, την αφετηριακή μορφή 
έκστασης που υπέδειξαν οι αρχαίοι Θράκες κυρίως διά του Διονύσου.

Ο Δάρδανος είχε έναν γιο που τον λέγαν Τρώα. Κατ’ άλλους, Ίλον. 
Απ’ τον Τρώα κατάγονται οι Τρώες και από τον Ίλο, το Ιλιον, η χώρα 
των (Θρακών) Τρώων. Και όσον αφορά την θρακική ιστορία της Τροίας 
αλλά και της Φρυγίας εκεί παραμέσα, ουδέν μυθολογικόν πρόβλημα. Η 
χερσόνησος της Καλλιπόλεως, που κλείνει απ’ τη μεριά της Ευρώπης 
τα στενά των Δαρδανελλίων καθώς και τη συνέχειά τους, την Προ
ποντίδα, όχι μόνο ανήκει στη Θράκη, αλλά είναι και η αιχμή διά της 
οποίας ο θρακικός πολιτισμός «χύνεται», σαν από σωλήνα, στην 
απέναντι μικρασιατική παραλία, όπου και η Τροία.

Ένα μικρό, πολύ μικρό πρόβλημα εμφανίζεται με την άλλη πόλη του 
Δάρδανου, τα Σκόπια. Στις μέρες μας, αυτό το αρχικά μυθολογικό 
πρόβλημα δημιούργησε τόσες πολλές σαχλές χριστιανοδιονυσιακές 
και κορυβαντιούσες, μυθολογικές και πάλι περιπλοκές, που αν ο 
Δάρδανος ήξερε πως εμείς οι Νεοέλληνες δεν είμαστε σε θέση να 
καταλάβουμε πως η διονυσιακή πλευρά του ελληνικού πολιτισμού 
αλλά και του χριστιανισμού είναι προελληνική, δηλαδή θρακική και 
όχι «καθαρά» ελληνική, θα καθόταν στην περιοχή των Δαρδανελλίων 
για να κάνει εκεί τα όργιά του, και δεν θα πήγαινε να ιδρύσει πόλη στην 
περιοχή των Σκοπίων, ίσα ίσα για να προκαλέσει, αιώνες ατέλειωτους 
μετά, σκέτο όργιο πατριωτικού ενθουσιασμού σε μας τους Νεοέλληνες, 
που κορυβαντιούμε εθνικοπατριωτικά με τρόπο καθαρά χριστιανοδιο- 
νυσιακό και καθόλου απολλώνιο. Και ο ελληνικός πολιτισμός, αν δεν 
κατάφερνε να ισορροπήσει τη διονυσιακή (θρακική) και την απολλώ
νια (ιωνική) πλευρά του, δεν θα ήταν ελληνικός. Η ισορροπία αυτή στις 
μέρες μας χάθηκε γιατί ο Χριστός, αν και δεν του φαίνεται, έχει 
μεγαλύτερη σχέση με το Διόνυσο παρά με τον Απόλλωνα.

Επειδή θεωρώ τον εαυτό μου Έλληνα, πράγμα που η αστυνομία 
παλιότερα μου το αρνούνταν επίμονα, αρνούμαι να πάρω μέρος στους 
εθνικιστικούς χορούς των κορυβαντιούντων βαρβάρων, που ευρισκό
μενοι μονίμως σε εθνικιστική έκσταση, ούτε ξέρουν τι λεν ούτε ξέρουν 
τι κάνουν. Για να ηρεμήσουν θα τους πρότεινα την άλλη μορφή 
έκστασης, την ερωτική. Ας το προσπαθήσουν έστω και με τη γυναίκα 
τους ύστερα από τριάντα χρόνια έγγαμου βίου, αν και μια τόσο 
μακρόχρονη ερωτική συνύπαρξη δεν βοηθάει και τόσο τις εκστατικές 
καταστάσεις. Ας το επιχειρήσουν, όμως. Είναι εθνική ανάγκη το
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καλό, το γεμάτο, το χορταστικό, το εκστατικό «πήδημα».
Πολεμείστε, λοιπόν, τις χριστιανικές στρεβλώσεις του διονυσιακού 

πνεύματος και φέρτε το στο σημείο εκείνο απ’ το οποίο ξεπήδησε η 
αρχαία ελληνική τραγωδία, ώστε να μη μας προκύψει και πάλι καμιά 
εθνική τραγωδία, όπως λέμε εδώ τις μικρασιατικού τύπου συνέπειες της 
εθνικής μωρίας του κορυβαντιούντος σοβινισμού. Που είναι μια στρε
βλή θρησκευτικότητα, εντελώς άσχετη με την απαίτηση των αρχαίων 
Ελλήνων για ισορροπία ανάμεσα στο διονυσιακό και το απολλώνιο.

Η συμβολή της Σαμοθράκης στη δημιουργία του ελληνικού πολι
τισμού είναι τεράστια. Αλλά ακόμα πιο μεγάλη είναι η συμβολή της 
Αθήνας. Της αρχαίας, να εξηγούμαστε για να μη γίνει κανένα τραγικό 
λάθος και εκλάβουμε ως Αθήνα τη συνομοσπονδία των ελληνικών 
χωριών που συναποτελούν την πρωτεύουσα της Ελλάδος σήμερα. Λες 
και, για να δημιουργηθεί η πρωτεύουσα της Ελλάδος, χρειαζόταν να 
στείλουν εκπροσώπους όλα μα όλα τα χωριά, όλες μα όλες οι πόλεις και 
κωμοπόλεις της Ελλάδος. Ωστόσο, είναι κι αυτό μια μορφή δημοκρα
τίας. Πρόκειται για τη Δημοκρατία της Πλατείας Ομονοίας, που 
αρχίζει και τελειώνει εκεί.

Η Αθηνά βγήκε απ’ το κεφάλι του Δία, όχι απ’ τους όρχεις του 
Διόνυσου. Ισως γιαυτό οι «αρχαίοι ημών πρόγονοι» μπορούσαν να 
ξεχωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια το πάνω απ’ το κάτω κεφάλι, που 
λέμε. Και ήταν σε θέση να τα χρησιμοποιούν με πλήρη επάρκεια και τα 
δυο. Εναλλάξ και όχι ταυτόχρονα. Το πάνω για την παραγωγή σκέψης 
και το κάτω για την παραγωγή ανθρώπων και ηδονής. Και τα τιμούσαν 
και τα σέβονταν εξίσου και τα δυο. Αυτός είναι ο λόγος που το ιερό του 
Απόλλωνα στους Δελφούς ήταν ταυτόχρονα και ναός του Διονύσου. Οι 
ίδιοι παπάδες, το μισό χρόνο υπηρετούσαν τον Απόλλωνα και τον άλλο 
μισό τον Διόνυσο. Τι σοφός λαός, μα την Αθηνά και τη συνάδελφό της 
Αφροδίτη! Π ρίμο-σεκόντο σ’ ένα τέλειο ντουέτο, αυτές οι δυο καλές 
κυρίες. Που εντελώς παρεμπιπτόντως ήταν και θεές μυθική αδεία.

Ντάρτεν στα αρχαία θρακικά (και τα ιλλυρικά που ήταν παραλλαγή 
των θρακικών, δεδομένου ότι η Ιλλυρία δεν είναι παρά η μεσογειακή 
παραθαλάσσια περιοχή της τεράστιας αρχαίας Θράκης) αλλά και στα 
αλβανικά, σημαίνει αχλάδι. Αρα, ο Δάρδανος (Ντάρτανος) θα μπορούσε 
να λέγεται και Αχλάδης στα νέα ελληνικά. (Προσοχή μη μπερδέψετε 
τον Ντάρτανο με τη νταρντάνα, όπως λέμε την ψηλή και εύσωμη 
γυναίκα. Πρώτον γιατί το σωστό δεν είναι νταρντάνα, αλλά ταρτάνα, 
και δεύτερον διότι tartana στα ιταλικά σημαίνει μεγάλο και βαρύ πλοίο. 
Βρίσκω πως είναι πολύ καλό να ταξιδεύει κανείς με tartana και να σε 
«ταξιδεύει» μια dardana, αλλά βέβαια είναι φρικτό να εκλάβεις τη
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νταρντάνα για ταρτάνα και να τη φας σαν αχλάδι). Και δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει πως οι Ρωμαίοι ονόμαζαν Δαρδανία ολόκληρη την 
ορεινή περιοχή των Βαλκανίων. Όμως, Δαρδανία λεγόταν και η νότια 
όχθη του Ελλησπόντου, που ήταν τμήμα της αρχαίας Τρωάδας. Η 
μυθική γεωγραφία είναι πάντα τόσο πολύ μπερδεμένη, όσο και οι 
εθνότητες στα Βαλκάνια.

Με τη μυθολογική ευκαιρία, και σε παρένθεση βαλκανική, πρέπει να 
θυμίσουμε πως Ελλήσποντος είναι το πολύ στενό στόμιο απ’ όπου 
μπαίνει κανείς στα Δαρδανέλλια απ’ την πλευρά του Αιγαίου. Ελλή
σποντος είναι ο πόντος, η θάλασσα της Έλλης, εκείνης της όμορφης 
αδερφής του Φρίξου, που όντας καθισμένη πάνω στον χρυσόμαλλο κριό 
μαζί με τον αδερφό της έπεσε και πνίγηκε, η καημένη, όπως και ο 
αδερφός της, σ’ αυτή τη θαλάσσια περιοχή, θάλεγες μόνο και μόνο για 
να γίνει τάπα στη μπουκάλα που είναι τα Δαρδανέλλια. Που καθώς 
προχωρούν παράλληλα προς την απέναντι ιστορική χερσόνησο της 
Καλλιπόλεως καταλήγουν στον ασκό που είναι η Προποντίδα, γνωστή 
και ως Θάλασσα του Μαρμαρά. Η οποία, διά του στενού του Βοσπόρου, 
καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα, γνωστή και με τον ευφημισμό Εύξει- 
νος Πόντος, ή Πόντος σκέτα. Ακριβώς στο στόμιο του Βοσπόρου και 
κάθετα σ’ αυτό αρχίζει ο πολύ στενός και πολύ μακρύς Κεράτιος 
κόλπος, που σχηματίζει εκείνη την εκπληχτική φυσική τάφρο που 
προφύλαξε αιώνες την Κωνσταντινούπολη, και που το στόμιό του, επί 
του Βοσπόρου, φράσσονταν με αλυσίδες κυκλώπειου όγκου.

Ο Μωάμεθ μπήκε στον Κεράτιο απ’ τη μεριά του Γαλατά και του 
Πέραν. Δηλαδή, της πέραν του Κερατίου μεριάς της σημερινής Κων
σταντινούπολης, προς τον Εύξεινο Πόντο. Τούτη η περιοχή δεν περι- 
λαμβανόταν στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή τη φυσικά 
οχυρωμένη χερσόνησο στην οποία βρίσκεται μεταξύ άλλων συνοικιών 
και το Φανάρι, η κατεξοχήν ελληνική συνοικία της Κωνσταντινούπο
λης, απέναντι απ’ το εξίσου ελληνικό Πέραν και τον επίσης ελληνικό 
Γαλατά, που όμως δεν ανήκουν στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, 
όπως το Φανάρι. Βρίσκονται πέραν του Κερατίου.

Όλο αυτό το πολύπλοκο θαλάσσιο πλέγμα που οδηγεί απ’ τον 
Ελλήσποντο στα Δαρδανέλλια, από κει στην Προποντίδα, απ’ αυτήν 
στο Βόσπορο κι απ’ το Βόσπορο στον Εύξεινο Πόντο, καθώς και η γύρω 
δαιδαλώδης στεριά, που είναι απ’ τα ομορφότερα τοπία που μπορεί να 
δει κανείς στη σημερινή τουρκική ανατολική Θράκη και την απέναντι 
μικρασιατική παραλία, ήταν το λίκνο του θρακικού πολιτισμού, αιώνες 
πολλούς πριν εμφανιστεί ο βυζαντινός και κάμποσους πριν εμφανιστεί 
ο ελληνικός πολιτισμός σ’ αυτή την περιοχή. Όλα κατά την προελλη-
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νική περίοδο, τόσο στη Βαλκανική όσο και στη Μικρασιατική χερσό
νησο, ξεκίνησαν από δω, απ’ τη σημερινή Ανατολική Θράκη. Κόσμος 
και ντουνιάς (πάλι κόσμος, αλλά στα τουρκικά) συνωστίζονταν πάντα 
σ’ αυτή την από κάθε άποψη προνομιούχο περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, που οδηγεί στην κλειστή και πολύ δύσκολη θάλασσα του 
Εύξεινου Πόντου, γνωστή και σαν Μαύρη Θάλασσα. Που αν και 
μαύρη, αν και αφιλόξενη, αν και ανθρωποπνίχτρα από τότε που ο 
καλός Θεός την έκανε μαύρη κι άραχνη, ανήκει κι αυτή στην υπέροχη 
Μεσόγειο, τη θάλασσα που γύρω της εμφανίστηκαν ένα σωρό πολι
τισμοί. Ανάμεσά τους και ο ελληνικός, ο πρώτος από απόψεως αξίας 
και σημασίας, αλλά όχι και ο χρονικά πρώτος.

Δεν είναι παράδοξο που η μυθολογία αλλά όχι και η ιστορία 
συνέδεσε τη Θράκη με τη Μακεδονία. Γιατί και η Μακεδονία ήταν 
Θράκη πριν εμφανιστούν στην περιοχή οι Δωριείς Μακεδόνες. Η 
σημερινή δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία ήταν περιοχές 
τόσο θρακικές που δεν υπάρχει τίποτα το παράδοξο στο γεγονός πως οι 
Μούσες, που ήταν θρακιώτισσες, κατοικούσαν σε ένα θρακικό βουνό, 
τα Πιέρια. Ούτε πρέπει να μας ξαφνιάζει το γεγονός πως η πανάρχαιη 
πόλη των Σκοπιών στην αρχαιότητα λεγόταν Δαρδανία. Βρισκόταν στο 
γεωγραφικό κέντρο της περιοχής που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν Δαρδανία.

Πάντως, η σημερινή περιοχή των Σκοπίων δεν είναι η μόνη των 
Βαλκανίων που περισώζει κάτι απ’ τον εκπληχτικό θρακικό πολιτισμό, 
που εμείς τον γνωρίζουμε μόνο κατά το ελληνικό του σκέλος, το 
διονυσιακό. Αλλωστε, οι αρχαιολόγοι μάς βεβαιώνουν πως ολόκληρα 
τα Βαλκάνια είναι Θράκη. Και κάποιοι ιστορικοί θέλουν να λεν πως το 
περίφημο «ανατολικό ζήτημα» δεν προέκυψε ξαφνικά με την πτώση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη συζήτηση για την τύχη των συ
ντριμμάτων της, οπότε και έγινε εμφανέστερο, αλλά υπήρχε από τότε 
που υπάρχουν Δαρδανέλλια -  δηλαδή από πάντα.

Μ’ άλλα λόγια, είναι η γεωγραφία κατά κύριο λόγο που δημιουργεί 
το «ανατολικό ζήτημα». Που, σε τελική ανάλυση, συνίσταται στην 
προσπάθεια ελέγχου του Ευξείνου Πόντου διά των στενών των Δαρδα
νελλίων και συνεπώς στην επιθυμία των μεγάλων δυνάμεων όλων των 
εποχών για την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη επικοινωνία ανάμεσα στη 
Μεσόγειο και το κλειστό παρακλάδι της, τον Εύξεινο Πόντο, την 
κατεξοχήν ενδοασιατική θάλασσα.

Θράκη, εκτός από ολόκληρη την σλαβική πρώην Γιουγκοσλαβία, τη 
σλαβομογγολική Βουλγαρία και την ιλλυρική Αλβανία, είναι και η 
Δαλματία, η παραθαλάσσια πλευρά της διαλυθείσας Γιουγκοσλαβίας 
που ανήκει στην Κροατία και που αποτελεί το βόρειο τμήμα της
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Ιλλυρίας. Η Δαλματία, μαζί με την κυρίως Κροατία στο κέντρο και τη 
Σλαβονία στα ανατολικά (δεν πρέπει να συγχέεται με τη δημοκρατία 
της Σλοβενίας στο βορρά) σχηματίζουν έναν δακτύλιο που περισφίγγει 
από τρεις μεριές τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβού
νιο, που όλα ήταν Θράκη πριν έρθουν εκεί οι Σλάβοι.

Αλλά η προελληνική Ελλάδα δεν ήταν ολόκληρη θρακική. Πριν απ’ 
την έλευση των Αχαιών η Θράκη έφτανε μέχρι τη Θήβα, πάρα πολύ 
κοντά στη μετέπειτα ιωνική Αθήνα, όπου μεταφυτεύτηκε ο ελληνικός 
πολιτισμός από την Ιωνία, τη χώρα των Ιώνων, του ενός απ’ τα τέσσερα 
ελληνικά φύλα (Αχαιοί, Ίωνες, Αιολείς, Δωριείς). Που όταν ήρθαν στην 
Ελλάδα ξεκινώντας το μεγάλο ταξίδι απ’ το λίκνο τους στην περιοχή 
της σημερινής Λιθουανίας, όπως και όλοι οι Ινδοευρωπαίοι, όχι μόνο 
όνομα δεν είχαν, αλλά ήταν και εντελώς βάρβαροι -  όπως όλοι οι 
προϊστορικοί Ινδοευρωπαίοι.

Οι μετέπειτα ονομασθέντες Έλληνες δεν κουβαλούσαν στις αποσκευ
ές τους τον πολιτισμό. Τον δημιούργησαν στον τόπο της τελικής τους 
εγκατάστασης. Και ήταν η συνέπεια της πιο ευτυχισμένης γεωπολιτι
κής και πολιτιστικής συγκυρίας σ’ ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία: 
Τα νησιά του Αιγαίου είναι η φυσική γέφυρα για την αμφίδρομη 
«κυκλοφορία» του προελληνικού μεσογειακού πολιτισμού (αιγυπτια
κού, ασσυριακού, φοινικικού, μινωικού, χεττιτικού) και στη συνέχεια 
του ελληνικού σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο κι από κει σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο.

Αλλωστε, το όνομα Έλληνες είναι το κοινό όνομα της λαότητας που 
θα προκύψει από την ανάμειξη των τριών φυλών των μεταναστών με 
τους Θράκες, τους Πελασγούς, τους Λέλεγες και τους Κάρες, δηλαδή 
τους προέλληνες. Απ’ τους οποίους θα προκύψουν οι πρωτοέλληνες: 
όλοι οι παραπάνω πλην Δωριέων, που θάρθουν χίλια χρόνια μετά τους 
Αχαιούς και τους άλλους. Απ’ τους προέλληνες εν συνεχεία θα προκύ
ψουν οι Έλληνες της ιστορικής περιόδου, όπως ονομάζουμε τον ιστο
ρικό χρόνο μετά την εμφάνιση των πρώτων γραπτών μνημείων, τις 
μόνες έγκυρες ιστορικές μαρτυρίες. Η προϊστορία (η πριν την εμφάνιση 
της γραφής ιστορία) ποτέ δεν είναι απολύτως έγκυρη επιστημονικά. 
Διότι στηρίζεται μόνο στα αρχαιολογικά ευρήματα, που μπορεί να τα 
«διαβάσει» κανείς με μια μεγάλη δόση αυθαιρεσίας. Ο μελετητής της 
προϊστορίας πρέπει να στηριχτεί αφενός στη φαντασία και αφετέρου 
στη συγκριτική αρχαιολογία, που δεν είναι τόσο αξιόπιστη όσο τα 
γραπτά μνημεία.

Για να υπογραμμίσουμε άλλη μια φορά τη βαλκανική σπουδαιότητα 
του θρακικού πολιτισμού, προσθέτουμε εν μυθολογική κατακλείδι πως
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το όνομα Δαλματία είναι αρχαίο θρακικό. Παράγεται απ’ τη θρακική 
λέξη δέλγεγια, που σημαίνει χώρα των βοσκών. Σημειώστε, τέλος, πως 
η γλώσσα που περισώζει τις περισσότερες θρακικές λέξεις είναι η 
αλβανική.

2. Το όνομά μας είναι το φαΐ μας

Αν θέλετε να καταλάβετε τι είναι τα Βαλκάνια, πρέπει πρώτα να 
μάθετε μυθολογία κι ύστερα γεωγραφία ή ιστορία. Κανείς γεωγράφος 
δεν ξέρει πού πρέπει να τοποθετηθούν τα βόρεια σύνορα της βαλκανι
κής χερσονήσου. Που είναι μεν χερσόνησος, και μάλιστα η τρίτη κατά 
σειρά στην Ευρώπη αρχίζοντας το μέτρημα απ’ την ιβηρική (Ισπανία, 
Πορτογαλία) με δεύτερη την ιταλική, όμως βαλκανική δεν είναι σε 
καμιά περίπτωση. Το όνομα οφείλεται σε μια παρεξήγηση. Που, 
βέβαια, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η πιο σοβαρή σε τούτη την 
περιοχή της Τουρκοευρώπης. Η λέξη μπαλκάν είναι τούρκικη, και 
σημαίνει βουνό. Ειδικότερα, ψηλό και δασώδες βουνό. Για τους 
Τούρκους, η οροσειρά του Αίμου δεν είναι παρά ένα ψηλό και δασώδες 
βουνό. Ακουγαν οι ντόπιοι μπαλκάν, μπαλκάν συνέχεια, και βάφτισαν 
τον Αίμο, μπαλκάν.

Εντάξει αλλά, άλλο το όρος Αίμος που τουρκιστί είναι μπαλκάν και 
άλλο η χερσόνησος του Αίμου, όπως λέμε επί το φραγκολεβαντινικό- 
τερο τη βαλκανική χερσόνησο, που ουδεμία σχέση έχει με το όρος 
μπαλκάν, δηλαδή τον Αίμο. Όμως, έπρεπε να βρεθεί ένα όνομα γΓ αυτή 
τη χερσόνησο. Και βρέθηκε.

Εντάξει, αλλά, ασχέτως ονόματος, πρέπει να ξέρουμε πού αρχίζει 
αυτή η χερσόνησος. Ξέρουμε πού τελειώνει, τελειώνει στη νότια 
Πελοπόννησο. Αλλά πού στο διάολο αρχίζει; Μην το ψάχνετε. Κανείς 
δεν ξέρει πού αρχίζει η βαλκανική χερσόνησος. Κάποιοι λεν πως 
αρχίζει ακριβώς κάτω απ’ τη Βιέννη. Αλλά τούτο το όριο έχει σχέση 
μάλλον με το έσχατο άκρο της επέκτασης των Τούρκων, παρά με τη 
γεωγραφία. Κι αν βάλουμε κοντά στη Βιέννη τα βόρεια σύνορα της 
βαλκανικής χερσονήσου, ο Αίμος, το μπαλκάν των Τούρκων, θα πέσει 
τόσο νότια, που πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε άλλο όνομα για την 
αβάφτιστη χερσόνησο. Ασε που, σε μια τέτοια περίπτωσή, θα πρέπει να
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συμπεριλάβουμε και την Ουγγαρία στα Βαλκάνια, ενώ εμείς ξέρουμε 
πως η Χώρα των Μαγιάρων δεν είναι βαλκανική.

Αλλοι, μετριοπαθέστεροι γεωγράφοι, τοποθετούν τα βόρεια σύνορα 
των Βαλκανίων στον ποταμό Δούναβη. Ναι, αλλά αν βάλουμε τα όρια 
των Βαλκανίων σ’ αυτό το σπουδαίο ποτάμι που διασχίζει ολόκληρη 
την κεντρική Ευρώπη και που αποτελεί τα φυσικά σύνορα της Γιου
γκοσλαβίας με τη Ρουμανία και της Ρουμανίας με τη Βουλγαρία, 
αφήνουμε έξω απ’ τα Βαλκάνια τη Ρουμανία, που βρίσκεται προς 
βορράν του Δούναβη. Και μεις ξέρουμε πως η Ρουμανία είναι βαλκα
νική χώρα.

Για να είμαστε συνεπείς με την τουρκική έννοια της λέξης Βαλκάνια, 
θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα βόρεια σύνορα της βαλκανικής χερσο
νήσου στον Αίμο. Αλλά αυτό θα ήταν σκέτη τρέλα. Διότι, η τώρα πλέον 
αποκλειστικά βουλγάρικη οροσειρά του Αίμου κόβει οριζοντίως τη 
Βουλγαρία περίπου στη μέση. Το προς βορράν του Αίμου τμήμα της 
είναι η κυρίως Βουλγαρία και το προς νότον η Ανατολική Ρωμυλία, που 
ως γνωστόν ανήκει στην κυρίως ειπείν σύγχρονη Θράκη από γεωγρα
φικής απόψεως. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα αφήναμε έξω απ’ τα 
Βαλκάνια, εκτός της μισής Βουλγαρίας, και τη μισή Γιουγκοσλαβία. 
Αλλά και μέρος της βόρειας Αλβανίας.

Γι’ αυτό είπα στην αρχή πως είναι προτιμότερο να ασχολείται κανείς 
με τη μυθολογία παρά με την βαλκανιολογία. Αλλωστε, η κυρίως ειπείν 
μυθολογία θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα και την άλλη 
μυθολογία, την σχέσιν έχουσα με τις «καθαρές φυλές» και τα «καθαρά 
αίματα», σε μια περιοχή που ούτε το όνομά της δεν καταφέραμε να 
ξεκαθαρίσουμε. Ακούστε, λοιπόν, ένα υπέροχο και πάρα πολύ βαλκα
νικό παραμύθι, που είναι αρχαίο θρακικό, πράγμα που σημαίνει πως, 
ολόκληρα τα σημερινά βαλκάνια στην προϊστορική αρχαιότητα ήταν 
Θράκη.

Μια φορά κι έναν καιρό, πολύ παλιό καιρό, τότε που δεν υπήρχαν 
ακόμα ούτε Αχαιοί ούτε Δωριείς ούτε Σέρβοι ούτε Βούλγαροι αλλά 
μόνο Θράκες κι όλα πήγαιναν πρίμα, ο βασιλιάς της Θράκης Αίμος 
ερωτεύτηκε του σκοτωμού την πανέμορφη Ροδόπη, που ήταν σκέτο 
ρόδο. Καρπός αυτού του μεγάλου έρωτα ήταν ένα πανέμορφο αγοράκι, 
που το είπαν Έβρο. Τόσο πολύ καμάρωναν για το γιο τους οι γονείς, 
που έλεγαν συνέχεια πως όλα τα καλά, το καλό παιδί τα χρωστάει σ’ 
αυτούς και τίποτα στον μεγάλο Δία. Και επειδή όλοι οι θεοί, νεότεροι 
και παλιότεροι, είναι πολύ ευέξαπτοι και προσβάλλονται με το παρα
μικρό, ο μεγάλος Δίας θύμωσε με την ασέβεια του Αίμου και της 
Ροδόπης και αυτούς μεν τους μεταμόρφωσε σε βουνά, τον δε γιο σε
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ποταμό. Και ούτω πως, από τον βασιλιά Αίμο προήλθε το όρος Αίμος, 
και από τη βασίλισσα Ροδόπη, το όρος Ροδόπη, που είναι παρακλάδι 
του Αίμου. Βουνά που ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω. Και 
στη βουνίσια τους «ζωή» μαζί, ο Αίμος και η αγαπημένη του Ροδόπη. 
Όσο για το γιο τους τον Έβρο, αποκλείεται να μην πηγάζει απ’ τους 
γονείς του.

Και ο μεν Έβρος σήμερα παριστάνει τον φρουρό των συνόρων, 
τραγουδώντας για να περνάει η ώρα το «Διδυμότειχο μπλουζ», ο δε 
Αίμος κάθεται και περιμένει τον ελληνικό στρατό να τον λευτερώσει 
απ’ τους Βούλγαρους που τον κρατούν αιχμάλωτο εκεί στη βόρεια άκρη 
της Ανατολικής Ρωμυλίας. Που όπως ξέρουμε είναι άλλη μια επαρχία 
της Μεγάλης Ελλάδας, που την παραμελήσαμε εσχάτως. Λέγε λέγε 
συνέχεια για τους αδούλωτους αδερφούς, στο τέλος βαριέσαι να λες τα 
ίδια και τα ίδια και τους παρατάς στην τύχη τους. Μέχρι που να τους 
ανασύρεις απ’ τη ναφθαλίνη, αν χρειαστεί να κερδίσεις τίποτα δύσκο
λες εκλογές. Κι αν τις κερδίσεις, τους βάζεις πάλι στη ναφθαλίνη για να 
μην τους φάει ο σκόρος της ιστορίας. Ούτε μύθους της προκοπής δεν 
μπορούμε να φτιάξουμε πλέον εδώ. Και σεις μου μιλάτε για ολοκλη
ρωμένα μεσογειακά προγράμματα και κουραφέξαλα.

Πάντως, καταλάβατε την πραχτική χρησιμότητα των μύθων. Και, που 
’στε, όχι τώρα που σας είπα το αρχαίο παραμύθι να εισβάλετε, εκτός απ’ 
τα Σκόπια και στην Ανατολική Ρωμυλία εκεί παραδίπλα. Ενδέχεται να 
ξαναθυμώσει ο Δίας και να κάνει εσάς βουνό αυτή τη φορά. Αχ, 
Ροδόπη, Ροδόπη, που έχεις όψη σαν το ρόδο (αυτό σημαίνει τ’ όνομά 
σου, αν δεν το ξέρεις) αν μας έβλεπες από καμιά μεριά θα έπαιρνες απ’ 
το χέρι το γιο σου τον Έβρο και θα έφευγες απ’ αυτή τη βάρβαρη χώρα 
όπου σε καταδίκασαν να ζεις, παρατώντας στην τύχη του τον Βούλγαρο 
πλέον Αίμο, τον πρώην Θράκα σύζυγό σου. (Έλληνας κομμουνιστής 
πρέπει νάταν παλιότερα, ο άτιμος! Εαμοβούλγαρος!). Τράβα, όμορφη 
Ροδόπη μου, να βρεις την Ελλάδα, αυτήν που εξαφάνισαν οι μάγοι της 
φυλής. Άμπρα κατάμπρα, Σόφια, Σόφια είναι τ’ όνειρό μας κι άλλα 
τέτοια, και πάει η Ελλάδα, έγινε καπνός.

Η γεωγραφική περιοχή που σήμερα λέγεται βαλκανική χερσόνησος, 
και επί το ελληνικότερον χερσόνησος του Αίμου, για να μη λεν πως δεν 
ξέρουμε να μεταφράζουμε απ’ τα τουρκικά στα ελληνικά, άλλαξε όνομα 
περισσότερες φορές από κάθε άλλη περιοχή της Ευρώπης. Ο καθένας 
τη βάφτιζε όπως ήθελε, ανάλογα με τις βλέψεις του αλλά και την 
επιρροή που ασκούσε στους λαούς της. Οταν σ’ ολόκληρα τα βαλκάνια 
δεν υπήρχαν άλλοι λαοί άξιοι λόγου πλην των Ελλήνων στο βαλκανικό 
νότο, η χερσόνησος λεγόταν «ελληνική χερσόνησος» κι ας υπήρχαν
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Έλληνες μόνο στο νότο. Αλλά και σκόρπιοι σε κάποιες ελληνικές 
αποικίες του Ευξείνου και της Αδριατικής. Την περίοδο της ρωμαϊκής 
κυριαρχίας, η βαλκανική χερσόνησος λεγόταν «ρωμαϊκή χερσόνησος». 
Και στην περίοδο της βυζαντινής κυριαρχίας, «βυζαντινή χερσόνη
σος».

Ωστόσο, πολλοί Ρωμαίοι και βυζαντινοί συγγραφείς, την ονομάζουν 
«ιλλυρική χερσόνησο». Πρόκειται σαφώς για λάθος. Διότι η Ιλλυρία 
είναι ένα μόνο μέρος της βαλκανικής, το σπουδαιότερο από γεωπολι
τικής απόψεως. Η Ιλλυρία είναι η πύλη της Δύσης προς την Ανατολή. 
Που όπως κάθε πύλη λειτουργεί αμφίδρομα. Σήμερα, η μισή αρχαία 
Ιλλυρία ανήκει στην Κροατία και η άλλη μισή στην Αλβανία. Κατα
λαβαίνετε τώρα το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων γΓ αυτές τις περιοχές. Η 
Ελλάδα δεν είναι η πύλη προς την Ανατολή, είναι η γέφυρα που περνάς 
για να πας στην Ανατολή, αφού πρώτα περάσεις την πύλη. Και κάθε 
λογικός άνθρωπος πρώτα φτιάχνει πόρτες κι ύστερα γεφύρια. Εκτός από 
μας εδώ που φτιάχνουμε μόνο γεφύρια, κι αυτά ίδια κι απαράλλαχτα με 
το γιοφύρι της Αρτας. Ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα έχει η δική μας 
παράγκα, που ούτε ο γνήσιος Καραγκιόζης, ο Τούρκος Μαυρομάτης, 
δεν την καταδέχεται πλέον. Σου λέει, τι δουλειά έχω εγώ εκεί με τόσους 
καραγκιόζηδες που παριστάνουν τους Έλληνες, ίσα ίσα για να μπορούν 
να κλέβουν ευκολότερα το δημόσιο ταμείο; Και που οι μισοί χαρακτη
ρίζουν «Βούλγαρους» και «Τούρκους» τους άλλους μισούς, ίσα ίσα για 
να μη γίνονται πολλοί οι κλέφτες του δημοσίου χρήματος; (Μακάρι να 
έφταναν τα δάνεια για να κλέβουν περισσότεροι). Κι όταν οι ίδιοι 
χαρακτηρίζουμε τους μισούς Έλληνες «Βούλγαρους» και «Τούρκους» 
γιατί να μην υποθέσει οτιδήποτε ο οποιοσδήποτε; Οτι, για παράδειγμα, 
το ένα τέταρτο των κατοίκων αυτής της χώρας είναι Βούλγαροι, το ένα 
τέταρτο Τούρκοι, το ένα τέταρτο Έλληνες και το ένα τέταρτο αγνώστου 
προγόνου, ενδόξου ή μη.

Αμ, εκείνη η γνησιότητα πάλι; Οταν τους μισούς Έλληνες τους 
χαρακτηρίζεις μη γνήσιους Έλληνες, διότι δεν κλέβουν ως γνήσιοι 
Έλληνες, τι περιμένεις να σου πουν οι Ευρωπαίοι, που γνωρίζουν την 
ιστορία της Βαλκανικής; Βέβαια, θα μπορούσες να πεις μαζί με τον 
ποιητή, εδώ είναι Μπαλκόνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Αλλά το ξέρουν 
αυτό οι Ευρωπαίοι. Και γιαυτό ούτε παίζουν ούτε γελούν με τους 
Βαλκάνιους. Απλώς δίνουν φάπες. Για να κρατούν ανοιχτή την εμπο
ρική πόρτα που λέγαμε.

Οσο για το όνομα της πόρτας ή της πορτούλας, ο καθένας παίρνει απ’ 
το τεράστιο απόθεμα ονομάτων που υπάρχουν στην περιοχή αυτό που 
του ταιριάζει. Κάνει πρόβα, κοιτιέται στον καθρέφτη της ιστορίας, και
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λέει: Αυτό το όνομα μου πάει. Όσο για το όνομα Μακεδονία που, 
βέβαια, είναι ελληνικό, θα δείτε να το δανείζουν όλοι οι Έλληνες 
ιστορικοί στους Σκοπιανούς, όχι απ’ το 1945, όπως λεν για να μπαλώ
σουν τα πράγματα με τον γνωστό εμβαλωματικό ελληνικό τρόπο, αλλά 
απ’ το 1913 που η περιοχή των Σκοπιών προσαρτάται στη Σερβία. Αλλά 
συχνά και από πολύ νωρίτερα, από τότε που κανείς δεν ήξερε πού 
αρχίζει και πού τελειώνει η Μακεδονία και που μερικοί Βαλκάνιοι 
προσδοκούσαν πως θα γίνει κάποτε ολόκληρη δική τους.

Το όνομα Μακεδονία είναι σκέτο λάστιχο. Διότι η εθνολογική 
σύσταση των Βαλκανίων είναι σκέτο κουβάρι. Ήδη το καταλάβατε με 
τις μεταμορφώσεις του ονόματος της βαλκανικής χερσονήσου που 
περιγράψαμε. Όταν δεν ξέρουμε τι είναι τα Βαλκάνια από γεωγραφικής 
απόψεως, γιατί να ξέρουμε τι είναι η Μακεδονία (στο γεωγραφικό της 
σύνολο) από γεωγραφικής και εθνολογικής απόψεως;

Κάντε στον εαυτό σας ένα απλό ερώτημα: Η σημερινή ελληνική 
Μακεδονία -δ ε ν  είναι λίγοι οι παλιότεροι Έλληνες ιστορικοί που τη 
σημειώνουν ως Νότια Μακεδονία, ονομάζοντας Βόρεια την εκτός 
Ελλάδος Μ ακεδονία- θα μείνει για πάντα στα σημερινά της όρια; 
Αν πείτε ναι, λέτε πως Μακεδονία δεν είναι παρά μόνο η σημερινή 
ελληνική Μακεδονία. Αν πείτε όχι, πρέπει να προσδιορίσετε τα όρια 
μιας ιδανικής Μακεδονίας, όχι για να πάτε να την ελευθερώσετε, αλλά 
για να ξέρετε περί ποίου πράγματος ομιλείτε. Κι αν μπορέσετε να πείτε 
ποια είναι τα ιδανικά όρια μιας ιδανικής Μακεδονίας, να μου τρυπήσετε 
τη μύτη. Η σύγχυση και η ασάφεια είναι μόνιμο χαρακτηριστικό της 
βαλκανικής χερσονήσου από αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτό, άλλωστε, 
είναι το περίφημο «βαλκανικό ζήτημα» που αποτελεί παρακλάδι του 
περισσότερο γνωστού «ανατολικού ζητήματος». Ενός ζητήματος εν 
πολλοίς άλυτου, που στη σύγχρονη εκδοχή του προέκυψε με τη 
διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την τύχη των κομματιών 
της. Κι ας μην ξεχνάμε πως και οι δυο Παγκόσμιοι Πόλεμοι προέκυψαν 
απ’ τις βλέψεις της Κεντρικής Ευρώπης στα Βαλκάνια. Ειδικότερα οι 
Γερμανοί δε σταμάτησαν ποτέ να παριστάνουν τους προστάτες των 
βαλκανικών λαών απ’ την εποχή της Αυστροουγγρικής Μοναρχίας και 
μέχρι τις μέρες μας.

Τα Βαλκάνια ονομάστηκαν «πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης». Και οι 
Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή δίνουν περισσότερη σημασία στην πυρίτιδα 
που υπάρχει εδώ παρά στο όνομα της πυριτιδαποθήκης. Τα ονόματα δεν 
κάνουν ζημιά, παρά μόνο σ’ αυτούς που τα χάνουν και δεν έχουν να 
εμπορευτούν τίποτα άλλο εκτός από ονόματα. Που, όσο πιο ένδοξα 
είναι, τόσο πιο καλή τιμή πιάνουν στη μαύρη αγορά των ονομάτων. Τα
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Σκόπια θέλουν το όνομα Μακεδονία, για τον ίδιο λόγο που δεν τους το 
δίνουμε εμείς. Ξέρουν πως θα μπορούσαν να το εμπορευτούν, όπως εμείς 
εμπορευόμαστε το ένδοξο όνομα Ελλάδα, που αν δεν το είχαμε κανείς 
δεν θα μας δάνειζε, τέτοιοι αχαΐρευτοι που είμαστε. Το όνομά μας είναι 
η τραπεζική μας εγγύηση. Λέμε: δώστε κάτι στον αόμματο! Μη βλέπετε 
που είναι ανάπηρος. Οι πρόγονοί του όμως, είχαν κάτι μάτια, να! 
Διαπερνούσαν τα ουράνια και έφταναν εκεί που βρίσκονταν κρυμμένες 
από κάθε βέβηλο βλέμμα αδαούς και ηλιθίου οι Ιδέες του Πλάτωνα.

Το μυρίστηκαν από καιρό το κόλπο οι Ευρωπαίοι, και τώρα λεν: ή 
δουλεύετε και σταματάτε τη ζητιανιά στο όνομα των προγόνων σας, ή 
φτιάχνουμε έναν σωσία εκεί δίπλα για να λειτουργεί σαν σκιάχτρο στ’ 
αμπέλι, μπας και αποφασίσετε να δουλέψετε για να σας πάρουμε στην 
παρέα. Αλλιώς, σας αφήνουμε το όνομα που είναι η ψυχή σας, σας 
αφήνουμε και το κορμί για να κατοικεί η ψυχή, κι αν μπορείτε ταίστε το 
για να μην πεθάνει η ψυχή μαζί με το κορμί. Ε, μα πια κόπανοι, λεν οι 
Ευρωπαίοι. Μας πρήξατε με τους προγόνους σας.

3. Η ιδιαιτερότητα των βαλκανικών λαών

Στην ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, τα νότια Βαλκάνια 
βρίσκονται υπό την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού και τα βόρεια 
υπό την επίδραση του ρωμαϊκού. Αυτή η πολιτιστική διαφοροποίηση 
συνεχίστηκε και κατά τη βυζαντινή περίοδο. Έτσι, έχουμε το πρώτο 
σοβαρό πολιτιστικό ρήγμα σε μια γεωγραφική περιοχή που, η θέση της 
και μόνο ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση θα ήταν αδύνατο να τη 
βοηθήσει να διατηρήσει την πολιτιστική της ομοιογένεια.

Εντούτοις, και άσχετα απ’ το πολιτιστικό μοίρασμα των Βαλκανίων 
στο «λατινογενές» βόρειο και «ελληνογενές» νότιο τμήμα, υπήρχε 
πάντα εδώ ένας κοινός και ενιαίος βαλκανικός πολιτισμός, που έλκει 
την απώτερη καταγωγή του απ’ τους Θράκες, που στην προϊστορική 
αρχαιότητα κατοικούσαν σ’ ολόκληρα τα Βαλκάνια, μέχρι τη Θήβα 
προς νότον, αλλά και από τις ευκολίες που προσφέρει η γεωλογική 
διαμόρφωση της περιοχής στη μετακίνηση και το μπλέξιμο των λαών σ’ 
ολόκληρη τη χερσόνησο.
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Τίποτα δεν είναι περισσότερο τυπικό από την ιστορία της Ρουμανίας 
σ’ αυτό που ονομάστηκε «βαλκανιοποίηση», όπως λέμε το αξεδιάλυτο 
μπλέξιμο λαών, πολιτισμών, εθνών, κρατών, και όχι μόνο στα Βαλκά
νια, γιατί ο όρος είναι πλέον διεθνής πολιτικός όρος. Φυσικά, το 
μπλέξιμο προκαλεί έριδες και οι έριδες πόλεμο. Η εθνότητα των 
Ρουμάνων, δηλαδή των Βλάχων όπως θα μπορούσαμε να τους ονομά
σουμε σωστότερα αλλά και πάλι με μια μεγάλη δόση αυθαιρεσίας γιατί 
δεν ξέρουμε πώς θα έπρεπε να τους πούμε, είναι πέρα για πέρα τεχνητή. 
Το όνομα Ρουμάνοι, εκτός του ότι είναι σχετικά πρόσφατο είναι κι αυτό 
τεχνητό εν πολλοίς. Είναι τόσο τυπικά βαλκανική η εθνολογικά χα
οτική Ρουμανία, που θα μπορούσε να είναι το χαοτικό πρότυπο για 
όλους τους λαούς των Βαλκανίων. Άλλωστε, το ρουμανικό φυλετικό 
χάος είχε στο νου του ο Ρήγας Φεραίος όταν πρότεινε τη δημιουργία 
ενιαίου βαλκανικού κράτους, προφανώς λόγω αδυναμίας διαχωρισμού 
των εθνοτήτων που την κατοικούν ανάκατα. (Να είναι τυχαίο άραγε το 
γεγονός πως η θεματολογία των περισσότερων ελληνικών δημοτικών 
τραγουδιών είναι ίδια κι απαράλλαχτη με τη θεματολογία των δημοτι
κών τραγουδιών των άλλων βαλκανικών λαών;).

Οι απανταχού των Βαλκανίων Βλάχοι, γιατί Βλάχοι υπάρχουν παντού 
στα Βαλκάνια και όχι μόνο στη Βλαχία και τη Μολδαβία (που συνα- 
ποτελούν τη σημερινή Ρουμανία) είναι ένα τέλειο εθνολογικό μείγμα 
από Δάκες, Σλάβους, Μογγόλους, Έλληνες, δηλαδή απ’ όλους τους 
λαούς που κατοίκησαν την περιοχή των Βαλκανίων, τόσο κατά την 
αρχαιότητα (Δάκες) όσο και κατά το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και 
τους μεταγενέστερους χρόνους. Κι όλα τα εθνικά βαλκανικά κράτη 
έχουν δίκιο, όταν διεκδικεί το καθένα για λογαριασμό του την εθνική 
καταγωγή των Βλάχων. Γιατί οι Βλάχοι δεν είναι εθνότητα, είναι ό,τι 
και οι Ρουμάνοι, που επίσης δεν είναι εθνότητα, όπως είδαμε: Είναι τα 
πολυεθνικά κατάλοιπα των διαλυμένων ρωμαϊκών λεγεώνων. (Η πανέ
μορφη κωμόπολη της Κοζάνης, Βελβενδό, οικισμός βραβευμένος από 
την ΕΟΚ για την κοινωνικότητά του, την τάξη του και τη φιλοπρόοδο 
διάθεσή του, με πάμπολλα κατάλοιπα πρωτόγονου σοσιαλισμού στα 
ήθη του, σίγουρα είναι ο πιο παράδοξος και ο πιο βαλκανικός οικισμός 
ολόκληρης της βαλκανικής χερσονήσου: Το όνομα του χωριού είναι 
λατινικό, όπως και τα περισσότερα ονόματα των κατοίκων του. Οι 
επιγραφές στις αρχαιότερες βυζαντινές ορθόδοξες εκκλησίες είναι 
γραμμένες ελληνικά, αλλά με το λατινικό αλφάβητο. Και το μέρος 
που είναι χτισμένο το χωριό στους πρόποδες των Πιερίων, κοντά στον 
Αλιάκμονα, είναι το πέρασμα των Μακεδόνων στην πορεία τους προς 
τον τελικό τόπο της εγκατάστασης τους. Κι ωστόσο, οι κάτοικοι αυτού
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του εκπληχτικού χωριού δεν είναι ούτε Λατίνοι, ούτε Βλάχοι, ούτε 
Σλάβοι. Και είναι τόσο περήφανοι για την ιδιαιτερότητά τους, που αν 
δε μιλούσαν ελληνικά θα δυσκολεύονταν να χαρακτηρίσουν τον εαυτό 
τους άλλως πως, εκτός από Βελβενδινούς. Κανείς δεν ξέρει τι είναι από 
εθνολογικής απόψεως οι Βελβενδινοί. Ας πούμε, έτσι απλά, πως είναι οι 
πιο πολιτισμένοι Βαλκάνιοι ολόκληρης της Βαλκανικής χερσονήσου. 
Σημειώστε πως, εκτός από πατρίδα του μεγάλου πολεοδόμου και 
αρχιτέκτονα Κλεάνθη Σταμάτη, του ανθρώπου που έκανε το πρώτο, 
ανθρώπινο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας, το Βελβενδό λέγεται πως 
είναι και η πατρίδα των προγόνων του φον Κάραγιαν).

Δεν είναι τυχαίο που στη Μολδοβλαχία ζούσαν κάποτε πολλοί 
Έλληνες. Ούτε που ο Σουλτάνος προτιμούσε τους Φαναριώτες Έλληνες 
της Κωνσταντινούπολης σαν τοποτηρητές του, την εποχή που η Μολ
δοβλαχία ήταν ημιαυτόνομη ηγεμονία υπό την επικυριαρχία της Πύλης. 
Και, βέβαια, δεν είναι καθόλου τυχαίος ο κάτι παραπάνω από σημαντι
κός ρόλος των ηγεμονιών της Μολδοβλαχίας στην Ελληνική Επανάστα
ση. Η περιοχή της σημερινής Ρουμανίας ήταν και είναι πάντα ένα 
κομβικό σημείο στη Βαλκανική. Αυτό στο οποίο σμίγουν αξεδιάλυτα 
δυο πολιτισμοί, ο δυτικός και ο ανατολικός, δημιουργώντας έναν τρίτο 
που δεν είναι ούτε ακριβώς ανατολικός ούτε ακριβώς δυτικός, αλλά 
βαλκανικός. Και παρά τον εθνολογικό ερμαφροδιτισμό της, η Ρουμανία 
είναι η μόνη χώρα της Βαλκανικής που δεν έχει πάρα πολύ σοβαρά 
εθνικά, μειονοτικά ή φυλετικά προβλήματα. Με μια γλώσσα δυτική 
(λατινογενή), με μια γραμματική τούτης της λατινογενούς γλώσσας 
σλαβική και με μια θρησκεία ανατολική (ορθοδοξία) η Ρουμανία πορεύ
εται το δρόμο της χωρίς μεγάλες εξάρσεις, ακροβατώντας πάντα ανάμεσα 
στην Ανατολή και τη Δύση, και θεωρώντας την πρωτεύουσά της, το 
Βουκουρέστι, που πάντα μιμούνταν στα πάντα μάλλον αδέξια το Παρίσι, 
σαν τον πιο προκεχωρημένο σταθμό του δυτικού πολιτισμού στην 
περιοχή της Ανατολής. Πάντως οι Ρουμάνοι δεν είναι Λατίνοι, όπως 
τους αρέσει να λεν εξαιτίας της λατινογενούς γλώσσας τους, που δεν 
είναι και τόσο λατινογενής, αφού η γραμματική και το συντακτικό, που 
καθορίζουν τη λογική μιας γλώσσας, είναι σλάβικης και ολίγον μογγο
λικής (βουλγάρικης) καταγωγής. Αλλωστε η ρουμάνικη έχει δεχτεί και 
πολλές ελληνικές επιρροές, τόσο όσον αφορά το λεξιλόγιο (που ωστόσο 
είναι λατινογενές κατά το πλείστον) όσο και τη δομή του λόγου.

Από εθνολογικής απόψεως, οι Ρουμάνοι είναι μια πανσπερμία λαών 
και εθνοτήτων. Όλων εκείνων των λαών ποικίλων εθνοτήτων που 
συναποτελούσαν τους ακρίτες στις ρωμαϊκές λεγεώνες και που έμαθαν 
λατινικά υπηρετώντας σ’ αυτές, χωρίς όμως και να ξεχάσουν εντελώς
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τις μητρικές τους γλώσσες. Οι Ρουμάνοι για τα Βαλκάνια είναι ό,τι οι 
Κοζάκοι για τη Ρωσία και οι Ακρίτες για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
(Το Καζακστάν, η χώρα των Κοζάκων, είναι ένα κράτος εντελώς 
τεχνητό, όπως και η Ρουμανία. Διότι, όπως και η Ρουμανία, δεν 
προέκυψε από ένα προϋπάρχον έθνος και συνεπώς δεν είναι κράτος 
εθνικό αλλά πολυεθνικό).

Ρομανία και όχι Ρουμανία είναι η σωστή προφορά του ονόματος 
αυτής της χώρας. Ρομανία σημαίνει «χώρα των Ρομούνων», όπως 
έλεγαν τους εκλατινισθέντες λαούς της Ανατολής, που δεν πρέπει να 
συγχέονται με τους Ρωμιούς, που σημαίνει Ρωμαίοι. Ρωμαίοι, και κατά 
συγκοπή Ρωμιοί, λέγονταν όλοι οι κάτοικοι της δυτικής πλευράς της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, συνεπώς και οι Ρομούνοι. Που ήταν, ας 
πούμε, μια ειδική κατηγορία (βυζαντινών) Ρωμαίων. Που δεν ήταν 
ωστόσο και τόσο βυζαντινοί, αφού επέμεναν να διαφυλάγουν ήθη, 
έθιμα και γλώσσα που είχαν σχέση με την μητρική της Βυζαντινής, 
τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Οι σύγχρονοι Ρουμάνοι, με τη φυλετική, εθνολογική και γλωσσική 
τους ιδιαιτερότητα, δεν θα παίξουν σοβαρό ρόλο στη σύγχρονη ιστορία 
των Βαλκανίων. Όλοι θα τους αντιμετωπίζουν σαν μισοκεντροευρω- 
παίους και μισοβορειοβαλκάνιους. Οι Σέρβοι όμως λίγο παρακάτω θα 
κυριαρχήσουν απολύτως στην ιστορία των Βαλκανίων με τη δύναμη, 
τον όγκο και το σοβινισμό τους. Ενώ οι Βούλγαροι εκεί παραδίπλα θα 
μπερδεύουν μονίμως τα πράγματα στα Βαλκάνια με τις ακροβασίες τους 
ανάμεσα στο σλάβικο πολιτισμό τους, τη μογγολική καταγωγή τους, 
που λειτουργεί πάντα σαν εθνική μνήμη, και τη γερμανική τους 
κοινωνική οργάνωση που κληρονόμησαν απ’ τις μακραίωνες στενές 
σχέσεις και επιμειξίες με τα γερμανικά φύλα, παλιότερα και νεότερα.

Όσο για τους επίσης Βαλκάνιους Έλληνες, αυτοί πάντα θα ντρέπο
νται να λεν πως είναι Βαλκάνιοι. Ίσως γιατί τα τούρκικα ήθη, τα 
κυριότερα των οποίων είναι το πολύ τούρκικο ρουσφέτι και το ακόμα 
πιο τούρκικο μπαχτσίσι, καθώς και η στενή γειτνίαση με την Ανατολή, 
τους υποχρεώνουν να αισθάνονται περισσότερο γνήσιοι Ανατολίτες 
παρά μισοανατολίτες Βαλκάνιοι. Διότι οι Βαλκάνιοι, όπως καταλάβαμε, 
δεν είναι ακριβώς Ανατολίτες. Είναι Ιανοί, με το ένα πρόσωπο στραμ
μένο στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Αυτός ακριβώς είναι ο 
λόγος που η εθνολογία αντιμετωπίζει τους Ρουμάνους σαν τους πιο 
τυπικούς Βαλκάνιους, παρόλο που βρίσκονται έξω απ’ τον κυρίως 
βαλκανικό κορμό, που είναι η πρώην Γιουγκοσλαβία και η Βουλγαρία.

Από ολόκληρη τη Βαλκανική, που σχεδόν ολόκληρη ήταν υπό 
τουρκική κατοχή για πολλούς αιώνες, οι Οθωμανοί αρνούνται να
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κάνουν σοβαρές παραχωρήσεις και να δώσουν κάποια προνόμια μόνο 
στους λαούς που κατοικούν στο χώρο της σημερινής Ελλάδας και της 
ευρύτερης Μακεδονίας, νοούμενης σαν μια περιοχή στην οποία οι 
Οθωμανοί Τούρκοι συμπεριλαμβάνουν τόσο την ελληνική Μακεδο
νία, όσο και την περιοχή των Σκοπίων στη Σερβία και του Πιρίν στη 
Βουλγαρία. Η Ρουμανία, όμως, βρίσκεται στην περιφέρεια της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας κι αυτός είναι ο λόγος που πρώτη αποχτά ένα 
καθεστώς ημιαυτονομίας υπό τουρκική επίβλεψη. Η Σερβία θα ακο
λουθήσει τη Ρουμανία σε προνόμια, αλλά με καθυστέρηση. Η Αλβανία, 
λόγω θρησκείας κυρίως, θα είναι ένας κανονικότατος δορυφόρος της 
Τουρκίας για αιώνες. Αλλά πάρα πολύ ιδιόμορφος δορυφόρος, ακόμα 
από την αμέσως μετά τον Σκεντέρμπεη εποχή. Οι Αλβανοί επιμένουν να 
είναι οι δεύτεροι μετά τους Τούρκους σ’ ολόκληρη την αυτοκρατορία, 
και εν πολλοίς το πετυχαίνουν με κείνον τον τρομερό Αλή πασά που 
επεκτείνει πολύ την εξουσία του ερήμην των Τούρκων και σε βάρος 
τους, και γίνεται έτσι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της 
ιστορίας της ανατολικής Μεσογείου. Αλλά και με τον Αλβανό Μωχά- 
μετ Αλη, που γεννήθηκε στην Καβάλα για να γίνει ο δημιουργός του 
σύγχρονου κράτους της Αιγύπτου, που στην αρχή λειτουργεί στα 
πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την οποία όμως δεν τη 
λογαριάζει και τόσο, αυτός ο τρομερός Αλβανός.

Θέλω να πω πως, το διοικητικό σύστημα των Οθωμανών δεν είναι 
ομοιόμορφο σ’ ολόκληρη την αυτοκρατορία τους. Και στις περιοχές 
που γειτνιάζουν με την καρδιά της αυτοκρατορίας, την Τουρκία, το 
καθεστώς είναι περισσότερο σκληρό και καταπιεστικό. Αυτός είναι ο 
λόγος που πρώτοι επαναστατούν κατά των Τούρκων οι Έλληνες και 
πρώτοι απ’ όλους τους Βαλκάνιους αποχτούν την ανεξαρτησία τους.

Όμως, ο λαός που δημιούργησε τα περισσότερα και διαρκέστερα 
προβλήματα στους Τούρκους είναι οι Σέρβοι. Είναι πάμπολλες οι 
ατελέσφορες εξεγέρσεις των Σέρβων κατά των Τούρκων, παρά τον 
τρομερό αρχικό πανικό που προκάλεσε η τούρκικη κατάχτηση, που 
θα δούμε τι συνέπειες θα έχει και για την Ελλάδα.

Οι Σέρβοι κρατούν το κλειδί των Βαλκανίων. Διότι κατοικούν στην 
καρδιά της βαλκανικής χερσονήσου. Συνεπώς ο έλεγχος αυτής της 
χώρας, από γεωπολιτικής απόψεως συνεπάγεται αυτομάτως και έλεγχο 
ολόκληρης της Βαλκανικής. Αυτό επεδίωκαν οι Τούρκοι τότε, τον 
έλεγχο της Βαλκανικής διά της Σερβίας, αυτό επιδιώκουν σήμερα οι 
Ευρωπαίοι. Καταλαβαίνετε τώρα το ενδιαφέρον των δυτικών για τη 
Σερβία και την πέριξ περιοχή. Καταλαβαίνετε επίσης γιατί οι Σέρβοι 
φέρονται τόσο υπεροπτικά στους άλλους Νότιους Σλάβους (Γιουγκοσ
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λάβους) που ανήκουν στο ίδιο μ’ αυτούς έθνος, αυτό το Νότιων Σλάβων, 
που ωστόσο έχει την ιδιορρυθμία να χωρίζεται σε υποέθνη, ας το πούμε 
έτσι. Πιο σωστά, σε εθνικές υποομάδες της ίδιας εθνότητας, που 
διακρίνονται μεταξύ τους από τις εθνολογικές ιδιαιτερότητες που έχει 
η κάθε μια εθνική υποομάδα χωριστά. (Η έννοια Γιουγκοσλαβία δεν 
είναι μόνο πολιτικογεωγραφική, είναι και εθνολογική, όπως θα δούμε 
όταν μιλήσουμε γι’ αυτή τη χώρα).

Οι Σέρβοι αποχτούν κράτος μόλις τον 12ο αιώνα, παρότι μαζικά 
εμφανίζονται στην περιοχή από τον 6ο, και σποραδικά από τον 3ο. 
Μέχρι τον 12ο αιώνα ζουν σε ανοργάνωτες σκόρπιες φυλές, που τις 
συνενώνει σε κράτος ο Στέφανος Νεμανύα, που βασίλεψε από το 1169 
μέχρι το 1175. Το νέο κράτος αναπτύσσεται συνεχώς. Και αποχτά τη 
μεγαλύτερή του έκταση τον 14ο αιώνα, υπό τον Στέφανο Δουσάν, τον 
δεύτερο σε εθνική σημασία εθνικό ήρωα των Σέρβων μετά τον Νεμανύα.

Ομως, με τον θάνατο του Δουσάν όλα καταρρέουν και ένα καινούριο 
ισχυρό κράτος εμφανίζεται εκεί δίπλα, το Βασίλειο της Βοσνίας υπό 
τον Στέφανο Τύρτκο (1353-1361), που είναι κι αυτό σερβικό, γιατί οι 
Βόσνιοι δεν διαφέρουν κατ’ ουσίαν απ’ τους Σέρβους. Απλώς ζουν λίγο 
έξω απ’ την κυρίως Σερβία και γιαυτό νιώθουν λιγάκι αυτόνομοι και 
αυτεξούσιοι. Και αντιμετωπίζουν τους ομόφυλους αλλά όχι και ομό
θρησκους γείτονες Σέρβους σαν εχθρούς, γιατί τους εκμεταλλεύονταν 
όντας οι ισχυρότεροι.

Ο καβγάς, λοιπόν, σήμερα γίνεται κι εδώ για το πάπλωμα. Και γίνεται 
ακόμα πιο άγριος όταν με ένα κοντό πάπλωμα σκεπάζονται δύο ή 
περισσότερα αδέρφια που αλληλοσφάζονται, όπως συχνά και τα κυ
ρίως ειπείν αδέρφια που έχουν να μοιράσουν μια εξ αδιαιρέτου κληρο
νομιά. Πάντως, στην εποχή για την οποία μιλούμε, οι Βόσνιοι δεν 
έχουν γίνει ακόμα μουσουλμάνοι. Είναι κι αυτοί χριστιανοί. Και δε 
λέγονται Βόσνιοι. Διότι είναι Σέρβοι. Βοσνιακή εθνική συνείδηση θα 
αποχτήσουν με το πέρασμα των αιώνων, στο βαθμό που συνειδητο
ποιούν πως οι ισχυροί γείτονες είναι εχθροί, αν και ομοεθνείς.

Αλλωστε, μια εθνότητα, σύμφωνα με ένα βασικό αξίωμα της εθνολο
γίας, προκύπτει με τη συνειδητοποίηση της διαφοράς που έχει ένας 
λαός που κατοικεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή από έναν γειτονικό 
λαό, που επιβουλεύεται τα εδάφη του, ή που έχει καταχτήσει τα εδάφη 
του. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, δεν θα συνειδητοποιούσαν ποτέ τη 
(βισιγοτθικής καταγωγής) ισπανικότητά τους, αν οι Αραβες δεν κατεί
χαν την Ισπανία για 800 ολόκληρα χρόνια, λέει ο Ουναμούνο, που 
ισχυρίζεται επιπροσθέτως πως ο ευρωπαϊκός προορισμός των Ισπανών 
είναι ο εξαραβισμός της Ευρώπης!
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Και οι Έλληνες, που παρά τα ιδεολογήματα περί τρισχιλιετούς 
συνέχειας του ελληνικού έθνους του Κων. Παπαρρηγόπουλου, ενός 
ερασιτέχνη και ασπούδαχτου ιστορικού που δε δίνει πεντάρα για τις 
επιστημονικές τεκμηριώσεις και χρησιμοποιεί κατά κόρον τη φαντασία 
του, ποτέ δεν θα καταλάβαιναν πως είναι Έλληνες και θα ήξεραν μόνο 
πως είναι Βυζαντινοί, και ειδικότερα Ρωμιοί, όπως λέγονταν όλοι οι 
κάτοικοι της δυτικής πλευράς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και όχι 
μόνο οι Έλληνες, αν δεν μεσολαβούσαν τα 400 χρόνια της τουρκικής 
κατοχής.

Να γιατί ο μπάσταρδος όρος «ελληνοχριστιανισμός» είναι απολύτως 
αναγκαίος για να οριστεί η νεοελληνική εθνότητα, που δεν είναι 
ελληνική (με την αρχαιοελληνική έννοια) αλλά νεοελληνική, το ξανα- 
λέμε. Δηλαδή, ελληνόγλωσση χριστιανική, που μιλάει τη γλώσσα όχι 
ακριβώς των Ελλήνων, αλλά των Αλεξανδρινών, που την είχε υιοθετή
σει ο χριστιανισμός εξ αρχής, και που είναι φυσικό να επιζεί ανά τους 
αιώνες στον τόπο που πρωτοεμφανίστηκε σαν γνήσια ελληνική και όχι 
σαν προσαρμογή της γνήσιας ελληνικής στις φωνολογικές και συντα
κτικές ανάγκες ενός μεγάλου πλήθους λαών. Πρόκειται για την προ
σαρμογή που επιχείρησαν και πέτυχαν οι περίφημοι Αλεξανδρινοί 
γραμματοδιδάσκαλοι, λίγο μετά τη δημιουργία των κρατών των επιγό
νων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι Βόσνιοι, για να ξανάρθουμε σ’ αυτούς, υπό την διπλή επίδραση 
αφενός μιας θρησκείας, του μουσουλμανισμού, που όμως δεν θα τους 
εμποδίσει καθόλου να είναι εχθροί των Τούρκων και τότε και τώρα εν 
πολλοίς, και αφετέρου ενός κεντροευρωπαϊκού πολιτισμού, που εγκα
θίσταται εκεί για τα καλά στη διάρκεια της Αυστριακής κατοχής η 
οποία θα προφυλάξει τους Βόσνιους από μακραίωνη τουρκική κατοχή, 
αρχίζουν να αποχτούν συνείδηση της εθνικής τους ιδιαιτερότητας. Οι 
Βόσνιοι, όπως και οι Ερζεγοβίνιοι στο νότο της ίδιας περιοχής, που 
είναι επίσης Βόσνιοι, που όμως έζησαν χρόνια στο γερμανικό πριγκι
πάτο (χέρτζοκ γερμανιστί, εξού και το όνομα της περιοχής), κατά 
κάποιον τρόπο «ρουμανοποιούνται» και εξευρωπαΐζονται πλήρως, αν 
και μουσουλμάνοι κατά πλειοψηφίαν. Γιαυτό ακριβώς το Ισλάμ, που 
δεν πρέπει να συγχέεται με τον μουσουλμανισμό γιατί δεν είναι 
θρησκεία αλλά τρόπος οργάνωσης της κοινωνικής ζωής βασισμένος 
στον μουσουλμανισμό, δεν έχει καμιά πιθανότητα να στεριώσει στη 
Βοσνία. Θα ήταν ακατανόητο να περιμένουμε να αποτύχουν οι εξευρω- 
παΐσμένοι Βόσνιοι εκεί ακριβώς που πέτυχε ο Κεμάλ Ατατούρκ, δηλαδή 
στον πλήρη διαχωρισμό του κράτους από τη μουσουλμανική θρησκεία.

Καταλαβαίνετε τώρα το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για τους μου
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σουλμάνους Βόσνιους και Ερζεγοβίνιους. Αλλά οι Έλληνες διπλωμά
τες, ντουβάρια σκέτα και ολικά ανιστόρητοι, συνεχίζουν να μην 
καταλαβαίνουν τίποτα. Πιστεύουν πως οι Βόσνιοι δε γίνεται να είναι 
σύμμαχοί μας διότι είναι μουσουλμάνοι. Αρα και ολίγον Τούρκοι! Τί 
μωρία, μα τον Αραβα Αλλάχ!

Οι Κροάτες λίγο παραπάνω είναι ακόμα πιο εξευρωπαϊσμένοι και 
ολίγον εκγερμανισμένοι. Και τούτο, αφενός γιατί δε γνώρισαν άξια 
λόγου τουρκική κατοχή (η σύγκριση με τους δικούς μας Επτανήσιους 
δεν θα ήταν καθόλου άστοχη) και αφετέρου διότι έζησαν ένα πολύ 
μεγάλο διάστημα υπό αυστριακή και στη συνέχεια αυστροουγγρική 
κατοχή. Αλλά και διότι επιπροσθέτως η αυστριακή γεωγραφική 
«κεφαλή» στα δεξιά του χάρτη της κεντρικής Ευρώπης χώνεται βαθιά 
μέσα σε ένα έδαφος, αυτό της Κροατίας, που κανείς δεν μπορεί να πει με 
βεβαιότητα αν είναι γερμανικό ή σλάβικο.

Στη νοτιοανατολική Αυστρία, το Γκρατς και η γύρω περιοχή δε 
διαφέρουν σε τίποτα απολύτως από τη Σλοβενία, στα βόρεια της 
Κροατίας. Αλλωστε, μια «μεγάλη Κροατία» αποκλείεται να μη συμπε
ριλαμβάνει εκτός από την Σλοβενία, και την ανατολική Αυστρία. Να 
γιατί η Γερμανία (η Αυστρία ανήκει στη «μεγάλη Γερμανία») ενδιαφέ- 
ρεται τόσο ζωηρά για την Κροατία και τη Σλοβενία, που γερμανο- 
φέρνουν καταφάνερα. Η ορεινή Σλοβενία στον (εθνολογικό) γιουγκοσ
λαβικό βορρά, αν και κοιτίδα όλων των Νότιων Σλάβων (Γιουγκοσλά- 
βων), αφού από κει ξεκίνησαν για το νότο, γερμανοφέρνει περισσότερο 
απ’ τη γειτονική Κροατία.

Οσο για το Μαυροβούνιο στο νοτιοδυτικό άκρο της πρώην Γιου
γκοσλαβίας, σέρβικο από εθνολογικής απόψεως εκατό τοις εκατό, αλλά 
ξεκομμένο απ’ την υπόλοιπη Σερβία εξαιτίας του σχεδόν απροσπέλα
στου παλιότερα διά ξηράς ορεινού όγκου που το χωρίζει απ’ τη Σερβία, 
δεν είναι παρά η έξοδος της Σερβίας στην Αδριατική. Με εμφανή την 
επίδραση των Βενετσιάνων, τούτη η φτωχή και περήφανη χώρα που 
λέγεται Μαυροβούνιο, θα δυτικοποιηθεί μ’ ένα τρόπο εντελώς ιδιό
μορφο. Αφενός γιατί οι τρομεροί Μαυροβούνιοι θα καταφέρουν να 
κρατήσουν μακριά τους Τούρκους διά παντός και αφετέρου διότι θα 
μπορέσουν να τα έχουν συνεχώς καλά με τους για αιώνες προστάτες 
τους, τους Βενετσιάνους. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως οι 
Μαυροβούνιοι είναι οι μόνοι απ’ όλους τους χριστιανούς ολόκληρης 
της γης, που θα ιδρύσουν ένα καθαρά και απροκάλυπτα θεοκρατικό 
χριστιανικό (ορθόδοξο) βασίλειο που θα ζήσει αιώνες. Και στο οποίο, 
βασιλιάς ήταν ο αρχιεπίσκοπος!
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2. 0 1  ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

1. Οι Σλαβομογγόλοι Βούλγαροι

Όταν ο Θεός έκανε τον κόσμο, κι αφού την άραξε την έβδομη ημέρα 
για να ξεκουραστεί, άρχισε να ψάχνει να βρει έναν τόπο για να 
κατοικήσει ο ίδιος προσωπικά. Κοιτάει από δω, κοιτάει από κει το 
λαμπρό δημιούργημά του που λέγεται γη, και τελικά βλέπει εκεί στο 
βάθος μια απίστευτα όμορφη και εύφορη κοιλάδα. Μπα, λέει, εγώ το 
έφτιαξα αυτό το αριστούργημα; Και πάει και στρώνεται εκεί και δεν το 
κουνάει πλέον από κει.

Έτη φωτός μετά τη δημιουργία του κόσμου από το Θεό, η κοιλάδα 
αυτή θα ονομαστεί Βουλγαρία. Τους αρέσει πολύ τους Βούλγαρους να 
διηγούνται αυτόν τον έξοχο μύθο, που περιγράφει τέλεια τον γήινο 
παράδεισο που είναι η Βουλγαρία, από απόψεως πανίδας και χλωρίδας.

Βέβαια, οι Βούλγαροι θα έρθουν σ ’ αυτόν τον παράδεισο μόλις το 679 
μ.Χ. που πέρασαν τον Δούναβη ψάχνοντας για καλύτερη πατρίδα απ’ 
αυτήν που είχαν στη νότια Ρωσία, μάλλον στην περιοχή του Βόλγα. 
Πάντως, το γεγονός πως κατάφεραν και εκτόπισαν τους λαούς που 
κατοικούσαν πριν απ’ αυτούς στην περιοχή, λέει πολλά για τη στρα
τιωτική τους επιδεξιότητα.

Όμως ακόμα πιο πολλά λέει το άλλο γεγονός, ότι πειθανάγκασαν τον 
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Πωγωνάτο όχι μόνο να τους 
επιτρέψει να κατοικήσουν στην πιο εύφορη περιοχή της επικράτειάς 
του, αλλά να πληρώνει κι από πάνω φόρο υποτελείας για να σταματή
σουν εκεί και να μην κινηθούν κατά Κωνσταντινούπολη μεριά. Οπότε, 
αντίο Βυζάντιο. Θα είχαν καταλάβει την Πόλη πριν κάνουν την 
εμφάνισή τους στην περιοχή οι Τούρκοι. Ήξερε, λοιπόν, καλά τι 
έκαμνε ο Πωγωνάτος, ο Μουσάτος όπως θα τον λέγαμε εμείς. Πλήρωσε 
κάτι τι στους Βούλγαρους, αλλά έδωσε την ευκαιρία σε μας τους 
Νεοέλληνες να παριστάνουμε τους απογόνους των Βυζαντινών, ου
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μην αλλά και των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν φυσικό σ’ έναν τέτοιο 
παραδείσιο τόπο όπως είναι η γεωγραφική περιοχή της σημερινής 
Βουλγαρίας να συνωθούνται λαοί και λαοί από την απώτατη αρχαιό
τητα μέχρι το 679 μ.Χ. Οπότε οι καταχτητές Βούλγαροι βάζουν τέρμα 
στα σούρτα φέρτα και τους πολέμους για την κυριαρχία στον τόπο όπου 
βρίσκονται τα ενδιαιτήματα του Θεού.

Στην προϊστορική αρχαιότητα, η περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας 
ήταν η καρδιά του απέραντου κράτους των Θρακών, του μεγαλύτερου 
μετά τους Ινδούς λαού της αρχαιότητας, όπως λέει ο Ηρόδοτος. Αυτός 
είναι ο λόγος που οι πολύ χοντροκέφαλοι εκ των Βουλγάρων σοβι
νιστών, που περισσεύουν και σ’ αυτή τη χώρα, λεν πως οι Βούλγαροι 
είναι κατ’ ευθείαν απόγονοι των αρχαίων Θρακών! Βλέπετε, κοτσάνες 
δε λέμε μόνο εμείς για τους προγόνους μας. Παρηγορηθείτε, λοιπόν. 
Υπάρχουν και χειρότεροι κοτσανολόγοι στη Βαλκανική.

Για να «αποδείξει» την ελληνικότητα (για να ακριβολογούμε, τη 
θρακικότητα) της Βουλγαρίας, ο κάτοικος Σερρών Στέφανος Βέργκο- 
βιτς τύπωσε και εξέδωσε τη «Βέδα Σλόβενα», ήτοι Βέδα Σλαβική. Οι 
Βέδες είναι τα ιερά κείμενα των ινδουιστών. Τώρα, πώς διάολο έγινε και 
ανακάλυψε αυτός ο καλός κύριος μια Βέδα στη Βαλκανική, είναι ένα 
μυστήριο εξίσου μυστηριώδες με τους 15.693 στίχους που έχει τούτη η 
ερζάτς Βέδα. Ακριβώς όσους και η Ιλιάδα! Τι σύμπτωση! Καλά, μιλάμε 
για μεγάλη βουλγαροσοβινιστική πλάκα!

Αλλοι, περισσότερο ηλίθιοι, είπαν πιο ηλίθια πράγματα. Είπαν, για 
παράδειγμα, πως ο Ορφέας και η σύζυγος αυτού Ευρυδίκη ήταν πρό
γονοι των Βουλγάρων! Βέβαια, ο Ορφέας ήταν Θραξ, και οι Βούλγαροι 
που ήρθαν στη περιοχή το 679 μ.Χ. ήταν φυσικό να βρουν εκεί και 
κατάλοιπα του πανάρχαιου θρακικού πολιτισμού. Όμως, διάολε, αν 
έριχναν μια έστω βιαστική ματιά στην ιστορία τους θα προσάρμοζαν 
το ψέμα στη χρονολογία 679 μ.Χ. Αν δυσκολεύονταν, θα μπορούσαν να 
συμβουλευτούν εμάς τους Νεοέλληνες, που είμαστε μανούλες στις 
ιστορικές λαθροχειρίες. Εν πάση περιπτώσει. Αν ο σοβινισμός είχε 
ίχνος λογικής δεν θα ήταν σοβινισμός, θα ήταν εθνολογία.

Πάντως, η εθνομουσικολογία λέει πως, πράγματι, μόνο στη Βουλγα
ρία σώζονται σήμερα κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα κατάλοιπα της 
μουσικής των αρχαίων Θρακών, του πιο μουσοπαθούς λαού που έζησε 
ποτέ στη γη. Για να πειστείτε δεν έχετε παρά ν’ ακούσετε εκείνο το 
εντελώς εκπληχτικό γυναικείο φωνητικό συγκρότημα που λέγεται, 
άκρως σοβινιστικά, «Βουλγάρικες Φωνές». Πρόκειται για χωριάτισσες 
που τραγουδούν μ’ έναν τρόπο, το μυστικό του οποίου ακόμα το 
ψάχνουν οι Ευρωπαίοι μουσικολόγοι. Που έπεσαν απ’ τα σύννεφα



όταν άκουσαν αυτήν την όντως ορφική (θρακική) μουσική, όπου δεν 
υπάρχουν τόνοι και ημιτόνια και ο ήχος υποδιαιρείται σε πάρα πολύ 
μικρά κλάσματα τόνου, όπως περίπου στην ινδική μουσική. Όμως, το 
μόνο που μπορεί να σημαίνει αυτό είναι πως στην εκπληχτικά εύφορη 
κοιλάδα που είναι η Βουλγαρία είναι φυσικό να διατηρούνται πιο 
εύκολα κάποια κατάλοιπα αρχαίου θρακικού πολιτισμού, που βέβαια, 
δεν είναι βουλγαρικός.

Εκτός της θρακικής μουσικής, κάποια υπολείμματα αρχαίας θρακι- 
κής γλώσσας, που είναι εντελώς νεκρή, διασώζονται ακόμα στην πιο 
παράδοξη γλώσσα που θα μπορούσε να υπάρξει, την βουλγάρικη. Που 
είναι σλάβικη κατά το λεξιλόγιο και μογγολική (συνεπώς και ολίγον 
τούρκικη) κατά τη συντακτική και γραμματική δομή. Σε τούτη την 
περίεργη σλαβοτούρκικη γλώσσα έχουν κολλήσει με την πιο μεγάλη 
άνεση πάμπολλες γνησίως ελληνικές λέξεις, αλλά και πάρα πολλές 
αλβανικές.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ακόμα πως η αλβανική γλώσσα έχει τις 
περισσότερες σωζόμενες αρχαίες θρακικές λέξεις, πράγμα που δηλώνει 
πως οι Ιλλυριοί (αρχαίοι Αλβανοί, ας τους πούμε έτσι) ήταν παρακλάδι 
του τεράστιου λαού των αρχαίων Θρακών, στους οποίους πάρα πολλά 
χρωστούν, μεταξύ άλλων και τα κυρίως ειπείν ελληνικά φύλα (Ίωνες, 
Αιολείς, Αχαιοί, Δωριείς), που μαζί με τους γηγενείς Θράκες και τους 
γηγενείς Πελασγούς κυρίως θα δημιουργήσουν αυτό που θα ονομαστεί 
ελληνικός πολιτισμός, που κατ’ ουσίαν είναι ελληνοθρακικοπελασγι- 
κός.

Οι αρχαίοι Έλληνες, την περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας την 
ονόμαζαν Θράκη, φυσικά μαζί με την υπόλοιπη, ας πούμε τη μείζονα 
Θράκη, που άρχιζε κοντά στη Θήβα και τέλειωνε κάπου στη νότια 
Ρωσία. Αργότερα οι Ρωμαίοι θα ξεχωρίσουν την περιοχή της σημερι
νής Βουλγαρίας απ’ την υπόλοιπη Θράκη και θα την ονομάσουν 
Μοισία, υιοθετώντας ένα ελληνικό όνομα που αποδιδόταν απ’ τους 
Έλληνες αορίστως στην προς βορράν της Μακεδονίας περιοχή. Όπως 
και νάναι, οι Μοισοί δεν είναι ούτε Έλληνες, ούτε Ιλλυριοί, ούτε, 
βέβαια, Βούλγαροι. Είναι Θράκες. Πιο σωστά, ένα παρακλάδι της πάρα 
πολύ μεγάλης φυλής των Θρακών. Οι Αραβες, που κι αυτοί γνώριζαν 
τούτον τον εκπληχτικό τόπο, ονόμαζαν την περιοχή της σημερινής 
Βουλγαρίας, Μπριτζανιά.

Το όνομα Βουλγαρία απαντάται εν πρώτοις στους δυτικούς χρονο
γράφους του Μεσαίωνα, που κάνουν λόγο για μια πανέμορφη περιοχή 
που λέγεται Bougrie ή Bourgarie. Οι Σλάβοι, που κατοικούσαν στην 
περιοχή πριν απ’ τους Βούλγαρους, που δεν είναι Σλάβοι αλλά Μογγό-
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λοι την καταγωγή, όπως και οι Τούρκοι, μετά την εισβολή των 
Βουλγάρων το 679 ονόμαζαν τη χώρα Μπλγκάρσκα Στράνα (Χώρα 
των Βουλγάρων). Όμως, πριν απ’ την εισβολή των Βουλγάρων, οι 
προκάτοχοι τους στην περιοχή, οι Σλάβοι, ονόμαζαν Ζαγκόριε (Ζαγό- 
ρια το λέμε εμείς) ολόκληρη την περιοχή του Αίμου ανάμεσα στο 
Δούναβη και τον Εύξεινο Πόντο. Οι Σέρβοι ειδικότερα, ονόμαζαν 
Ζαγκόριε μόνο την παραδουνάβια Βουλγαρία, με πρωτεύουσα το 
Τύρνοβο. Ωστόσο, οι Έλληνες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
τη Βόρεια Βουλγαρία την ονομάζουν Βλαχία, όπως και τη νότια 
σημερινή Ρουμανία.

Μ’ άλλα λόγια, επικρατεί πλήρης ονοματολογική σύγχυση στην πιο 
συγχυσμένη περιοχή των Βαλκανίων, τη Βουλγαρία, χώρα «μπάσταρ- 
δη» εκ γενετής. Τίποτα δε δείχνει πιο καθαρά το απόλυτο εθνολογικό 
χάος που εγκαθίσταται από αρχαιοτάτων χρόνων σ’ ολόκληρη την 
περιοχή των Βαλκανίων από την ύπαρξη αυτής της παράδοξης χώρας 
που λέγεται Βουλγαρία.

Για την ετυμολογία της λέξης ερίζουν ακόμα οι γλωσσολόγοι και οι 
εθνολόγοι, και όπως δείχνουν τα πράγματα θα ερίζουν για πάντα. Αλλοι 
λεν πως παράγεται από το όνομα του ποταμού Βόλγα (Βούλγκα τον 
έλεγαν οι παλιοί Σλάβοι της περιοχής), πράγμα που μπορεί να μην είναι 
αληθινό, είναι όμως αληθοφανές, γιατί απ’ αυτήν την περιοχή ξεκίνη
σαν οι Βούλγαροι για τα μέρη μας. Όμως άλλοι προτείνουν μια πιο 
λογική ετυμολογία ισχυριζόμενοι πως η λέξη παράγεται απ’ το τούρκι
κο (μογγόλικο) ρήμα μπουλγαμάκ, που σημαίνει ανακατώνω, αναμει
γνύω. Είναι πιο πιθανή αυτή η ετυμολογία, αφενός γιατί οι Βούλγαροι 
δεν είναι Σλάβοι (απλώς εκσλαβίστηκαν) αλλά Μογγόλοι κατά την 
καταγωγή, όπως και οι Τούρκοι, και αφετέρου διότι είναι πράγματι ένα 
μείγμα λαών: Μογγόλοι εκ καταγωγής, Σλάβοι εξαιτίας της μακρόχρο
νης ζωής τους ανάμεσα σε Σλάβους πριν ξεκινήσουν για τα Βαλκάνια 
αλλά και μετά, και Γότθοι (αρχαίοι Γερμανοί) εξαιτίας της προστασίας 
που ζήτησαν κοντά τους τα υπολείμματα του στρατού του Αττίλα, που 
δεν αποτελούνταν μόνο από Μογγόλους αλλά και από Γότθους που τον 
ακολουθούσαν για να φάνε κανένα κομμάτι ψωμί απ’ το πλιάτσικο.

Αργότερα, όταν ήρθαν στον σημερινό τους τόπο εγκατάστασης οι 
Βούλγαροι, στον βουλγάρικο αρχικό φυλετικό κορμό μπολιάστηκαν κι 
άλλοι λαοί: Νότιοι Σλάβοι, που ζούσαν ήδη στην περιοχή, υπολείμματα 
Θρακών, Αλβανοί και Έλληνες. Το καλύτερο φυλετικό δείγμα Βούλγα
ρων υπάρχει σήμερα στην περιοχή των Σκοπίων. Απ’ όλα έχει μέσα 
αυτό το δείγμα. Σκέτη ρώσικη σαλάτα. Ας μη μας διαφεύγει όμως πως 
τη ρώσικη σαλάτα οι Ευρωπαίοι την ονομάζουν μακεδονική. Οι Ρώσοι
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είναι, βέβαια, μια τρομερή φυλετική σαλάτα, αλλά οι Βαλκάνιοι, και 
κυρίως οι Βούλγαροι, δεν παν καθόλου πίσω. Διαλέξτε, λοιπόν, σαλάτα 
και βάλτε στο ελληνικό σας πιάτο όση θέλετε. Και για να γίνει πιο 
νόστιμη, περιχύστε την με «προγονική δόξα». Θα τη βρείτε στα υπόγεια 
των γραφείων των ελληνικών κομμάτων οι Έλληνες, και των βουλγά- 
ρικων κομμάτων οι Βούλγαροι.

Όσο για τους Σκοπιανούς, είναι τόσο συγχυσμένοι από φυλετικοπρο- 
γονικής απόψεως, που είπαν να απομονώσουν από τη μακεδονική 
σαλάτα που λέγαμε το συστατικό «Μακεδονία». Όσο νάναι, ένας 
ένδοξος πρόγονος σε βοηθάει να πάρεις δάνεια. Εμάς είδαν οι Σκοπια
νοί και είπαν: Αυτοί, δηλαδή, πώς συντηρούνται με δάνεια που τους 
δίνουν οι κουτόφραγκοι για να μη χαθεί ο ελληνικός σπόρος;

Είπαμε κάποτε, σκέφτονται οι Βούλγαροι, πως είμαστε Θράκες και 
δεν έπιασε. Γ ράψαμε και μια δική μας Ιλιάδα, αλλά το παραχέσαμε το 
πράμα με κείνους τους 15.693 στίχους ακριβώς. (Δηλαδή θα πείραζε αν 
είχε 15.692, έναν λιγότερο απ’ την Ιλιάδα;). Ας βάλουμε, λοιπόν, τους 
Σκοπιανούς, που τους διεκδικούμε και μεις, να λεν πως είναι, όπως και 
οι Έλληνες, Μακεδόνες, γνήσια τέκνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και 
αν με το καλό τα καταφέρουν και πείσουν τους ηλιθίους, ερχόμαστε 
εμείς οι έξυπνοι και λέμε: αφού οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες, είμαστε 
και μεις λιγάκι, δεδομένου ότι είμαστε μια εθνολογική σαλάτα τόσο 
μακεδονική, όσο και οι Μακεδόνες των Σκοπιών.

Σημειώστε πως «γνήσιοι» Βούλγαροι, δηλαδή ευρισκόμενοι φυλετικά 
πιο κοντά στους μετανάστες του 679, ζουν σήμερα μόνο στην ανατολική 
Βουλγαρία. Είναι οι Σούργατσοι και οι Γκαγκαούζοι. Όσο προχωρούμε 
προς τον βουλγαρικό νότο, τόσο «σκοπιανίζει» το πράγμα. Δηλαδή 
γίνεται μπάχαλο από φυλετικής απόψεως. Εκεί να δεις «μακεδονική 
σαλάτα». Η πιο γνήσια που μπορεί να υπάρξει. Και μην απορείτε που η 
Δημοκρατία των Σκοπιών ανήκε στη Γιουγκοσλαβία, ενώ η εθνολογική 
της θέση είναι μάλλον στη Βουλγαρία, πράγμα που το ξέρουν και οι 
Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Αλλωστε, μάλλον σύντομα, τα Σκόπια θα 
είναι επαρχία της Βουλγαρίας, όπως δείχνουν τα πράγματα.

Τώρα ξέρετε γιατί χαϊδεύουν τόσο πολύ τους Σκοπιανούς οι Ευρω
παίοι. Τους Βούλγαρους χαϊδεύουν κατ’ ουσίαν. Μόνο εμείς τα χαϊβά
νια (μετάφραση απ’ τα τουρκικά: ζώα) δεν πήραμε μυρουδιά τι ετοιμά
ζουν εκεί πέρα οι Ευρωπαίοι, και κυρίως οι Γερμανοί, με τη μείζονα 
Βουλγαρία, που θα μπορούσε να είναι και μείζων Τουρκία, αφού οι δυο 
λαοί είναι φυλετικά συγγενείς, πράγμα που εξηγεί θαυμάσια το γεγονός 
πως η σημερινή βουλγαρική κυβέρνηση δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να 
στηρίζεται στην ισχυρή τουρκική μειονότητα. Που αν δεν ήταν μου
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σουλμάνοι, δεν θα διέφεραν σε τίποτα απολύτως απ’ τους Βούλγαρους, 
που είναι ορθόδοξοι.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο 
του 1877-78, 150.000 μουσουλμάνοι Βούλγαροι (ας τους πούμε Τούρ
κους) πήραν δρόμο, διά τον φόβον των Ρώσων, και εγκαταστάθηκαν 
σαν πρόσφυγες στην Ανατολική Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και 
την Προύσα. Λέγονται Μοχατζίρ και δεν ξέχασαν ακόμα την πατρίδα 
τους τη Βουλγαρία. Σήμερα λειτουργούν σαν σύνδεσμος ανάμεσα στους 
μουσουλμάνους της Βουλγαρίας (τους λέμε Τούρκους, αλλά Τούρκοι, 
δηλαδή Μογγόλοι είναι και οι χριστιανοί Βούλγαροι) και τους Τούρ
κους της Τουρκίας. Τα τουρκοβουλγαρικά πράγματα είναι πάρα πολύ 
μπερδεμένα. Και, βέβαια, δεν μπερδεύτηκαν πρόσφατα. Είναι μπερδε
μένα απ’ την εποχή του Αττίλα.

Ασε που στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου οι Βούλγαροι 
διακήρυσσαν πως είναι στενοί συγγενείς και των συμμάχων Ούγγρων 
και των συμμάχων Τούρκων. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι μπερδεμένοι 
φυλετικά που ’ναι, θα μπορούσαν να βρουν ξαδέρφια παντού. Φυσικά, 
και στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως οι Βυζαντινοί 
ονόμαζαν Τούρκους, τόσο τους Ούγγρους όσο και τους Βούλγαρους.

Και κάτι πολύ σημαντικό για μας. Η τεράστια ελληνική παροικία που 
ζούσε κάποτε στη Βουλγαρία, κυρίως στη Βάρνα και τη Φιλιππούπολη 
(ελληνική πόλη ονόμαζαν οι ίδιοι οι Βούλγαροι τη Φιλιππούπολη) ούτε 
εκδιώχτηκαν, ούτε εξοντώθηκαν. Απλώς, ανταλλάχτηκαν νομιμότατα 
το 1919 βάσει της συμβάσεως του Νεϊγύ: Μεταφέρθηκαν στη Βουλγα
ρία 88.800 Βούλγαροι της ελληνικής Μακεδονίας, και στην Ελλάδα 
48.900 Έλληνες της Βουλγαρίας.

2. Οι μεταμορφώσεις των Βουλγάρων

Κανείς σλαβολόγος δεν μπορεί να πει πότε εγκαταστάθηκαν οριστικά 
οι Σλάβοι στα Βαλκάνια. Πάντως είναι βέβαιο πως τον 3ο αιώνα, επί 
Γαλερίου, έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους τα πρώτα σλαβικά φύλα 
στη γειτονιά μας. Είναι οι Κάρπες, που έδωσαν το όνομά τους στα 
Καρπάθια όρη, που είναι το μεγαλύτερο βουνό της Κεντρικής Ευρώπης 
και αποτελεί το φυσικό σύνορο της Τσεχοσλοβακίας με την Πολωνία.
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Στα Καρπάθια πρέπει να κατέφυγαν οι πρώτοι Σλάβοι που κινήθηκαν 
προς Δυσμάς, κι εκεί πρέπει να συνάντησαν για πρώτη φορά τα 
γερμανικά φύλα για να σμίξουν μαζί τους και να προκόψουν έτσι οι 
Τσεχοσλοβάκοι, οι Κροάτες και οι Σλοβένιοι. Μακρινοί πρόγονοι 
όλων αυτών, αλλά και τον Σέρβων λίγο νοτιότερα, που είναι πιο 
«καθαροί» Σλάβοι, φαίνεται πως ήταν οι Κάρπες. Που ήταν ένας λαός 
ειρηνικός και φιλήσυχος. Τόσο που αν δεν εμφανίζονταν στη γειτονιά 
τους οι Βούλγαροι πολύ αργότερα, το 679, δεν θα ζωήρευαν ίσως ποτέ. 
Και οι νοτιότεροι απ’ αυτούς μάλλον θα αφομοιώνονταν ήσυχα και 
καλά από τους Έλληνες.

Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου Ιουστίνος Α' (518-527) και ο σπου
δαίος ανεψιός του, ο Ιουστινιανός Α' (527-565), κατάγονταν από τη 
Βόρεια Μακεδονία. Έτσι έλεγαν τότε τη Βουλγαρία (συνεπώς και τα 
Σκόπια), σε μια εποχή όμως που δεν υπήρχαν ούτε Βούλγαροι ούτε 
Σκοπιανοί στην περιοχή. Γιατί αν υπήρχαν δεν θα μας έσωζε τίποτα 
σήμερα απ’ τους Σκοπιανούς «Μακεδόνες». Πάντως υπήρχαν ήδη 
Σλάβοι εκεί γύρω από τον δεύτερο ή τρίτο κιόλας αιώνα. Μάλιστα, 
επί Μάρκου Αυρηλίου είχαν προωθηθεί πολύ προς Νότον. Είχαν 
φτάσει μέχρι την Πελοπόννησο.

Αργότερα οι Σλάβοι θα διεισδύσουν τόσο αθόρυβα στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία και τόσο εύκολα θα αφομοιωθούν με τους άλλους λαούς 
που κατοικούσαν στα εδάφη της, που δεν θα αργήσουν να προμηθεύ
σουν στο Βυζάντιο ακόμα και αυτοκράτορες. Είναι πάρα πολύ πιθανό ο 
Ιουστίνος και ο Ιουστινιανός να ήταν Κάρπες, δηλαδή Σλάβοι.

Και για να μη βάλουν πάλι τις φωνές οι εγχώριοι αγραμματοσοβι- 
νιστές, είμαι υποχρεωμένος να διευκρινίσω πως με τον Ιουστινιανό 
κλείνει η λεγάμενη πρωτοβυζαντινή περίοδος. Πράγμα που σημαίνει 
πως ο διά της ελληνικής γλώσσης εξελληνισμός του Βυζαντίου θα 
αρχίσει αμέσως μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή τότε που αρχίζει η 
κυρίως ειπείν βυζαντινή ιστορία. (Η πρωτοβυζαντινή περίοδος είναι 
μεταβατική απ’ τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Και από ιστορικής απόψεως 
ανήκει τόσο στη Ρώμη όσο και στο Βυζάντιο. Όταν ήρθαν οι Σλάβοι 
στη Βαλκανική τον 2ο ή τον 3ο αιώνα δεν υπήρχε ακόμα Βυζάντιο).

Η έλευση των Μογγόλων Βουλγάρων στην περιοχή το 676, θα 
κινητοποιήσει τους πάντες, Σλάβους και Βυζαντινούς. Κανείς δεν τους 
περίμενε αυτούς τους μουσαφιρέους, που θα γίνουν καρφί στο μάτι των 
Βυζαντινών. Σημειώστε πως σαν Βυζαντινούς λογαριάζουν οι ιστορικοί 
και τους Σλάβους της Βαλκανικής, που αποτελούν σημαντικό μέρος του 
συνόλου των λαοτήτων που κατοικούσαν στα εδάφη της πολυεθνικής 
αυτοκρατορίας, παρόλο που οι Σέρβοι ειδικά συχνά θα πολεμήσουν
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τους Βυζαντινούς, με τους οποίους ωστόσο διατηρούν πάντα αμφιθυμι- 
κές σχέσεις. Όμως, οι Βούλγαροι δεν θα έχουν ποτέ καλές σχέσεις με 
τους Βυζαντινούς και διαρκώς θα βρίσκονται μαζί τους είτε σε εμπόλε
μη κατάσταση είτε σε περιστασιακές συμμαχικές σχέσεις. Ο Βασίλειος 
Βουλγαροκτόνος μπορεί μεν να κέρδισε την προσωνυμία του χάρη στην 
σφαγή του τρομερού εχθρού, μπορεί δηλαδή να λιάνισε τους Βούλγα
ρους, ωστόσο δεν τους διέλυσε. Είναι εκπληχτική η ικανότητα αυτού 
του λαού να επιβιώνει.

Θα ήταν αδύνατο να ενσωματωθούν στο Βυζάντιο οι Βούλγαροι γιατί 
η κοινωνική τους συγκρότηση ήταν εντελώς διαφορετική απ’ αυτή των 
ινδοευρωπαϊκών λαών της ευρωπαϊκής μεριάς της Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας. Όντας εκ καταγωγής Μογγόλοι, που βέβαια δεν είναι Ινδοευ- 
ρωπαίοι, διατηρούσαν τα ασιατικά ήθη. Για παράδειγμα, δεν είχαν ποτέ 
γεροντοκρατία (όπως και οι Σουλιώτες) και ηγέτες γίνονταν όχι οι 
αρχαιότεροι, αλλά οι ικανότεροι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζένγκις 
Χαν, ο κοινός πρόγονος των Τούρκων, των Βουλγάρων, των Ούγγρων 
και των Φιλλανδών, δηλαδή των μογγολικής καταγωγής λαοτήτων της 
Ευρώπης, έγινε Χαν, δηλαδή αρχηγός των Μογγόλων όπως δηλώνει 
αυτή η λέξη, μόλις σε ηλικία 13 ετών.

Κι ακόμα, ποτέ στη Βουλγαρία δε στέριωσε η βεντέτα (η αυτοδικία). 
Η βουλγαρική κοινωνία ήταν πάντα αυστηρά πειθαρχημένη. Οι Βούλ
γαροι και σήμερα όπως πάντα αγαπούν πολύ την πειθαρχία. Ίσως αυτός 
είναι ο λόγος που ονομάστηκαν «Πρώσσοι των Βαλκανίων». Σαν πολύ 
πειθαρχημένος λαός που είναι, οι Βούλγαροι υποτάσσονται ευκολότερα 
στους απόλυτους μονάρχες. Πράγμα που εξηγεί ίσως και το στέριωμα 
του φασισμού στη Βουλγαρία, όπως άλλωστε και στη Γερμανία. Της 
οποίας ήταν πάντα δορυφόρος. Ας μην ξεχνάμε πως όλα τα σχέδια των 
κεντροευρωπαίων για τα Βαλκάνια διεκπεραιώνονται συνήθως διά της 
Βουλγαρίας. Που είναι το μάτι και το χέρι της κεντρικής Ευρώπης στη 
Χερσόνησο του Αίμου.

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ οι Ευρωπαίοι 
για τα Σκόπια, που είναι Βουλγαρία και όχι Γιουγκοσλαβία, κατά βάσιν 
και κατ’ ουσίαν; Το ότι τα Σκόπια είναι Βουλγαρία και όχι Γιουγκοσ
λαβία το ξέρει και η Σερβία. Η οποία δεν πολυενδιαφέρετάι για τούτο 
το μικρό γειτονικό της κράτος, πράγμα που φαντάζει ακόμα πιο 
παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς πως για όλα τα άλλα ομόσπονδα κράτη 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας έχυσε αίμα η Σερβία. Αλλωστε, ο «προ
αιώνιος εχθρός» της Βουλγαρίας δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Σερβία. 
Παρά ταύτα, η Σερβία σιωπά εύγλωττα στο θέμα των Σκοπιών. Που 
σημαίνει πως ευχαρίστως θα απαλλασσόταν απ’ την βουλγάρικη

34



«πέμπτη φάλαγγα» που της κόλλησε στην κοιλιά η ιστορική συγκυρία.
Ο Βυζαντινός χρονογράφος Προκόπιος σημειώνει τέσσερις μεταγε

νέστερες της αρχικής εγκατάστασής τους διεισδύσεις Σλάβων στην 
περιοχή της αυτοκρατορίας, το 546, 548, 550 και 551. Σίγουρα, δεν είναι 
οι μόνες και οπωσδήποτε δεν είναι οι πρώτες. Αναφέραμε ήδη πως η 
κάθοδος των Σλάβων στα Βαλκάνια άρχισε είτε τον δεύτερο είτε τον 
τρίτο αιώνα. Ενώ ο Προκόπιος κάνει λόγο μόνο για το δεύτερο μισό του 
έκτου αιώνα. Μ’ άλλα λόγια, η αργή και σταδιακή διείσδυση των 
Σλάβων στα Βαλκάνια κράτησε τέσσερις αιώνες. Όμως, ούτε οι Βούλ
γαροι ήρθαν μια και έξω. Το 679 είναι η χρονιά της πρώτης και 
μαζικότερης εισβολής μογγολικών φύλων στα Βαλκανική, υπό τον 
Ασπάρουχ, που θεωρείται ο δημιουργός του βουλγαρικού κράτους. 
Ακολούθησαν κι άλλες διεισδύσεις μογγολικών φύλων στην ίδια 
περιοχή. Τον 10ο και 11ο αιώνα, για παράδειγμα, εισβάλλουν αντιστοί- 
χως οι Μογγόλοι Πετσενέγοι και Κουμάνοι.

Κατά τους Τούρκους εθνολόγους, οι Πομάκοι δεν είναι παρά απόγο
νοι των Κουμάνων που αρνήθηκαν να εκχριστιανιστούν, όπως οι άλλοι 
Μογγόλοι της Βουλγαρίας, και τελικά εξισλαμίστηκαν. Κατά μία άλλη 
άποψη οι μυστηριώδεις Πομάκοι είναι απόγονοι της αρχαίας θρακικής 
φυλής των Αγριάνων. Έτσι ίσως εξηγείται το άγριο μίσος των φανατι
κών μουσουλμάνων Πομάκων κατά των χριστιανών Βουλγάρων. (Ση
μειώστε πως οι Πομάκοι της ελληνικής Θράκης είναι μέρος μόνο των 
Πομάκων της Βουλγαρίας).

Το όνομα Πομάκος προέρχεται από το βουλγαρικό ρήμα πομάγκαμ, 
που σημαίνει βοηθώ. Τους είπαν έτσι γιατί πάντα βοηθούσαν τους 
Τούρκους. Προς τους οποίους, λόγω θρησκείας, ένιωθαν «συγγενείς». 
Αλλωστε, κατά την επανάσταση του 1876, τότε που οι Βούλγαροι 
ξεσηκώθηκαν για τα καλά κατά των Τούρκων καταχτητών, οι Πομάκοι 
όχι μόνο πέρασαν ανοιχτά με τη μεριά των Τούρκων, αλλά ήταν αυτοί 
που κυρίως πετσόκοψαν τους Βούλγαρους επαναστάτες.

Όσο για μας τους Έλληνες, για πρώτη φορά μπερδευτήκαμε εντελώς, 
μα εντελώς όσον αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στους Βουλγά
ρους, τότε, με την επανάσταση του 1876, που δεν ξέραμε ποιον απ’ τους 
δυο «προαιώνιους εχθρούς» μας έπρεπε να υποστηρίξουμε στον αγώνα 
του κατά του άλλου. Η μισή Ελλάδα βρισκόταν ακόμα υπό τουρκική 
κατοχή, κι αυτό δεν επέτρεπε στους Έλληνες να βοηθήσουν τους 
Τούρκους να συντρίψουν τους Βούλγαρους, όπως πολύ θα το ήθελαν. 
Τελικά, η ουδετερότητά μας απέβη προς όφελος των Βουλγάρων, αφού 
τους βοήθησε να φτιάξουν το μετατουρκικό κράτος τους το 1878. Το 
βουλγάρικο Κομιτάτο (τα μέλη του λέγονται κομιτατζήδες), κέρδισε το
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παιχνίδι με τους Τούρκους αλλά παραλίγο να το κέρδιζε και με τους 
Έλληνες στη Μακεδονία, τότε που το κομιτάτο βαρούσε προς δυο 
μεριές ταυτόχρονα. Προς τη μεριά των Τούρκων καταχτητών και προς 
τη μεριά των Ελλήνων της Μακεδονίας. Το κομιτάτο κάνει ό,τι μπορεί 
για να εξαφανίσει ή να εκβουλγαρίσει τους Έλληνες Μακεδόνες, αλλά 
χωρίς μεγάλη επιτυχία.

Στις αρχές του 14ου αιώνα εισβάλλει στη Βουλγαρία η περίφημη 
μογγολική Χρυσή Ορδή (Αλντίν Ορντού) υπό τον χάνο Νογάι. Και το 
1361,92 χρόνια πριν από την άλωση της Πόλης, αρχίζει η εισβολή των 
Τούρκων, που είναι κι αυτοί Μογγόλοι την καταγωγή, στη Βουλγαρία. 
Δε βρίσκουν καθόλου αντιφατικό να υποτάξουν τους ομοφύλους τους 
Μογγόλους, τους Βούλγαρους. Και μάλιστα το κάνουν σχετικά εύκολα 
ένεκα φυλετικής συγγένειας. (Πάντα οι συγγενείς σε λιανίζουν ευκο
λότερα όταν το αποφασίσουν). Όμως, πριν απ’ την τουρκική κατάχτηση 
χιλιάδες αδέσποτοι Τάταροι, δηλαδή πάλι Μογγόλοι, εγκαθίστανται 
χωρίς μεγάλο κόπο στη Βουλγαρία. Μύλος. Αυτή η χώρα πάντα είλκυε 
του Μογγόλους, και τους μεμονωμένους και τις ορδές.

Θέλω να πω πως, η σημερινή φιλία της Τουρκίας με την Βουλγαρία 
έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Κι ότι πρέπει να αναμένεται βάθεμα και 
πλάτεμα αυτής της παλιάς φιλίας, τώρα που οι παλιοί σοβινισμοί 
ξαναζεσταίνονται στο φούρνο της ιστορίας ενώ νέοι ψήνονται. Ας 
είναι καλά η ανθρώπινη βλακεία, που δεν εξαντλείται ποτέ, κι από 
σοβινισμούς άλλο τίποτα σ’ αυτόν τον ηλίθιο κόσμο.

Ο Βούλγαροι είναι εκσλαβισμένοι Μογγόλοι, το ξαναλέμε. Και 
χριστιανοί. Οι Τούρκοι είναι μισοεξευρωπαϊσμένοι Μογγόλοι. Και 
μουσουλμάνοι. Οι μεν αισθάνονται για τους δε αν όχι πρώτα, τουλά
χιστον δεύτερα ξαδέρφια. Αυτές οι μακρινές ου μην αλλά και κωμικές 
συγγένειες είναι που καταστρέφουν τους λαούς. Όπως εμάς, που ήδη 
μας έφαγε η «συγγένεια» με τους αρχαίους Έλληνες. Σειρά για την 
καταστροφή έχουν τώρα οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι, εφόσον, βέβαια, 
συνεχίσουν να ψαχουλεύουν, και μαζί και κατά μόνας, την «προγονική» 
ιστορία του Αττίλα, του Τζένγκις Χαν και του Ταμερλάνου, των τριών 
διαπρεπέστερων Μογγόλων καταχτητών, κατά σειράν εμφανίσεως στην 
ιστορία.

Σημειώστε πως ο Αττίλας, που επισκέφτηκε πριν από λίγα χρόνια 
την Κύπρο ήταν «μαϊμού». Όμως, ο επόμενος ερζάτς Ταμερλάνος 
ενδέχεται να είναι λιοντάρι. Οπότε, κλάψτα Χαράλαμπε. Κάτι, λοι
πόν, ήξερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που άρχισε να κλαίει από 
τώρα μπροστά στις κάμερες της τηλεοράσεως, ώστε να μην πουν οι 
επιγενόμενοι πως δεν έκλαψε έγκαιρα. Εντελώς μελό έγινε η ελληνική
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ιστορία. Γέφυρα των Στεναγμών έγινε η Ελλάδα. Αι Δύο Ορφαναί, η 
ελληνική μωρία και η ελληνική αμάθεια, έπιασε η μία το χεράκι της 
άλλης, και πήγαν περίπατο στην Ευρώπη για να κλάψουν ντουέτο για 
ένα όνομα. Ας έκλαιγαν τουλάχιστον για τον πεθαμένο κι όχι για το 
όνομα του πεθαμένου. Δε βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς, τρεις περδικούλες 
κάθονταν και λέγαν παραμύθια. Περί ενδόξων προγόνων. Περί ελεεινών 
απογόνων, ουδείς λόγος.

Μετά την κατάχτηση της Βουλγαρίας από τους Τούρκους αρχίζει μια 
συστηματική προσπάθεια εκτουρκισμού της χώρας, πράγμα που οι 
Τούρκοι δεν το επεχείρησαν αλλού, γιατί δε συνάντησαν αλλού 
«συγγενείς». Κι έτσι, με την τουρκική κατάχτηση, τα πράγματα στρι
μώχνονται ολοένα και περισσότερο και οι «γνήσιοι» Βούλγαροι, που 
ανακαλύπτουν τη γνησιότητά τους μέσα απ’ την τούρκικη κατοχή, 
αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως είναι πρώτα Βούλγαροι κι ύστερα 
Μογγόλοι συγγενείς του καταχτητή. Έτσι συμβαίνει πάντα με τους 
καταχτημένους. Έτσι συνέβη και με μας εδώ. Που, αν δεν μας είχαν 
καταχτήσει οι Τούρκοι, που αν δεν μας είχαν καταχτήσει ούτε οι 
Φράγκοι στην περίπτωση που δεν είχαν προλάβει να μας καταχτήσουν 
οι Τούρκοι, δεν θα είχαμε ιδέα πως είμαστε Έλληνες. Το πολύ πολύ να 
νομίζαμε πως είμαστε Βυζαντινοί. Βέβαια, και τώρα το νομίζουμε, αλλά 
ταυτόχρονα νομίζουμε πως είμαστε και Έλληνες επιπροσθέτως. Πιο 
σωστά, Έλληνες περασμένοι από βυζαντινό σουρωτήρι. Δηλαδή, όχι 
ακριβώς Έλληνες, αλλά Ελληνοχριστιανοί. Σ’ αυτή την σύνθετη λέξη, 
το πρώτο συνθετικό έρχεται από την ελληνική αρχαιότητα και το 
δεύτερο από το χριστιανικό Βυζάντιο, που δεν ήταν ακριβώς ελληνικό 
για τον απλό λόγο πως ήταν πολυεθνικό και είχε μέσα του ένα σωρό 
διαφορετικούς και ποικίλους πολιτισμούς, που όλους τους ένωνε και 
τους ομογενοποιούσε βυζαντινά, προσοχή, βυζαντινά, η ελληνική 
γλώσσα.

Το 1730, μια πολυάριθμη ομάδα 22.000 «γνησίων» Βουλγάρων που 
αρνείται να εκτουρκιστεί, φεύγει και πάει στη πάντα φιλόξενη Ρουμα
νία, που απολαύει ειδικών προνομίων από την Πύλη. Σήμερα αυτοί οι 
Βούλγαροι ζουν ακόμα εκεί ως μειονότητα. Απ’ το 1829 μέχρι το 1834, 
45.000 Τούρκοι εγκαθίστανται επισήμως απ’ τον σουλτάνο στη Βουλγα
ρία. Πολλοί απ’ αυτούς θα εκχριστιανισθούν αργότερα, απ’ το φόβο πως 
θα τους απομονώσουν οι Βούλγαροι. Το ίδιο θα συμβεί και σε μας εδώ. 
Πάμπολλοι Τούρκοι θα εκχριστιανιστούν και διά της Θείας Χάριτος θα 
γίνουν γνήσιοι Έλληνες κι αυτοί. (Αχ, αυτή η γνησιότητα, πόσο καλά 
εξαργυρώνεται στο δημόσιο ταμείο! Όλα τα γνήσια είναι ακριβότερα).

Στο βουλγαρικό Βορρά κατοικούν και Βλάχοι. Που όμως δεν έχουν
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καμιά σχέση με τους δικούς μας Βλάχους, τους εντελώς εξελληνισμέ
νους, που βρίσκονται στον τόπο μας από αιώνες πολλούς. Οι Βλάχοι 
της Βουλγαρίας είναι Ρουμάνοι. Οταν έφυγαν από τη Ρουμανία τον 18ο 
αιώνα, για να γλυτώσουν απ’ το λεπίδι των αρχόντων, η χώρα δε 
λεγόταν ακόμα έτσι, λεγόταν Βλαχία στο βορειοανατολικό τμήμα της 
και Μολδαβία στο νοτιοδυτικό: Μολδοβλαχία.

3. Όταν οι Βούλγαροι ήταν Τούρκοι

Όσοι Μ ογγόλοι κινήθηκαν προς τη Δύση, εκπολιτίστηκαν πιο 
γρήγορα και μπήκαν στην ιστορία πιο νωρίς. Απλή απόδειξη οι 
Ούγγροι και οι Φιλλανδοί. Αλλά και οι Βούλγαροι, που όπως οι άλλοι 
δυο λαοί ανήκουν στους δυτικούς θύννους. Ενώ οι Τούρκοι, που 
ανήκουν στους ανατολικούς θύννους, έμειναν πίσω από πολιτιστικής 
απόψεως. Όταν κανείς κολλήσει στην Ανατολή, μένει κατ’ ανάγκην 
πίσω.

Οι Τούρκοι εμφανίζονται στη γειτονιά μας τον 9ο αιώνα, δυο αιώνες 
μετά τους Βούλγαρους. Οι οποίοι, όπως ξέρουμε, εγκαθίστανται στη 
σημερινή τους πατρίδα τον 7ο αιώνα, συγκεκριμένα το 679. Οι Ογούζοι 
Τούρκοι, αυτή την εποχή, βρίσκονται ακόμα στην κεντρική Ασία, και 
μόλις τον 11ο αιώνα, αρχίζοντας απ’ τον 9ο, θα ολοκληρώσουν την 
εγκατάστασή τους στην περιοχή της Περσίας ως Σελτζούκοι Τούρκοι. 
Απ’ τους οποίους θα προέλθουν οι Οθωμανοί Τούρκοι. Που θα εγκα
τασταθούν στη Μικρά Ασία διεισδύοντας εκεί αργά, και ειρηνικά κατά 
το μάλλον και ήττον, κατ’ αρχήν ως Σελτζούκοι κι αυτοί. Στραβόξυλα 
οι Οθωμανοί Τούρκοι (που, για να περιγράφουμε σχηματικά τη γενε
αλογική αλυσίδα, προέρχονται απ’ τους Σελτζούκους Τούρκους, που 
προέρχονται απ’ τους Ογούζους Τούρκους, που προέρχονται απ’ τους 
θύννους, που προέρχονται απ' τους Μογγόλους, ενώ όλοι μαζί προ
έρχονται απ’ τους Τουρανούς) θα γίνουν πολύ αργότερα και μάλλον 
τυχαία, όταν διαπιστώσουν πόσο εύκολη λεία είναι το Βυζάντιο εκεί 
παραδίπλα, αλλά όχι και η Κωνσταντινούπολη. Σημειώστε πως, μέχρι 
την εμφάνιση στην περιοχή της Μικράς Ασίας πρώτα των Σελτζούκων 
και στη συνέχεια των Οθωμανών Τούρκων, η καρδιά της Βυζαντινής
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Αυτοκρατορίας βρισκόταν στη Μικρά Ασία. Που μετατοπίζεται ανα
γκαστικά προς την περιοχή της Ελλάδας από τον 13ο αιώνα.

Εντελώς διαφορετική τακτική διείσδυσης θα εφαρμόσουν οι δυτικοί 
θύννοι, που αργότερα θα διαπρέψουν υπό τον Αττίλα (435-452) σε μια 
εποχή που οι Βούλγαροι βρίσκονταν ακόμα στην περί την Αζοφική 
θάλασσα και τον Ντον περιοχή της νότιας Ρωσίας, απ’ όπου ξεκίνησαν 
τόσο ο Αττίλας και οι δυτικοί θύννοι για τη Δύση, όσο και οι 
ανατολικοί θύννοι (Τούρκοι, Αζέροι κ.λπ.) από λιγάκι πιο πάνω, για 
την περιοχή της Περσίας αρχικά και της Μικράς Ασίας στη συνέχεια. 
Από την ίδια εκτεταμένη περιοχή όπου αρχικά ήταν εγκαταστημένοι οι 
θύννοι πριν χωριστούν σε δυτικούς και ανατολικούς, ξεκίνησαν και οι 
Βούλγαροι, που ήταν κι αυτοί θύννοι. Η κάθε μια απ’ αυτές τις τρεις 
μετακινήσεις Μογγόλων θύννων (των δυτικών, των ανατολικών και 
των Βουλγάρων, που δύσκολα θα τους χαρακτηρίζαμε δυτικούς ή 
ανατολικούς θύννους, αν και συνήθως η εθνολογία τους αντιμετωπίζει 
σαν δυτικούς) θα γίνουν σε διαφορετικούς αιώνες. Ωστόσο, όλοι αυτοί 
οι μογγολικής καταγωγής λαοί, που είχαν προωθηθεί πολύ προς τη 
Δύση, ξεκινώντας κάποτε απ’ την κοινή αφετηρία τους στη σημερινή 
Μογγολία, λέγονταν θύννοι. Αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός αφορά 
σήμερα κυρίως τις ορδές του Αττίλα. (Οι Γερμανοί, που κάποτε τους 
χαρακτηρίζαμε μεταφορικά θύννους, ουδεμία σχέση έχουν με τους 
κυρίως ειπείν θύννους). Ενώ όλοι μαζί οι Μογγόλοι, δυτικοί και 
ανατολικοί, προωθημένοι προς τη Δύση ή όχι, λέγονται και Τουρανοί 
(ή τουρανικοί λαοί).

Κατ’ άλλους, όλοι γενικώς οι Μογγόλοι δεν πρέπει να λέγονται 
Τουρανοί, όπως επεκράτησε στην εθνολογία και την ανθρωπολογία, 
αλλά Τούρκοι γενικώς και αορίστως. Όμως Τούρκοι ειδικά και οριστι
κά θα ονομαστούν τελικά μόνο οι Σελτζούκοι και το παρακλάδι τους, οι 
Οθωμανοί Τούρκοι. Ωστόσο, κάπου κάπου το όνομα Τούρκοι εξακο
λουθεί να αποδίδεται από τους εθνολόγους και σε έναν πάρα πολύ 
μεγαλύτερο απ’ τους κυρίως ειπείν Τούρκους λαό, πού σήμερα κατοικεί 
σ ’ ολόκληρη την κεντρική Ασία. Αλλα παρακλάδια του ίδιου τουρανι- 
κού ή μογγολικού ή τουρκικού αν προτιμάτε λαού, όπως οι Ούγγροι και 
οι Φιλλανδοί, εξευρωπαΐστηκαν και μπλέχτηκαν τόσο πολύ με μη 
μογγολικά φύλα, που μόνο η δική τους παραλλαγή του σοβινισμού 
τους κάνει κι αυτούς υπερήφανους για τον πρόγονο Αττίλα.

Οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, όμως, ουδεμία άλλη σχέση έχουν με 
τον Αττίλα, εκτός της κοινής μογγολικής καταγωγής. Αλλωστε, η 
ιστορία του Αττίλα ανήκει στην ιστορία της Δύσης, ενώ η ιστορία 
του Τζένγκις Χαν και του Ταμερλάνου, των άλλων δύο μεγάλων
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Μογγόλων καταχτητών, ανήκει στην ιστορία της Ανατολής. Αλλά όχι 
και στην ιστορία των Βούλγαρων και των Τούρκων. Γιατί ο Τζένγκις 
Χαν καθώς και ο Ταμερλάνος αφενός είναι πολύ μεταγενέστεροι απ’ την 
εμφάνιση των Τούρκων και των Βουλγάρων στην ιστορία, και αφετέρου 
υπήρξαν σφοδροί πολέμιοι των Τούρκων, που ήταν κοντά τους. Όχι 
όμως και των Βουλγάρων, που ήταν μακριά τους. Οι Βούλγαροι το 679 
περνούν απ’ την ιστορία της Ανατολής, όπου ανήκουν ο Τζένγκις Χαν 
και ο Ταμερλάνος, στην ιστορία της Δύσης, πολύ πιο αποφασιστικά απ’ 
όσο περάσαμε εμείς οι Έλληνες, παρόλο που ανήκουμε στη Δύση από 
γεωγραφικής, όχι όμως και πολιτιστικής απόψεως. Όντας οι Βούλγαροι 
κοντινοί γείτονες των Κεντροευρωπαίων δέχτηκαν από πολύ νωρίς την 
επίδραση της Ευρώπης, όπως μαρτυράει η πάρα πολύ αναπτυγμένη στη 
Βουλγαρία επιστημονική σκέψη, αλλά και η έξοχη βουλγάρικη τέχνη, 
κυρίως η μουσική και η ζωγραφική, για τις οποίες, λόγω προκαταλήψε
ων, ελάχιστα γνωρίζουμε εμείς εδώ.

Το γεγονός πως μια πάρα πολύ πλούσια γεωργική χώρα σαν τη 
Βουλγαρία έμεινε τελικά πιο πίσω απ’ την γειτονική της Κεντρική 
Ευρώπη, δεν οφείλεται μόνο στο κομμουνιστικό καθεστώς, οφείλεται 
κυρίως στα ολοζώντανα μέχρι το 1940 κατάλοιπα μιας πανίσχυρης 
φεουδαρχίας, πολύ πιο ισχυρής απ’ αυτήν των Γιούνκερς της Πρωσ- 
σίας. Που, όπως τα κατάλοιπα της φεουδαρχίας στην Πρωσσία και την 
Ισπανία, θα ευνοήσουν τα μάλα την εγκαθίδρυση του φασισμού στον 
μεσοπόλεμο. Κι αν απορείτε πώς γίνεται και παραμένει φτωχή μια 
πλούσια γεωργική χώρα, είναι γιατί δεν παίρνετε υπ’ όψιν πως τα τανκς, 
τα κανόνια, τα αεροπλάνα, αλλά και τα αυτοκίνητα, οι τηλεοράσεις, οι 
ηλεκτρικές κουζίνες, τα ηλεκτρικά μπρίκια και ένα σωρό τέτοια 
τσιμπράκαλα, αφενός δεν είναι γεωργικά προϊόντα, και αφετέρου για 
να τα αγοράσει ο «πρωτογενής παραγωγός» απ’ αυτούς που τα φτιά
χνουν πρέπει να δώσει το φαΐ του, τον πλούτο που παράγει η γη του, και 
να μείνει ίσως νηστικός. Και η Κούβα είναι ζάπλουτη από φυσικής 
απόψεως. Αλλά ο Κάστρο έλεγε πως για να αγοράσεις ένα μόνο τανκ 
πρέπει να δώσεις χίλια τσουβάλια ζάχαρη (και συ να πίνεις πικρό τον 
καφέ της σοσιαλιστικής παρηγοριάς).

Η αρχική συσσώρευση του κεφαλαίου μπορεί να στηρίζεται στη 
γεωπρόσοδο (στα κέρδη απ’ την εκμετάλλευση της γης), όμως αν το 
κεφάλαιο δεν αυτονομηθεί απ’ τη γεωπρόσοδο και συνεπώς απ’ τη γη, 
όπου έχουν τη ρίζα τους τα πάντα και όχι μόνο τα φυτά, καπιταλισμός, 
αναπτυγμένος και υπανάπτυκτος, είναι αδύνατο να υπάρξει και το 
κοινωνικό καθεστώς παραμένει αναχρονιστικά καθηλωμένο στη φεου
δαρχία, που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη γεωπρόσοδο.
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Αν οι αγρότες του κόσμου όλου μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τρακτέρ 
για το όργωμα και ψυγεία για τα προϊόντα τους, θα μας έσερναν όλους 
απ’ τη μύτη. Γιατί μόνο η δική τους γη παράγει την τροφή μας. Η 
βιομηχανία τροφίμων απλώς επεξεργάζεται τα προϊόντα της δικής τους 
γης. Ωστόσο, τα κέρδη απ’ τον πλούτο της γης επενδύονται διαρκώς απ’ 
τον 10ο αιώνα και μετά, συνήθως σε πράγματα φαινομενικά άσχετα 
προς τη γη. Όμως, όλα ανεξαίρετα τα βιομηχανικά προϊόντα σχετί
ζονται έμμεσα με τη γη, αφού απ’ αυτήν προέκυψε το αρχικό πλεονάζον 
κεφάλαιο κι αφού απ’ αυτήν συνεχίζουμε πάντα να παίρνουμε την 
τροφή όλοι μας, αγρότες και μη. Οι αγρότες ήταν, είναι και θα 
παραμείνουν στον αιώνα των αιώνων, και μέχρι την εισαγωγή τροφί
μων από άλλους... γεωργικούς πλανήτες, το άλας της γης. Ακόμα και τα 
συνθετικά τρόφιμα στηρίζονται σε προϊόντα της γης. Αυτό σημαίνει 
πως το να υπάρχουν σήμερα φτωχοί αγρότες, αλλά και πλούσιοι 
τσιφλικάδες, που ωστόσο ποτέ δεν θα γίνουν τόσο πλούσιοι, όσο οι 
πλουσιότεροι βιομήχανοι, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που είναι 
δυνατό να υπάρξει στον καπιταλισμό, που αφενός ξεπερνάει την 
στηριγμένη στη γη φεουδαρχία, και αφετέρου, εκτός απ’ τους άλλους 
εργαζόμενους, δε σέβεται ούτε καν τους αγρότες, για τους οποίους, 
σημειωτέον, δημιουργήθηκε κατ’ αρχήν η ΕΟΚ. Κύριο μέλημα της 
οποίας είναι η λογικότερη παραγωγή και κατανομή των γεωργικών 
προϊόντων, δηλαδή του φαγητού μας, αλλά και γενικότερα των πόρων 
που προέρχονται απ’ τη γη.

Λοιπόν, οι Βούλγαροι, ως διακεκριμένο παρακλάδι των θύννων (οι 
οποίοι ήταν παρακλάδι των αρχικών Μογγόλων της Μογγολίας) φτά
νουν απ’ την κεντρική Ασία στην Ανατολική Ευρώπη, και συγκεκρι
μένα στην περί την Αζοφική θάλασσα και τον ποταμό Ντον περιοχή, το 
147 μ.Χ., χρονιά κατά την οποία αρχίζει η ιστορία της βουλγαρικής 
εθνότητας, αλλά όχι και του σημερινού βουλγαρικού κράτους, που είναι 
πολύ μεταγενέστερο, και που η ιστορία του αρχίζει, όπως ξέρουμε, το 
679 με την εγκατάσταση των Βουλγάρων του Ντον και της Αζοφικής 
στη σημερινή περιοχή της Βουλγαρίας. Ωστόσο, στην περιοχή του 
Ντον και γύρω απ’ την Αζοφική θάλασσα, συνεχίζει και σήμερα να ζει 
μια βουλγάρικη μειονότητα. Όπως και οι Έλληνες του Πόντου μέχρι 
την εξαφάνισή τους, δεν έπαψαν να αποτελούν εθνολογικούς πυρήνες 
συσπείρωσης των Βούλγαρων που ξέμειναν στην Ανατολή.

Για πρώτη φορά θα γίνει σοβαρός λόγος γ ι’ αυτούς τους ανατολικούς 
Βούλγαρους του Ντον και της Αζοφικής τον 5ο αιώνα, δηλαδή δυο 
αιώνες πριν απ’ την έλευσή τους στη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι της 
Βουλγαρίας είχαν πάντα συνείδηση πως είναι μετανάστες στον τόπο της
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τελικής κατοικίας τους, αντίθετα με τους νότιους Σλάβους, και κυρίως 
τους Σέρβους, που όντας πολύ παλιότεροι στην περιοχή, ξέχασαν την 
ανατολίτικη ρίζα τους, αν και οι Τούρκοι καταχτητές δεν τους επέτρε
ψαν, όπως και μας άλλωστε, να την ξεχάσουν εντελώς. Τα Βαλκάνια 
είναι η ασιατική μεριά της Ευρώπης αλλά και η ευρωπαϊκή μεριά της 
Ασίας. Αιωρούνται ανάμεσα σε δυο κόσμους. Κι απ’ αυτή την άποψη η 
μοίρα των βαλκανικών λαών είναι εν πολλοίς κοινή, πράγμα που το 
ήξερε καλά εκείνος ο εκπληχτικός «παμβαλκανιστής» Ρήγας Φεραίος.

Το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η καλή γειτονία, το ξέρουμε κι απ’ 
τον γείτονα του διπλανού διαμερίσματος. Αλλά και από τον ιδιοκτήτη 
του διπλανού χωραφιού. Ο οποίος, ένα χιλιοστό κάθε μέρα αν μετακινεί 
το φράχτη του δικού του χωραφιού μέσα στο δικό μας, σε εκατό χρόνια 
ας πούμε το ’φαγε το χωράφι μας και οι απόγονοί μας θα μείνουν 
άκληροι. Και εν τέλει χωρίς πατρίδα, αν ο καταπατητής είναι «ξένος». 
Ας μην ξεχνάμε πως, από πραχτικής απόψεως, η πατρίδα είναι ένα 
άθροισμα αγρών και οικοπέδων, και όχι ένα σύνολο προγόνων και 
ηρώων. Αλλωστε, ο πραχτικός λόγος της δοξολόγησης των προγόνων 
και των ηρώων είναι να μας κάνουν να ’χουμε το νου μας στα σύνορα, 
όπως λέγεται αλλιώς ο φράχτης του κράτους, δηλαδή του μεγάλου 
χωραφιού μιας κοινής ιδιοκτησίας. Που δυστυχώς δεν είναι σωστά 
μοιρασμένη στους δικαιούχους εντός των συνόρων -  αλλά και εκτός 
των συνόρων. Οι πόλεμοι ανάμεσα σε όμορα κράτη δεν είναι παρά μια 
απόπειρα βίαιου αναδασμού της γης ανάμεσα στα «παιδιά του Θεού». 
Κάποια απ’ αυτά ο Πατέρας τα αδίκησε και συνεχίζει να τα αδικεί από 
τότε που άρχισε να παίζει, ο μπαγάσας, ταξικά, κρατικά και εθνικά 
παιχνίδια, ως μη όφειλε ως αξιοπρεπής Θεός, δίκαιος προς όλα τα τέκνα 
του. Μου είναι αδύνατο να καταλάβω πώς γίνεται να πιστεύει κανείς 
στο Θεό και να μη πιστεύει στην αναγκαιότητα κατάργησης των 
συνόρων, τουλάχιστον ανάμεσα σε λαούς με κοινό Θεό.

Πράγμα που, βέβαια, θα συμβεί κατ’ ανάγκην μόλις ισοπεδωθούν τα 
ήθη και τα έθιμα των λαών εξαιτίας της διεθνοποίησης των μαζικών 
μέσων επικοινωνίας αλλά και της ολοένα μεγαλύτερης επικράτησης της 
αγγλικής, της κοινής σήμερα διεθνούς γλώσσας, που παίζει το ρόλο που 
έπαιζε στην αλεξανδρινή και μεταλεξανδρινή αρχαιότητα η αλεξανδρι
νή ελληνική. Μπορεί αυτό να μας θλίβει, αλλά καμιά απόφαση και 
κανένα διάταγμα δεν θα μπορούσε να ανακόψει τη διεθνοποίηση στα 
ήθη και τη γλώσσα. Πράγμα, βέβαια, που δεν είναι να γίνει αύριο, αλλά 
μετά από έναν ή δυο αιώνες, εφόσον φυσικά η γη συνεχίζει να κινείται 
περί τον άξονά της και περί τον ήλιο, και δεν «εκτροχιαστεί» από 
κανένα πυρηνικό «ατύχημα» ή και για λόγους καθαρά φυσικούς. (Οι
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πόλοι της γης συνεχώς μετατοπίζονται και η απόσταση της γης από τη 
σελήνη αλλά και τα αστέρια συνεχώς διαφοροποιείται. Αλλωστε, ο 
θάνατος δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους και τα έργα τους, αλλά και τα 
ουράνια σώματα).

Ωστόσο, και εν αναμονή της γενικής συναδέλφωσης των «τέκνων του 
Θεού», η συνεννόηση ανάμεσα στους πολλούς και διάφορους Θεούς 
που συγκυβερνούν σήμερα τον κόσμο μαζί με τους γήινους δυνάστες 
είναι τόσο δύσκολη, όσο και η συνεννόηση ανάμεσα στα ελληνικά 
κόμματα για το τι σημαίνει η έννοια «εθνικά θέματα». Συνεπώς, επί του 
παρόντος δεν θα πρότεινα τη συνεννόηση ανάμεσα σε διαφορετικούς 
Θεούς, όπως δεν θα πρότεινα και τη συνεννόηση ανάμεσα στα ελληνικά 
κόμματα περί του πρακτέου όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, όπως 
λέγεται εδώ η εκμετάλλευση της εξωτερικής πολιτικής για λόγους 
εσωτερικούς. Πράγμα που σημαίνει πως η εξωτερική μας πολιτική 
δεν είναι ακριβώς εξωτερική, αλλά εσωτερική που ντρέπεται να πει τ’ 
όνομά της. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε εξωτερική πολιτική της προκοπής, 
γιατί το «έξω» το αντιλαμβάνεται ως «μέσα» και μάλιστα πάρα πολύ 
μέσα, συχνά μέχρι μέσα βαθιά στην τσέπη.

Το 433, δηλαδή 247 χρόνια πριν απ’ τη μετανάστευσή τους στη 
σημερινή Βουλγαρία, οι Βούλγαροι του Ντον και της Αζοφικής, που 
κατά μία βάσιμη αλλά ανεπιβεβαίωτη εκδοχή από τότε ονόμαζαν τους 
εαυτούς τους Βούλγαρους, κόβονται στα δυο. Κι έτσι δημιουργούνται 
δύο βουλγάρικα κράτη, αυτό των Κουτρηγούρων κι εκείνο των Ουτη- 
γούρων. Το κράτος των Κουτρηγούρων στη νότια Ρωσία είναι πολύ 
ισχυρό. Και αρχίζει τις επιδρομές του κατά του Βυζαντίου από τότε. 
Κατά την τρίτη εισβολή τους στο Βυζάντιο το 517 οι Κουτρηγούροι 
φτάνουν μέχρι τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και τα 
κάνουν όλα Γης Μαδιάμ. Φαίνεται πως από τότε, απ’ το 517 δηλαδή, 
είχαν βάλει οι Κουτρηγούροι στο μάτι την περιοχή της σημερινής 
Βουλγαρίας, και είπαν να έρθουν να κάτσουν εκεί για πάντα το 679, 
δηλαδή μετά 162 έτη. Όσοι έμειναν στη Ανατολή, την πάτησαν. Η 
Ανατολή δεν έχει χαΐρι, όπως λεν οι Τούρκοι την προκοπή. Αυτό 
μπορούν να το βεβαιώσουν τόσο οι Τούρκοι και οι Έλληνες, όσο και 
οι Τούρκοι και οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία και αλλαχού -  
δηλαδή όπου στον κόσμο ψάχνουν για μια καλύτερη τύχη.

Γύρω στα 580 ο βυζαντινός αυτοκράτορας Τιβέριος Β' βοηθάει τους 
Μογγόλους Βούλγαρους της Αζοφικής να αντιμετωπίσουν τους επίσης 
Μογγόλους Τούρκους, που αρχίζουν να κατεβαίνουν απ’ την περιοχή 
της Βουχάρας, βορειοανατολικότερα της Αζοφικής και του Ντον, και 
να γίνονται απειλητικοί και για τους Βυζαντινούς και για τους ομοφύ
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λους τους Βούλγαρους. Αν δεν τους βοηθούσε τότε ο Βυζαντινός 
αυτοκράτωρ, οι Τούρκοι σαν πιο καινούργιοι και συνεπώς πιο δυναμι
κοί βάρβαροι, θα κατάπιναν τους Βούλγαρους τότε που αυτοί βρίσκο
νταν ακόμα στην Ανατολή, και ίσως κινούνταν αυτοί (οι Τούρκοι) προς 
τη Δύση, και όχι οι Βούλγαροι εκείνοι που γλύτωσαν απ’ το μαχαίρι 
των φρέσκων τότε στην περιοχή της Αζοφικής και ορεξάτων Τούρκων. 
Αυτά κάνουν οι αυτοκράτορες όταν δεν σκέφτονται έγκαιρα το εθνικό 
συμφέρον των απογόνων τους και εμποδίζουν τους Τούρκους να κινη
θούν προς τη Δύση, για να κατοικήσουν στη σημερινή Βουλγαρία και 
όχι στη σημερινή Τουρκία.

Υπάρχει μια αδιάκοπη τάση για κίνηση των λαών απ’ την Ανατολή 
προς τη Δύση. Δε μιλάμε μόνο για σήμερα, αλλά και για την προϊστο
ρική αρχαιότητα. Η Δύση (ας πούμε, η Ευρώπη) είναι πιο πλούσια και 
συνεπώς πιο κατάλληλη για ανετότερη εγκατάσταση από την Ανατολή 
(ας πούμε, την Ασία). Δεν είναι παράξενο που οι πρωτόγονοι λαοί 
κάνουν αυτό που κάνουν πάντα όλοι οι λογικοί άνθρωποι, βάρβαροι και 
μη, που έχουν στο κεφάλι τους μισό γραμμάριο μυαλό. Μπορεί να 
γοητευόμαστε απ’ την μυθοπαραγωγό Ανατολή, τρώμε όμως απ’ τη 
Δύση, που είναι καλύτερη στην παραγωγή υλικών αγαθών και τεχνο
λογικών προϊόντων. Που όποιος τα περιφρονεί, καλά θα κάνει είτε να 
κλειστεί στον Αγιον Όρος είτε να σπάσει την τηλεόραση, το αυτοκί
νητο, το τηλέφωνο κι όλα τα συναφή. Ούτε ένα απ’ αυτά τα σατανικά 
μεν, αναγκαία δε μηχανήματα δε δημιουργήθηκε στην Ανατολή και από 
το πνεύμα της Ανατολής. Ακόμα και οι Κινέζοι, εφευρέτες εξ ορισμού, 
σταματούν στο να χαίρονται και να καμαρώνουν τις εφευρέσεις τους, 
που δύσκολα τις αξιοποιούν σε μαζική κλίμακα. Όσο για τους Ιάπωνες, 
υποδεικνύουν από σήμερα το δρόμο που σίγουρα θα ακολουθήσει 
κάποτε ολόκληρη η ανθρωπότητα: 'Οταν το πνεύμα της Δύσης συναντή
σει αυτό της Ανατολής, το θαύμα θα γίνει. Όσο για την ποιότητα του 
θαύματος, δεν έχεις παρά να διαλέξεις ανάμεσα στο θαύμα της ανάστα
σης του Λαζάρου ή του Χριστού, ας πούμε, και της ανάστασης της 
Ιαπωνίας μετά τη σταύρωση της Χιροσίμα. Τούτο το τελευταίο πλε
ονεκτεί σαφώς των άλλων διότι δεν είναι μυθικό.

Καλά, να λες, που η πλούσια Βουλγαρία ήταν κομμουνιστική (τι 
κομμουνιστική, δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι τη λέγαμε) 
χώρα για πάνω από 40 χρόνια. Γιατί έτσι πλούσια που είναι από 
γεωργικής απόψεως και με κατοίκους πειθαρχημένους, πολύ πειθαρχη- 
μένους, οι Ηνωμένοι (στο φαί) Ευρωπαίοι θα την έκαμναν τη Βουλγαρία 
εταίρο τους απ’ τους πρώτους. Όλοι θα ήθελαν δικό τους αυτόν τον 
απέραντο μπαχτσέ, αυτόν τον τεράστιο ροδώνα που μοσχομυρίζει κι η

44



μυρουδιά του φτάνει μέχρι τη Βόννη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη 
Μαδρίτη, τη Λισσαβώνα. Και, φυσικά, τις Βρυξέλλες. Βέβαια, αυτός 
ο μπαχτσές δε θα γίνει ευρωπαϊκός αύριο, αλλά οι σώφρονες Ευρωπαίοι 
φροντίζουν έγκαιρα για το φαΐ των επιγενομένων. Γιαυτό χαϊδεύουν 
σήμερα τα Σκόπια, τη μικρή και αδύναμη αδερφούλα της Σόφιας, που 
εμείς την εκλάβαμε ως γιουγκοσλαβική περιοχή. Σε πότισα ροδόσταμο 
(βουλγάρικο) με πότισες φαρμάκι (ελληνικό).

4. Η Μεγάλη Βουλγαρία

Από το 679 που εμφανίστηκαν στην περιοχή που κατοικούν σήμερα 
και μέχρι τις αρχές του 12ου αιώνα, δηλαδή για τέσσερις αιώνες, οι 
Βούλγαροι φυλάγουν με πείσμα την ανεξαρτησία τους, πράγμα πρω
τόγνωρο για λαούς πρωτόγονους, που δύσκολα συγκροτούν κράτος. Οι 
Βούλγαροι όχι μόνο έφτιαξαν κράτος αμέσως μόλις ήρθαν από την 
περιοχή της Αζοφικής θάλασσας ως Μογγόλοι καταχτητές της Μοι- 
σίας, που στρώθηκαν για τα καλά στην καινούργια τους πατρίδα, όχι 
μόνο υπέταξαν ή αφομοίωσαν τους Σλάβους που είχαν έρθει εκεί ή σε 
γειτονικές περιοχές πολύ νωρίτερα απ’ αυτούς, αλλά ανέπτυξαν και ένα 
διοικητικό σύστημα που καταπλήσσει για την αποτελεσματικότητά 
του. Και, βέβαια, δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να εγκαταλείψουν τη 
μογγολική, τη γλώσσα των προγόνων τους, και να υιοθετήσουν τη 
σλαβική, την ιδιαίτερα καλλιεργημένη σχετικά με τη δική τους γλώσσα 
παλιότερων μεταναστών στην ίδια περιοχή.

Ο βασιλιάς Βόρις Α' (852-889) δεν άργησε να καταλάβει, όπως και ο 
Μέγας Κωνσταντίνος στο Βυζάντιο, πως ο χριστιανικός μονοθεϊσμός 
προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα σε μια συγκεντρωτική εξουσία: 
Ένας ο Αρχών εις τους Ουρανούς, ένας ο άρχων και επί της γης. Ως 
εν ουρανώ και επί της γης, που λέει η κυριακή προσευχή. Κι έτσι όχι 
μόνο υιοθετεί τον χριστιανισμό στα γρήγορα, αλλά και τον επιβάλλει 
με το ζόρι. Αν κάθεσαι να προσηλυτίζεις και να πείθεις, ζήτω που 
καήκαμε ως βασιλείς που ψάχνουν πρόσφορους τρόπους να ελέγξουν το 
ποίμνιο -  κοινώς κοπάδι. Αλλωστε, ευρωπαϊκός ή βυζαντινός πολι
τισμός χωρίς χριστιανισμό δε νοείται. Και οι άλλοι λαοί εκεί δίπλα, και 
προς τη μεριά της ανατολής και προς τη μεριά της δύσης, έχουν ήδη
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υιοθετήσει προ πολλού το χριστιανισμό, που από επαναστατική θρη
σκεία των υποδουλωμένων είχε αρχίσει προ πολλού να γίνεται κατα
πιεστική θρησκεία των αφεντάδων. Όλους τους βολεύει το ως εν 
ουρανώ και επί της γης. Ακόμα και τον σύζυγο που μπορεί να αντλήσει 
επιχειρήματα από τη Βίβλο για την αυταρχική συμπεριφορά του προς 
τη σύζυγο.

Ο γιος του Βόρι Α', Συμεών, μεγάλωσε πολύ το βουλγάρικο κράτος 
υποτάσσοντας τους μαμούχαλους Σλάβους εκεί γύρω, που αν και 
παλιότεροι στα Βαλκάνια, θ’ αργήσουν να αντιληφθούν την αξία του 
καλά οργανωμένου κράτους, όπως περίπου και εμείς οι Νεοέλληνες. Ο 
διάδοχος του Συμεών, ο Πέτρος, πειθαναγκάζει τον βυζαντινό αυτοκρά- 
τορα να του αναγνωρίσει το 927 τον τίτλο του Τσάρου, όπως λέγεται 
στα Σλαβικά ο Καίσαρ. Το γεγονός πως ο Πέτρος βιάζεται να γίνει 
Τσάρος των Βουλγάρων δείχνει ίσως πως, αφενός κάτι ξέρει από 
ρωμαϊκή ιστορία, και αφετέρου πως κάτι το παλαβά ρωμαϊκό έχει στο 
νου του. Θα μπορούσε να πει κανείς πως οι Βούλγαροι είναι γεννημένοι 
καταχτητές. Και μόνο οι Τούρκοι, οι μακρινοί φυλετικοί συγγενείς τους 
(είναι μογγολικής καταγωγής και οι δυο, το ξαναλέμε) θα καταφέρουν 
τελικά να τους κόψουν τη φόρα.

Ο διάδοχος του Πέτρου, Σαμουήλ, τσάρος πλέον κι αυτός, σκέφτεται 
να βάλει μπροστά τα ρωμαϊκά σχέδια, αρχίζοντας απ’ την Πελοπόννη
σο, όπου και εισβάλλει το 996. Αλλά την πατάει γιατί ηττάται απ’ τον 
στρατηγό του αυτοκράτορα Βασιλείου, του μετέπειτα Βουλγαροκτόνου, 
Νικηφόρο Ουρανό. Ο Βασίλειος, που βρισκόταν στη Συρία εκείνον τον 
καιρό μαχόμενος κατά των Αράβων, μόλις επιστρέφει κρίνει σκόπιμο 
να βάλει τελεία και παύλα στα αυτοκρατορικά όνειρα των Βουλγάρων. 
Από δυο αυτοκρατορίες κοντά κοντά, η μία περισσεύει κατ’ ανάγκην. Η 
αυτοκρατορία θέλει άπλα, και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων ανήκει ήδη 
στη βυζαντινή αυτοκρατορία.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Βασίλειος δεν θα κάτσει να του ξανα- 
επιτεθούν οι Βούλγαροι, αλλά θα εκστρατεύσει αυτοπροσώπως στη 
Βουλγαρία. Κι έτσι, το 1014 γίνεται χαμός εκεί πέρα. Ο Βασίλειος δεν 
προλαβαίνει να σφάζει. Και ύστερα από τέσσερα χρόνια, το 1018, 
μπαίνει θριαμβευτής στην τότε πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Αχρί
δα. Ήταν τότε που θα πάρει το αιμοβόρο παρατσούκλι Βουλγαροκτόνος, 
με το οποίο θα περάσει στην ιστορία, ανάβοντας μέχρι σήμερα τα αίματα 
των Ελλήνων βουλγαροκτονίσκων. Ωστόσο, ο θρίαμβος του Βουλγα
ροκτόνου δεν θα διαρκέσει πολύ. Διότι το 1185, ύστερα από 171 χρόνια 
βυζαντινής κατοχής (τι είναι 171 χρόνια μπροστά στον ατέρμονα 
ιστορικό χρόνο;) η Βουλγαρία γίνεται και πάλι ανεξάρτητο βασίλειο.
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Πρέπει να σημειώσουμε εδώ με την ευκαιρία πως και η Ελλάδα ήταν 
υποταγμένη στο Βυζάντιο όλους τους αιώνες της ζωής της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. Που δεν ήταν ελληνική, ήταν πολυεθνική όπως όλες οι 
αυτοκρατορίες. Ήταν όμως και ορθόδοξη, και η γλώσσα του χριστια
νισμού αυτή την εποχή ήταν η διεθνής ελληνική, γνωστή και ως 
αλεξανδρινή. Και ούτω πως, ο ελληνικός πολιτισμός, με τη γλώσσα 
κυρίως, εισβάλλει στη βυζαντινή αυτοκρατορία και τη μπολιάζει 
πολιτιστικά, πράγμα που ωστόσο δεν εμποδίζει καθόλου τους βυζαντι
νούς αυτοκράτορες να εκμεταλλεύονται και να καταπιέζουν όλους τους 
λαούς της αυτοκρατορίας, των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων.

Όλος ο πολιτισμένος ανατολικός κόσμος τότε μιλούσε ελληνικά. 
Πώς θα ήταν, λοιπόν, δυνατό να εξαιρέσουν οι Βυζαντινοί από την 
καταπίεση τον καθένα που μιλούσε ελληνικά; Ή μπας και νομίζετε 
αφελώς πως όταν λέμε ότι η βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν ελληνική, 
εννοούμε πως οι Έλληνες τότε ήταν τόσοι πολλοί, που κατέκλυσαν με 
τον αριθμητικό τους όγκο ολόκληρη την αυτοκρατορία. Κάτι τέτοιο 
μυρίζομαι να πιστεύετε. Ίσως γιατί ο δάσκαλός σας στο σχολειό είτε 
ήταν εντελώς ηλίθιος είτε ήταν πολύ Έλληνας, ο μπαγάσας.

Αυτό το καινούργιο βουλγάρικο κράτος με τους τσάρους του και τα 
καλά του, θα ζήσει 208 χρόνια, μέχρι το 1393 που θα το καταπιούν οι 
Τούρκοι, τον ίδιο καιρό που θα καταπιούν τη Ρουμανία και τη Σερβία. 
Τέρμα τα βουλγάρικα ρωμαϊκά όνειρα. Οι Τούρκοι τα κατάφεραν 
καλύτερα απ’ τον Βουλγαροκτόνο και μάλιστα σε μια εποχή που δεν 
έχουν αλώσει ακόμα την Κωνσταντινούπολη. Οι Βούλγαροι θα μείνουν 
υπόδουλοι στους Τούρκους πέντε αιώνες, έναν περισσότερο από μας.

Όλα αυτά τα χρόνια γίνεται χαμός στη Βουλγαρία. Δύσκολο να 
μετρήσει κανείς τις επαναστάσεις κατά των Τούρκων. Κανείς υπόδου
λος λαός δεν αντιστάθηκε τόσο επίμονα, τόσο εξακολουθητικά, τόσο 
εξαντλητικά. Αλλά οι Τούρκοι είχαν μπουκώσει τη Βουλγαρία με 
ασκέρια και βαρούσαν στο σταυρό. Οι άθλιοι άθλοι του Βουλγαροκτό- 
νου μοιάζουν ασήμαντη λεπτομέρεια μπροστά σ’ αυτά που θα τραβή
ξουν οι Βούλγαροι απ’ τα ξαδέρφια τους, τους Τούρκους. Αυτά για να 
μαθαίνουμε πως δεν υποφέραμε μόνο εμείς απ’ τους Τούρκους. Ο ένας 
«προαιώνιος εχθρός» θα κατασπαράξει τον άλλο «προαιώνιο εχθρό» 
μας. Αντε τώρα να συμπαθήσεις τον έναν απ’ τους δυο, όπως γίνεται στα 
ματς, και του γηπέδου και της ιστορίας. (Έστω κι αν ένας πόλεμος δεν 
μας αφορά, πάντα ρωτά ο πολεμοποδοσφαιρόφιλος: με ποιον είσαι;).

Όμως, κατά το τέλος του 18ου αιώνα γίνεται φανερό πως η Οθωμα
νική Αυτοκρατορία έχει μπει στη διαδικασία της κατάρρευσης, όπως 
κάθε προγενέστερη αυτοκρατορία. Τίποτα δεν μπορεί πια να τη σώσει
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απ’ την καταστροφή και οι υπόδουλοι λαοί αναθαρρεύουν. Είναι τότε 
ακριβώς, στο τέλος του 18ου αιώνα, που αναδιοργανώνονται σε μια 
βάση λογικότερη και αποτελεσματικότερη τα επαναστατικά κινήματα 
των βαλκανικών λαών κατά των Τούρκων καταχτητών. Μέχρι τότε οι 
πάμπολλες επαναστάσεις ήταν μάλλον αυθόρμητες εξεγέρσεις, που 
έδειχναν μάλλον την απελπισία των λαών παρά μαρτυρούσαν την 
πρόθεσή τους να απαλλαγούν οριστικά απ’ τον δυνάστη.

Σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι εξεγέρσεις συνεχίζονται και 
ολοένα και περισσότερο παίρνουν μορφή επαναστάσεως. Ο σουλτάνος, 
που δε νιώθει καθόλου καλά βλέποντας την αυτοκρατορία του να 
κατρακυλάει, υποχρεώνεται να παραχωρήσει στους Βουλγάρους το 
1870 μια κάποια διοικητική, αλλά όχι βέβαια και οικονομική αυτονο
μία. Είναι κι αυτό κάτι, αν και το ζητούμενο παραμένει πάντα η πλήρης 
αυτονομία, και κατά κύριο λόγο η οικονομική. Δεν έχει νόημα να 
αυτοδιοικείσαι μεν, να πληρώνεις φόρο υποτελείας δε. Η ελευθερία δεν 
είναι αφηρημένη έννοια. Η οικονομική ελευθερία είναι προϋπόθεση για 
κάθε μορφή ελευθερίας. Αν οι άνθρωποι περνούσαν καλά υπό καθεστώς 
υποδούλωσης δεν θα είχαν κανένα λόγο να επαναστατήσουν, ίσα ίσα 
για να νιώθουν ελεύθεροι «μέσα τους». Αλλωστε, υποδούλωση σημαίνει 
εύκολη εκμετάλλευση του υπόδουλου με την άσκηση βίας.

Έξι χρόνια μετά την παραχώρηση διοικητικής αυτονομίας στους 
Βουλγάρους απ’ τον σουλτάνο, αυτοί ξεσηκώνονται ακόμα μια φορά 
το 1876. Ένας συνεπής στη βαρβαρότητά του καταχτητής δεν κάνει 
ποτέ παραχωρήσεις στους υπόδουλους. Γιατί η μισή ελευθερία εύκολα 
γίνεται ολόκληρη αν εκμεταλλευτείς σωστά τη μισή υποδούλωση. 
Δώσε θάρρος στο χωριάτη και θ’ ανέβει στο κρεβάτι (για να σε 
«πηδήξει»). Αλλά δε χρειάζονται και πολλά για να «πηδήξεις» αυτόν 
τον καιρό τον ετοιμόρροπο σουλτάνο. Που η κατάστασή του δεν ήταν 
πολύ καλύτερη ούτε το 1821. Πόσω μάλλον το 1876, σαρανταέξι χρόνια 
μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830.

Το απελπιστικά δύσκολο «ανατολικό ζήτημα» στη σύγχρονη μορφή 
του έχει εμφανιστεί ήδη απ’ το τέλος του 18ου αιώνα. Πρόκειται για το 
πρόβλημα που σχετίζεται με τη μοίρα των περιοχών που ανήκαν στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το «βαλκανικό ζήτημα» είναι παραφυάδα 
του ανατολικού, και εξίσου δύσκολο μ’ αυτό. Γιατί τα Βαλκάνια 
πέρασαν διαδοχικά και χωρίς διακοπή από τρεις αυτοκρατορίες: τη 
ρωμαϊκή, τη βυζαντινή και την οθωμανική. Αυτό σημαίνει πως οι 
λαότητες που ζουν εδώ δεν είχαν την ευκαιρία να περιχαρακώσουν με 
σύνορα την επικράτειά τους. Αλλωστε, μέχρι το 1830 σε μας εδώ κανείς 
δεν ξέρει τι είναι η Ελλάδα από γεωγραφικής απόψεως, πού δηλαδή
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πρέπει να μπουν τα σύνορα. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής 
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) τα έβαλαν, όλως αυθαιρέτως, όπου ήθελαν. 
Μάλιστα στην αρχή είπαμε κι ευχαριστώ που ως Ελλάδα αντιμετώπι
σαν μόνο την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Κι αν οι 
Ρουμελιώτες δεν εισέβαλλαν στην Πελοπόννησο, διεκδικώντας την 
προσχώρησή τους στο νέο κράτος, οι Πελοποννήσιοι, και εντελώς 
ιδιαίτερα οι Πατρινοί και οι Καλαματιανοί, θα ήταν σήμερα οι μόνοι 
«γνήσιοι» Έλληνες. Δηλαδή οι μόνοι που θα έτρωγαν τα δάνεια με 
τρόπο γνησίως ελληνικό.

Η σφαγή των Βουλγάρων που ακολούθησε την επανάσταση κατά των 
Τούρκων το 1876 ήταν τέτοια, που κανείς πολιτισμένος άνθρωπος στην 
Ευρώπη δεν έμεινε ασυγκίνητος. Η Ρωσία μάλιστα, μ’ αυτήν και μόνο 
την αφορμή, βρίσκει την ευκαιρία να κηρύξει άλλη μια φορά τον 
πόλεμο κατά των Τούρκων. Που ηττώνται και υποχρεώνονται να 
υπογράψουν την περίφημη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που διευθέ
τησε και μερικά ελληνικά προβλήματα. Έτσι, το 1878 η Βουλγαρία 
αναγνωρίζεται ως πλήρως αυτόνομο κράτος, και μάλιστα με το όνομα 
Μεγάλη Βουλγαρία, προκειμένου να ενσωματωθούν σ ’ αυτήν και 
μερικές περιφερειακές περιοχές που δεν ήταν αναμφισβήτητα βουλγά- 
ρικες από εθνολογικής απόψεως, όπως για παράδειγμα η λεγόμενη 
Μακεδονία του Πιρίν. Αλλωστε στα Βαλκάνια, τίποτα δεν είναι 
αναμφισβήτητο από εθνολογικής απόψεως. Γιαυτό είχε δίκιο ο Ρήγας 
Φεραίος που ζητούσε τη δημιουργία ενιαίου βαλκανικού κράτους, 
καθώς και ο Κολοκοτρώνης που ζητούσε κάτι λιγότερο, τη δημιουργία 
ενιαίου ελληνοαλβανικού κράτους.

Στο εξής η Βουλγαρία θα έχει σταθερή και πιστή σύμμαχο τη Ρωσία, 
παρόλο που οι Βούλγαροι δεν είναι Σλάβοι, αλλά Μογγόλοι εκ κατα
γωγής. Η Βουλγαρία προσφέρεται περισσότερο απ’ τη σλαβική Σερβία 
για μια έξοδο των Ρώσων στο Αιγαίο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτόν 
τον καιρό η Μακεδονία συνεχίζει να είναι υπόδουλη στους Τούρκους 
και κανείς δεν ξέρει σε ποιον θα καταλήξουν τελικά τα εδάφη της. 
Κανείς τότε δεν κάνει λόγο, ούτε καν οι Έλληνες, για ελληνική 
Μακεδονία, παρόλο που όλοι κάνουν λόγο για Έλληνες της Μακεδο
νίας. Και πώς να κάνουν λόγο οι Έλληνες για ελληνική Μακεδονία, 
αφού μέχρι το 1830 μόνο την Πελοπόννησο αναγνώριζαν σαν «καθαρή» 
Ελλάδα, παρόλο που ήξεραν πως Έλληνες υπάρχουν διάσπαρτοι 
παντού στα Βαλκάνια, αν και αραιώνουν όσο ανεβαίνουμε προς βορράν;

Μαζί με την ανεξαρτησία της η Βουλγαρία αποχτά και βασιλιά. 
Αλλά όχι ντόπιο, όπως τον παλιό καλό καιρό. Εισαγόμενο. Πρόκειται 
για τον Αλέξανδρο του Μπάτεμπεργκ, Γερμανό. Είναι αυτός που
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ενσωμάτωσε στη Βουλγαρία την Ανατολική Ρωμυλία το 1886 χωρίς 
να ρωτήσει κανέναν. Ήξερε πως τη Θράκη και τη Μακεδονία θα τις 
βάλουν στο χέρι αυτοί που έχουν μακρύτερο χέρι. Είναι τέτοιο το 
μπέρδεμα των λαών σ’ αυτές τις περιοχές αυτόν τον καιρό, που κανείς 
απολύτως δεν ξέρει σε ποιο εθνικό κράτος θα έπρεπε να ανήκουν. Στην 
Ελλάδα, στη Σερβία ή στη Βουλγαρία; Και επειδή η Βουλγαρία είναι 
και επισήμως Μεγάλη Βουλγαρία αυτόν τον καιρό, και επειδή πήρε 
πάρα πολύ στα σοβαρά τον επιθετικό (και με τις δύο έννοιες) προσδιο
ρισμό μεγάλος, και επειδή οι Βούλγαροι είναι λαός με εκπληχτικές 
οργανωτικές ικανότητες, ο Αλέξανδρος, αν και μη Βούλγαρος, παίρνει 
φόρα και βουτάει με το κεφάλι στην Ανατολική Ρωμυλία.
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3. 0 1  ΤΟΥΡΚΟΙ

1. Η καταγωγή των Τούρκων

Το να ισχυρίζονται οι σημερινοί Τούρκοι πως είναι «καθαροί 
Τούρκοι», είναι φαινόμενο σχέσιν έχον με τη ψυχολογία της μάζας, 
περίπου της ίδιας τάξεως με τον δικό μας ισχυρισμό πως είμαστε 
«καθαροί Έλληνες». Όσο πιο μπάσταρδος είναι κανείς, τόσο πιο 
επίμονα επιδιώκει την αιματολογική καθαρότητα, προφανώς επηρεα
σμένος από την ζωοτεχνία, όπως λέμε την προσπάθεια των βιολόγων 
και των κτηνιάτρων να διατηρήσουν καθαρή κάποια ράτσα ζώων, ή να 
δημιουργήσουν μια άλλη καλύτερη. Για να βρεις Τούρκο στην Τουρκία 
πρέπει να ψάξεις με το φανάρι. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως ο 
Κεμάλ Ατατούρκ επέβαλε διά νόμου την κοινή ονομασία Τούρκοι για 
όλους τους κατοίκους της Μικράς Ασίας. Οχι μόνο γιατί η κάθε φυλή, 
απ’ τις εκατοντάδες που υπάρχουν εκεί, ονόμαζε τον εαυτό της όπως 
ήθελε, αλλά κυρίως διότι τα κατάλοιπα της άρχουσας τάξης της 
διαλυμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρνιόνταν πεισματικά τον 
χαρακτηρισμό Τούρκοι. Προτιμούσαν τον χαρακτηρισμό Οθωμανοί, 
δηλαδή απόγονοι του φύλαρχου Οθμάν, αυτού που δημιούργησε κατά 
λάθος μια αυτοκρατορία.

Το όνομα Τούρκοι δεν ανήκει στους Τούρκους, αλλά σε όλους τους 
Τουρανούς, δηλαδή τους λαούς που στους προϊστορικούς χρόνους 
κατοικούσαν γύρω απ’ τα Αλτάια όρη της κεντρικής Ασίας, κι απ’ 
τους οποίους θα προέλθουν οι Μογγόλοι. Μ’ άλλα λόγια, οι Τούρκοι, μ’ 
αυτή την ευρεία έννοια, είναι πρόγονοι και όχι απόγονοι των Μογγό- 
λων. Επειδή όμως οι σημερινοί Τούρκοι είναι οι μόνοι απ’ τα πάμπολλα 
μογγολικά φύλα που διατήρησαν «εις μνήμην» το προμογγολικό όνομα, 
συνηθίσαμε να τους λέμε λανθασμένα Τούρκους. Στους Οθωμανούς 
(τους απογόνους του Οθμάν) πρώτοι οι Βυζαντινοί κόλλησαν τον 
επιθετικό προσδιορισμό Τούρκοι. Τους είπαν «Οθωμανούς Τούρκους»
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ίσα ίσα για να τους ξεχωρίζουν από τους «Σελτζούκους Τούρκους», απ’ 
τους οποίους προέρχονται οι Οθωμανοί. Όμως, με την ίδια έννοια, θα 
μπορούσαμε να πούμε «Ούγγροι Τούρκοι», ή «Φιλλανδοί Τούρκοι», ή 
«Τούρκοι του Αττίλα», ή «Τούρκοι του Τζένγκις Χαν», ή «Τάταροι 
Τούρκοι», ή «Μογγόλοι Τούρκοι» (της σημερινής Μογγολίας).

Ωστόσο, ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε δίκιο. Για να φτιάξει κράτος 
«υπερήφανο», έπρεπε να επιβάλει ένα πανάρχαιο ιστορικό όνομα. 
Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός πως την Οθωμανική Αυτοκρα
τορία τη δημιούργησαν μια χούφτα άνθρωποι, που κράτος πήγαιναν να 
φτιάξουν και αυτοκρατορία τους προέκυψε εντελώς κατά λάθος εξαιτίας 
της ετοιμόρροπης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οταν είδαν οι Οθωμανοί 
τα χάλια του Βυζαντίου εκεί δίπλα συνειδητοποίησαν πως θα ήταν 
δυνατό να διαδεχτούν αυτοί μια μακρόβια και ήδη πολύ γηρασμένη 
αυτοκρατορία.

Πάντως, το ισχυρό κράτος των Σελτζούκων στην περιοχή της σημε
ρινής Περσίας και στην ανατολική Μικρά Ασία, είχε ήδη καταρρεύσει 
πριν απ’ την εμφάνιση των Οθωμανών, που κατ’ αρχήν εκμεταλλεύονται 
την αδυναμία των ομοφύλων τους Σελτζούκων και φτιάχνουν δικό τους 
κράτος πιο δυτικά, προς το κέντρο της Μικράς Ασίας, που σε λίγο θα 
επεκταθεί σ’ ολόκληρη τη Μικρά Ασία για να καταλήξει στο τέλος σε 
μια τεράστια σε έκταση αυτοκρατορία μετά την άλωση της Πόλης το 
1453.

Πριν όμως δούμε τι είναι οι Τούρκοι, πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι 
«Τούρκοι» της σημερινής Τουρκίας. Λοιπόν, οι Τούρκοι της σημερινής 
Τουρκίας από εθνολογικής απόψεως είναι το πιο μπερδεμένο φυλετικό 
μείγμα που θα μπορούσε να υπάρξει σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή 
κανένας αρχαίος λαός δεν εξατμίζεται αλλά διαφοροποιείται αδιάκοπα 
και αφομοιώνεται από καινούργιους και δυναμικότερους λαούς που 
έρχονται να κατοικήσουν στην ίδια περιοχή, εύλογα συμπεραίνουμε 
πως στη σημερινή Τουρκία, εκτός απ’ τους λιγοστούς «γνήσιους» 
Τούρκους ζουν και οι απόγονοι πολύ μακρινών προγόνων. Και κατ’ 
αρχήν, εκεί ζουν πάντα αλλά δε βασιλεύουν πλέον οι ταλαίπωροι 
Κούρδοι, απόγονοι των αρχαίων Μήδων, που κάποτε θα μπλέξουν 
αξεδιάλυτα με τους Πέρσες. Στην ίδια περιοχή έζησαν οι Φρύγες, οι 
Μοισοί, οι Λυδοί, οι Λύκιοι, οι Κιμμέριοι, οι Καππαδόκες, κ.λπ.. Στην 
ίδια περιοχή έζησαν και οι πανάρχαιοι Χάττες, που το 2000 π.Χ. 
εξαφανίζονται απ’ την ιστορία, προφανώς γιατί αφομοιώθηκαν απ’ 
τους εκπληχτικούς Χετταίους (τους λέμε και Χιττίτες), που είναι Ινδο- 
ευρωπαίοι και που έρχονται στην περιοχή περίπου την ίδια εποχή που 
στην Ελλάδα έρχονται οι Αχαιοί. Η σπουδαία Αυτοκρατορία των
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Χετταίων φτάνει στην ακμή της το 1380 π.Χ. με τον μεγάλο αυτοκρά- 
τορα Σουπιλουλιούμα, που συνεχίζει το έργο του Ανίτα, του Λαμπράνα, 
του Μουρσίλι, του Χατουσίλι.

Ξαφνικά αυτή η εκπληχτική αυτοκρατορία καταρρέει απότομα στα 
μέσα του 12ου αιώνα π.Χ., προφανώς εξαιτίας της εισβολής των 
περίφημων «λαών της θάλασσας» που δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς 
ήταν. Ξέρουμε όμως πως εξορμούσαν απ’ τα νησιά του Αιγαίου και 
από την Κύπρο. Ίσως ήταν Αχαιοί, καινούργιοι ακόμα στην περιοχή 
τότε και ως εκ τούτου κατ’ ανάγκην δραστήριοι, ίσως να ήταν Φοίνικες, 
πράγμα που μοιάζει πιθανότερο, δεδομένου ότι η Κύπρος στην προ- 
ελληνική αρχαιότητα ήταν απ’ τα πιο σημαντικά ορμητήρια των 
Φοινίκων, του πιο μεγάλου ναυτικού λαού της προϊστορικής αρχαιό
τητας, στον οποίο οι Έλληνες χρωστούν πάρα πολλά.

Αργότερα, οι Ιωνες θα κυριαρχήσουν στα παράλια και θα δώσουν το 
όνομά τους στην Ιωνία, την παραθαλάσσια ελληνική Μικρά Ασία, όπου 
θα πρωτοεμφανιστεί ο ελληνικός πολιτισμός, που από κει θα περάσει 
στην Αττική, που κατοικείται επίσης από Ίωνες. (Τα άλλα τρία ελλη
νικά φύλα, οι Αιολείς, οι Αχαιοί και οι Δωριείς δεν έκαναν και πολλά 
για τη δημιουργία αυτού που θα ονομαστεί ελληνικός πολιτισμός και 
που είναι το μεγαλύτερο θαύμα σ’ ολόκληρη την ιστορία των λαών που 
κατοίκησαν τη Γη). Η Έφεσος, η Μίλητος, η Αλικαρνασσός, η 
Φώκαια, η Σμύρνη αργότερα και ένα σωρό άλλες ελληνικές πόλεις 
είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες των πάρα πολύ ισχυρών ελληνικών 
πολιτιστικών επιρροών που δέχτηκαν όλοι οι λαοί που κατοίκησαν 
στη Μικρά Ασία, αυτό το εκπληχτικό χωνευτήρι λαών και πολιτισμών, 
που όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο.

Φυσικά, οι απόγονοι όλων αυτών των λαών δεν εξαφανίστηκαν όταν 
ήρθαν στην ευρύτερη περιοχή οι Ογούζοι Τούρκοι μόλις τον 1 Ιο αιώνα 
μ.Χ.. Οι Ογούζοι θα διασπασθούν σε λίγο στα τρία για να εμφανιστούν 
τρεις ομάδες Σελτζούκων Τούρκων: της Περσίας, του Κερμάν και του 
Ικονίου. Απ’ τους Σελτζούκους του Ικονίου θα προκύψουν οι Οθωμανοί. 
Ήταν 2.000 όλοι κι όλοι οι άνδρες του Οθμάν (ή Οσμάν) που τον 13ο 
αιώνα ίδρυσαν δικό τους κράτος στη Μικρά Ασία, που θα προσφέρει 
προστασία σ’ όλους όσους κατοικούσαν εκεί και που, βέβαια, δεν ήταν 
Τούρκοι εκ καταγωγής. Ήταν η πανσπερμία των λαών που μόλις 
περιγράψαμε στοιχειωδώς.

Μ’ άλλα λόγια, την ιστορία του εκτουρκισμού της Μικράς Ασίας την 
ξεκίνησαν δυο χιλιάδες άνθρωποι όλοι κι όλοι! Είναι κάτι το εντελώς 
μοναδικό σ’ ολόκληρη την επιστήμη της εθνολογίας. Ήταν τέτοια η 
ανάγκη να υπάρξει ενιαίο κράτος σε μια περιοχή που την διεκδικούσαν
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φυλές και φυλίτσες, που όταν ο Οθμάν (Οσμάν) είχε την ιδέα να κάνει 
κράτος εκεί, αυτό ρίζωσε αμέσως. Και θέριεψε τάχιστα. Είναι απίστευ
τα γρήγορος ο ρυθμός της δημιουργίας της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, που θα πάρει το όνομά της από τον δημιουργό μιας δυναστείας, 
που θα ονομαστεί «δυναστεία των οσμανλιδών» (οθμανλιδών, αν προ
τιμάτε).

Εκτός απ’ τη σύγχυση που γίνεται ανάμεσα στους Οθωμανούς και 
τους Τούρκους (οι Οθωμανοί είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι των 
Τούρκων στο σύνολό τους) σε μας εδώ γίνεται και μια δεύτερη σύγχυ
ση, εντελώς αδικαιολόγητη αυτή. Μπερδεύουμε τους Οθωμανούς με 
τους μουσουλμάνους, ξεχνώντας πως οι μουσουλμάνοι δεν είναι εθνό
τητα, αλλά οι οπαδοί μιας θρησκείας, του μωαμεθανισμού ή μουσουλ
μανισμού, όπως λέγεται αλλιώς. Βέβαια, οι σημερινοί Τούρκοι είναι 
μουσουλμάνοι, αλλά ο μουσουλμανισμός είναι κατ’ αρχήν και κατά 
κύριο λόγο αραβική θρησκεία. Απ’ τους πάρα πολύ αρχαιότερους στην 
περιοχή Αραβες την πήραν όχι μόνο οι Τούρκοι, αλλά και οι Πέρσες 
και πολλοί άλλοι, ουδεμία σχέση έχοντες με τους Αραβες.

Θα περιγράφουμε λίγες μόνο απ’ τις πάμπολλες φυλές που κατοικούν 
στη σημερινή Τουρκία για να έχετε μια ιδέα για το πολυφυλετικό χάος 
της Μικράς Ασίας το οποίο, όπως ξέρουμε, είναι ιστορική παράδοση σ’ 
αυτή την περιοχή της Ασίας που ακουμπάει στην Ευρώπη. (Σημειώστε 
πως και η Κύπρος γεωγραφικά ανήκει στην Ασία).

Οι Ζεϊμπέκηδες, που χάρισαν το ζεϊμπέκικο κατ’ αρχήν στους Έλλη
νες της Σμύρνης, δεν είναι ούτε Τούρκοι, ούτε Έλληνες. Είναι μου
σουλμάνοι, κατοικούν και σήμερα στην περιοχή της Σμύρνης και τους 
αρέσει να λεν πως είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών, χωρίς, βέβαια, 
και ya μπορούν να το αποδείξουν. Γεγονός πάντως είναι πως η βορειο
δυτική Μικρά Ασία στην αρχαιότητα ήταν γεμάτη Θράκες. Θράκες 
ήταν και οι Τρώες, όπως ξέρουμε.

Στα Αδανα (την αρχαία Κιλικία), στο νότο της Μικράς Ασίας, ζουν 
ακόμα οι Γιουρούκοι, που ισχυρίζονται πως είναι απόγονοι των 
αρχαίων Φρυγών. Αλλοι λεν πως δεν είναι παρά πρώην τσιγγάνοι, 
που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μονίμως, τρέχα γύρευε πότε. Το πιο 
πιθανό όμως είναι νάναι Καυκάσιοι που κάποτε μετανάστευσαν νοτιό
τερα. Οπως και νάναι, στη φάτσα μοιάζουν πολύ με τους Γεωργιανούς, 
όπως και οι δικοί μας οι Πόντιοι, που είναι Καυκάσιοι απ’ τους πιο 
«καθαρούς».

Οι Οφλήδες ζουν ακόμα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Είναι 
μουσουλμάνοι, μιλούν κάτι περίεργα ελληνοτουρκικά και είναι μάλ
λον απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Εκτός από τούτους τους «απο
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γόνους ενδόξων προγόνων», στην πολυφυλετική Τουρκία ζουν και 
σήμερα πολλές χιλιάδες Τάταροι που ξέμειναν απ’ την εποχή του 
Ταμερλάνου. Αλλά και μια δυναμική μειονότητα Τσερκέζων (Κιργι- 
ζίων) που μετανάστευσαν μόλις τον 18ο αιώνα.

Επιπροσθέτως, στη σημερινή Τουρκία ζουν οι απόγονοι των 350.000 
Τούρκων εξ Ελλάδος, που στάλθηκαν εκεί με την ανταλλαγή του 1923. 
Πολλοί έχουν για δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά, κυρίως όσοι εγκα
ταστάθηκαν στα παράλια. Βέβαια, ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλές 
χιλιάδες Έλληνες μουσουλμάνοι, που ανταλλάχτηκαν (όσοι ζούσαν 
στην Ελλάδα) ή δεν ανταλλάχτηκαν (όσοι ζούσαν στην Τουρκία) όχι 
γιατί ήταν Τούρκοι αλλά γιατί ήταν μουσουλμάνοι. Η ελληνική μωρία 
κυριάρχησε απολύτως βάσει της καταστροφικής για τον ελληνισμό 
εξισώσεως: «πας μουσουλμάνος, Τούρκος».

Βάσει της ιδίας ανιστόρητης και αντιεπιστημονικής εξισώσεως, 
στείλαμε πεσκέσι στους Τούρκους το 1923 με την ανταλλαγή και τους 
περίφημους Τουρκοκρήτες, κάπου 150.000 ψυχές, δηλαδή τους μισούς 
περίπου απ’ τους ανταλλαγέντες. Αλλά, μόνο Τούρκοι δεν ήταν οι 
Τουρκοκρήτες. Ήταν οι εν γένει εξισλαμισθέντες στη Μεγαλόνησο, 
στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Βενετοί, Αραβες, Έλληνες και άλλοι, 
ανάκατα. Τους τσουβαλιάσαμε, λοιπόν, όλους και τους ξαποστείλαμε 
βάσει της άλλης εξισώσεως: «πας μη ορθόδοξος μάλλον Τούρκος, και 
οπωσδήποτε μη Έλλην». Μην απορείτε, λοιπόν, που εμείς οι Έλληνες 
φθίνουμε συνεχώς. Εκτός από αντιεπιστημονικό είναι και εντελώς 
παράλογο να μην αναγνωρίζεις ως «γνήσιους» τους Έλληνες που 
διάλεξαν για θρησκεία τους τον μωαμεθανισμό, τον βουδισμό, ή ό,τι 
άλλο εν πόση περιπτώσει. Ξέρετε, όμως, γιατί γίνεται αυτή η μάλλον 
δικαιολογημένη απάτη; Διότι δυσκολευόμαστε να προσδιορίσουμε τα 
άλλα ελληνικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, που εκτός από χριστια
νούς ορθόδοξους μας κάνουν και Έλληνες πέραν θρησκειών.

Στη σημερινή Τουρκία ζουν και... Γάλλοι. Είναι οι Γαλάτες της περί 
την Αγκυρα Γαλατίας, οι απόγονοι των αρχαίων Γαλατών που κατέφυ
γαν εκεί όταν τους λιάνισαν οι Έλληνες. Οι προς Γαλάτας επιστολές 
του Αποστόλου Παύλου απευθύνονται σ’ αυτούς. Δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει, άλλωστε, πως ο χριστιανισμός εδραιώθηκε σαν θρησκεία 
κατ’ αρχήν στη Μικρά Ασία τον 4ο αιώνα. Μικρασιάτες ήταν οι πιο 
σπουδαίοι Πατέρες της Εκκλησίας. Αν εμείς εκτός από Μικρασιάτες 
τους θέλουμε και Έλληνες, είναι γιατί στη Μικρά Ασία όλοι οι 
εγγράμματοι μιλούσαν ελληνικά απ’ την εποχή των επιγόνων του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κανείς δεν μπορεί να πει πως οι Τρεις Ιεράρ
χες, οι θεμελιωτές της ορθοδοξίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος
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Ναζιανζηνός και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν Έλληνες εκ καταγω
γής. Πάντως, όχι μόνο αυτοί αλλά και όλοι οι ιεράρχες ήταν ελληνο
μαθείς, πράγμα πολύ φυσικό αφού τα τρία απ’ τα τέσσερα Ευαγγέλια 
(κατ’ άλλους όλα) γράφηκαν απ’ ευθείας στα ελληνικά από Εβραίους.

Όμως, οι Τρεις Ιεράρχες, δεν ήταν μόνο ελληνομαθείς, αλλά έπαιζαν 
στα δάχτυλα και την αρχαία ελληνική σκέψη και σοφία, όπως όλοι 
όσοι έρχονταν να σπουδάσουν στην Αθήνα, που συνεχίζει να είναι 
«πανεπιστημιακό κέντρο». Ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος Να- 
ζιανζηνός, που ήταν στενοί φίλοι, σπούδασαν στην Αθήνα. Ο Ιωάννης 
δεν ήρθε ποτέ στην Αθήνα, αλλά αυτό δε σημαίνει πως, αν και λιγότερο 
σοφός απ’ τους άλλους, δεν ήταν ένας τέλειος γνώστης της ελληνικής 
γλώσσας και της ελληνικής σκέψης που θα μπολιαστεί στον χριστια
νισμό κυρίως μ’ αυτούς τους ελληνομαθείς σοφούς που, βέβαια, δεν 
είναι ανάγκη να είναι Έλληνες εκ καταγωγής για να είναι είτε σοφοί 
είτε χριστιανοί είτε και τα δυο, όπως στην περίπτωση των Τριών 
Ιεραρχών.

2. Οι Τούρκοι μπαίνουν στην ιστορία

Το όνομα Τούρκοι το εφεύραν οι Κινέζοι. Του-Κιου ονόμασαν 
κάποτε έναν λαό, οι πρόγονοι του οποίου ζούσαν στα βόρεια σύνορά 
τους από το 2500 π.Χ.. Το κινέζικο Του-Κιου το είπαν αργότερα Τουρ- 
Κιου. Αυτός ο πρωτόγονος λαός δεν είχε τότε όνομα και οι Κινέζοι του 
βρήκαν ένα, που μάλλον το δανείστηκαν απ’ τη γλώσσα των γειτόνων 
τους: Η λέξη σημαίνει περικεφαλαία. Τούρκοι, λοιπόν, είναι οι φέ- 
ροντες περικεφαλαίαν, που για αιώνες θα σωθεί σαν φέσι. Το οποίο θα 
καταργήσει τελικά ο Κεμάλ Ατατούρκ.

Πριν απ’ τους Του-Κιου στην ίδια περιοχή κατοικούσαν οι Χιουνγκ- 
Νου. Διαβάζοντας λανθασμένα το κινέζικο όνομα, οι Ευρωπαίοι τους 
είπαν θύννους. Πάντως, κανείς στην Ευρώπη δεν θα πληροφορούνταν 
την ύπαρξη των Χιουνγκ-Νου, αν ο Αττίλας δεν προχωρούσε υπέρ το 
δέον πολύ μέσα στη Δύση, ξεκινώντας απ’ την Κεντρική Ασία. Οι 
Χιουνγκ-Νου (θύννοι) είναι, λοιπόν, οι πρόγονοι των Του-Κιου 
(Τούρκοι). Ανάμεσα στις δυο φυλές, που στην πραγματικότητα είναι 
μία, παρεμβάλλονται οι Α-Σιχ-Να (Ασινά), που για να αποφύγουν την
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υποδούλωση στους Κινέζους κινούνται προς Ανατολάς για να ζητήσουν 
την προστασία μιας άλλης τουρανικής φυλής, των Γέου-Γεν, απ’ τους 
οποίους προέρχονται οι Αβαροι των βυζαντινών χρόνων.

Κατά τους βυζαντινούς χρονογράφους οι Αβαροι είχαν κοτσίδα όπως 
οι Κινέζοι. Μιμούνταν τους Κινέζους και σε πολλά άλλα. Πράγμα που 
σημαίνει πως όλοι οι Τούρκοι στην αρχή βρίσκονταν κάτω από έντονη 
κινέζικη επίδραση. (Για να μη μπερδευόμαστε, θα ονομάζουμε Τούρ
κους, όπως το κάνουν πολλοί ιστορικοί, όλους τους τουρανικούς ή 
αλταϊκούς λαούς, αυτούς δηλαδή που αναπτύχτηκαν γύρω απ’ τα 
Αλτάια όρη της Κεντρικής Ασίας). Ο ηγέτης των Αβάρων, που η 
εθνολογία τους χρησιμοποιεί σαν μοντέλο για τη μελέτη και των 
άλλων τουρανικών λαών γιατί οι βυζαντινές πηγές γΓ αυτούς είναι 
άφθονες, έφερε τον τίτλο του Χαν, που τον διατήρησαν όλοι οι 
κατοπινοί Μογγόλοι (άλλος ένας τουρανικός λαός) αλλά και οι Οθω
μανοί Τούρκοι. Χαν στα τουρανικά αλλά και τα μογγολικά (οι Μογγό- 
λοι είναι παρακλάδι των Τουρανών, ας πούμε των κοινών προγόνων 
Μογγόλων και Τούρκων, που όλους τους ονομάζουμε άλλοτε Τούρκους 
συλλήβδην και άλλοτε Μογγόλους συλλήβδην) σημαίνει κύριος, με 
την έννοια του κυρίαρχου (κύριος κι αφέντης, που λέμε). Το θηλυκό του 
χαν είναι χανούμ (χανούμισσα). Κύρια απασχόληση της (κυρίας) 
χανούμ είναι η περιποίηση του χαν, στον οποίο μεταξύ πολλών 
άλλων, προσφέρει και χανούμ -μπουρέκ, δηλαδή ένα γεμιστό (μπου- 
ρέκ) με τυρί και καρυκεύματα έδεσμα, που το κάνει με τα χεράκια της η 
χανούμ, όπως άλλωστε πράττουν και οι Ελληνίδες απόγονοί της για 
χατίρι του Έλληνα χαν, τον γνωστό χάνο, και επί το ορθότερο, χαγάνο. 
Δεν είναι μόνο η ελληνική κουζίνα τουρκική, τουρκικά είναι και τα 
ελληνικά ήθη.

Η ιστορία του τουρανικού (αλταϊκού) λαού Χιουνγ-Νου (θύννοι), ας 
πούμε των προγόνων των Του-Κιου, ας πούμε των πρώτων πρώτων 
Τούρκων, που όμως δε λέγονται ακόμα έτσι, Του-Κιου, δηλαδή Τούρ
κοι, αλλά Χιουνγκ-Νου, δηλαδή θύννοι, δεν αρχίζει βέβαια με τον 
Αττίλα, παρόλο που μόνο τις ορδές του Αττίλα θα ονομάσουν αργότερα 
θύννους για να δείξουν την αλταϊκή (τουρανική) καταγωγή τούτων των 
βαρβάρων, που θα συνταράξουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτοί οι 
κάτοικοι της στέππας της κεντρικής Ασίας, γύρω απ’ τα Αλτάια όρη.

Οπως και νάναι, όπως κι αν τους πούμε, όσο κι αν μεταλλαχτούν με το 
πέρασμα των αιώνων, οι Τούρκοι έχουν μια ιστορία που μπαίνει και 
χάνεται μέσα στην προϊστορία. Μ’ άλλα λόγια, οι Τούρκοι είναι ένας 
προϊστορικός λαός, που υπέστη μύριες παραλλάξεις και διαφοροποι
ήσεις. Η τελευταία απ’ αυτές είναι οι σημερινοί Τούρκοι της σημερινής

57



Τουρκίας. Οι Βούλγαροι, οι Ούγγροι και οι Φιλλανδοί είναι άλλες τρεις 
παραλλάξεις, άλλες τρεις ιστορικές «μεταποιήσεις» των παλιών Τούρ
κων, των Χιουνγκ-Νου (θύννων) και των διαδόχων τους στις στέππες 
της Κεντρικής Ασίας, Του-Κιου (Τούρκων).

Οι Χιουνγκ-Νου ήταν μοιρασμένοι σε πολλές νομαδικές φυλές μέχρι 
το 1200 π.Χ. περίπου. Τελικά, αυτή την εποχή, ένας Κινέζος καταφέρνει 
να τους ενώσει σε μια φυλή. Όμως, θα περάσουν κάπου χίλια χρόνια 
μέχρι που οι ενωμένοι πλέον Χιουνγκ-Νου γίνουν επικίνδυνοι για τους 
Κινέζους, που τους έκαναν να καταλάβουν πως είναι μια ξεχωριστή 
φυλή. Αλλά δεν προλαβαίνουν να γίνουν επικίνδυνοι για τους Κινέζους, 
και το 141 π.Χ. ο Κινέζος Αυτοκράτορας τους συντρίβει. Και τους 
επιζήσαντες τους απωθεί μακριά απ’ την Αυτοκρατορία του. Τέρμα το 
ειδύλλιο των Χιουνγκ-Νου με τους Κινέζους. Όμως, το παλιό ειδύλλιο 
κάπου κάπου θα αναθερμαίνεται.

Στο τέλος του 1ου π.Χ. αιώνα οι Χιουνγκ-Νου είναι πλήρως υπο
ταγμένοι στους Κινέζους. Όμως οι συνεχείς επαναστάσεις που γίνονται 
αυτή την εποχή στην Κίνα έχουν σαν συνέπεια το ξεθάρρεμα των 
Χιουνγκ-Νου, που ξαναγεννιούνται απ’ τις στάχτες τους. Κι έτσι, τόσο 
οι υποταγμένοι όσο και οι μη υποταγμένοι στους Κινέζους Χιουνγκ- 
Νου ξαναενώνονται. Αλλά πριν καλά καλά προλάβουν να ξαναενωθούν 
κόβονται στα δυο, τους βορείους και τους νοτίους, και αλληλοσφά- 
ζονται μετά ζήλου μεγάλου στις αρχές του 1ου μ.Χ. αιώνα. Οι βόρειοι, 
ηττηθέντες απ’ τους νότιους, φεύγουν και εγκαθίστανται στη Σογδιανή, 
πού σήμερα είναι επαρχία του Ουζμπεκιστάν. Όμως, οι Κινέζοι απο
φασίζουν να προελάσουν προς δυσμάς και το 216 π.Χ. διαλύουν το 
κράτος των Χιουνγκ-Νου της Σογδιανής.

Αλλά ο λαός αυτός είναι απίστευτα ανθεκτικός. Κι εκεί που οι 
Κινέζοι πιστεύουν πως τους εξαφάνισαν απ’ την ιστορία, νάτοι πάλι 
τον 4ο αιώνα μ.Χ. ισχυροί και ακμαίοι. Όμως, το 460 μ.Χ. με τον θάνατο 
του τελευταίου ηγεμόνα τους, οι Χιουνγκ-Νου εξαφανίζονται απ’ την 
ιστορία και δε γίνεται πλέον λόγος γι’ αυτούς. Αλλα τουρκικά φύλλα θα 
πάρουν τη σκυτάλη, κι αυτό σημαίνει πως οι αρχαίοι Χιουνγ-Νου δεν 
εξαφανίστηκαν τελικά, απλώς μεταλλάχτηκαν σε Α-Σιχ-Να (Ασινά, για 
ευκολία), που φοβούνται πολύ τους Κινέζους και γιαυτό κινούνται 
δυτικότερα για να ενωθούν με τους Γέου-Γεν, δηλαδή τους Αβάρους 
όπως τους λεν οι Βυζαντινοί, οι οποίοι τους γνωρίζουν καλά. Αλλά όχι 
τόσο καλά, όσο θα γνωρίσουν τους απογόνους τους Οθωμανούς Τούρ
κους αργότερα.

Μια υποφυλή των Ασινά, που προς το παρόν παραμένουν υποταγμέ
νοι στους Αβάρους (Γέου-Γεν) είναι οι Του-Κιου (Τούρκοι). Που τον 6ο
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μ.Χ. αιώνα αρχίζουν να κυριαρχούν επί των άλλων τουρανικών φυλών. 
Στο εξής, το όνομα Του-Κιου (Τούρκοι), μιας μικρής αρχικά φυλής, θα 
υπερκαλύψει τα άλλα ονόματα αυτού του πολυδαίδαλου και πολυκλα- 
δικού τουρανικού λαού, που αρχικά κινούνταν γύρω απ’ τα Αλτάια όρη 
της Κεντρικής Ασίας.

Οι Κινέζοι, που είχαν συντρίψει τους Χιουνγκ-Νου (θύννοι), φυλε
τικούς προγόνους των Του-Κιου (Τούρκοι γενικώς και αορίστως), 
αποφασίζουν να συμμαχήσουν με τους Του-Κιου που τώρα έχουν γίνει 
ισχυροί, κατά των Γέου-Γεν (Άβαροι). Και οι Του-Κιου, πάντα με τη 
βοήθεια των Κινέζων, που είναι οι «μοιραίοι άνθρωποι» στην ευρύτερα 
νοούμενη τουρκική ιστορία, θα ιδρύσουν δικό τους κράτος, υπό τον 
μεγάλο ηγέτη Του Μεν. Κατ’ ουσίαν και κατά βάσιν, η Τουρκική 
Αυτοκρατορία ιδρύεται τότε, τον 6ο μ.Χ. αιώνα από τον Του Μεν. 
Όμως δε λέγεται Οθωμανική. Άλλωστε, δεν είναι ακριβώς Αυτοκρατο
ρία. Είναι ένα μεγάλο και ισχυρό κράτος βαρβάρων που συνεχώς θα 
επεκτείνεται, για να καταλήξει τελικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Προς το παρόν πάντως, οι Τούρκοι, ως Του-Κιου, βρίσκονται ακόμα 
στην περιοχή του Ουζμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν.

Ο αρχηγός τους παίρνει τώρα τον τίτλο του Χαν, αλλά προαισθανό
μενος ίσως τα μελλούμενα προσθέτει και το Ιλί, το δικό μας Μέγας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και των άλλων μεγάλων. Αποκαλείται δηλαδή 
Ιλί Χαν. Οι Σουλτάνοι αργότερα θα διατηρήσουν το Χαν σαν τίτλο και 
μερικοί θα θυμηθούν και το Ιλί των προγόνων τους. Άλλωστε, κινούνται 
προς το παρόν στη Σογδιανή και γύρω εκεί, δηλαδή στην εσχατιά της 
αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περί του οποίου γνωρίζουν 
πολλά, και θέλουν πάρα πολύ να τον μιμηθούν -  και θα τον μιμηθούν 
σε λίγο.

Περίπου απ’ το 500 μ.Χ. τούτο το κεντροασιατικό κράτος των 
Τούρκων (Του-Κιου) που επεκτείνεται συνεχώς δυτικότερα, αντιλαμβά
νεται πως υπάρχει στη γειτονιά του ένα άλλο ισχυρό κράτος, η 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με την οποία θέλει να τα έχει καλά. Προς 
το παρόν δεν τίθεται πρόβλημα κατάλυσης της Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας από τους Τούρκους (Του-Κιου). Το 562, λοιπόν, στέλνουν 
πρεσβευτές στον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό για να ζητήσουν να σταμα
τήσει να υποστηρίζει τους Αβαρούς, που αν και ομόφυλοι των Τούρκων 
(Του-Κιου) είναι τώρα οι υπ’ αριθμόν ένα εχθροί τους. Ο Ιουστινιανός 
όμως έχει βρει την ησυχία του με τους Αβάρους, πληρώνοντας αντίτιμο, 
όπως πολύ συνηθιζόταν αυτή την εποχή, κατά την οποία αν έδινες στον 
υποψήφιο καταχτητή ένα μέρος απ’ αυτά που θ’ άρπαζε αν επιτίθετο, δεν 
επιτίθετο, κι έτσι έβγαιναν κερδισμένοι και οι δυο αντιμαχόμενοι.
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Αυτός που φοβόταν πως θα νικηθεί, διότι θα τα έδινε όλα αν νικού- 
νταν, κι αυτός που ήταν σίγουρος πως θα νικήσει, διότι δε θα πλήρωνε 
τον αναγκαίο φόρο αίματος για να τα πάρει. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν 
πιο λογικοί από μας. Ζύγιζαν τις δυνάμεις τους πριν αρχίσουν να 
κοκκορεύονται παριστάνοντας τους ήρωες εν καιρώ ειρήνης.

Καθώς ο Ιουστινιανός απορρίπτει την πρόταση των Τούρκων (Του- 
Κιου), νέα πρεσβεία καταφτάνει στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από 
πέντε χρόνια, το 567, επί Ιουστίνου Β' και του ζητάει να εγκαταλείψει 
την πολιτική του θείου και προκατόχου του, του Ιουστινιανού. Δηλαδή, 
να πάψει να πληρώνει τα λύτρα της εκβιασμένης ειρήνης στους 
Αβάρους. Ο Ιουστίνος δέχεται την πρόταση γιατί καταλαβαίνει πως 
οι Του-Κιου του Ουζμπεκιστάν είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη νέα 
τουρκική δύναμη, ενώ οι Αβαροι, φυλετικοί συγγενείς των Του-Κιου 
αφού κι αυτοί ήταν απόγονοι των Χιουνγκ-Νου (θύννοι) έχουν ήδη 
παρακμάσει, και συνεπώς δεν αξίζει να πληρώνει κανείς για να γλυτώ
σει από ένα ψοφίμι.

Αλλωστε, οι Τούρκοι (Του-Κιου) ποτέ δε ζήτησαν απ’ τον αυτοκρά- 
τορα λύτρα, όπως οι πονηροί Αβαροι, ζήτησαν μόνο να συμμαχήσει 
μαζί τους κατά του κοινού εχθρού, των Περσών. Οι Του-Κιου προς το 
παρόν έχουν στο μάτι την Περσία και όχι το Βυζάντιο. Και ο Αυτοκρά- 
τωρ του Βυζαντίου έχει κάθε λόγο να θέλει τη συντριβή του «προ
αιώνιου εχθρού», των Περσών, και μάλιστα σχεδόν ανέξοδα, απ’ τους 
συμμάχους Τούρκους (Του-Κιου, θα συνεχίσουμε να τους λέμε έτσι, 
γιατί το όνομα Τούρκοι θα καθιερωθεί αργότερα από τους ιστορικούς. 
Οι νομαδικές φυλές, άλλωστε, δεν έχουν εθνικά ονόματα και παίρνουν 
το όνομα του θεωρούμενου σαν γενάρχη της φυλής).

Κανείς, βέβαια, δεν μπορεί να υποπτευτεί ακόμα τις πονηριές, όχι των 
Τούρκων, αλλά της ιστορίας, που τελικά φέρνει τους Τούρκους στην 
Περσία, απ’ τη περιοχή του Ουζμπεκιστάν, του Τουρκμενιστάν, κ.λπ.. 
Βέβαια, ο κοντινός γείτονας είναι πιο επικίνδυνος απ’ τον μακρινό, 
αλλά αυτή την εποχή οι Βυζαντινοί δε λογαριάζουν σαν εχθρούς τους 
Τούρκους. Και μέχρι που οι Τούρκοι συντρίψουν τους Πέρσες και τους 
υποκαταστήσουν ως εχθρικοί γείτονες των Βυζαντινών, έχει ο Θεός. 
Ναι, αλλά, έχει και ο Αλλάχ. Και οι δυο Θεοί θα φάνε τα μουστάκια 
τους στο τέλος.

Οι Τούρκοι (Του-Κιου) ένιωθαν σαν γέμιση σε σάντουιτς, έτσι 
στριμωγμένοι που ήταν ανάμεσα στην Κινέζικη και την Περσική 
Αυτοκρατορία. Η Βυζαντινή έπεφτε παράμερα και δεν έκοβε το δρόμο 
για τη θάλασσα, που είναι το σταθερά ζητούμενο απ’ όλους τους λαούς 
που κινούνται, σ ’ ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Έξοδος στη
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θάλασσα σημαίνει απελευθέρωση του εμπορίου, και συνεπώς ανάπτυξη 
της οικονομίας.

Οι Τούρκοι (Του-Κιου, μαζί κι όλα τα προγονικά και μεταπρογονικά 
παρακλάδια τους), έτσι ξαπλωμένοι που ήταν μέχρι την Κίνα προμή
θευαν το κινέζικο μετάξι στους Πέρσες. Κι αφού τους είχαν πελάτες, 
δεν είχαν λόγο να τους καταχτήσουν. Όμως, όταν έμαθαν πως οι Πέρσες 
μεταπουλούσαν το κινέζικο μετάξι στους Βυζαντινούς, είχαν πλέον 
κάθε λόγο να καταχτήσουν την Περσία και να την κάνουν εμπορικό 
υποσταθμό, για να πουλούν οι ίδιοι το μετάξι στους Βυζαντινούς.

Οι Του-Κιου, στην αρχή προσπάθησαν να τα βρουν με τους Πέρσες, 
όταν κατάλαβαν πως οι Βυζαντινοί ήθελαν να τους βάλουν να βγάλουν 
μόνοι τους τα κάστανα απ’ τη φωτιά, δηλαδή να συντρίψουν τους 
Πέρσες αυτοί και οι Βυζαντινοί να παριστάνουν πλατωνικά τους 
συμμάχους. Τούτη η ερμαφρόδιτη κατάσταση, με τρεις αυτοκρατο
ρίες, την κινέζικη, την περσική και τη βυζαντινή να προσπαθούν να 
ισορροπήσουν στην ίδια ευρύτερη περιοχή, κρατάει κάμποσο. Μέχρι 
που οι Τούρκοι (Του-Κιου, επιμένω) καταφέρνουν επιτέλους να κάνουν 
μια σοβαρή συμμαχία με τους Βυζαντινούς για κοινή αντιμετώπιση των 
Περσών. Μάλιστα υπόσχονται πως θα είναι πάντα στο πλευρό των 
Ρωμαίων, όπως όλοι λεν τότε τους Βυζαντινούς (που θα πάρουν απ’ τους 
ιστορικούς αυτό το συμβατικό όνομα μόλις τον 17ο αιώνα) εναντίον 
κάθε εχθρικής επιβουλής, αρκεί να τους βοηθήσουν να συντρίψουν 
τους Πέρσες. Τους είχαν μπει στο μάτι οι Πέρσες, που δεν τους 
επέτρεπαν να διεισδύσουν ειρηνικά στην επικράτειά τους, όπως σκό
πευαν. Μ’ άλλα λόγια, οι σχέσεις ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους 
Τούρκους είναι άριστες. Τόσο, που στην Κωνσταντινούπολη εκτός απ’ 
τους πρέσβεις, εγκαθίσταται σε δική της γειτονιά και μια τουρκική 
παροικία. Οι δυο λαοί αποφασίζουν να συνυπάρξουν.

Ο Ιουστίνος Β' είναι φίλος πρώτης τάξεως με τον Διζάβουλο, τον 
ηγέτη των Σελτζούκων Τούρκων (επιτέλους, τους βρήκαμε ένα προσφο
ρότερο όνομα), δηλαδή των Του-Κιου που τελικά θα εγκατασταθούν 
στην περιοχή της Περσίας, παρόλο που τον γέλασε και δεν εκστράτευ- 
σε κατά των Περσών, όπως επίμονα ζητούσαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι. 
Όμως, ο αδερφός του Διζάβουλου και διάδοχός του στο θρόνο, ο Δόμπο 
Χαν, κάνει πως παύει να ενδιαφέρεται για τους Πέρσες, που δεν έχουν 
υποταγεί ακόμα και που αντιστέκονται σθεναρά, και πως τάχα στρέφει 
την προσοχή του κατά τη μεριά της Κίνας, για να βρει δήθεν από κει 
διέξοδο προς τη θάλασσα. Χοντρό το παραμύθι, αλλά οι Βυζαντινοί το 
πιστεύουν.

Τώρα που οι Σελτζούκοι κάνουν πως φεύγουν απ’ την περιοχή της
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Περσίας και το Βυζάντιο κινδυνεύει να μείνει χωρίς τους εθελοντές 
προστάτες του απ’ τους Πέρσες, ο διάδοχος του Ιουστίνου Β \ ο 
Τιβέριος, παρακαλεί τον Σελτζούκο Τούρκο αρχηγό να εκστρατεύσουν 
από κοινού κατά των Περσών. Αλλά ο Τούρκος του λέει πιθανόν: Τι να 
σου πω, ρε μπαγάσα, όταν θέλουμε εμείς δε θέλετε εσείς, κι όταν θέλετε 
εσείς δε μπορούμε εμείς. Αλλωστε, εσείς οι Ρωμαίοι (το όνομα Βυζαντι
νοί είναι τεχνητό και θα το εφεύρουν οι ιστορικοί τον 17ο αιώνα, όπως 
είπαμε) χρησιμοποιείτε δέκα γλώσσες, για να πείτε ένα ψέμα. Είχε 
καταλάβει πως οι Βυζαντινοί τον δούλευαν παριστάνοντας τους πρόθυ
μους να εκστρατεύσουν μαζί του κατά των Περσών. Η τουρκική 
διπλωματία ήταν πολύ καλή από τότε.

Ο Δόμπο Χαν είναι ανένδοτος. Ό χι μόνο δεν θα πολεμήσει με τους 
Βυζαντινούς κατά των Περσών, αλλά θα καταλάβει και τη βυζαντινή 
πόλη Βόσπορο (το αρχαίο Κιμμέριον), έτσι για επίδειξη δυνάμεως και 
για να μάθουν οι Βυζαντινοί να τηρούν τις συμφωνίες τους. Το ’πε και 
το ’κανε. Κατέλαβε τον Βόσπορο κάπου 900 χρόνια πριν καταλάβουν οι 
απόγονοί του την Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί αρχίζουν να 
καταλαβαίνουν πως οι Τούρκοι δεν αστειεύονται, και επιτέλους σοβα
ρεύονται.

3. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι

Αλλο Τούρκοι, κι άλλο Τουρκομάνοι. Για την ακρίβεια, οι Τούρκο; 
μάνοι είναι Τούρκοι εξισλαμισθέντες από τον 9ο αιώνα και μετά. Μέχρι 
τότε οι πάμπολλες φυλές των Τούρκων ήταν κυρίως ειδωλολάτρες. 
Αλλά και βουδιστές, και χριστιανοί, κι ό,τι θες. Τους έλειπε μια απλή 
και σαφής θρησκεία, κοινή για όλους, που θα τους έκαμνε ν’ αποχτή- 
σουν συνείδηση την κοινής φυλετικής τους καταγωγής και θα τους 
ένωνε. Ψάξε κατά τη μεριά της Κίνας για τον βουδισμό, ψάξε κατά τη 
μεριά του Βυζαντίου για τον χριστιανισμό, τελικά βρήκαν τον μωαμε
θανισμό κατά τη μεριά της Περσίας, που ήδη είχε εξισλαμισθεί υπό την 
επίδραση των Αράβων.

Ο μονοθεϊσμός, η μεγάλη εφεύρεση του Μωυσή, έχει δυο βασικά 
προσόντα σε σχέση με τον πολυθεϊσμό: Αφενός δε μπερδεύει τους 
πιστούς με δοξασίες και δόγματα αλληλοσυμπλεκόμενα και αλληλο-
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αναιρούμενα, και συνεπώς λύνει τις αντιφάσεις που απορρέουν από 
Θεούς με διαφορετικές αρμοδιότητες (υπάρχει και μια θεϊκή σύγκρουση 
συμφερόντων), και αφετέρου επιβάλλει ένα μοντέλο συγκεντρωτικής 
εξουσίας επί της γης. Ως εν ουρανώ, και επί της γης. Ένας ο Θεός στον 
ουρανό, ένας και ο μονάρχης στη γη. Οι Τούρκοι που δέχονταν τον 
μωαμεθανισμό (μουσουλμανισμό), άλλοτε οικειοθελώς και άλλοτε με τη 
βία, ονομάστηκαν Τουρκομάνοι, για να ξεχωρίζουν απ’ τους μη μω
αμεθανούς Τούρκους, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι ακόμα και στις μέρες 
μας.

Η λέξη Τουρκομάνος είναι σύνθετη απ’ το Τούρκος και το ιμάν, που 
στα τουρκικά σημαίνει πίστη. Αρα Τουρκομάνος είναι ο Τούρκος που 
πιστεύει στο μουσουλμανισμό, κι όχι ο Τούρκος εν γένει.

Ο άνθρωπος που χάρισε στους Τούρκους μια θρησκεία, την ίδια για 
όλους, κατανοητή απ’ όλους, ακόμα και τους πιο χοντροκέφαλους (αυτό 
είναι το μεγάλο προσόν του μουσουλμανισμού) λέγεται Σαλούφ και 
ήταν Χάνος (αρχηγός) της τουρκικής φυλής των Ογούζων. Το μεγάλο 
αυτό γεγονός συνέβη το 960 μ.Χ.. Στο εξής, οι Βυζαντινοί δεν θα έχουν 
να κάνουν με μια πολυθρησκευτική φυλή, την τούρκικη, αλλά με τους 
μουσουλμάνους Τούρκους, τους «άπιστους», που θα αποχτήσουν συνο
χή χάρη στο μουσουλμανισμό, ακριβώς όπως οι Βυζαντινοί είχαν 
αποχτήσει συνοχή χάρη στο χριστιανισμό.

Βέβαια, και οι μουσουλμάνοι χαρακτηρίζουν «άπιστους» όλους 
όσους δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κωμική 
ιστορία, σχέση έχουσα με τον «αληθινό Θεό», που όμως είναι αληθι
νός για όσους τον πιστεύουν και ψεύτικος για όσους δεν τον πιστεύουν. 
Αν σε μια δεδομένη στιγμή ανακαλύψεις πως ο Θεός που μέχρι τότε 
πίστευες δεν ήταν ο αληθινός, δεν έχεις παρά να πας να βρεις κανέναν 
αληθινό στη διεθνή αγορά των θρησκειών. Υπάρχουν θεοί για όλα τα 
γούστα -  και όλοι είναι εξίσου αληθινοί, αρκεί να τους δεχτείς σαν 
αληθινούς. Αυτή είναι η πίστη. Μια άσχετη προς τη λογική τάση της 
συνείδησης να αποδέχεται σαν αληθινό αυτό που τη βολεύει. Όσοι 
βολεύονται δύσκολα, παραμένουν αμήχανοι έναντι όλων των ιδεολο
γημάτων, όπως λέμε το σύνολο των ιδεών, που στηρίζονται περισσότε
ρο στην πίστη, παρά στη λογική.

Φυσικά, τα ιδεολογήματα δεν είναι μόνο θρησκευτικά, είναι και 
πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, τα κυρίαρχα ιδεολογήματα είναι 
τα θρησκευτικά, αυτά που «εξηγούν» εύκολα και απλά τα μεγάλα 
μυστήρια αυτού του κόσμου, και κυρίως παρηγορούν για το τραγικό 
γεγονός του θανάτου. Οποιος δε φοβάται το θάνατο, δύσκολα προσχω
ρεί σε μια θρησκεία που «εγγυάται» την αθανασία, που η κάθε θρησκεία
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την αντιλαμβάνεται με τον τρόπο της. Αυτοί, λοιπόν, που ειρωνεύονται 
τους μουσουλμάνους ή τους οπαδούς οποιοσδήποτε άλλης θρησκείας, 
ας κάνουν τον κόπο να σκεφτούν λιγάκι πάνω στα δόγματα της δικής 
τους. Όλες οι θρησκείες είναι είτε το ίδιο αληθινές, είτε το ίδιο 
ψεύτικες. Κάθε άλλη άποψη είναι θρησκευτικός ρατσισμός, που πάρα 
πολύ συχνά οδηγεί σε θρησκευτικούς πολέμους, απ’ τους οποίους 
ταλαιπωρήθηκε πολύ η ανθρωπότητα.

Τώρα που οι Τούρκοι απόχτησαν την ίδια θρησκεία τόσο με τους 
εχθρούς τους, τους γείτονες Πέρσες, όσο και με τους λίγο πιο από
μακρους Αραβες, αρχίζουν να νιώθουν φίλοι μ’ αυτούς τους μονοθεϊστι
κούς λαούς. Το πέρασμα απ’ τη μια μονοθεϊστική θρησκεία στην άλλη 
είναι σχετικά εύκολο. Μόνο ο Ιουδαϊσμός, θρησκεία αυστηρά εθνική 
(εβραϊκή) δε δέχεται εύκολα τους προσήλυτους. Δύσκολα μπορείς να 
γίνεις Εβραίος προσχωρώντας στον Ιουδαϊσμό, διότι αυτός παραμένει 
θρησκεία σπέσιαλ φτιαγμένη για την εθνότητα των Εβραίων. Ενώ οι 
δυο θυγατρικές του ιουδαϊσμού θρησκείες, ο χριστιανισμός και ο 
μωαμεθανισμός (μουσουλμανισμός) είναι καθολικές, δηλαδή αποτείνο
νται σ’ όλους, και όλους τους δέχονται στους κόλπους τους, προκειμέ- 
νου να πετύχει το κόλπο της επέκτασης μιας κοσμικής εξουσίας, που 
πάντα μπλέκεται με την θρησκευτική, ακόμα κι όταν δεν το ομολογεί 
ευθέως.

Το Ισλάμ, λοιπόν, όντας τρόπος οργάνωσης της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής στηριγμένος σε μια μονοθεϊστική θρησκεία, τον μω
αμεθανισμό, εύκολα ισοπεδώνει τις εθνότητες. Το να γίνεις μωαμεθανός 
δε σημαίνει μόνο προσχώρηση σε μια θρησκεία, αλλά και αποδοχή 
ενός τρόπου ζωής που αυτή καθορίζει άκρως αυταρχικά. Το Ισλάμ και ο 
μωαμεθανισμός δεν είναι το ίδιο. Το Ισλάμ είναι κοινωνικό σύστημα, 
που στηρίζεται αποκλειστικά στο Κοράνι, που υποκαθιστά το Σύνταγμα 
και δίνει στους νόμους του ισλαμικού κράτους τη νομιμότητά τους. 
Γιαυτό ακριβώς είναι πάντα επικίνδυνο. Ενώ ο μωαμεθανισμός είναι 
πέρα για πέρα αθώος και κάπως αφελής. Όμως, ο μωαμεθανισμός και το 
Ισλάμ είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν -  κι αυτό είναι το μεγάλο 
πρόβλημα που εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό των ισλαμικών κρατών. 
Μόνο ο Κεμάλ Ατατούρκ κατάφερε να απομακρύνει τον μωαμεθανισμό 
απ’ το Ισλάμ, βάζοντας στη θέση του Ισλάμ ένα μοντέρνο κράτος και 
αφήνοντας τον μωαμεθανισμό να λειτουργήσει όπως όλες οι θρησκείες, 
δηλαδή στο επίπεδο της συνείδησης κι όχι σ’ αυτό της εξουσίας.

Ο χριστιανικός καθολικισμός που επιχειρεί να λειτουργήσει κατά το 
ισλαμικό πρότυπο, δηλαδή σαν κοσμική εξουσία, δεν κατάφερε και 
πολλά πράγματα. Οι καθολικοί παπάδες πουθενά δεν πήραν την εξουσία
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οι ίδιοι, όπως οι μουλάδες στην Περσία, παρόλο που την επηρεάζουν 
αποφασιστικά, όπως άλλωστε όλες οι θρησκείες και όλα τα δόγματα, 
της ορθοδοξίας, που παριστάνει τη λιγότερο κοσμική, μη εξαιρουμέ- 
νης. Δεν είναι δυνατό να γίνει αλλιώς. Οι ανθρώπινοι νόμοι δεν 
επαρκούν για την τήρηση της νομιμότητας. Εδώ, με την απειλή της 
αιώνιας τιμωρίας με το αιώνιο τσουρούφλισμα στα καζάνια της κόλα
σης και γίνεται χαμός, σκέψου τι είχε να γίνει αν τα εμπιστευόμασταν 
όλα στην ενσυνείδητη τήρηση των άρθρων του Συντάγματος και των εξ 
αυτού εκπηγαζόντων νόμων. Θα περάσουν πολλοί αιώνες εξανθρωπι
σμού ακόμα, μέχρι που ο άνθρωπος να μάθει να σέβεται τους νόμους που 
ο ίδιος φτιάχνει, προκειμένου να μη διαλυθεί η κοινωνία. Μέχρι τότε, 
οι θρησκείες θα έχουν να παίξουν έναν πάρα πολύ σοβαρό λόγο, 
τρομοκρατώντας τους χαχόλους και κάνοντάς τους να παρανομούν με 
μικρότερη ευκολία.

Χάρη στο Ισλάμ, λοιπόν, και όχι το μωαμεθανισμό, από τον 9ο αιώνα 
και μετά οι Τούρκοι αρχίζουν να βρίσκουν «ιδεολογικούς» συμμάχους 
ανάμεσα σ’ όλους τους ισλαμιστές, και κατ’ αρχήν ανάμεσα στους 
γείτονες Πέρσες. Ο ισλαμισμός δεν αρνείται σε κανέναν τα κρατικά 
αξιώματα, αρκεί να έχει προσχωρήσει στον μωαμεθανισμό, και δι’ 
αυτού στον ισλαμισμό. Συνεπώς, οι Τούρκοι θα μπορούν στο εξής να 
ανήκουν στην άρχουσα τάξη σ’ όλες τις ισλαμικές χώρες, ασχέτως 
άλλων εθνολογικών γνωρισμάτων.

Όπως είδαμε, οι Τούρκοι ξεκίνησαν να καταχτήσουν την Περσία για 
να βγουν στη θάλασσα, ώστε να αναπτύξουν το εμπόριο, αλλά από δω 
και πέρα δεν έχουν κανένα λόγο να την καταχτήσόυν με τα όπλα, αφού 
μπορούν και ζουν άνετα πλέον στην Περσία, ή σ’ όποια άλλη ισλαμική 
περιοχή. Απ’ τον 9ο αιώνα και μετά, κατ’ αρχήν η Περσία κατακλύζεται 
από Τούρκους, μουσουλμάνους πλέον. Ξεκινώντας ως Ογούζοι, που 
είναι υποφυλή των Του-Κιου, απ’ τις νοτιότερες περιοχές της Κεντρι
κής Ασίας, μεταμορφώνονται σε Σελτζούκους μετά τον 9ο αιώνα που 
αρχίζουν να εγκαθίστανται στην Περσία, ειρηνικά τώρα πλέον που 
έγιναν μουσουλμάνοι ομόθρησκοι των Περσών, για να δημιουργήσουν 
εκεί μέχρι τον 11ο αιώνα ένα ισχυρό κράτος, χωρίς μεγάλη αντίσταση 
πλέον από μέρους των Περσών, που τώρα τους δέχονται άνετα ως 
ομόθρησκους, ενώ προηγουμένως τους πολεμούσαν ως αλλόπιστους. 
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τη σημασία που έχει για τη χύδην μάζα να 
είναι αλλόπιστος ο εχθρός. Τον σφάζεις με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ευκολία και χωρίς τύψεις. Μπιρ Αλλάχ, ιλ Αλλάχ (ένας ο Θεός, μέγας 
ο Θεός). Εντάξει. Ομως, ούτε ο Αλλάχ, ούτε κανένας συνάδελφός του 
στους ουρανούς κατάφερε ποτέ να εξαλείψει τόσο την ανθρώπινη
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φιλοδοξία, όσο και την ανθρώπινη μωροφιλοδοξία αυτών που ξέρουν 
πως εξουσία σημαίνει μάσα. Απλώς, τόσο ο Αλλάχ όσο και ο άλλος 
«αληθινός» Θεός των άλλων, ανακόπτει κάπως την τάση για αρπαγή 
των εξουσιαστών παντού στον κόσμο, εκτός απ’ την ορθόδοξη Ελλάδα. 
Όπου κανείς Θεός, αληθινός ή ψεύτικος, δεν κατάφερε ποτέ θα περιο
ρίσει την αρπαχτική διάθεση των ορνέων που παριστάνουν τους 
υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος, όπως λέγεται αλλιώς εδώ το 
ιδιωτικό συμφέρον.

Οι Ογούζοι Τούρκοι δεν είναι ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο 
Τούρκοι απ’ όλους τους άλλους Τούρκους, που είναι χωρισμένοι σε 
ένα αμέτρητο πλήθος φυλών. Απλώς, οι ιστορικοί τους δίνουν μεγαλύ
τερη σημασία γιατί απ’ αυτούς κατάγονται οι Σελτζούκοι Τούρκοι της 
Περσίας και των γύρω περιοχών, απ’ τους οποίους θα προκύψουν οι 
Οθωμανοί (Οσμανλήδες) της Μικράς Ασίας, που θα φτιάξουν την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ογούζ, ο Σελτζούκ και ο Οθμάν (0- 
σμάν) δεν είναι παρά φύλαρχοι, που δανείζουν το όνομά τους στη 
φυλή της οποίας άρχουν. Κι αν αυτή η φυλή μεγαλώσει, κατ’ αρχήν 
σε βάρος άλλων τούρκικων φυλών, θα περάσει στην ιστορία με το 
όνομα του φυλάρχου. Αν δε μεγαλώσει, και τον φύλαρχο και τη φυλή 
του θα τους φάει το σκοτάδι της ιστορίας και θα τους κάνει λίπασμα για 
τα λουλούδια της. Αλλά και για τα ζιζάνια του ιστορικού αγρού.

Βέβαια, οι Τούρκοι ισχυρίζονται πως ο Ογούζ ήταν σύγχρονος του 
Αβραάμ, αν και έζησε μάλλον τον 6ο αιώνα μ.Χ.. Όσο πιο πίσω 
σπρώχνεις τους προγόνους σου, τόσο το καλύτερο για τη νομιμοποί
ηση της εξουσίας σου. Ή μπας και νομίζετε πως εμείς εδώ θα είχαμε 
κανένα λόγο να παριστάνουμε τα ξαδέρφια του Περικλή, αν δεν είχαμε 
στο νου μας την ευκολότερη νομιμοποίηση της ύπαρξής μας που 
αρχίζει πλέον να τείνει προς την ανυπαρξία. Τα ιδεολογήματα, για τα 
οποία κάναμε λόγο παραπάνω, μπορούν να λειτουργήσουν με πάρα 
πολλούς πραχτικούς τρόπους. Ένας απ’ αυτούς είναι να φαντάζεσαι τον 
εαυτό σου απόγονο ενδόξων προγόνων για να αντισταθμίσεις τη μιζέρια 
σου. Και οι εξουσιάζοντες, που ξέρουν καλά πως οι μόνοι πρόγονοι που 
έχουν μια πραχτική αξία είναι ο μπαμπάς και η μαμά, κάνουν ό,τι 
μπορούν για να πείσουν τους υπηκόους τους πως είναι σπουδαίοι, μόνο 
και μόνο διότι κατάγονται από σπουδαίους προγόνους. Δεν εξεγείρεσαι 
εύκολα κατά της εξουσίας, όταν αυτή σου υπόσχεται ιδεολογηματικά 
τον χαμένο προγονικό παράδεισο, ίσα ίσα για να κάνει τη δουλειά της 
ευκολότερα.

Δεν έχετε αρκετό φαΐ; Φάτε προγονική δόξα και βουλώστε το. Δεν 
έχετε σπουδαίους φυσικούς προγόνους; Βρέστε κανέναν Αβραάμ και
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κάντε τη δουλειά σας όπως όπως. Λίγοι αντιμετώπισαν, τόσο την 
κουταμάρα όσο και το συναρτημένο μ’ αυτήν προγονικό παραμύθι 
σαν παράγοντα εθνικής συνοχής. Η κοινωνία θα είχε διαλυθεί χωρίς 
τους ηλιθίους, που είναι η κόλλα που κολλάει όλα τα συντρίμμια: 
ψυχολογικά, ηθικά, εθνικά, οικονομικά. Η κοινωνία έχει τόση ανάγκη 
απ’ τους βλάκες, που τους καλύπτει και νομικά. Αν αποκαλέσεις 
κάποιον βλάκα, ακόμα κι αν είναι βλάκας με πατέντα, βλακικής 
υποστάσεως βεβαιωμένης απ’ τους πάντες, θα σε πάει στο δικαστήριο, 
και σίγουρα θα κερδίσει τη δίκη. Αποφεύγετε, λοιπόν, τέτοιους αντι
κοινωνικούς χαρακτηρισμούς και προσπαθήστε να συνυπάρξετε με τους 
ηλιθίους, που έτσι κι αλλιώς αποτελούν την πλειοψηφία σε μια 
δημοκρατία και δίνουν κυβερνήσεις ανάλογης βλακικής ποιότητας. 
Προσοχή, όμως: αποφεύγετε τις φασιστικές και φασίζουσες δικτατο
ρίες. Διότι σ’ αυτές ο αρχιβλάξ αυτοδιορίζεται κυβερνήτης.

Τον 10ο κυρίως αιώνα, ιδρύονται πολλά τουρκικά βασίλεια και 
αυτοκρατορίες της πλάκας, που εκτείνονται απ’ την Περσία μέχρι την 
Κίνα και την Ινδία. Αδύνατο να παρακολουθήσεις την ταχεία άνοδο και 
την ταχύτατη πτώση αυτών των τουρκικών κρατών, που διαδέχονται 
αδιάκοπα το ένα το άλλο, ψάχνοντας μέσα στον ιστορικό χρόνο για μια 
ισχυρή αυτοκρατορία, που θα την ανακαλύψει τελικά ο φύλαρχος 
Οθμάν (ή Οσμάν).

Όμως, πριν απ’ τους Οσμανλήδες, όπως λέγονται οι απόγονοι του 
Οσμάν (Οθμάν), οι Σελτζουκίδες, όπως λέγονται οι απόγονοι του 
Σελτζούκ θα φτιάξουν μια τεράστια αυτοκρατορία τον 11ο αιώνα, που 
περιλαμβάνει την Περσία, τη Συρία, τη Μεσοποταμία, τη Μικρά Ασία, 
την Αρμενία και τη Γεωργία. Κάπου τέσσερις αιώνες πριν απ’ την 
κατάλυσή της, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θα έχει να κάνει με τους 
Σελτζούκους, γιατί με τους Οσμανλήδες (Οθωμανούς) δεν θα προλάβει 
να κάνει και πολλά. Μόλις εμφανιστούν οι Οσμανλήδες (Οθωμανοί), οι 
απόγονοι του φυλάρχου Οσμάν (ή Οθμάν) θα στρέψουν την προσοχή 
τους στο ήδη ερειπωμένο Βυζάντιο, που είναι πλέον μια πολύ εύκολη 
λεία. Στην πραγματικότητα, άλλωστε, το Βυζάντιο δεν το κατέλυσαν οι 
Τούρκοι. Αυτοί απλώς το βοήθησαν να πεθάνει. Όπως κάθε γερασμένη 
αυτοκρατορία, πέθανε κι αυτό από γήρας. Το ίδιο είχε πάθει η Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία νωρίτερα, το ίδιο θα πάθει και η Οθωμανική αργότερα. 
(Οι τρεις αυτοκρατορίες είναι η μία συνέχεια της άλλης).
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4. Οι Οθωμανοί Τούρκοι

Στο τέλος του 13ου αιώνα, τόσο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία όσο και 
το ένα απ’ τα τρία κράτη των Σελτζούκων στα οποία διασπάται η 
αυτοκρατορία των Σελτζούκων, το σελτζούκικο κράτος του Ικονίου 
εκεί δίπλα στο Βυζάντιο, έχουν τα μαύρα τους τα χάλια. Όμως, η 
ανατολική Μικρά Ασία, όπου βρίσκεται το Ικόνιο, η πρωτεύουσα του 
ενός απ’ τα τρία κράτη των Σελτζούκων, είναι έξω απ’ την περιοχή των 
άμεσων ενδιαφερόντων των Βυζαντινών, και δεν τους ενοχλεί και πολύ 
η ύπαρξή του. Αντίθετα, τους βολεύει έτσι που παρεμβάλλεται ανάμεσα 
στο Βυζάντιο και την Περσία, στην οποία βρίσκονται τα άλλα σελτζού- 
κικα κράτη, που κι αυτά έχουν τα χάλια τους. Αυτόν τον καιρό, όλος ο 
κόσμος, Βυζαντινοί, Τούρκοι και Πέρσες, ζουν υπό τον συνεχή τρόμο 
του Τζένγκις Χαν, που πήρε φόρα και σαρώνει τα πάντα.

Όμως, εκτός απ’ τον εξ ανατολών κίνδυνο, οι Βυζαντινοί έχουν να 
αντιμετωπίσουν και τον εκ δυσμών. Οι Φράγκοι αυτή την εποχή 
βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, και οι Αυτοκράτορες έχουν 
μεταφέρει την πρωτεύουσά τους στην άλλη μεριά της Προποντίδας, 
στη Νίκαια, όχι πολύ μακριά απ’ την Κωνταντινούπολη, ώστε να την 
επιτηρούν.

Μέσα σ’ αυτό το χάος, νάσου στην περιοχή μια καινούργια τούρκικη 
φυλή, που ακόμα δεν έχει όνομα, αλλά που θα αποχτήσει σύντομα. 
Είναι οι κατοπινοί Οθωμανοί. Λίγο πριν η φυλή των Οθωμανών, που 
βέβαια δεν λέγονταν ακόμα έτσι, αλλά που ήταν πάντως Σελτζούκοι, 
από εκείνους που δεν είχαν προωθηθεί προς το παρόν προς τη μεριά της 
Περσίας, ζούσαν στο σημερινό Τουρκμενιστάν, όταν τους κυνήγησε 
από κει ο Τζένγκις Χαν και υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν τα πρόβατά 
τους στα βόρεια της Περσίας, κοντά στους ομοφύλους Σελτζούκους της 
Περσίας. Ήταν 400 νοματαίοι όλα κι όλα τα μέλη αυτής της φυλής 
νομάδων. Κατ’ άλλους, ήταν 2000. Πάντως, όσοι και νάταν, θα ήταν 
αδύνατο να φανταστεί ένας εχέφρων σύγχρονός τους πως θα τα κατά- 
φερναν, τούτοι οι τσομπαναραίοι, να δημιουργήσουν μια Αυτοκρατορία 
επί των ερειπίων τόσο του σελτζούκικου κράτους του Ικονίου, όσο και 
του Βυζαντίου.

Και, βέβαια, οι εν λόγω νομάδες δεν είχαν καμιά διάθεση να ιδρύ
σουν, όχι αυτοκρατορία, αλλά ούτε καν κράτος. Απλώς, γύριζαν δώθε 
κείθε σαν τρελοί απ’ το φόβο του Τζένγκις Χαν και όλως συμπτωματικά 
τους προέκυψε στο τέλος της περιπλάνησης ένα δικό τους κράτος. Και 
ναι μεν κανένας νομάδας δεν έχει στο νου του να ιδρύσει κράτος, κάτι
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τέτοιο θα ήταν εντελώς αντίθετο προς τα νομαδικά ήθη, όμως τόσο η 
φύση όσο και η εξουσία απεχθάνονται το κενό και το γεμίζουν στα 
γρήγορα. Αυτό ακριβώς έκαναν και οι Οθωμανοί, που είναι ακόμα 
αβάφτιστοι και περιφέρονται μπουλουκηδόν στη βόρεια Περσία. Γέμι
σαν το διπλό κενό εξουσίας, το σελτζουκικό και το βυζαντινό. Πρώτα 
το σελτζουκικό, κι ύστερα το βυζαντινό.

Θέλουμε να πούμε πως τούτοι οι νομάδες Σελτζούκοι, που σε λίγο θα 
ονομαστούν Οθωμανοί, δε θα χαριστούν στους Σελτζούκους για το λόγο 
πως ήταν ομόφυλοι. Αυτή την εποχή, όπως και τις προηγούμενες, όπως 
και τις επόμενες, κανείς δε νοιάζεται αν ο εχθρός είναι ομόφυλος ή 
αλλόφυλος. Διότι εχθρός είναι όποιος σε εμποδίζει να ζήσεις ή όποιος 
είναι πλουσιότερος και έχεις βάλει στο μάτι τα πλούτη του για να 
ζήσεις εσύ καλύτερα. Αν σήμερα υπάρχει ένας εξ ανατολών ή από 
βορράν κίνδυνος για την Ελλάδα, αυτός οφείλεται όχι στο ότι οι εχθροί 
μας έχουν κάτι με μας τους Έλληνες, αλλά στο ότι είμαστε σχετικά 
πλουσιότεροι απ’ αυτούς. Να γιατί η φτώχεια είναι μια εγγύηση για 
την... εθνική μας ακεραιότητα. Να γιατί οι κυβερνώντες σήμερα την 
Ελλάδα φροντίζουν να την κάνουν χώρα ζητιάνων.

Ο κοινός γενάρχης και των παλιότερων στην περιοχή Σελτζούκων 
και των νεότερων Οθωμανών, που είναι κι αυτοί Σελτζούκοι, αλλά έτσι 
που έρχονται καθυστερημένοι στην περιοχή, οι άλλοι δεν τους αναγνω
ρίζουν για Σελτζούκους και τους διώχνουν, λέγεται Ογούζ. Που ήταν, 
λέει, σύγχρονος και συγγενής του Αβραάμ, όπως ήδη είπαμε. Όποιου 
συγγενής και νάταν, ο Ογούζ είναι μάλλον μυθικό πρόσωπο. Που το 
εφεύραν μάλλον οι Οθωμανοί τότε που άρχισαν να ψάχνουν για 
ενδόξους προγόνους. Γιατί χωρίς ενδόξους προγόνους οι απόγονοι 
δυσκολεύονται πολύ να δοξαστούν κι αυτοί. Η προγονική μυθολογία 
δεν είναι προνόμιο ημών των Ελλήνων. Όλοι οι λαοί έχουν ενδόξους 
προγόνους. Κι αν δεν έχουν, τους κατασκευάζουν οι μυθολογούντες 
ιστορικοί τους.

Αν έτσι έχουν τα πράγματα για όλους τους λαούς, σκέψου πόσο 
εύκολα γίνονται για μας τους Νεοέλληνες που ζούμε επί ενδόξου 
εδάφους, άσχετα αν το πουλάμε στους ξένους υπό μορφήν οικοπέδων, 
τραγουδώντας επί του πτώματος της Ελλάδος το θούριον «η Ελλάδα 
ποτέ δεν πεθαίνει». Ανάλογα θούρια έχουν και οι Τούρκοι, άσχετα αν κι 
αυτοί είναι εξίσου με τους Έλληνες καλοί έμποροι του «πατρίου 
εδάφους». Όταν είναι να ζήσεις καλύτερα, είτε πουλάς το οικόπεδό 
σου, αν σου δώσουν καλή τιμή, είτε καταπατάς το οικόπεδο του γείτονα. 
Ο πατριωτισμός είναι μια πολύ πραχτική υπόθεση, σχέσιν έχουσα 
περισσότερο με το στομάχι παρά με το κεφάλι, άσχετα απ’ το γεγονός
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πως το στομάχι έχει ανάγκη απ’ το κεφάλι για να μη πάθει διάτρηση 
είτε απ’ την πείνα, είτε απ’ το μπούκωμα. Στην ιστορία, ο εγκέφαλος 
είναι είτε εκτελεστικό, είτε βοηθητικό όργανο. Το κύριο όργανο διά του 
οποίου γράφεται η ιστορία είναι πάντα και σ’ όλες τις περιπτώσεις το 
στομάχι.

Να, λοιπόν, πώς άρχισε αυτή η τρομερή ιστορία με τους Οθωμανούς. 
Ανάμεσα στο 1214 και 1224, μια πάτριά 50.000 απογόνων του Ογούζ 
(λέει) με αρχηγό τον Σουλεϋμάν, φεύγουν απ’ τη βόρεια Περσία όπου 
έχουν έρθει απ’ το Τουρκμενιστάν κυνηγημένοι απ’ τον Τζένγκις Χαν 
και κυνηγημένοι πάλι απ’ τον Τζένγκις Χαν περνούν στο Αζερμπαϊτζάν, 
κι από κει έρχονται στις περιοχές του σημερινού Κουρδιστάν και της 
Αρμενίας, που αποτελούν μέρος των σελτζούκικων κρατών της Περσίας 
και του Ικονίου. Μόλις τώρα τούτος ο κλάδος των απογόνων του Ογούζ 
παίρνει επαφή με τον άλλο, τους Σελτζούκους. Γιατί πριν, όταν ακόμα 
περιφέρονταν ως νομάδες στη βόρεια Περσία (η οποία τότε ήταν 
κράτος πολύ πιο μεγάλο απ’ το σημερινό και συνεπώς η βόρεια Περσία 
του καιρού εκείνου ήταν πολύ πιο βόρεια απ’ τον σημερινό περσικό 
βορρά), ζούσαν ανενόχλητοι και απερίσπαστοι σε περιοχές που ήταν 
ξέφραγο αμπέλι, όπως ακριβώς ταιριάζει σε νομάδες. Ας όψεται, 
συνεπώς, εκείνος ο κερατάς ο Τζένγκις Χαν που τους έκανε να πάρουν 
δρόμο και να τρέχουν αλλόφρονες να κρυφτούν σε ασφαλέστερες 
περιοχές.

Όμως, ο Σουλεϋμάν έχει πάρει τέτοιον τρόμο απ’ τον Τζένγκις Χαν, 
που δεν προλαβαίνει καλά καλά να φέρει το λαό του στις περιοχές του 
σημερινού Κουρδιστάν και της Αρμενίας, και τους γυρίζει πίσω στην 
αφετηρία, δηλαδή στα βόρεια της Περσίας, στο Τουρκμενιστάν. Παίζει 
κυνηγητό με τον Τζένγκις Χαν, που κινείται άτσαλα προς όλα τα 
σημεία του ορίζοντα, προκαλώντας πανικό στους πάντες.

Όμως, μόλις φτάσουν στα παλιά λημέρια, αρχίζουν να κινούνται και 
πάλι προς νότον. Και κατεβαίνοντας απ’ την κοιλάδα του Ευφράτη, 
φτάνουν μέχρι το Χαλέπι, στη σημερινή Συρία. Εκεί, κοντά στο 
Χαλέπι, ο Σουλεϋμάν, προσπαθώντας να περάσει το ποτάμι πνίγηκε 
μαζί με πολλούς απ’ την ορδή του. Το μέρος όπου τάφηκε ο άτυχος 
Σουλεϋμάν λέγεται σήμερα Τουρκ Μεζαρί, δηλαδή τάφος του Τούρκου. 
Αλλά κανείς δε θα νοιαζόταν αν εκεί ήταν θαμμένος Τούρκος, αν οι 
απόγονοί του δε δημιουργούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ώστε ν’ 
αρχίσουν να ψάχνουν για πραγματικούς ή φανταστικούς τάφους ενδό
ξων ή αδόξων προγόνων.

Ο μακαρίτης ο Σουλεϋμάν είχε τέσσερα παιδιά, που ανά δύο μοίρασαν 
την ορδή στα δυο. Το πρώτον ήμισυ της πρώην ενιαίας ορδής του
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πατέρα τους Σουλεϋμάν κινήθηκε προς ανατολάς, προς τη μεριά της 
Περσίας, δηλαδή τον αρχικό «σταθμό» της πιο πρόσφατης απ’ τις 
πολλές περιπλανήσεις τους, κι εκεί χάθηκε διά παντός για τους ιστο
ρικούς. Η άλλη μισή ορδή, με αρχηγούς τον Ντουντάρ και τον 
Ερτογρούλ, περνάει στη Μικρά Ασία, απ’ την ανατολική της μεριά. 
Όμως, ο Ερτογρούλ, που μένει μόνος άρχων όταν ο αδερφός του 
πεθαίνει, λέει να κατηφορίσει και πάλι προς τον Ευράτη. Αδύνατο να 
αποφασίσουν αυτοί οι άνθρωποι κατά πού πρέπει να παν. Όλοι τους 
κυνηγούν κι όλοι τους διώχνουν. Μέχρι που ο Σελτζούκος άρχων του 
κράτους του Ικονίου Αλαεντίν Καϊκπομπάτ Β' τους λυπάται και τους 
επιτρέπει να κατοικήσουν ανατολικά της Αγκυρας, στην περιοχή της 
αρχαίας Φρυγίας.

Εκεί ο Ερτογρούλ και οι 500 όλοι κι όλοι νοματαίοι του, γίνοταν 
επαγγελματίες φρουροί των συνόρων του κράτους των Σελτζούκων του 
Ικονίου, που όπως είπαμε έχει τα μαύρα του τα χάλια, κι όπου νάναι 
καταρρέει εντελώς. Κι όταν οι νιοφερμένοι απέκρουσαν επιτυχώς μια 
δύσκολη επιδρομή του Τζένγκις Χαν, που συνεχίζει να περιφέρεται εκεί 
γύρω, ο βασιλιάς του Ικονίου, τους εμπιστεύεται προς φύλαξιν ολόκλη
ρη την περιφέρεια της Αγκυρας. Και οι νομάδες, από ακρίτες φρουροί 
των σελτζούκικων συνόρων βρίσκονται τώρα ιδιοκτήτες μιας μεγάλης 
έκτασης γης, που πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε κράτος. Διότι 
αυτό που ονομάζεται κράτος δεν είναι παρά ένα άθροισμα ιδιοκτησιών. 
Όμως, την εποχή εκείνη, δεν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία της γης και 
όλη η γη είναι ιδιοκτησία του άρχοντα.

Αυτό ήταν. Έτσι και εγκαταστάθηκαν οι νομάδες και έκαναν κράτος 
ως μη όφειλαν «ας νομάδες, πήραν φόρα, και στράφηκαν κατ’ αρχήν 
προς δυσμάς, δηλαδή προς το Βυζάντιο. Το πρώτο βυζαντινό φρούριο 
που καταλαμβάνουν είναι η Μελάγγεια, κοντά στον ποταμό Πουρσάκ. 
Από κει, καταδιώκοντας συνεχώς τους Βυζαντινούς φτάνουν μέχρι την 
Προποντίδα. Όμως, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος και ο Ανδρόνικος τους 
απωθούν μέχρι τον Σαγγάριο. Όπου πεθαίνει ο Ερτογρούλ το 1288 και η 
πρώτη φάση για την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λήγει 
άδοξα.

Τον Ερτογρούλ διαδέχεται ο Οσμάν (ή Οθμάν), το μεγαλύτερο απ’ τα 
τρία του παιδιά, που γεννήθηκε το 1258. Ομως, ο Οθμάν, που χάρισε το 
όνομά του σε μια αυτοκρατορία, ίσως να μην είχε διακριθεί στους 
πολέμους που έκανε ο πατέρας του, και συνεπώς να μην τον διαδέ
χονταν, αν δεν είχε φίλο κολλητό και συνεργάτη καλό έναν Έλληνα. 
Μάλιστα, έναν Έλληνα, τον Σπανομιχάλη. Κιοσέ Μιχάλ, τουρκιστί. Οι 
απόγονοι του Μιχάλ, οι Μιχάλογλου, διέπρεψαν για αιώνες ως αξιω
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ματικοί του οθωμανικού στρατού. Σπουδαία οικογένεια οι Μιχάλογλου. 
Έκαναν ό,τι μπορούσαν για τη δόξα των Σουλτάνων, όπως και χιλιάδες 
άλλοι Έλληνες. Δηλαδή, Βυζαντινοί, να εξηγούμαστε. Αλλά κανείς πια 
δεν ξέρει ποιος Βυζαντινός είναι και ποιος δεν είναι Έλληνας, έτσι που 
όλοι μιλούν την επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας, που είναι τα 
ελληνικά. Πάντως, όποιας εθνικότητας κι αν ήταν οι συνεργάτες των 
Τούρκων, δεν έκαναν τίποτα περισσότερο απ’ το να παν με τη μεριά του 
ισχυρού, όπως συνήθως γίνεται στην ιστορία, που ενδιαφέρεται για 
τους εθνικισμούς μόνο όταν υπηρετούν τα σχέδιά της, δηλαδή την 
κυριαρχία και την επέκταση ενός λαού.

Το πρώτο κατόρθωμα του Οσμάν ως αρχηγού της φυλής του μετά το 
θάνατο του πατέρα του, ήταν η ανάκτηση της Μελάγγειας (Καρατζά 
Χισάρ), όπου και μετέφερε την έδρα του κράτους του. Ο βασιλιάς του 
σελτζούκικου κράτους του Ικονίου, όχι μόνο εγκρίνει την ίδρυση 
οθωμανικού κράτους στην περιοχή αυτή, αλλά δίνει ρεγάλο στον 
Οθμάν (Οσμάν) και την περιοχή του Εσκί Σεχίρ (Δορύλαιον).

Σε λίγο, το 1299, ο σουλτάνος του κράτους του Ικονίου Αλαεντίν Γ' 
πεθαίνει, και ο Οθμάν είναι πλέον εντελώς ανεξάρτητος και αυτεξού
σιος. Όσο για το κράτος των Σελτζούκων του Ικονίου, αυτό κόβεται στα 
εννιά και μοιράζεται στους εννιά κληρονόμους του βασιλιά. Εννιά τα 
σελτζούκικα κρατίδια κι ένα το μεγάλο πλέον κράτος του Οθμάν, 
σύνολο δέκα τούρκικα κρατίδια στη Μικρά Ασία. Παραείναι πολλά. 
Αλλά σύντομα θα τα καταβροχθίσει ο επιδέξιος Οθμάν. Συγκροτείστε 
το στη μνήμη σας: Το 1299 είναι η χρονιά ίδρυσης της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, που δεν είναι ακόμα αυτοκρατορία ακριβώς, αλλά θα 
γίνει πολύ σύντομα. Ο Οθμάν (Οσμάν) είναι ένας ικανότατος ηγέτης.

Τριάντα οχτώ χρόνια νωρίτερα, το 1261, οι Βυζαντινοί διώχνουν τους 
Φράγκους απ’ την Κωνσταντινούπολη. Αλλά πριν καλά καλά προλά
βουν να ηρεμήσουν ύστερα απ’ τη μετακόμιση απ’ τη Νίκαια, όπου 
είχαν μεταφέρει την πρωτεύουσά τους, εμφανίζεται στο οπτικό τους 
πεδίο ο Οθμάν, που δεν αστειεύεται καθόλου. Αλλωστε, ο Μιχαήλ 
Παλαιολόγος και ο Ανδρόνικος πιστεύουν πως το μέλλον της από 
πολλού παραπαίουσας αυτοκρατορίας τους βρίσκεται προς δυσμάς, 
προς τη Θράκη και τη Μακεδονία, και όχι προς ανατολάς, προς τη 
Μικρά Ασία, στην οποία δε δίνουν και μεγάλη σημασία. Κι έτσι ο 
Οθμάν ακονίζει ανενόχλητος τις χατζάρες του.

Προελαύνει, λοιπόν, προς τα παράλια του Βοσπόρου, και καταλαμβά
νει σχεδόν αμαχητί τη μία βυζαντινή πόλη μετά την άλλη. Μόνο οι 
Αλβανοί μισθοφόροι μάχονται μέχρις εσχάτων στο βυζαντινό στρατό. 
Οι άλλοι, στα παλιά τους τα παπούτσια αν έχουν στο κεφάλι τους
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Βυζαντινό ή Τούρκο άρχοντα. Οι λαοί ακολουθούν αυτούς που υπό
σχονται ειρήνη και φαί. Αλλά επειδή το φαί εν ειρήνη είναι δύσκολο 
αυτή την εποχή, ακολουθούν αυτούς που υπόσχονται καλό πλιάτσικο, 
δηλαδή πάλι φαί. Και ο Οθμάν ήταν μανούλα στο πλιάτσικο. Πώς, 
λοιπόν, να μην τον αγαπήσει ο μικρασιατικός βυζαντινός λαός; Ή μπας 
και πιστεύετε αυτά που λεν οι σχολικές ιστορίες προς ενίσχυσιν του 
πάντα ετοιμόρροπου εθνικού μας φρονήματος, πως οι λαοί τότε μά
χονταν για «του Χριστού την πίστη την αγία». Μάχονταν, βέβαια, και 
γΓ αυτό, αλλά μόνο όταν διέβλεπαν πίσω απ’ την πίστη, τη μάσα. 
Μεγάλη εφεύρεση ο αγώνας για τα ιδανικά. Σου επιτρέπει να ξεκοιλιά
ζεις τον εχθρό χωρίς τύψεις, και μετά να κάαααθεσαι και να τρως τη 
λεία.

5. Οι Τούρκοι προσπαθούν να γίνουν Βαλκάνιοι

Η ιστορία των βαλκανικών λαών είναι αδύνατο να γίνει νοητή 
ανεξάρτητα απ’ την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα 
επιμείνουμε, λοιπόν, στα έχοντα σχέση με τις συνθήκες κάτω απ’ τις 
οποίες εμφανίστηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πρώτον διότι δεν 
υπάρχει στην ιστορία πιο τυπική περίπτωση διαμόρφωσης ενός ισχυ
ρού κράτους σχεδόν απ’ το τίποτα, δεύτερον διότι η εν λόγω αυτοκρα
τορία δεν είναι η συνέπεια της κατάχτησης μιας περιοχής από έναν 
μεγάλο στρατό, αλλά μιας σχεδόν αυτόματης «διάβρωσης» των κοινω
νιών που προϋπήρχαν των Τούρκων από μια πολύ μικρή τούρκικη 
φυλή, τους Οθωμανούς, και τρίτον διότι το κύριο έρεισμα της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας είναι τα Βαλκάνια. Ωστόσο, ούτε οι Σελτζούκοι 
Τούρκοι, οι προκάτοχοι των Οθωμανών, εκεί δίπλα τους, στην ανατο
λική Μικρά Ασία και την Περσία, ήταν ιδιαίτερα πολλοί. Εντούτοις, 
έφτιαξαν κι αυτοί ένα ισχυρό κράτος πριν απ’ τους Οθωμανούς, 
βασισμένο κι αυτό στα ερείπια διαλυμένων κοινωνιών.

Το 1299 που δημιουργείται το οθωμανικό κράτος, που δεν είναι ακόμα 
αυτοκρατορία, ο χριστιανισμός είναι ηλικίας 1299 ετών και η οργανω
μένη χριστιανική εκκλησία έχει ζωή κάπου εννιά αιώνων. Οι Πατέρες 
της Εκκλησίας που τον 4ο αιώνα οργάνωσαν τον χριστιανισμό σε 
εκκλησία με ιεραρχικό σύστημα διοίκησης, με κανόνες, με τυπικό, με
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τελετουργικό, με ιερατείο, έζησαν και έδρασαν όλοι στη Μικρά Ασία, 
που ήταν το κέντρο της χριστιανικής θρησκείας. Και τώρα, αυτό το 
κέντρο διαλύεται. Η Νικομήδεια, η Νίκαια και η Προύσα, πόλεις 
δορυφορικές της Κωνσταντινούπολης, στη νότια και την νοτιοανατο
λική πλευρά της Προποντίδας, και παραδοσιακά προπύργια του χρι
στιανισμού, πέφτουν στα χέρια των Τούρκων, όχι τόσο γιατί οι Τούρκοι 
είναι οι αήττητοι καταχτητές, δεν είναι καθόλου, όσο γιατί το Βυζάντιο 
αφενός έχει μπει προ πολλού στην περίοδο της παρακμής και αφετέρου 
οι Αυτοκράτορές του δε δίνουν πεντάρα για την τύχη των προπυργίων 
του χριστιανισμού στη Μικρά Ασία. Έχουν στρέψει την προσοχή τους 
προς τα Βαλκάνια.

Οι βυζαντινοί Αυτοκράτορές που έκαναν τον χριστιανισμό επίσημη 
θρησκεία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας για λόγους καθαρά πολιτικούς, 
για να δώσουν δηλαδή σ’ ένα ετερόκλητο πλήθος λαών και εθνοτήτων 
μια συνοχή ιδεολογικής τάξεως, τώρα κοιτάζουν κατά τη Δύση, ίσους 
γιατί δεν ξεχνούν πως είναι οι διάδοχοι των Ρωμαίων. Αλλωστε, οι 
υπήκοοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εξακολουθούν να λέγονται 
Ρωμαίοι (Ρωμιοί, όπως λέμε εμείς), και ο Αυτοκράτορας φέρει τον 
τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
και Βυζαντινός Αυτοκράτορας είναι εντελώς άγνωστοι τότε. Πρόκει
ται, άλλωστε, για όρους σαφέστατα λανθασμένους, που όμως έγιναν 
αναγκαίοι για τους ιστορικούς, που τους κατασκεύασαν μόνο και μόνο 
για να μη μπερδεύουν την παλιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη δυτική, με 
τη νέα, την ανατολική.

Κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε το ρόλο της θρησκείας σαν παράγοντα 
εθνικής (και κρατικής) συνοχής. Όμως, και κανείς, εκτός από μας εδώ, 
δεν αμφισβήτησε τόσο πολύ το δικαίωμα του πιστού να αλλάζει 
θρησκεία, που είναι πρόβλημα αυστηρά συνειδησιακό. Συνεπώς είναι 
μια σαφέστατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η παρεμπόδι- 
ση της μεταπήδησης απ’ τη μια θρησκεία στην άλλη. Παρά τις 
αλλεπάλληλες διακηρύξεις για την ανεξιθρησκία, εκτός απ’ τις ΗΠΑ 
πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχουν πραγματικά ανεξίθρησκες 
εξουσίες. Και τούτο διότι η εξουσία γνωρίζει καλά τα εξουσιαστικά 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η θρησκευτική ομοιογένεια ενός κρά
τους.

Ακόμα πιο καλά τα γνωρίζουμε εμείς οι Ρωμιοί (Ρωμαίοι) που αν και 
Ρωμιοί, παριστάνουμε τους Έλληνες διότι κληρονομήσαμε την ελλη
νική γλώσσα απ’ το Βυζάντιο, που την είχε κάνει επίσημη γλώσσα του 
κράτους, και μια θρησκεία, που ενώ δεν είναι ελληνική (είναι καθολική, 
δηλαδή παγκόσμια) την κάναμε εθνική, μόνο και μόνο γιατί η γλώσσα
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των Ευαγγελίων ήταν η διεθνής την εποχή του Χριστού ελληνική 
γλώσσα. Σήμερα, είναι αδύνατο πλέον και τον λανθασμένο χαρακτη
ρισμό του Ρωμιού να αποβάλουμε και να απαγκιστρωθούμε απ’ την 
ορθοδοξία, νοούμενη σαν κύριο εθνολογικό γνώρισμα. Κι έτσι, ακρο
βατούμε πάνω σε έννοιες ασαφείς (Ρωμιοί, ορθόδοξοι) που απ’ την ίδια 
τους τη φύση δεν είναι εθνικές, αλλά πολυεθνικές. Συνεχίζουμε να 
σκεφτόμαστε σαν τους Εβραίους, που θέλουν τον ιουδαϊσμό αποκλει
στικό εθνολογικό γνώρισμα των Εβραίων και δεν επιτρέπουν εύκολα 
στους μη Εβραίους να υιοθετήσουν τα δόγματα της θρησκείας τους. 
Πάντως, οι παπάδες έχουν δίκιο: Αν η ορθοδοξία πάψει να λειτουργεί 
σαν παράγοντας εθνικής συνοχής, τότε όλα θα καταρρεύσουν σ’ ένα 
τόπο που δυσκολεύεται να προσδιορίσει για το λαό του ισχυρότερα 
εθνολογικά γνωρίσματα. Ευτυχώς που υπάρχει και η ελληνική γλώσσα, 
που περισώθηκε χάρη στο γεγονός πως ήταν η επίσημη γλώσσα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, περίπου απ’ τα μισά της ζωής της και μετά. 
Ήταν φυσικό η βυζαντινή ελληνική γλώσσα, που ήταν μετεξέλιξη της 
αλεξανδρινής ελληνικής γλώσσας, που ήταν απλοποιημένη παραλλαγή 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προς χρήσιν των βαρβάρων, να 
επιζήσει στον τόπο που γεννήθηκε η μητρική, γνησίως ελληνική 
γλώσσα. Οι κάτοικοι αυτού του τόπου δεν έπαψαν να μιλούν ελληνι
κά, μόνο που τα σημερινά ελληνικά έκαναν μια τεράστια γύρα και ως 
γλώσσα του χριστιανισμού πλέον επανεγκαταστάθηκαν στον τόπο που 
πρωτομιλήθηκαν ως αρχαία ελληνικά, που ακόμα και για μας τους 
νεοέλληνες είναι μια ξένη, και πιο συγκεκριμένα, μια νεκρή γλώσσα.

Ωστόσο ο Οσμάν (Οθμάν), τότε που έβαζε στη Μικρά Ασία, που ήταν 
το κέντρο της ορθοδοξίας, τα θεμέλια μιας Αυτοκρατορίας, δεν εκμου- 
σουλμάνισε βίαια τους χριστιανούς, που δε δυσκολεύτηκαν να αναγνω
ρίσουν στον μουσουλμανισμό έναν μονοθεϊσμό πολύ πιο αυστηρό και 
πολύ πιο απλό απ’ τον χριστιανικό. Αλλωστε, και η Παρθένος Μαρία, 
και ο Ιησούς, και οι Προφήτες και ένα σωρό Αγιοι, είναι αποδεκτοί απ’ 
τον μουσουλμανισμό, που αναγνωρίζει τα χρέη του στο χριστιανισμό 
και θεωρεί τον εαυτό του διάδοχο του χριστιανισμού.. Μόνο που δε 
δέχεται κανενός είδους ουράνια ιεραρχία και κανένα μυστήριο.

Όλες οι θρησκείες έχουν τα παλαβά τους, συνεπώς δεν πρέπει να μας 
εκπλήσσει εκείνη η τετ α τετ συνομιλία του Μωάμεθ με το Θεό. Που 
άπαξ και άνοιξε το στόμα του τότε, στο Μωάμεθ, το έκλεισε διά παντός, 
και ό,τι είπε το είπε μια και καλή και έκτοτε δεν είπε λέξη στους 
μωαμεθανούς που, με το Ισλάμ, που είναι τρόπος ζωής βασισμένος σε 
μια θρησκεία, τον μωαμεθανισμό (μουσουλμανισμό), θα βρουν τον 
τρόπο να οργανωθούν σε κοινωνίες δύσκαμπτες και δογματικές. Αντί
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θετα, ο χριστιανισμός αφήνει πολλά περιθώρια αυτενέργειας και αυτο
οργάνωσης της κοινωνικής ζωής, και κατά τούτο είναι πιο προοδευτι
κός απ’ τον μονίμως αρτηριοσκληρωμένο μωαμεθανισμό (μουσουλμα
νισμό). Κανείς λογικός άνθρωπος, είτε πιστός είτε άθεος, δε θα 
συνιστούσε την αντικατάσταση του χριστιανισμού με τον μωαμεθανι
σμό.

Εντούτοις, τα μπουλούκια των χριστιανών της Μικράς Ασίας, αυτοί 
ακριβώς που έκαναν τον χριστιανισμό οργανωμένη θρησκεία, τον 
εγκατέλειψαν για χατίρι του Προφήτη. Βλέπεις, ο μωαμεθανισμός δεν 
τους μπέρδευε με πολύπλοκα δόγματα, σαν αυτό της Αγίας Τριάδας, 
εντελώς ακατάλληλα για απαίδευτους και απλοϊκούς ανθρώπους. Είναι 
καταφάνερα λανθασμένη η άποψη σύμφωνα με την οποία οι Τούρκοι 
εκμουσουλμάνισαν με τη βία τους παλιότερους κατοίκους της Μικράς 
Ασίας. Ο μουσουλμανισμός δεν έχει ιεραποστόλους και είναι υποδειγ
ματικά ανεξίθρησκος. Αρκεί να μην πεις κακό λόγο για τον Προφήτη, 
οπότε σ’ έφαγε το σκοτάδι. Όποιοι χριστιανοί, λοιπόν, δε έβριζαν τον 
Προφήτη, συνέζησαν αρμονικότατα με τους μουσουλμάνους για αιώνες. 
Από δω και η άποψη πως οι Έλληνες ήταν τυχεροί που δεν καταχτή- 
θηκαν απ’ τους Φράγκους, αλλά από τους Τούρκους. Οι Φράγκοι, λέει, 
θα μας έκαμναν καθολικούς με το ζόρι ενώ οι Τούρκοι μας επέτρεψαν να 
είμαστε αυτοί που ήμασταν πριν την εμφάνισή τους. Και λοιπόν; Τι 
κερδίσαμε;

Όπως και νάναι, ο Οθμάν δεν πολιορκούσε επί δέκα χρόνια την 
Προύσα γιατί ήταν, όντως, το προπύργιο του χριστιανισμού, αλλά για 
να τη λεηλατήσει. Αλλωστε, χρειαζόταν μια πρωτεύουσα κοντά στην 
άλλη, τη μεγάλη, την Κωνσταντινούπολη. Που όταν την κατέλαβαν οι 
Τούρκοι αργότερα, το 1453, δεν το έκαναν για να εξοντώσουν τους 
χριστιανούς, αλλά για να τη λεηλατήσουν. Και για να μεταφέρουν την 
πρωτεύουσα ενός ήδη ισχυρού κράτους, του οθωμανικού, στη σωστή 
μεριά. Η Προύσα είναι στην Ασία, η Κωνσταντινούπολη είναι στην 
Ευρώπη, πιο σωστά στα σύνορα Ευρώπης και Ασίας. Οπως ακριβώς η 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία έτσι και η διάδοχός της, η Οθωμανική, θα 
έχει την τάση να ξαπλώνεται και προς την Ανατολή και προς τη Δύση. 
Αλλωστε, η μεγάλη εξάπλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς την 
Ανατολή, και το περιθώριο που είχε εκεί για παραπέρα εξάπλωση ήταν 
ο λόγος που οι Ρωμαίοι μετακίνησαν την πρωτεύουσά τους προς τα κει, 
όταν η Αυτοκρατορία τους σχεδόν εξάντλησε εδαφικά τη Δύση, αλλά κι 
όταν άρχισε να κινδυνεύει απ’ τις εισβολές των βαρβάρων.

Οι Βυζαντινοί δε θέλουν με τίποτα να χάσουν την Προύσα, κι αυτός 
είναι ο λόγος που συμμαχούν με τους τρομερούς Μογγόλους κατά των
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Τούρκων. Και ναι μεν οι πρώην λυσσασμένοι εχθροί τους, οι Μογγόλοι 
απόγονοι του Τζένγκις Χαν υπόσχονται πως θα τους βοηθήσουν να 
απωθήσουν τους Τούρκους, όμως κατόπιν ωριμοτέρας σκέψεως λεν, δεν 
κόβετε το λαιμό σας, κύριοι, τι δουλειά έχουμε εμείς οι κατ’ εξοχήν 
Ασιάτες στη Μεσόγειο, όπου γίνεται χαμός από αρχαιοτάτων χρόνων, 
έτσι που όλοι σπρώχνονται να βγουν σ’ αυτή τη σπουδαία θάλασσα.

Κι έτσι, η Προύσα γίνεται διά παντός τουρκική το 1326, ύστερα από 
πολιορκία δέκα ετών. Ένας καινούριος δεκαετής Τρωικός Πόλεμος 
διεξάγεται κοντά στην αρχαία Τροία, αλλά τον κερδίζουν οι νέοι 
Τρώες, που δεν είναι μόνο Τούρκοι, αλλά και όλοι οι αρχαίοι αφο- 
μοιωθέντες από τους Τούρκους λαοί. Η σημερινή Τουρκία κάθε άλλο 
παρά «καθαρά» τουρκική είναι, το είπαμε ήδη. Οι απόγονοι των 
αρχαίων κατοίκων της περιοχής, συνεπώς και των Ελλήνων, δεν 
εξατμίστηκαν, απλώς αφομοιώθηκαν από τους καινούργιους και ισχυ
ρότερους μουσαφιρέους. Και όσοι μπόρεσαν να διατηρήσουν τη θρη
σκεία τους, τον χριστιανισμό, χαρακτηρίστηκαν Έλληνες για μόνο το 
λόγο πως ήταν χριστιανοί. Ούτω πως, Έλληνες έγιναν τελικά και όσοι 
Τούρκοι υιοθέτησαν τον χριστιανισμό. Άλλωστε, πάντα ισχύει και για 
τις δυο μεριές του Αιγαίου η κλασική εξίσωση: Πας ορθόδοξος Έλλην, 
πας μουσουλμάνος Τούρκος. Βάσει αυτής της καταστροφικής για τον 
ελληνισμό εξισώσεως, ένα σωρό Έλληνες έγιναν Τούρκοι και ένα σωρό 
Τούρκοι, Έλληνες. Έτσι που μπλέξαμε τα μπούτια μας σ’ αυτή την 
περιοχή, άντε να τα ξεμπλέξουμε διά της διπλωματικής οδού.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Βυζαντινός φρούραρχος της Προύσας 
δεν έπεσε ηρωικά μαχόμενος κ.λπ., αλλά πλήρωσε στον Οθμάν (Οσμάν)
30.000 χρυσά νομίσματα της εποχής για να του επιτρέψει να μετακομί
σει στην Κωνσταντινούπλη παίρνοντας μαζί του όλη την κινητή 
περιουσία. Το ίδιο έκαναν κι όσοι είχαν όσα χρήματα χρειάζονταν 
για να εξαγοράσουν την επιθυμία τους να μη ζουν υπό τουρκικό 
καθεστώς. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή οι πολλοί, «τούρκεψαν» στα γρήγο
ρα.

Αμέσως μετά την άλωση της Προύσας ο ιδρυτής της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας Οθμάν (Οσμάν), πεθαίνει. Είχε εκπληρώσει τον ιστο
ρικό του ρόλο. Ο διάδοχός του, ο Ορχάν, δευτερότοκος γιος του Οθμάν, 
μεταφέρει εν τάχει την πρωτεύουσα του κράτους στην πρόσφατα 
καταχτημένη Προύσα, την πρώτη πρωτεύουσα την Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας, την κατ’ εξοχήν εθνική πόλη των σημερινών Τούρκων, 
και την κάνει σωστή κούκλα, έτσι που τη χτίζει μεγαλοπρεπώς και τη 
στολίζει με γούστο. Τι διάολο, μια πρωτεύουσα, είναι «πρωτεύουσα 
πόλη», όχι δευτερεύουσα.
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Αμέσως μετά τη δημιουργία μιας πρωτεύουσας, ο Ορχάν στρέφει την 
προσοχή του σε άλλες δυο σπουδαίες βυζαντινές και χριστιανικές 
πόλεις εκεί κοντά, υπερφορτωμένες με χριστιανική ιστορία: τη Νίκαια 
(Ιζνίκ, στο εξής) και τη Νικομήδεια (Ισμίτ, στο εξής). Τον πρώτο 
κιόλας χρόνο της βασιλείας του, το 1326, καταλαμβάνει τη Νικομή
δεια. Την πόλη παρέδωσε στον Ορχάν μια αδερφή του φρούραρχου, 
ονόματι Μαρία, που σε αντάλλαγμα την άφησε να μεταφέρει την 
περιουσία της στην Κωνσταντινούπολη, όπου κανείς δεν της είπε, τι 
είναι αυτά που κουβαλάς, μωρή. Σα δε ντρέπεσαι, χριστιανή εσύ, να τα 
κάνεις πλακάκια με τους μουσουλμάνους!

Και γιατί να ντραπεί, άλλωστε, σε μια Πόλη όπου γίνεται χαμός, 
τώρα στα τελευταία της; Η διαφθορά μπορώ να πω ήταν μεγαλύτερη 
ακόμα κι απ’ τη σημερινή του σημερινού νεοελληνικού κράτους. Ο 
Θεός των Ελλήνων, δηλαδή, να το κάνει κράτος. Ας μην ξεχνούμε πως 
απ’ την πτώση της Προύσας το 1326, δηλαδή απ’ την τυπική ίδρυση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (κατ’ ουσίαν όμως αυτή εμφανίστηκε μαζί 
με το οθωμανικό κράτος, που ωστόσο ακόμα δεν είναι αυτοκρατορία, το 
1299) μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης μεσολαβούν μόνο 127 
χρόνια. Όλα έγιναν με τρομερή ταχύτητα εκείνη την εποχή σ’ αυτή την 
περιοχή, όπου η ιστορία καλπάζει. Και μαζί της οι Τούρκοι.

Και ενώ όλα αυτά τα μεσαιωνικά συμβαίνουν στην Ανατολή, στη 
Δύση η Αναγέννηση πλησιάζει. Απ’ την πτώση της Κωνσταντινούπο
λης το 1453 μέχρι την ανακάλυψη της Αμερικής το 1492, που σηματο
δοτεί την αρχή της Αναγέννησης, μεσολαβούν μόνο 39 χρόνια. Η 
Ελλάδα θα μείνει έξω απ’ το μεγάλο πανηγύρι της Αναγέννησης, και 
μόλις τώρα, με την ΕΟΚ, αρχίζει να την ανακαλύπτει. Η «καθ’ ημάς 
Ανατολή» δεν είναι μόνο η ορθόδοξη, αλλά και η τούρκικη Ανατολή.

6. Πώς να στήσετε μια αυτοκρατορία

Ο Οθμάν είχε ένα σχέδιο. Να φτιάξει κράτος για τους μέχρι πριν από 
λίγο νομάδες της φυλής του. Ομως, οι άλλοι Τούρκοι, των άλλων 
τούρκικων φυλών της Μικράς Ασίας δεν είχαν κανένα άλλο σχέδιο, 
εκτός απ’ αυτό της με κάθε τρόπο επιβίωσης. Δέκα ήταν τα τούρκικα 
κρατίδια της Μικράς Ασίας αυτόν τον καιρό, εκ των οποίων μόνο το
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ένα, αυτό του Οθμάν, λειτουργεί με ιστορική προοπτική, ας το πούμε 
έτσι. Τα άλλα εννιά κατοικούνται από ρεμπεσκέδες που επιδίδονται 
μετά ζήλου μεγάλου στη λεηλασία, τόσο εις βάρος των ομοφύλων τους 
στη Μικρά Ασία, όσο και εις βάρος των κατοίκων των νησιών του 
Αιγαίου.

Το 1308 τούρκικες ορδές ατάκτων λεηλατούν τη Χίο και περνούν διά 
μαχαίρας τους κατοίκους της. Σειρά αμέσως μετά την κοντινή Χίο 
έχουν τα Πριγκιποννήσια στην Προποντίδα, η Σάμος, η Κάρπαθος, η 
Ρόδος και άλλα πολλά νησιά, στα οποία οι Τούρκοι επιτίθενται σαν 
πειρατές, αρπάζουν ό,τι μπορούν να σηκώσουν και επανέρχονται στα 
λημέρια τους, για να ξαφρίσουν στη συνέχεια τα παράλια της Θράκης 
και της Μακεδονίας, σπέρνοντας παντού τον τρόμο και το θάνατο.

Ο Οθμάν προσπαθεί να πείσει τους μη οθωμανούς Τούρκους, δηλαδή 
τα μοιρασμένα σε εννιά κρατίδια κατάλοιπα του διαλυθέντος μεγάλου 
κράτους των Σελτζούκων του Ικονίου, πως έχουν κάθε λόγο να συνα
σπιστούν ώστε να βαρούν όλοι μαζί και συνεπώς να κλέβουν πιο 
αποτελεσματικά. Ομως, η ιδιωτική πρωτοβουλία λειτουργούσε καλά 
από τότε, και όλοι επεδίωκαν την αποκρατικοποίηση της κλοπής, όπως 
και στις μέρες μας. Ο σώζων εαυτόν σωθήτω, λοιπόν, κι όποιος δεν 
μπορούσε να σωθεί από μόνος του ζητούσε τη σωτηρία είτε απ’ τον Θεό 
είτε απ’ τον συνάδελφό του, τον Αλλάχ.

Μετά την κατάληψη της Προύσας το 1326, σειρά έχει η Νίκαια 
τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1330. Ο διάδοχος του Οθμάν, ο Ορχάν, 
την καταλαμβάνει ύστερα από συνεννόηση με τους πολιορκημένους. 
Τους είπε ο πονηρός Ορχάν, όσοι θέλετε μαζέψτε τα και πηγαίνετε στην 
Κωνσταντινούπολη, όσοι δε θέλετε μείνετε εδώ μαζί μας για να μας 
βοηθήσετε να πάρουμε την Πόλη αργότερα. Και, βέβαια, όπως συνήθως 
γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι περισσότεροι έμειναν και αυγάτισαν 
το στρατό των Τούρκων, που όταν επιτεθεί στην Πόλη δεν θα είναι και 
τόσο τουρκικός, η αλήθεια να λέγεται κι ας είναι πικρή από χριστια
νικής απόψεως. Οι άνθρωποι αδιαφορούν για το ποιος Θεός τους 
προστατεύει, αρκεί να τους προστατεύει κάποιος Θεός. Και αποδέχο
νται ως προστάτη αυτόν που υπόσχεται αποτελεσματικότερη προστα
σία.

Ο Ορχάν, σίγουρος τώρα πια για το μέλλον του κράτους του, 
προσπαθεί να το οργανώνει με τον καλύτερο τρόπο. Και ο καλύτερος 
οργανωτής που διαθέτει είναι ο αδερφός του Αλαεντίν. Που είναι 
μουσουλμάνος καλόγερος (ντερβίσης). Πείστηκε όμως να εγκαταλεί- 
ψει την καλογερική. Αν δεν πειθόταν, Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά 
πάσα πιθανότητα δεν θα υπήρχε. Γιατί αυτός εφεύρε το διοικητικό
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σύστημα στο οποίο θα στηριχτεί η κατοπινή αυτοκρατορία.
Πρώτα πρώτα κόβει το κράτος στα δύο και αργότερα στα τρία, και 

δημιουργεί κάτι που μοιάζει με νομαρχίες, ή διοικητικές περιφέρειες. Η 
εξουσία δεν είναι πια εντελώς συγκεντρωτική, και ο θεσμός των 
βεζίρηδων, που είναι οι στρατιωτικοπολιτικοί υπεύθυνοι μιας περιοχής 
και λειτουργούν στο όνομα και για λογαριασμό του Σουλτάνου, θα 
βοηθήσει πολύ στον έλεγχο εκτεταμένων περιοχών, που η κάθε μια έχει 
τώρα έναν υποσουλτάνο, ας τον πούμε έτσι, το βεζίρη.

Στο εξής, οι νόμοι δε θα στηρίζονται μόνο στο Κοράνι και τις 
κορανικές παραδόσεις (σούνα), ούτε μόνο στην κορανική «νομολο
γία» (ιτζμά) που δημιούργησαν οι έγκυροι ερμηνευτές του Κορανίου, 
αλλά και στα ουρφί, δηλαδή τα βασιλικά διατάγματα και τις αποφάσεις, 
όπως θα λέγαμε εμείς, που στηρίζονται στη σουλτανική αυθαιρεσία, 
δηλαδή στο «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» παραλλήλως και ανε
ξαρτήτως του Μωάμεθ. Τα ουρφί είναι μια τεράστια πρόοδος στα 
πλαίσια του μουσουλμανισμού που αρνείται την αξία των ανθρωπίνων 
νόμων, όταν δεν έχουν κορανική βάση, δηλαδή θεϊκή επικύρωση σε 
τελική ανάλυση. Το σύνολο των κορανικών και των σουλτανικών 
νόμων ονομάστηκε κανούν, απ’ την ελληνική λέξη κανών, πράγμα 
που δείχνει πως οι Τούρκοι πρόσεχαν και μελετούσαν το διοικητικό 
σύστημα του Βυζαντίου, που το προσαρμόζουν στα μέτρα τους.

Ο Αλαεντίν, που αποδείχνεται μεγάλος και σοφός νομοθέτης, τρία 
πράγματα έχει στο νου του με τη νομοθετική μεταρρύθμιση που 
προτείνει. Πρώτον, να βάλει μια τάξη στο νομισματικό σύστημα, ώστε 
να μην κόβει νόμισμα όποιος σουλτανίσκος περιφερειάρχης του κατέ- 
βει, εκχωρώντας αυτό το δικαίωμα αποκλειστικά στον Σουλτάνο. 
Δεύτερον, να δημιουργήσει μια εθιμοτυπία, ώστε οι άρχοντες αλλά 
και οι πολίτες να μη φέρονται όπως νομίζουν και να μη ντύνονται όπως 
θέλουν μιμούμενοι τους «παρδαλούς» βυζαντινούς που δεν έχουν εθνική 
στολή με συνέπεια να σπαταλούν ένα σωρό χρήματα σε φανταχτερά 
φορέματα και στολίδια, προκαλώντας επιπροσθέτως ενδυματολογική 
σύγχυση που δε βοηθάει καθόλου την αναγνώριση του άλλου ως 
ομοεθνούς. Και τρίτο και σπουδαιότερο, να δημιουργήσει στρατό 
μόνιμο, που δεν θα προέρχεται δηλαδή από στρατολογία μόνο σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ούτε θα αποτελείται από άτακτα μπου
λούκια επαγγελματιών στρατιωτών με μειωμένη επαγγελματική και 
αυξημένη κλεπτική συνείδηση.

Ο Αλαεντίν ορθότατα σκέπτεται πως στρατός χωρίς πεζικό δεν είναι 
στρατός. Όλα τα βαρβαρικά στρατεύματα στηρίζονται αποκλειστικά 
στο ιππικό, ώστε οι «κομάντος» να μπορούν να μετακινούνται γρήγορα.
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Να αρπάζουν, να σκοτώνουν, και να την κοπανούν αμέσως. Όπως στον 
πόλεμο του Κόλπου, όπου οι Αμερικανοί, ως γνήσιοι βάρβαροι, δεν 
χρησιμοποίησαν πεζικό. Τόσο οι Βυζαντινοί εκεί δίπλα όσο και οι 
Ρωμαίοι νωρίτερα είχαν καλό πεζικό. Συνεπώς, οι Τούρκοι έπρεπε να 
πράξουν ομοίως χωρίς να παραμελήσουν, βέβαια, το ιππικό, που θα 
λειτουργεί είτε ως σώμα ανιχνευτών, είτε ως εμπροσθοφυλακή, είτε ως 
κομάντος, όπως και παλιά. Εξυπακούεται πως το πεζικό προϋποθέτει 
κράτος οργανωμένο και λαό εγκαταστημένο μονίμως σε μια περιοχή. Οι 
βάρβαροι δεν έχουν πεζικό, όχι από άγνοια της αξίας του, αλλά διότι 
μετακινούνται ταχύτατα δώθε κείθε.

Ο Αλαεντίν, κατ’ αρχήν οργανώνει έναν στρατό από 20.000 εφέδρους, 
όπως θα λέγαμε σήμερα, τους γιαγιά. Οι γιαγιά επιστρατεύονταν μόνο 
όταν γινόταν πόλεμος. Τον άλλο καιρό έπρεπε να καλλιεργούν τη γη. 
Όμως, ποιος καλλιεργεί τη γη όταν έχει συνηθίσει στο πλιάτσικο; Και 
οι γιαγιά, παρέμειναν ένα ρεμπέλ’-ασ κέρ  (σώμα ατάκτων) και στον 
πόλεμο και στην ειρήνη, μπερδεύοντας την ειρήνη με τον πόλεμο και 
αντιμετωπίζοντας τους πάντες, αλλόφυλους και ομόφυλους, σαν ε
χθρούς και συνεπώς εξ ορισμού δυνάμενους να υποστούν τη λεηλασία 
τους. Σύντομα κατάλαβε ο τρομερός Αλαεντίν, που πρέπει να ήταν μια 
οργανωτική μεγαλοφυία, πως με τέτοιο στρατό δεν έχει χαΐρι (προκοπή, 
για να μην ξεχνούμε και τα ελληνικά). Έπρεπε, λοιπόν, οι στρατιώτες 
να αποχτήσουν επαγγελματική συνείδηση και επαγγελματική επάρκεια. 
Και κάτι τέτοιο πετυχαίνεται καλύτερα αν κάποιον τον κάνεις στρα
τιώτη και τον υποχρεώνεις να ζει στο στρατώνα, μακριά απ’ τους δικούς 
του, από πολύ μικρόν.

Βέβαια, ο Αλαεντίν θα μπορούσε να πάρει τουρκάκια και να τα κάνει 
στρατιωτάκια. Όμως, θα δυσαρεστούσε τους Τούρκους γονείς που θα 
έκαμναν γιούρια στους στρατώνες να πάρουν πίσω τα παιδιά τους. Για 
να λύσει αυτό το δύσκολο πρόβλημα σκέφτηκε πως, αν τα στρατιωτάκια 
δεν ήταν ούτε τουρκάκια με ζώντες γονείς ούτε μουσουλμανάκια, δεν θα 
δημιουργούνταν κανένα πρόβλημα, όσον αφορά τους Τούρκους πατε
ράδες. Και ούτω πως, εκείνη την εποχή, δηλαδή στην αρχή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προκύπτει το Νέο Στρατιωτικό Σώμα. 
Τουρκιστί, Γενί Τσερί. Που αποτελείται από ορφανά τουρκάκια και 
από παιδιά που τα αρπάζουν από παντού, σχεδόν απ’ την κούνια.

Οι γενίτσαροι (οι άνδρες του Γενί Τσερί), είναι μια τρομερή πραγμα
τικότητα, που θα αναστατώσει και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την 
Ευρώπη εκεί δίπλα. Η ιδέα του Αλαεντίν είναι απολύτως πρωτότυπη και 
τόσο αποτελεσματική, που αν προλάβαινε να δει τις συνέπειές της θα 
απορούσε και ο ίδιος. Δε χωρεί καμιά αμφιβολία, αυτός ο άνθρωπος,
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που πήγαινε για καλόγερος, ήταν μια οργανωτική μεγαλοφυία.
Στο μυαλό του Αλαεντίν, λοιπόν, θα στηριχτεί η Οθωμανική Αυ

τοκρατορία κι όχι στην υπεροπλία. Τόσο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
όσο και τα άλλα κράτη της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, είχαν 
στρατεύματα υπερεπαρκή από αριθμητικής απόψεως. Γενίτσαρους όμως 
δεν είχαν -  αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Αλλο να είσαι επαγγελματίας 
στρατιώτης με γυναίκα και παιδιά που περιμένουν να τα ταΐσεις, κι 
άλλο να αισθάνεσαι παιδί του Σουλτάνου χωρίς πατέρα μεν, αλλά 
καθόλου ορφανό. Ο μπαμπάς-Σουλτάνος ήταν ένας πολύ καλός πατέ
ρας για τούτα τα παιδιά του, που δεν είχαν ιδέα πούθε κρατάει η 
σκούφια τους, έτσι που ποτέ δε γνώρισαν τους γονείς τους, με συνέπεια 
να αγαπήσουν με γνήσιο πάθος το Μεγάλο Πατέρα. Αλλο, τώρα, αν με 
τον καιρό οι γενίτσαροι έγιναν τόσο ισχυροί που να ανεβοκατεβάζουν 
στο θρόνο σουλτάνους, να κάνουν συνεχώς απεργίες, ας το πούμε έτσι, 
ζητώντας αύξηση, και στο τέλος κάποιοι απ’ αυτούς, οι πιο «αναρχο
αυτόνομοι», να την κοπανούν για να παν να υπηρετήσουν όποιον 
πλήρωνε καλύτερα. Από τέτοιους ρέμπελους γενίτσαρους θα προκύ- 
ψουν αργότερα οι περίφημοι Μαμελούκοι Τούρκοι, κυρίως της Αιγύ- 
πτου, όπου θα κάνουν ό,τι θέλουν και λογαριασμό δε θα δίνουν σε 
κανέναν κέρατά σουλτάνο. Οι Μαμελούκοι δεν είναι τουρκική φυλή, 
είναι οι εκ πολυεθνικών γενιτσάρων προερχόμενοι επαγγελματίες 
στρατιώτες.

Βέβαια, γενίτσαροι δε γίνονταν μόνο τα Ελληνόπουλα. Αν τώρα 
χρίσαμε όλους τους γενίτσαρους Έλληνες βιαίως εκμουσουλμανισθέ- 
ντες είναι γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε πως τόσο η Μικρά Ασία όσο και η 
τεράστια Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν κατοικούνταν αποκλειστικά από 
Έλληνες. Βρε, κρετίνοι, είναι δυνατό ο μισός γνωστός τότε κόσμος να 
κατοικείται από «γνησίους» Έλληνες; Κι αν υποθέσουμε πως ο μισός 
γνωστός τότε κόσμος κατοικούνταν από Έλληνες, πρέπει να μην 
αισθανόμαστε καθόλου υπερήφανοι που ξέχασαν την ελληνικότητά 
τους και μείναμε μια χούφτα άνθρωποι. Και βέβαια, αυτός ο φανταστι
κός αφελληνισμός ασφαλώς δεν έγινε μόνο διά του στρατιωτικού 
σώματος των γενιτσάρων. Έγινε, στο μη φανταστικό βαθμό που έγινε, 
για λόγους κυρίως οικονομικούς. Όταν είναι να ζήσεις καλύτερα, 
γίνεσαι και Τούρκος, και Γερμανός, και Αμερικανός και ό,τι θες. 
Μέχρι δευτέρας γενεάς, μπορεί να θυμάσαι την πατρίδα του πατέρα 
σου. Από κει και πέρα, χαιρέτα μου τον πλάτανο μαζί με την πατρίδα 
στην οποία βρίσκεται. Κι αν βρείτε έναν Ελληνοαμερικανό τρίτης ή 
τέταρτης γενιάς που αισθάνεται ακόμα Έλληνας φέρτε τον να τον 
βαλσαμώσουμε και να τον βάλουμε στο εθνολογικό μουσείο.
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Έτσι περίπου έγινε και μ’ όσους «ξένους» ζουν στον τόπο μας όχι από 
αιώνες, αλλά από δεκαετίες. Και μη μου πείτε πως ο Μιλτιάδης Έβερτ 
είναι Βαυαρός διότι Βαυαρός ήταν ο προπάππος του, διότι ο εν λόγω 
πολύ καλός Έλληνας θα σας βγάλει τα μάτια, και με το δίκιο του. Και 
μην πείτε πως ο Ανδρ. Παπανδρέου είναι Ρουμάνος κατά το μισό, διότι 
Ρουμάνα ήταν η μητέρα του, διότι θα αποδυναμώσετε την ελληνοκε
ντρική δημαγωγία του. Και μη σας περάσει απ’ το νου πως τα παιδιά του 
Ανδρ. Παπανδρέου είναι λιγότερο «γνήσιοι» Έλληνες, δεδομένου ότι 
έχουν γιαγιά Ρουμάνα και μάνα Βουλγαροαμερικανίδα, διότι θα σας 
παλουκώσουν -  και θάχουν δίκιο. Κι όποιος δεν μπορεί να κατανοήσει 
το μέγεθος της προσφοράς του Καρόλου Κουν στον σύγχρονο νεο
ελληνικό πολιτισμό διότι ήταν Εβραίος απ’ τη μεριά του πατέρα του, ας 
περιοριστεί στο να βλέπει γνησίως ελληνικά σίριαλ, στη γνησίως 
ελληνική τηλεόραση.

Ο Έλληνας, όπως και ο κάθε μη Έλληνας, δε γεννιέται, γίνεται. Και 
μην κοιτάτε που εσείς έτυχε να γεννηθείτε Έλληνες, χωρίς κάποιοι από 
σας και να γίνετε όντως. Κοιτάξτε λιγάκι και τον προ -  προπάππο σας, 
κι αν μπορέσετε να πείτε από πού κρατάει η σκούφια του, εγώ να 
φορέσω φέσι, και μάλιστα με φούντα. Και για να φαίνομαι περισσότερο 
γνήσιος Έλληνας, θα ενδυθώ και τη φουστανέλα, δηλαδή την εθνική 
ενδυμασία των Αλβανών. Και θα τρώω κάθε μέρα ιμάμ -  μπαϊλτντί, 
δηλαδή «ζαλιστικές μελιτζάνες», απ’ αυτές που έφαγε κάποτε ο ιμάμης 
και μπαίλντισε -  ζαλίστηκε ελληνιστί. Αντε, να μαθαίνουμε σιγά σιγά 
και κανένα ελληνικό, αν και δε βλέπω να μας χρειάζεται ύστερα από 
εκατό χρόνια, έτσι πως παν τα πράγματα σε μια χώρα κάργα «γνήσιους» 
Έλληνες, η γνησιότητα των οποίων συνίσταται κυρίως στην κλεπτική 
τους ικανότητα.

Το ένδοξο Γενί Τσερί θα προκαλέσει πολλά δεινά στον κόσμο, αλλά 
αυτό δεν εμποδίζει έναν έντιμο ιστορικό, που δεν αποβλέπει σε μια θέση 
στην Ελληνική Ακαδημία, ή έστω σε μια έδρα σε ελληνικό πανεπιστή
μιο, ή έστω σε μια πρόσληψη στο δημόσιο, να αναγνωρίζει τη μεγα- 
λοφυία του Αλαεντίν, που οργάνωσε το σώμα των γενιτσάρων, πολύ 
πριν αρχίσουν οι επιθέσεις κατά του Βυζαντίου και της Ευρώπης και 
γίνουν όλα μαλλιά κουβάρια, μέχρι που στο τέλος να μπουρδουκλωθεί 
και η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να γίνει συντρίμμια 
πέφτοντας και δημιουργώντας με την πτώση της το περίφημο «ανατο
λικό ζήτημα», δηλαδή το εν πολλοίς άλυτο ακόμα ζήτημα του τι θα 
απογίνουν τα συντρίμμια της.

Ένα απ’ αυτά τα συντρίμμια αποτέλεσε το νεοελληνικό κράτος. Που 
θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο ή πάρα πολύ μικρότερο.
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Κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα πραγματικά σύνορα της Ελλάδος, διότι 
δεν υπήρχαν τέτοια σύνορα πριν απ’ το 1830. Υπήρχαν μόνο Έλληνες 
διάσπαρτοι δώθε κείθε μέσα στον μεγάλο κόσμο, και κυρίως στα 
Βαλκάνια. Φυσικά, και στην Ελλάδα, αν και οι καλύτεροι Έλληνες 
ήταν πάντα αυτοί της διασποράς.

7. Οι Βυζαντινοί αγκαλιά με τους Τούρκους

Όταν ο Ορχάν, ο γιος του Οθμάν (Οσμάν), τακτοποίησε τα του οίκου 
του με την αποτελεσματική βοήθεια του αδερφού του Αλαεντίν, είπε να 
ρίξει μια ματιά και στην πλούσια και ένδοξη Κωνσταντινούπολη εκεί 
δίπλα, που σπαράσσεται απ’ τις παλατιανές ίντριγκες με τρόπο τυπικά 
βυζαντινό. Όλοι κυνηγούν όλους και κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι 
αύριο ο άρχων. Η θρησκεία της αγάπης, επίσημη θρησκεία ενός 
μεγάλου πολυεθνικού κράτους, εξεπλήρωσε την αποστολή της που 
ήταν η δημιουργία συνοχής ανάμεσα στους πολλούς και ετερόκλητους 
λαούς που συναποτελούν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και 
τώρα δίνει τη θέση της στο παλιό ρωμαϊκό ρητό homo homini lupus.

Ο Ορχάν κάνει την πρώτη απόπειρα να καταλάβει την Κωνσταντι
νούπολη το 1337, δηλαδή 116 χρόνια πριν απ’ την πτώση της. Πρόκει
ται μάλλον για μια διερευνητική προσπάθεια, που οι Βυζαντινοί την 
αποκρούουν εύκολα. Πάντως, το σήμα απ’ τους Τούρκους εδόθη έγκαι
ρα. Ήθελαν την Πόλη γιατί η αυτοκρατορία που ετοιμάζουν είναι 
αδύνατο να συνυπάρξει ειρηνικά με μια άλλη αυτοκρατορία εκεί 
δίπλα. Αλλωστε, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι πια εντελώς της 
πλάκας. Τουλάχιστον για 116 χρόνια το Βυζάντιο θα είναι ένα πτώμα 
που περιμένει τον νεκροθάφτη του γραφείου αυτοκρατορικών κηδειών 
«Ο καλός Παράδεισος» της Προύσας, της πρωτεύουσας του κράτους 
των Οθωμανών.

Όμως, οι επιδρομές των Τούρκων συνεχίζονται και ο αυτοκράτωρ 
Καντακουζηνός σκέφτεται να λύσει το πρόβλημα διά της διπλωματικής 
οδού, προσφέροντας τη φιλία του στους Τούρκους. Οι Τούρκοι δέχο
νται την αυτοκρατορική φιλία, ώστε να μπορούν να λεηλατούν ευκο
λότερα, με την ανοχή του αυτοκράτορα, όλα τα πέριξ της Κωνσταντι
νουπόλεως εδάφη, φτάνοντας το 1343 μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που
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έχει στο νου του ο Βυζαντινός αυτοκράτορας δεν είναι η έτσι κι αλλιώς 
ρημαγμένη αυτοκρατορία του, αλλά τα προσωπικά του πλούτη στην 
πρωτεύουσα.

Λοιπόν, η αυτοκράτειρα Αννα, μητέρα του Ιωάννη Παλαιολόγου, 
συμμαχεί με τον Ορχάν κατά του σφετεριστή του θρόνου Καντακουζη- 
νού, που όμως είχε ήδη συμμαχήσει κι αυτός με τον Ορχάν. Πρόκειται 
για γεγονός σπανιότατο στην παγκόσμια ιστορία: Ο κοινός εχθρός δυο 
εχθρικών φατριών που διεκδικούν τον ίδιο θρόνο γίνεται κοινός φίλος 
και των δυο!

Αλλωστε, την Κωνσταντινούπολη δεν την έχουν στο μάτι μόνο οι 
Τούρκοι, αλλά και οι Σέρβοι, που έχουν γίνει πολύ επίφοβοι αυτόν τον 
καιρό. Οι Βυζαντινοί υπολογίζουν στη συμμαχία με τους Τούρκους 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους Σέρβους. Αλλά και οι Τούρκοι 
υπολογίζουν στους Σέρβους προκειμένου να βάλουν στο χέρι την 
Κωνσταντινούπολη. Έτσι, ενώ κάνουν πως εκστρατεύουν παρέα με 
τους Βυζαντινούς κατά των Σέρβων, που βρίσκονται στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, συνεχώς τους εγκαταλείπουν με χίλια προσχήματα 
και τους αφήνουν στο έλεος του καινούργιου εχθρού που αποδεκατίζει 
το Βυζάντιο συστηματικά. Οι Τούρκοι είναι σπουδαίοι διπλωμάτες από 
τότε, και τούτη την παράδοση τη φυλάγουν πάντα ως κόρην οφθαλμού.

Η μαντάμ Αννα, λοιπόν, η μητέρα του νόμιμου αυτοκράτορα Ιωάννη 
Παλαιολόγου, που τον είχε εκπαραθυρώσει ο Καντακουζηνός, σε μια 
στιγμή που αυτός βρίσκεται εκτός πρωτευούσης για υπηρεσιακούς 
λόγους καλεί τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη, και υποδέχεται 
εν επισήμω τελετή τουρκικό στρατιωτικό σώμα από 10.000 άνδρες. 
Τούρκοι και παλαιολογικοί μαζί επιτίθενται κατά των καντακουζηνι
κών, αλλά ο Καντακουζηνός νικάει και οι Τούρκοι επανέρχονται στη 
βάση τους, την Προύσα, συναποκομίζοντες με την ευκαιρία πλούσια 
λάφυρα. Κι έτσι, ενώ νικήθηκαν, βρέθηκαν κερδισμένοι τελικά. Και 
στη νίκη νικητές, και στην ήττα νικητές. Στο εξής και μέχρι τις μέρες 
μας οι Τούρκοι θα κερδίζουν ακόμα κι όταν χάνουν.

Εδραιωθείς εις τον θρόνο ο Καντακουζηνός, συνάπτει πολύ επίσημη 
συμμαχία με τον Ορχάν δίνοντάς του σαν σύζυγο την κόρη του 
θεοδώρα. Βέβαια, η Θεοδώρα είναι χριστιανή και ο Ορχάν μουσουλμά
νος, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Βέβαια, ο Ορχάν έχει κι άλλες 
συζύγους στο χαρέμι του, αλλά μια χριστιανή, που του εδόθη ως δώρο 
απ’ τον αυτοκράτορα πατέρα της, όπως και να το κάνουμε είναι ένα ουρί 
αλλιώτικο από τ’ άλλα, που ο Ορχάν το έχει μη στάξει και μη βρέξει.

Αξίζει να σημειωθεί, για να μην τα ρίχνουμε όλα στον κακό πατέρα 
της Θεοδώρας, πως εκείνο τον καιρό ήταν ανεκτός ο γάμος ανάμεσα σε
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χριστιανούς και μουσουλμάνους, πράγμα που σημαίνει πως οι βυζαντι
νοί, λιγότερο βυζαντινοί από μας σήμερα, αναγνώριζαν τη στενή 
συγγένεια ανάμεσα στις δυο μονοθεϊστικές θρησκείες. Βέβαια, μετά 
την άλωση, όταν οι Τούρκοι θα γίνουν «εχθροί του γένους», τα 
πράγματα θ’ αλλάξουν, αλλά προς το παρόν οι Τούρκοι είναι εχθροί 
μόνο ως το βαθμό που επιβουλεύονται την περιουσία των χριστιανών 
και όχι την πίστη στον «αληθινό Θεό», που προς το παρόν είναι 
αληθινός μόνο ως το βαθμό που προστατεύει την αληθινή περιουσία.

Λίγο μετά το γάμο, ο Ορχάν στέλνει στον πεθερό του Καντακουζηνό 
σώμα 10.000 ανδρών για να τον βοηθήσει στον πόλεμο κατά των 
Σέρβων. Ομως οι Τούρκοι αντί να πολεμήσουν επιδίδονται επιτυχώς 
εις λεηλασίαν ευρείας κλίμακος, κατά την πάγια τακτική τους, και 
επιστρέφοντες εις Προύσαν την κάνουν πλουσιότερη, πολεμώντας 
χωρίς να πολεμήσουν. Παρά ταύτα, ο Καντακουζηνός ούτε καν ένα 
τυπικό διάβημα διαμαρτυρίας δεν κάνει, σαν αυτά τα σημερινά για τις 
παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από τα τουρκικά αεροπλά
να. Προφανώς βρίσκει φυσικό που οι Τούρκοι αρπάζουν ό,τι μπορούν 
από τα βυζαντινά εδάφη, αρκεί να μη λεηλατούν και την πρωτεύουσα, 
όπου βρίσκεται το κύριο μέρος της αυτοκρατορικής περιουσίας. (Όσο 
οι σημερινοί Τούρκοι δεν απειλούν την Αθήνα, να είστε σίγουροι πως 
όλες οι διαμαρτυρίες κατά της παραδοσιακής τουρκικής βουλιμίας θα 
έχουν καθαρά πλατωνικό χαρακτήρα. Απ’ το Βυζάντιο κληρονομήσαμε 
μόνο τον βυζαντινισμό).

Το 1349 ο Καντακουζηνός ζητάει απ’ τον γαμπρό του Ορχάν νέα 
βοήθεια για να πολεμήσει τους Σέρβους που έχουν κατακλύσει τη 
Μακεδονία, και ο Τούρκος άρχων στέλνει το γιο του Σουλεϋμάν 
επικεφαλής 20.000 ιππέων. Αλλά ο Σουλεϋμάν έχει εντολή απ’ τον 
πατέρα του να εγκαταλείψει τους Βυζαντινούς με την πρώτη ευκαιρία, 
και να επιστρέφει φέρνοντας πίσω ό,τι είναι δυνατό να φορτωθεί σε
20.000 άλογα. Να γιατί ήταν υπέρ το δέον πολλοί οι Τούρκοι ιππείς που 
εστάλησαν ως σύμμαχοι των Βυζαντινών κατά των Σέρβων.

Οι Τούρκοι δε βιάζονται να επιτεθούν κατά της Πόλης. Προς το 
παρόν τρων και καρδαμώνουν για να πάρουν δυνάμεις. Ξέρουν να 
περιμένουν. Αυτό κάνουν και σήμερα. Τα διδάγματα της αυτοκρατορι
κής Τουρκίας δεν πήγαν χαμένα. Όποια χάλια κι αν έχει η σημερινή 
Τουρκία, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι είναι ο φτωχός κληρονόμος 
μιας πλούσιας Αυτοκρατορίας. Ενώ εμείς απλώς παριστάνουμε τους 
κληρονόμους μιας αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής, που η μόνη σχέση 
της με την Ελλάδα ήταν η καταστροφή της Ελλάδας και η υποκατάστα
ση της ελληνικότητας με την χριστιανοελληνικότητα, που είναι ένα
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ιδεολόγημα πέρα για πέρα ανιστόρητο, κατάλληλο μόνο για δημαγω
γούς.

Βλέποντας οι Τούρκοι πως οι Βυζαντινοί νοιάζονται μεν πάρα πολύ 
για την πρωτεύουσά τους, όχι όμως και για την επαρχία, ακόμα και την 
εγγύς επαρχία, αποφασίζουν το 1356 να επεκτείνουν την κυριαρχία τους 
και επί ευρωπαϊκού βυζαντινού εδάφους. Κι έτσι εγκαθίστανται στα 
πέριξ της Κωνσταντινουπόλεως 97 χρόνια πριν απ’ την άλωση.

Ευρωπαίος πλέον ο Ορχάν, συμμαχεί άλλοτε με τους Γενοβέζους κι 
άλλοτε με τον Ιωάννη Παλαιολόγο, που δεν ξεχνάει τον κλεμμένο 
θρόνο του. Παρά ταύτα, ο Ορχάν παραμένει σύμμαχος του πεθερού 
του, του Καντακουζηνού. Ο οποίος ζητάει απ’ τον γαμπρό του 10.000 
χιλιάδες άνδρες για να πολεμήσει τα στρατεύματα του Παλαιολόγου, 
αποτελούμενα αποκλειστικά από Βουλγάρους και Σέρβους. Όμως, ένας 
σεισμός έχει σαν συνέπεια τη διάλυση του στρατού του Καντακουζη
νού, οπότε ο Ορχάν, που δε φοβάται τους σεισμούς, καταλαμβάνει μέσα 
στην αναμπουμπούλα τη μία βυζαντινή πόλη μετά την άλλη, ισχυριζό- 
μενος πως τον βοηθάει προς τούτο ο Θεός, που του έδωσε σημάδι διά 
του σεισμού. Ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα εκμεταλλεύεται στρατιω- 
τικοπολιτικά αυτός ο τρομερός άνθρωπος. Εκεί που οι Βυζαντινοί 
προσεύχονται να σταματήσει ο Θεός το σεισμό, οι Τούρκοι προσεύ
χονται να μη τον σταματήσει για να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. 
Όταν έχεις το Θεό μαζί σου αποκλείεται να μην έχεις και τα φυσικά 
φαινόμενα. Έχω το Θεό μαζί μου σημαίνει ξέρω να εκμεταλλεύομαι τα 
εκ Θεού εκπορευόμενα. Κατά τούτο πλεονεκτεί ο Αλλάχ του χριστιανού 
συναδέλφου του. Είναι ένας πάρα πολύ πραχτικός Θεός, σχέσιν έχων 
μάλλον με την ύλη παρά με το πνεύμα.

Κι έτσι, ο Ορχάν γίνεται κύριος της σεισμόπληκτης Θράκης. Ο 
Καντακουζηνός καλεί τον Ορχάν σε μια συνάντηση για τον διακανο
νισμό του τρόπου εκκένωσης της υπό τουρκικήν κατοχήν βυζαντινής 
Θράκης, ο Ορχάν δέχεται να δει τον -πεθερό του για να συζητήσουν 
φιλικά σαν καλοί συνεταίροι, αλλά «ξεχνάει» να πάει στο ραντεβού.

Εκείνον τον καιρό ο γιος του Ορχάν, ο Σουλεϋμάν, που είναι ο ηγέτης 
των ευρωπαϊκών εκστρατειών του Ορχάν, σκοτώνεται πέφτοντας από το 
άλογο στη διάρκεια ενός περιπάτου, και ο πατέρας του που τον λατρεύει 
πεθαίνει από θλίψη δύο μήνες μετά, το 1359. Ο Ορχάν, ο άξιος γιος του 
πατέρα του Οθμάν, του ιδρυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν 
υπάρχει πια. Ούτε ο διάδοχός του, ο πρωτότοκος γιος του, ο Σουλεϋμάν, 
υπάρχει πια. Όμως υπάρχει ο δευτερότοκος γιος του Ορχάν, ο Μουράτ 
Α', τρίτος κατά σειρά στη δυναστεία των οσμανλιδών (των απογόνων 
του Οσμάν ή Οθμάν). Να, λοιπόν, που η μέχρι πριν από λίγα χρόνια
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πολύ μικρή φυλή των οθωμανών Τούρκων, εκτός από δυνάστες απόχτη- 
σε ταχύτατα και δυναστεία. Οι οθωμανοί Τούρκοι δεν προωθούνται 
απλώς στο ιστορικό προσκήνιο, καλπάζουν ακάθεκτοι. Με τη βοήθεια 
των Βυζαντινών! Βοήθεια παθητική και ενεργητική. Παθητική διότι οι 
Βυζαντινοί είναι σκέτα πτώματα και ενεργητική διότι τούτα τα πτώματα 
πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών με τη βοήθεια των νεκροθαφτών. 
Αλλά αντί να αναστηθούν οι ίδιοι με τη βοήθεια των Τούρκων, 
ανέστησαν τους Τούρκους.

Ούτε ο Θεός, ούτε ο διάβολος μπορούν πλέον να σώσουν το Βυζάντιο. 
Που πέθανε από γήρας και όχι απ’ τα χτυπήματα των Τούρκων. Αυτοί, 
απλώς ήταν γείτονες και συμπέθεροι. Ελλείψει άλλων κληρονόμων, 
ορθότατα αυτοδιορίζονται κληρονόμοι του Βυζαντίου. Βέβαια, εμείς οι 
Έλληνες λέμε πως εμείς είμαστε οι κληρονόμοι του Βυζαντίου. Κανείς 
δεν θα μας εμποδίσει να λέμε ό,τι θέλουμε κι ό,τι μας βολεύει για να 
υπάρξουμε ως έθνος κληρονόμων στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ομως, 
άλλο η ιστορική αλήθεια κι άλλο η ιστορική επιθυμία. Αλλωστε, 
υπάρχουν κι άλλοι διεκδικητές της βυζαντινής κληρονομιάς. Οι Ρώ
σοι, όσο ήταν κομμουνιστές είχαν ξεχάσει το Βυζάντιο. Τώρα όμως που 
έπαψαν να είναι και κομμουνιστές και διεθνιστές, δεν μπορεί παρά να το 
ξαναθυμηθούν, προκειμένου να φτιάξουν κι αυτοί έναν συνεκτικό μύθο.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρρευσε κι αυτή προ πολλού και οι 
σημερινοί Τούρκοι είναι αδύνατο πλέον να ισχυρίζονται πως είναι οι 
διάδοχοι των Βυζαντινών, εκτός κι αν αποφασίσουν να γίνουν χριστια
νοί ορθόδοξοι. Όλα να τα περιμένεις απ’ την τουρκική διπλωματία. Το 
Βυζάντιο και η ορθοδοξία πάνε πακέτο από ιδεολογικής απόψεως και το 
πακέτο αυτό θα το ανοίγουν όποιοι εκάστοτε θέλουν να κάνουν 
βυζαντινολογούσα πολιτική. Οι Έλληνες χτες, οι Ρώσοι σήμερα, οι 
Τούρκοι ενδεχομένως αύριο. Έτσι κι αλλιώς, η ορθοδοξία είναι καθο
λικό, δηλαδή παγκόσμιο δόγμα. Και ήταν καθολικό δόγμα πολύ πριν 
εμφανιστεί ο καθολικισμός ως χριστιανικό δόγμα. Αλλωστε, ο όρος 
ορθοδοξία (ορθή δόξα, σωστή άποψη) εμφανίστηκε μετά την εμφάνιση 
της «λανθασμένης» άποψης των σχισματικών για την κοινή μέχρι τότε 
θρησκεία. Μέχρι το σχίσμα ο χριστιανισμός ήταν καθολικός, δηλαδή 
απευθυνόταν σε απαξάπαντες τους ανθρώπους απανταχού της γης. 
Όμως, καθώς ο καθολικισμός κληρονόμησε το όνομα, οι ορθόδοξοι 
ξέχασαν πως δεν είναι «εθνικοί», όπως έλεγαν κάποτε αυτούς που δεν 
πίστευαν στον διεθνισμό του χριστιανισμού, και ξανάγιναν εθνικοί, με 
εθνικές αυτοκέφαλες εκκλησίες και με βαθύτατα σοβινιστική πολιτική, 
μονίμως ταυτισμένη με τους πιο ανόητους και επικίνδυνους πατριδο- 
κάπηλους που αδυνατούν να καταλάβουν πως ο χριστιανισμός είτε είναι



διεθνιστικός απ’ τη φύση του, είτε δεν είναι τίποτα.
Ο Κεμάλ Ατατούρκ απαγόρευσε στους Τούρκους να αυτοαποκαλού- 

νται Οθωμανοί, διότι οι Οθωμανοί, αυτοί δηλαδή που ισχυρίζονταν πως 
ήταν διάδοχοι του Οθμάν (Οσμάν), του ιδρυτή της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας, είχαν παραγίνει σοβινιστές, που παρασιτούσαν σε βάρος 
των άλλων Τούρκων, που ήταν η λαϊκή βάση της αυτοκρατορίας. Ήξερε 
ο Κεμάλ πως ο σοβινισμός ποτέ δεν βοήθησε μακρόχρονα κανένα 
έθνος.

8. Αυτοκράτορες της πλάκας

Οθμάν εγέννησε Οχράν και μια αυτοκρατορία, την Οθωμανική. 
Ορχάν εγέννησε Μουράτ Α' κι ένα πανίσχυρο κράτος. Μουράτ Α' 
εγέννησε Βαγιαζήτ και μια καινούργια πρωτεύουσα επί της Ευρώπης, 
την Αδριανούπολη, όπου ο Μουράτ μεταφέρει την πρωτεύουσά του απ’ 
την Προύσα το 1361. Είναι σαφές πλέον ότι οι Τούρκοι στοχεύουν την 
Ευρώπη, παρακάμπτοντας και υπερφαλαγγίζοντας την Κωνσταντινού
πολη στην οποία περιορίζεται κατ’ ουσίαν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 
που τώρα πλέον είναι πόλις-κράτος με σκόρπιες δώθε κείθε δορυφορι
κές περιοχές, σαν τον Μυστρά για παράδειγμα, ξεκομμένες απ’ τον 
κορμό, και που δρουν σχεδόν ανεξάρτητα. Απέχουμε 92 χρόνια απ’ την 
άλωση της Πόλης.

Αμέσως μετά την Αδριανούπολη, ο Μουράτ καταλαμβάνει την Κο
μοτηνή και εν συνεχεία τη Φιλιππούπολη. Και ενώ προελαύνει ακά
θεκτος επί βυζαντινών εδαφών, ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου συνάπτει 
μαζί του συνθήκη ειρήνης, φιλίας και συμμαχίας. Και τα τρία μαζί. Κι 
όλα αυτά, τη χρονιά ακριβώς που ο «σύμμαχος» αποκόβει και από 
δυσμάς την Κωνστατινούπολη που τώρα πλέον είναι γέμιση στο 
σάντουιτς των Τούρκων. Και επειδή το σάντουιτς χωρίς γέμιση δεν 
τρώγεται θα φάνε σε λίγο και την Κωνσταντινούπολη, που αντέχει μόνο 
γιατί την ανέχονται προς το παρόν οι φίλοι και σύμμαχοι των αυτοκρα- 
τόρων, οι Τούρκοι.

Ύστερα απ’ αυτή την οικτρή συμμαχία, και με την ανοχή των 
Βυζαντινών, οι Τούρκοι στρέφονται απερίσπαστοι κατά των Σέρβων, 
των Βουλγάρων, των Αλβανών, των Βλάχων (Ρουμάνων) και των
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Ούγγρων. Δηλαδή όλων των βαλκανικών λαών, και κάτι παραπάνω. 
Γίνονται πολλά και διάφορα, και εν τέλει οι χριστιανικοί λαοί των 
Βαλκανίων συμμαχούν κατά των αλλόπιστων. Αλλά οι αλλόπιστοι τους 
αλλάζουν την πίστη. Και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορές να κάθονται και 
να κοιτούν τα καρντάσια να τρων με βουλιμία λαούς και εδάφη. Κι έτσι, 
κάτω απ’ τα μάτια των Βυζαντινών, το 1373 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν 
την Καβάλα, τη Δράμα και τις Σέρρες, 81 χρόνια πριν καταλάβουν την 
Κωνσταντινούπολη. Και μη με ρωτάτε γιατί εμείς θεωρούμε ελληνικό 
το Βυζάντιο. Το θεωρούμε ελληνικό γιατί έτσι μας αρέσει, αν και οι 
Βυζαντινοί ουδέποτε θεώρησαν τους εαυτούς τους Έλληνες. Απλώς 
μιλούσαν τη γλώσσα τους, τη γλώσσα των Ευαγγελίων δηλαδή.

Ο βασιλιάς των Σέρβων Λάζαρος, εχθρός δηλωμένος των Βυζαντινών, 
υποκύπτει πρώτος στους Τούρκους καταχτητές και το 1375 αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να πληρώνει ετήσια λύτρα στον Μουράτ για να του 
επιτρέπει να παραμένει βασιλιάς χωρίς βασίλειο. Οι Τούρκοι βρίσκουν 
το κόλπο. Βάζουν τους υποταγμένους να πληρώνουν φόρο και εις 
αντάλλαγμα τους επιτρέπουν μια κάποια διοικητική αυτονομία, άνευ 
ουσιαστικού νοήματος αφού πληρώνουν για να την έχουν. Το ίδιο θα 
κάνουν αργότερα και στην Ελλάδα, όπου θα ευδοκιμήσει τα μάλα η 
συμπαθής τάξη των κοτζαμπάσηδων, δηλαδή των με το αζημίωτο 
τοποτη ρητών των τουρκικών συμφερόντων, ένα είδος δωσίλογων διαρ- 
κείας, ας πούμε.

Αφού τακτοποίησε τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο, για τον οποίο δεν θα 
υπάρξει ανάσταση, ο Μουράτ Α' τακτοποιεί και τον Βούλγαρο ηγεμόνα 
Ιωάννη Σισμάν, πρόγονο υποθέτω των Ελλήνων Σισμάνηδων, ο οποίος 
δίνει ως σύζυγο στον Τούρκο άρχοντα και των Βαλκανίων τώρα πλέον, 
την αδερφή του, τη Δεσισλάβα. Είναι να μην είσαι γυναίκα, συγγενής 
άρχοντα αυτή την εποχή, γιατί αν είσαι θα υποχρεωθείς να κοσμήσεις 
το χαρέμι του Σουλτάνου, για λόγους καθαρά διπλωματικούς. Έτσι 
ασκείται η διπλωματία αυτόν τον καιρό. Εν πολλοίς, έτσι ασκείται και 
σήμερα επί βασιλικού αλλά και εμπορικού επιπέδου. Δεν επιλέγουν 
σύζυγο με κριτήρια πολιτικοβασιλικά μόνο οι βασιλείς. Οι εν γένει 
συναλλασσόμενοι αντιμετωπίζουν και το γάμο σαν μια συναλλαγή, 
εξού και ο θεσμός της προίκας, που μπορεί να είναι είτε ένα ολόκληρο 
κράτος, είτε μια ολόκληρη βιομηχανία, είτε μερικές λίρες και ένα 
διαμέρισμα με χολ και λουτροκαμπινέ.

Βλέποντας τις προόδους των προκομμένων Τούρκων ο αυτοκράτορας 
Ιωάννης ΣΤ' ο Παλαιολόγος, θυμάται πως οι εν θρόνω μακρινοί του 
προκάτοχοι, ως Ρωμαίοι, προέρχονταν απ’ τη Δύση και στρέφεται για 
βοήθεια προς τη Δύση, καλή ώρα όπως και μεις σήμερα. Πρώτα πρώτα
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απευθύνεται στον πάπα Ουρβανό Ε' κι αυτός του λέει εντάξει, θα σε 
βοηθήσω, αλλά πρώτα να αποκηρύξεις την ορθοδοξία και να γίνεις 
καθολικός. Ο ορθόδοξος αυτοκράτωρ αποκηρύσσει αμέσως την ορθο
δοξία το 1369 αλλά όταν βλέπει πως ο πάπας τον δουλεύει άγρια, 
ξαναγίνεται ορθόδοξος, και τότε στρέφεται προς τους Ενετούς. Όμως 
οι Βενετσιάνοι εκείνον τον καρό μάχονται στην Αδριατική με τους 
Γενοβέζους και δεν ευκαιρούν.

Δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει ο χωρίς αυτοκρατορία αυτοκράτωρ, και 
φτάνει μέχρι τη Γαλλία. Το και το, λέει στον βασιλιά Κάρολο Ε', οι 
Τούρκοι μας πήραν όλους φαλάγγι και θα φτάσουν μέχρι τη Γαλλία. 
Αλλά ο Κάρολος είναι κι αυτός απασχολημένος, αυτή την ταραγμένη 
για όλους εποχή, με τον περίφημο «εκατονταετή πόλεμο» με τους 
Αγγλους. Κι έτσι ο Ιωάννης Παλαιολόγος επιστρέφει μεν άπραχτος 
στην Πόλη, σώζει όμως την ορθοδοξία, που του μένει στο χέρι και δεν 
ξέρει τι να την κάνει, μέχρι που να βρεθούμε εμείς οι έξυπνοι και να την 
αξιοποιήσουμε και εθνικά και πολιτικά.

Αυτή τη μεταβατική εποχή του ύστερου Μεσαίωνα που βαδίζει προς 
την Αναγέννηση, που ήδη βρίσκεται στο δρόμο, όλα παίζονται και 
στην Ανατολή και στη Δύση. Στην Ανατολή, όποιες περιοχές κατακτη
θούν απ’ τους Τούρκους θα παραμένουν κολλημένες στο Μεσαίωνα, 
σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Και να σου λεν οι ορθόδοξοι, ευτυχώς που 
μας κατάχτησαν οι Τούρκοι και όχι οι Φράγκοι. Τι να πεις και τι να 
μολογήσεις. Με τους ηλιθίους ο διάλογος είναι απολύτως αδύνατος.

Οι κατακτηθέντες λαοί των Βαλκανίων επιχειρούν να οργανώσουν 
την αντίστασή τους κατά των Τούρκων καταχτητών αμέσως μετά την 
εισβολή, αλλά επί ματαίω. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι Σέρβοι, 
που είναι και οι ισχυρότεροι, αλλά τα χριστιανικά τους κηρύγματα για 
έναν μέχρι θανάτου πόλεμο κατά των αλλόπιστων δεν έχουν και μεγάλη 
απήχηση.

Η μεγάλη και αποφασιστική μάχη, που θα καθορίσει τη μοίρα των 
Βαλκανίων δίνεται στο Κοσσυφοπέδιο την 15η Ιουνίου 1389. Σέρβοι, 
Βούλγαροι, Αλβανοί, Ούγγροι, Ερζεγοβίνιοι και Βόσνιοι, ενώνονται 
όλοι σε ένα ενιαίο στράτευμα και προσπαθούν να αντισταθούν στην 
τουρκική λαίλαπα, αλλά ο γιος του Μουράτ, ο Βαγιαζήτ, με τη βοήθεια 
του Έλληνα επιτελάρχη του, Εβρενού, τους συντρίβει. Μετά το τέλος της 
μάχης, υπερήφανος ο Μουράτ για τη λαμπρή επιτυχία του γιου του, 
επιθεωρεί τα στρατεύματα, ενώ εκεί δίπλα βρίσκεται ο σωρός των 
πτωμάτων των νεκρών-εχθρών που; όπως συνηθιζόταν τότε, τους «επιθε
ωρεί» κι αυτούς ο Σουλτάνος. Οπότε, μέσα απ’ τον σωρό των πτωμάτων 
σηκώνεται ένας Σέρβος και μπήγει το μαχαίρι στην κοιλιά του Μουράτ.
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Σουλτάνος ανακηρύσσεται επί τόπου ο Βαγιαζήτ, που η πρώτη του 
δουλειά είναι να σκοτώσει τον αδερφό του Γιακούμπ, εγκαινιάζοντας 
έτσι τη μεγάλη παράδοση των σουλτανικών και παρασουλτανικών 
αδερφοκτονιών, που θα γίνει θεσμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Φοβούνταν πολύ οι Τούρκοι μην εμφανιστεί κι ανάμεσά τους εκείνο το 
κακό με τους Βυζαντινούς διεκδικητές του θρόνου, που σφάζονται για 
το θρόνο, κι έτσι σφάζονται μεταξύ τους εγκαίρως για λόγους προ
ληπτικούς. Σπάζουν τη στάμνα πριν τη γεμίσουν νερό εκείνοι που δεν 
πρέπει. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν είχαν διαβάσει Μακιαβέλι, αφενός γιατί 
δεν ήξεραν γράμματα και αφετέρου διότι δεν υπήρχε ακόμα ο Μακια
βέλι. Όμως, αποδεικνύονται μεγάλης κλάσεως μακιαβελικοί πριν απ’ το 
Μακιαβιέλι, που θα μάθει πολλά απ’ το τούρκικο διοικητικό σύστημα.

Μετά την ιστορική νίκη των Τούρκων στο Κοσσυφοπέδιο, η χήρα 
του βασιλιά της Σερβίας, ο οποίος σκοτώνεται στη μάχη, δίνει στον 
Βαγιαζήτ για σύζυγο την κόρη της Μαρία, κι ο μεγαλόθυμος Βαγιαζήτ, 
που ζει στη νέα τουρκική πρωτεύουσα, την Αδριανούπολη, εκχωρεί 
στους Σέρβους το δικαίωμα της υπό επιτήρησιν αυτονομίας της Σερ
βίας, με το αζημίωτο φυσικά. Οι Σέρβοι θα πληρώνουν κανονικά στο 
Σουλτάνο το ετήσιο χαράτσι, όπως όλοι οι υποταγμένοι στους Τούρ
κους λαοί. Κι όταν οι Τούρκοι εισπράττουν τα συμπεφωνημένα, αδια
φορούν πλήρως από κει και κάτω για το τι γίνεται στις μισοκατεχόμενες 
περιοχές. Έτσι εδραίωσε τη δύναμή της η Οθωμανική Αυτοκρατορία κι 
όχι με τον στρατό κατοχής. Έκαμνε ντόπιους συνεργάτες, τους όριζε 
φοροεισπράκτορες, και οι Τούρκοι αμέριμνοι θα ρουφούν το ναργιλέ 
τους και θα χαϊδεύουν τα χανουμάκια. Όμως, αυτή η ταχτική στο τέλος 
θα τους καταστρέφει. Δεν μπορείς να πληρώνεις αιωνίως στους ξένους 
διά των εντοπίων κοτζαμπάσηδων ένα σημαντικό μέρος απ’ τα ετήσια 
έσοδά σου, χωρίς να αγαναχτήσεις κάποτε και να στείλεις στο διάολο 
και τους ξένους και τους ντόπιους εκμεταλλευτές.

Ο θάνατος του Μουράτ προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην 
Κωνσταντινούπολη. Ας τις δούμε.

Όπως είπαμε, Αυτοκράτορας αυτόν τον καιρό είναι ο Ιωάννης Πα- 
λαιολόγος, που έχει υποσχεθεί το θρόνο στον δευτερότοκο γιο του 
Μανουήλ. Ο πρωτότοκος, ο Ανδρόνικος, βρισκόταν στη φυλακή μαζί 
με το γιο του, Ιωάννη. Γιο και εγγονό, τους φυλάκισε ο πατέρας 
αυτοκράτορας γιατί αντιφρονούσαν και δεν ανέχονταν ο θρόνος να 
πάει στον δευτερότοκο κι όχι στον πρωτότοκο, όπως επέβαλλε η 
επετηρίδα. Ο φυλακισμένος νόμιμος διάδοχος, μόλις έμαθε το θάνατο 
του Μουράτ, που ήταν φίλος του πατέρα του, την κοπανάει απ’ τη 
φυλακή δωροδοκώντας τους φρουρούς και πάει και βρίσκει τον Βαγια-
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ζήτ. Λέει στον Βαγιαζήτ πως αν τον βοηθήσει να αναλάβει το θρόνο, θα 
του δίνει ένα άλφα ποσό το χρόνο. Ο Βαγιαζήτ αρπάζει την ευκαιρία 
(ποτέ δε χάνουν τις ευκαιρίες οι Τούρκοι) και δίνει στον Ανδρόνικο 
εκτός απ’ τους 4000 πεζούς που του ζήτησε και 6000 ιππείς που δεν τους 
ζήτησε. Κι έτσι ο διάδοχος Ανδρόνικος, επικεφαλής τούρκικου στρα
τού, πολιορκεί τα ανάκτορα του πατέρα του στις Βλαχέρνες, τον 
συλλαμβάνει μαζί με τον γιο του Μανουήλ και τους κλείνει στη 
φυλακή απ’ την οποία προ ολίγου είχε δραπετεύσει.

Την εξουσία αναλαμβάνει αμέσως ο Ανδρόνικος, αλλά δεν ανακη- 
ρύσσει τον εαυτό του αυτοκράτορα, διότι ο αυτοκράτορας ναι μεν είναι 
φυλακή, όμως είναι ζωντανός. Ο Βαγιαζήτ του λέει πως δεν μπορεί να 
τον παραδεχτεί σαν αυτοκράτορα, αν προηγουμένως δε σκοτώσει τον 
πατέρα του, αλλά ο Ανδρόνικος αρνείται να γίνει πατροκτόνος, και η 
υπόθεση εκκρεμεί για τρία χρόνια, με τον αυτοκράτορα στη φυλακή και 
τον Ανδρόνικο αυτοκρατορεύοντα.

Όμως, ο φυλακισμένος αυτοκράτωρ και ο ομοίως φυλακισμένος 
δευτερότοκος γιος του και διάδοχος, δραπετεύουν κι αυτοί με τη σειρά 
τους δωροδοκώντας τους Βούλγαρους φύλακές τους, που έχουν στη 
δούλεψή τους οι Βυζαντινοί και παν κι αυτοί στον Βαγιαζήτ για να του 
πουν πως θα του δώσουν περισσότερα απ’ αυτά που του έδινε ο 
Ανδρόνικος, αν βοηθήσει να τον διώξουν απ’ το θρόνο. Αυτοκράτορές 
και διάδοχοι έχουν βγάλει κανονικά στο σφυρί την Αυτοκρατορία. 
Πλειστηριασμός χωρίς κανόνες.

Όμως ο Βαγιαζήτ δεν απαντάει αμέσως. Πρώτα στέλνει μερικούς 
ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη για μια δημοσκόπηση. Θέλει να 
ξέρει ποιον θέλει ο λαός για Αυτοκράτορα. Πολύ δημοκράτης ο 
Βαγιαζήτ! Μαθαίνει, λοιπόν, πως ο λαός θέλει για Αυτοκράτορα τον 
Μανουήλ, τον γιο του Ιωάννη Παλαιολόγου, του τελευταίου πλειοδότη, 
δηλαδή. Κι έτσι, ο τούρκικος στρατός οδηγεί τον Ιωάννη και τον 
Μανουήλ στην Κωνσταντινούπολη και τους εγκαθιστά στον παλιό 
τους θρόνο, διώχνοντας τον σφετεριστή, αν και νόμιμο διάδοχο, 
Ανδρόνικο. Τώρα πια οι Τούρκοι ενθρονίζουν βυζαντινούς Αυτοκρά- 
τορες. Και χριστιανούς, παρακαλώ.

Όμως, πριν εγκαταστήσει νομίμως την τουρκική παροικία στην 
Κωνσταντινούπολη και χτίσει τζαμιά δίπλα στις χριστιανικές εκκλη
σίες, 64 χρόνια πριν γίνει τζαμί η Αγιά Σόφιά, ο Βαγιαζήτ θέλει να 
καταλάβει τη Φιλαδέλφεια (Αλά Σεχίρ), τη μόνη πόλη που κατέχουν 
ακόμα στην Ανατολή οι Βυζαντινοί. Ο Αυτοκράτορας δίνει βυζαντινά 
στρατεύματα στον Τούρκο άρχοντα για να καταλάβει μια βυζαντινή 
πόλη, κι έτσι οι Βυζαντινοί πολιορκούν τους Βυζαντινούς και παραδί
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δουν την Φιλαδέλφεια στους Τούρκους όμορφα και καλά.
Δυστυχώς όμως ο Αυτοκράτωρ δεν έχει μία στο ταμείο για να 

πληρώσει τους συμφωνημένους στον Βαγιαζήτ φόρους, και τότε ο 
Τούρκος λέει να κάνει τον κόπο και να τα εισπράξει μόνος του. Και 
ούτω πως, τη νύφη την πληρώνει άλλη μια φορά η ταλαίπωρη Χίος εκεί 
κοντά, που άλλη μια φορά οι Τούρκοι τη ρημάζουν εντελώς. Και τούτο, 
διότι ο Αυτοκράτωρ ούτε φόρους δεν μπορεί να εισπράξει πια απ’ τους 
υπηκόους του, ώστε να πληρώσει για τον κόπο τους τους Τούρκους, που 
τον κρατούν στο θρόνο.

Απ’ τη Χίο, περνούν οι λεηλατητές Τούρκοι στη Μυτιλήνη, τη 
Λήμνο, τη Ρόδο, αφού προηγουμένως σαρώσουν όλα τα νησιά του 
Αιγαίου. Η λεηλασία της Ελλάδας απ’ τους Τούρκους άρχισε 64 χρόνια 
πριν απ’ την άλωση και με τις ευλογίες του βυζαντινού Αυτοκράτορα. 
Τόσο πολύ αγαπούσαν τους Έλληνες οι Βυζαντινοί!

9. Το τέλος του Βαγιαζήτ

Το 1390 ο Βαγιαζήτ αρχίζει την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντι
νούπολης, που διαρκεί δέκα χρόνια, μέχρι το 1400. Αιτία, η άρνηση του 
Αυτοκράτορα να γκρεμίσει τους δυο πύργους που άρχισε να χτίζει στις 
δυο πλευρές της Χρυσής Πύλης, μπας και ανακόψει την ορμή των 
Τούρκων. Ο Βαγιαζήτ όμως δεν επιμένει στο αίτημά του. Ξέρει πως η 
πολιορκία είναι μια πολύ άνετη υπόθεση γΓ αυτόν μιας και, ούτως ή 
άλλως, οι Τούρκοι από χρόνια βρίσκονται γύρω από τη Πόλη. Έχο
ντας, λοιπόν, την Πόλη περικυκλωμένη αλλά όχι πολιορκημένη προς 
το παρόν, επεκτείνει κι άλλο την κυριαρχία του προς δυσμάς και φτάνει 
μέχρι τη νότια Ουγγαρία.

Ο Ούγγρος βασιλιάς Σιγισμούνδος καταφέρνει να πείσει τους ηγεμό
νες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης να σοβαρευτούν επιτέλους και 
να πάρουν τα μέτρα τους κατά των Τούρκων. Κι έτσι μια τεράστια 
στρατιά με επικεφαλής τους Ούγγρους που έχουν αναλάβει την πρωτο
βουλία εκστρατεύει προς ανατολάς και φτάνει στη Νικόπολη. Εκεί τους 
περιμένει ο Βαγιαζήτ και τους κάνει παστουρμά την 24η Σεπτεμβρίου 
1396. Πρόκειται για την περίφημη μάχη της Νικοπόλεως. Που για τους 
Βυζαντινούς σημαίνει τετέλεσται, αποθανέτω η ψυχή μας μετά των
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αλλοφύλων. Διότι δεν υπάρχουν πλέον άλλοι φίλοι ούτε στην Ασία 
ούτε στην Ευρώπη.

Για να στείλει ένα σαφές μήνυμα ο Βαγιαζήτ και προς τη Δύση και 
προς την Ανατολή διατάσσει να αποκεφαλίσουν μπροστά του 3000 
Ευρωπαίους αιχμαλώτους, αμέσως μετά το πέρας της μάχης. Κατά την 
οποία ο πολύς Σιγισμούνδος, που άρχισε αυτή την ιστορία διότι ο 
Βαγιαζήτ είχε καταλάβει τη δική του, λέει, Βουλγαρία, μόλις και 
καταφέρνει να γλυτώσει το κεφάλι του.

Απερίσπαστος πλέον ο Βαγιαζήτ, περνάει ένα δεύτερο χέρι τη 
Σερβία, παρόλο που δεν πήρε μέρος στην εκστρατεία διότι ήταν ήδη 
υποτελής του, και σηκώνει από κει ό,τι δεν είχε προλάβει να σηκώσει 
μέχρι τότε. Τα μεταφέρει στην Προύσα, που την ξανακάνει πρωτεύουσα 
αφήνοντας την Αδριανούπολη συμπρωτεύουσα. Τάχει μπερδέψει, δεν 
ξέρει αν το κράτος του είναι ασιατικό ή ευρωπαϊκό κι αυτό το μπέρδεμα 
το συνεχίζουν και επί των ημερών μας οι Τούρκοι. Κι εμείς, άλλωστε, 
εκτός από πρωτεύουσα έχουμε και συμπρωτεύουσα για ρεζέρβα και διά 
παν ενδεχόμενο.

Απ’ την Προύσα, όπου βρίσκεται ο Βαγιαζήτ μετά το θρίαμβό του επί 
των Ευρωπαίων, στέλνει μαντάτο στον Μανουήλ Παλαιολόγο, που 
είναι σοβαρός άνθρωπος, και του ζητάει να παραδώσει την Πόλη 
στους Τούρκους. Άλλωστε, το ζητάει και ο λαός της Πόλης που έχει 
γονατίσει απ’ τις στερήσεις που δημιουργεί η περικύκλωση. Όμως, ο 
Μανουήλ καταφέρνει να ανορθώσει το φρόνημα του λαού και να 
αφαιρέσει απ’ τον Βαγιαζήτ το επιχείρημα πως είναι θέλημα λαού η 
Πόλη να τουρκέψει.

Βλέποντας ο Βαγιαζήτ πως ο Μανουήλ είναι πεισματάρης και ξερο
κέφαλος, καλεί τον ανεψιό του Ιωάννη, γιο του Ανδρόνικου Παλαιο- 
λόγου, και του λέει πως αν τον βοηθήσει να πάρει την Πόλη, εκείνος θα 
του δώσει σε αντάλλαγμα την Πελοπόννησο, για να στήσει εκεί ένα 
ανεξάρτητο κράτος. Ο Ιωάννης συζητάει το πράγμα. Όμως το συζητάει 
και με τον Αυτοκράτορα Μανουήλ. Του λέει, ξέρεις θείε, αν δεν 
παραιτηθείς υπέρ εμού, θα δώσω την Πόλη στον Βαγιαζήτ και θα πάω 
να φτιάξω κράτος στην Πελοπόννησο.

Κι έτσι, ο Μανουήλ φεύγει απ’ την Πόλη και πηγαίνει στην Ευρώπη 
για να ζητήσει άλλη μια φορά τη βοήθεια των Ευρωπαίων. Και αυτή τη 
φορά καταφέρνει να συγκινήσει τους Ενετούς και τους Γενουάτες, που 
με το πρόσχημα της βοήθειας προς τους Βυζαντινούς, εγκαθίστανται σε 
πολλά θαλάσσια στρατηγικά σημεία της Ελλάδας, για ν’ αρχίσει από 
τότε η ενετοκρατία την οποία ζήτησαν και επεδίωξαν οι Βυζαντινοί. 
Βρισκόμαστε στο 1399 και απέχουμε 54 χρόνια απ’ την άλωση.
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Σημειωτέον πως στο παιχνίδι μπαίνουν και οι Γάλλοι διά του 
στρατάρχη Μπουσικώ, εξαιτίας του ενδιαφέροντος τους για τη Μεσό
γειο και το Αιγαίο περισσότερο, παρά από έγνοια για τη μοίρα του 
Βυζαντίου, που έτσι κι αλλιώς όλοι το έχουν ξεγραμμένο και όλοι 
προσπαθούν να επωφεληθούν απ’ τον επικείμενο θάνατό του.

Και ενώ η περικύκλωση αλλά όχι η πολιορκία προς το παρόν της 
Πόλης συνεχίζεται, ο Βαγιαζήτ κάνει το 1396 έναν περίπατο στην 
Ελλάδα, αρχίζοντας απ’ τη Βέροια. Από κει κατεβαίνει στη Θεσσαλία 
και καταλαμβάνει τη Λάρισα, τα Τρίκκαλα, τα Φάρσαλα, τη Λαμία και 
χωρίς καμιά απολύτως αντίσταση φτάνει μέχρι τον Ισθμό της Κορίν- 
θου. Ο λαός, αηδιασμένος απ’ τις ίντριγκες των παλατιανών της 
Κωνσταντινούπολης, αλλά και τη βάναυση καταπίεση των Βυζαντι
νών, που ουδόλως υπολείπεται αυτής των Τούρκων που θα έρθει σε 
λίγο, δέχεται τις ορδές του Βαγιαζήτ περίπου σαν ελευθερωτές. Δεν 
ξέρει ο λαός πως για κάθε κακό υπάρχει ένα χειρότερο. Πέραν τούτου, 
το καινούργιο είναι πάντα ελπιδοφόρο. Το τόσο πετυχημένο σύνθημα 
«αλλαγή» είναι πολύ παλιό. Η αλλαγή, άλλωστε, είναι αναγκαία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί το στάτους.

Ο δεσπότης της Σπάρτης (του Μυστρά) Θεόδωρος ετοιμάζεται να 
αποκρούσει τους Τούρκους, αλλά χάνει την ευκαιρία να γίνει ήρωας 
γιατί οι Τούρκοι δεν περνούν τον Ισθμό. Επιστρέφουν οίκαδε, για να 
αντιμετωπίσουν τον Ούγγρο Σιγισμούνδο, περί του οποίου ήδη κάναμε 
λόγο. Κι αφού τον τακτοποιήσουν στη Νικόπολη, με τον τρόπο που 
περιγράψαμε στοιχειωδώς, επανέρχονται δριμύτεροι στην Ελλάδα για 
να συνεχίσουν τη λεηλασία από κει που τη σταμάτησαν.

Δυο στρατιές περνούν τον Ισθμό το καλοκαίρι του 1397. Η μία υπό 
τον Έλληνα Εβρενό προχωρεί προς τη Μεθώνη και την Κορώνη, χωρίς 
να επιτεθεί στα φρούρια, περιοριζόμενη σε μια λεηλασία των πέριξ, 
γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε τούτη την εκστρατεία, και η άλλη υπό 
τον Γιακούμπ.

Ο δεσπότης του Μυστρά Θεόδωρος τα έχει εντελώς χαμένα. Ούτε καν 
δοκιμάζει να πολεμήσει. Σου λέει ο άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς θα χάσω 
το δεσποτάτο μου, ας μη χάσω και το κεφάλι μου. Και για να γλυτώσει 
το κεφάλι του, μπαίνει στο πλοίο και πάει στη Ρόδο. Ιδού, λοιπόν, η 
Ρόδος ιδού και το «πήδημα» απ’ τους Ιππότες της Ρόδου, οι οποίοι 
δέχονται την προσφορά του και αγοράζουν το Μυστρά που τους 
πουλάει σε καλή τιμή.

Μετά την αγοραπωλησία, οι Ιππότες αριβάρουν ιπποτικότατα στην 
Πελοπόννησο για να παραλάβουν το εμπόρευμα. Οι Κορίνθιοι, στην 
πόλη των οποίων αποβιβάζονται, τους δέχονται με ανοιχτές αγκάλες.
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Όχι όμως και οι Σπαρτιάτες που όταν βλέπουν τα καινούργια αφεντικά, 
τους σηκώνεται η τρίχα και εξεγείρονται αυθόρμητα μεν, αλλά με τη 
βοήθεια του επικεφαλής της εκκλησίας που εκτελεί χρέη διοικητή 
ελλείψει κοσμικού άρχοντα. Όσο για τον Θεόδωρο, κάθεται στη Ρόδο 
και κάνει τα μπάνια του, τρώγοντας την προκαταβολή.

Βλέποντας οι Ιππότες τους Σπαρτιάτες επί των τειχών έτοιμους να 
αγωνιστούν, δε δίνουν μάχη, δεν ήρθαν εδώ για να κάνουν πόλεμο αλλά 
για να παραλάβουν το εμπόρευμα, και αποχωρούν πάντα ευγενικά, αλλά 
πολύ θυμωμένοι για τη χαμένη προκαταβολή που πήρε ο Θεόδωρος. 
Που έχει φάει ήδη τα χρήματα και δεν βρίσκει τρόπο να επιστρέψει 
αυτά που πήρε μια και η δουλειά δεν έγινε.

Για να αποφευχθούν τα χειρότερα και για να μην ξανάρθουν οι 
Ιππότες, η εκκλησία της Σπάρτης πληρώνει μεν στους Ιππότες αυτά 
που έφαγε ο γάιδαρος Θεόδωρος, αλλά τον επανεγκαθιστά στο θρόνο, 
τούτον τον μπακάλη, που προθυμότατα η εκκλησία του δίνει άφεση 
αμαρτιών. Και ο Θεόδωρος επανέρχεται με τις ευλογίες των παπάδων, 
που έχουν ανάγκη από έναν κοσμικό άρχοντα με βούλα βυζαντινή 
προκειμένου να κάνουν την πνευματική δουλειά τους, που πάντα πάει 
πακέτο με την εμπράγματη. Πάντως, οι Ιππότες της Ρόδου, μια και 
βρέθηκαν στην Κόρινθο, και δεδομένου ότι οι Κορίνθιοι τους αγαπούν, 
μένουν εκεί μέχρι το 1404, οπότε η Κόρινθος επανέρχεται στη δικαιο
δοσία του δεσπότη του Μυστρά.

Και ενώ όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στη νότια Πελοπόννησο, στη 
βόρεια το Αργος δεινοπαθεί απ’ τα στίφη του Γιακούμπ, που κατα
λαμβάνουν την πόλη τον Ιούνιο του 1397 και μεταφέρουν ολόκληρο τον 
πληθυσμό, 30.000 ψυχές, στην Τουρκία, όπου και χάνονται τα ίχνη 
τους. Αδειο πλέον το Αργος λεηλατείται μέχρι καρφίτσα και καταστρέ- 
φεται σχεδόν από ρίζα. Σπουδαίος «χειρουργός» λαών ο Γιακούμπ!

Πάντως, οι Τούρκοι δεν εγκαθίστανται τότε στην Πελοπόννησο, 
όπως κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν, άγνωστο για ποιους λόγους. 
Ισως έκριναν πως δεν ήταν καιρός ακόμα να καταχτήσουν την Ελλάδα, 
τη σημαντικότερη επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με την 
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας στα χέρια των Βυζαντινών. Αλλωστε, 
ένας καινούργιος εχθρός, οι Μογγόλοι Τάταροι, τους υποχρεώνουν να 
στρέψουν την προσοχή τους ξανά προς την Ανατολή.

Ο Βαγιαζήτ δε συμμετέχει στο εκστρατευτικό κατά της Ελλάδος 
σώμα. Διότι διαπραγματεύεται άλλη μια φορά με τον Ιωάννη Παλαιο- 
λόγο, τον διάδοχο του Μανουήλ, την παράδοση της Πόλης. Απειλεί 
πως θα κάνει γιούρια τώρα αμέσως, και ο Αυτοκράτωρ για να τον 
ηρεμήσει του υπόσχεται φόρο 10.000 δουκάτων το χρόνο ενώ επιτρέπει
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να μπουν και να εγκατασταθούν στην Πόλη τούρκικες οικογένειες, που 
τώρα πλέον έχουν τα μουσουλμανικά ιεροδικεία τους, τα τζαμιά τους κι 
όλα τους τα καλά. Είναι μια παροικία που επιδίδεται με επιτυχία στο 
εμπόριο και περιμένει τους άλλους απ’ έξω να μπουν μέσα. Οι υποχω
ρήσεις των αυτοκρατόρων μπροστά στις απαιτήσεις των Τούρκων 
σταματούν μόνο στο «πήδημα» κατά τον μουσουλμανικό τρόπο, γνω- 
στόν και σαν «μουσουλμανικό δίκαιο». Έχουν ξεβρακωθεί τελείως οι 
Αυτοκράτορες, και δεν καταλαβαίνω το θρήνο για την άλωση μιας 
Πόλης που ήδη έχει αλωθεί κατά βάσιν και κατ’ ουσίαν. Απομένει ο 
τύπος, αλλά κι αυτός δεν θ’ αργήσει. Πάντως χάρη στους Τάταρους, η 
Κωνσταντινούπολη δεν πέφτει το 1402, που βρισκόμαστε τώρα, αλλά 
μετά από 51 χρόνια. Κι έτσι ο Βαγιαζήτ χάνει τον τίτλο του Πορθητή, 
που πολύ τον ήθελε.

Η μεγάλη μάχη του Βαγιαζήτ με τους Τάταρους γίνεται κοντά στην 
Αγκυρα την 20ή Ιουλίου 1404. Οι Οθωμανοί Τούρκοι παθαίνουν την 
πρώτη μεγάλη ήττα στην ιστορία τους. Επιτέλους βρίσκουν το δάσκαλό 
τους, τον Ταμερλάνο, αλλά ο δάσκαλος δε θα μείνει για πολύ στην 
περιοχή, κι έτσι οι Βυζαντινοί θα χάσουν έναν απροσδόκητο σύμμαχο. 
Προσπαθούν οι καημένοι να συμμαχήσουν μ’ όποιον βρουν μπροστά 
τους. Κι ο διάβολος να ’ρχόταν σαν σύμμαχος, τούτοι οι καλοί 
χριστιανοί θα συμμαχούσαν αμέσως μαζί του. Οσο για τον «αληθινό 
Θεό», αυτόν άστον γ ι’ αργότερα για να παρηγορεί τους σκλάβους στους 
τέσσερις αιώνες σκλαβιάς που βρίσκονται επί θύραις. Τους τέσσερις 
αιώνες της τουρκοκρατίας η χριστιανική εκκλησία θα παίξει έναν 
τεράστιο ρόλο, αλλά τώρα δεν παίζει κανέναν απολύτως. Διότι το 
παιχνίδι παίζεται στοιχειωδώς ακόμα. Και οι άνθρωποι επικαλούνται 
το Θεό μόνο όταν το παιχνίδι πάψει να παίζεται, οπότε η εξ ύψους 
βοήθεια καθίσταται απολύτως αναγκαία λόγω ανυπαρξίας άλλης, πιο 
πραχτικής.

Τον καημένο τον Βαγιαζήτ τον εγκαταλείπουν στο πεδίο της μάχης 
σχεδόν ολομόναχο να μάχεται κατά των Τατάρων του Ταμερλάνου 
μέχρι αργά το βράδυ. Ολοι οι άλλοι, μαζί και οι γιοι του και οι Σέρβοι 
σύμμαχοί του, την κοπανούν εγκαίρως, και όπου φύγει φύγει. Ο 
Ταρμερλάνος είναι πιο φρέσκος βάρβαρος, και η βαρβαρική φρεσκάδα 
παίζει βασικό ρόλο στη νίκη. Όταν αρχίζεις να εκπολιτίζεσαι σου 
φεύγει το μεράκι του πολέμου. Εμάς εδώ σήμερα δεν μας έφυγε το 
μεράκι του πολέμου διότι διατηρούμε την αναγκαία για την εθνική μας 
συνοχή βαρβαρότητα. Να γιατί δεν πρέπει να εκπολιτιστεί η Ελλάδα. 
Θα διαλυθεί αν εκπολιτιστεί.

Εν τέλει ο Βαγιαζήτ συλλαμβάνεται αιχμάλωτος απ’ τους Τάταρους.



Οποία ντροπή για έναν τέτοιο μαχητή! Και ο Μεγάλος Τούρκος 
πεθαίνει εν αιχμαλωσία από θλίψη και ντροπή εννιά μήνες μετά τη 
μάχη της Αγκυρας, την 8η Μαρτίου 1403. Αιώνια σου η μνήμη άπιστε 
Βαγιαζήτ που σε έφαγαν λάχανο ακόμα πιο άπιστοι από σένα, οι 
ειδωλολάτρες Τάταροι. Αν σε σκότωναν χριστιανοί με χριστιανικό 
τρόπο, ίσως είχες κάποια ελπίδα να μετακομίσεις απ’ τον μουσουλμα
νικό παράδεισο όπου βρίσκεσαι τώρα στη χριστιανική κόλαση, που 
κατά τους χριστιανούς είναι προτιμότερη απ’ τον μουσουλμανικό 
παράδεισο, αν και προσωπικά έχω σοβαρούς λόγους να αμφιβάλλω. 
Προτιμώ τον παράδεισο, έστω και των Παπούα. Γιατί κι αυτοί έχουν 
παράδεισο. Όλοι έχουν παράδεισο.

Μετά τη μάχη της Αγκυρας, οι Τάταροι λεηλατούν άγρια ολόκληρη 
τη Μικρά Ασία, και παίρνουν ό,τι έχουν σωρεύσει εκεί οι Τούρκοι μετά 
κόπου μεγάλου. Ο πρωτότοκος γιος του Βαγιαζήτ, ο Σουλεϋμάν Α' 
μόλις και προλαβαίνει να στεφθεί Σουλτάνος στην πρωτεύουσα Πρού
σα, και τα μαζεύει αμέσως και πάει στη συμπρωτεύουσα Αδριανούπολη. 
Να γιατί χρειάζεται να το έχεις δίπορτο, με τη μια πόρτα στην Ασία και 
την άλλη στην Ευρώπη. Και μέχρι των ημερών μας οι Τούρκοι το έχουν 
δίπορτο. Αλλοι τους θεωρούν Ασιάτες, κι άλλοι Ευρωπαίους. Οι ίδιοι 
προτιμούν τον χαρακτηρισμό του Ευρωπαίου. Βλέπεις, σήμερα η ΕΟΚ 
έχει «ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα», και οι Τούρκοι διεκδι- 
κούν ολόκληρο μοιράδι, ως Μεσόγειοι.

10. Λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η ήττα του Βαγιαζήτ απ’ τον Ταμερλάνο στη μάχη της Αγκυρας, 
επιτείνει το χάος τόσο, που κανείς πια δεν ξέρει ποιος είναι ποιος και 
ποιος κάνει τι σ’ αυτή την πολύπαθη περιοχή. Οι ντόπιοι Τούρκοι 
άρχοντες, που αρνούνται να υποταχτούν στους Οθωμανούς, βρίσκουν 
την ευκαιρία να επαναστατήσουν και να συμμαχήσουν με τον εισβολέα 
Μογγόλο Ταμερλάνο κατά των επιγόνων του Βαγιαζήτ. Οι Βυζαντινοί 
επίσης συμμαχούν πρόσκαιρα με τον Ταμερλάνο κατά των Οθωμανών, 
αλλά και κατά των άλλων Τούρκων φυλάρχων. Και οι Τάταροι, εν 
πλήρει αγνοία τελώντες στα περί την διπλωματίαν ως γνήσιοι βάρβα
ροι, έχουν γραμμένες στα παλιά τους τα παπούτσια όλες τις συμμαχίες
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και ρημάζουν τη Μικρά Ασία μετά επιμελείας μεγάλης. Δεν αφήνουν 
τίποτα όρθιο, ούτε τουρκικό, ούτε βυζαντινό, ούτε ελληνικό. Πλήρης 
ισοπέδωση λαών και πολιτισμών.

Αμέσως μετά τη μάχη της Αγκυρας, ο Ταμερλάνος πολιορκεί τη 
Σμύρνη, που αυτόν τον καιρό την κατέχουν οι Ιππότες της Ρόδου. Λέει 
στους Ιππότες να προσχωρήσουν στον μωαμεθανισμό προκειμένου να 
γλυτώσουν το κεφάλι τους (ο Μογγόλος Ταμερλάνος παριστάνει τον 
μουσουλμάνο ιεραπόστολο, αλλά τα μπουλούκια του είναι γνησιότατοι 
ειδωλολάτρες). Αλλά αυτοί αρνούνται και ο βάρβαρος ισοπεδώνει στην 
κυριολεξία τη Σμύρνη το Δεκέμβριο του 1403. Και για να εμποδίσει την 
προσέγγιση του στόλου των Ιπποτών, ο Ταμερλάνος αρκείται να ρίξει 
στη θάλασσα χίλια κομμένα κεφάλια ιπποτών και όχι ίππων (ένας ίππος 
είναι πολυτιμότερος αυτή την εποχή από έναν άνθρωπο) και κάνει έτσι 
αδύνατο το άραγμα.

Ο Ταμερλάνος έχει μεγάλα σχέδια. Θέλει να καταχτήσει την Ευρώπη 
τώρα που έχει καταχτήσει την Ασία. Και για το σκοπό αυτό ζητάει απ’ 
τον βυζαντινό αυτοκράτορα, με τον οποίο είναι σύμμαχος, πλοία για να 
περάσει απέναντι. Ο αυτοκράτορας του τα υπόσχεται προκειμένου να 
τον απομακρύνει απ’ την περιοχή, αλλά όλως αιφνιδίως ο Ταμερλάνος 
εγκαταλείπει και τα σχέδια για την Ευρώπη και τη Μικρά Ασία, και 
επιστρέφει στο ορμητήριό του στην κεντρική Ασία, απ’ όπου εξορμά 
κατά της Κίνας, για να σκοτωθεί σε λίγο σε μια μάχη με τους Κινέζους. 
Ήρθε, είδε, ρήμαξε και απήλθε ο πιο βάρβαρος απ’ τους βαρβάρους 
ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. Οι Βυζαντινοί και οι Τούρκοι 
μπορούν να ξαναρχίσουν τις έριδές τους και τις λυκοφιλίες τους 
ανενόχλητοι πλέον από τον κοινό εχθρό. Απέχουμε 50 χρόνια απ’ την 
άλωση της Πόλης.

Μέσα στη φασαρία που προκαλεί ο Ταμερλάνος, οι πέντε γιοι του 
Βαγιαζήτ βρίσκουν την ευκαιρία να σφαχτούν μεταξύ τους. Σουλτάνος 
τώρα είναι ο Σουλεϋμάν Α' ο ρόλος του οποίου στη διάρκεια της 
ταταρικής θύελλας δεν τιμάει τους Τούρκους, κι αυτός είναι ο λόγος 
που οι σημερινοί Τούρκοι δεν τον έχουν καθόλου σε υπόληψη και μετά 
βίας τον αναγνωρίζουν σαν «μεταβατικό» Σουλτάνο.

Απ’ τα πέντε, λοιπόν, παιδιά του Βαγιαζήτ, ο μικρότερος, που τον 
κυνηγούν οι άλλοι να τον σφάξουν, καταφεύγει στην Κωνσταντινού
πολη, γίνεται χριστιανός και παίρνει το όνομα Δημήτριος. Οι εναπο- 
μείναντες τέσσερις αδερφοί αρχίζουν έναν αδερφοκτόνο πόλεμο για την 
κατάχτηση της εξουσίας, που διαρκεί κάπου δέκα χρόνια. Ο Μουσά 
(Μωυσής) εξαφανίζεται, ο Ισά (Ιησούς) εξαφανίζεται κι αυτός και πάει 
να βρει τον αδερφό του στον παράδεισο. Κι ένας άλλος αδερφός, ο
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Κασίμ, παραδίδεται όμηρος στον βυζαντινό αυτοκράτορα. Τελικά 
επικρατεί ο Μεχμέτ (Μωάμεθ).

Αν σας κάνουν εντύπωση τα χριστιανικά ονόματα είναι γιατί δεν 
ξέρετε ίσως πως ο μουσουλμανισμός αποδέχεται όλα τα σημαντικά 
πρόσωπα της Καινής Διαθήκης, μόνο που δεν αναγνωρίζει σ’ αυτά 
θεϊκά δικαιώματα. Ένας είναι ο Θεός, Προφήτης αυτού ο Μωάμεθ, κι 
όλοι οι άλλοι δεν είναι παρά επικουρικά πρόσωπα, με πρώτον και 
καλύτερο τον Ιησού, που τιμάται μεν, αλλά ως προφήτης, δεύτερος τη 
τάξει μετά τον Μωάμεθ, και όχι ως Θεός ή υιός Θεού. Ούτε άγιοι, ούτε 
όσιοι υπάρχουν στον μουσουλμανισμό. Υπάρχει μόνο ένας Θεός, που 
αποκαλύφτηκε μόνο στον Μωάμεθ για να του υπαγορεύσει λέξη προς 
λέξη το Κοράνιο, και στη συνέχεια να εξαφανιστεί διά παντός στους 
ουρανούς. Και άντε τώρα να αναθεωρήσεις τον θεϊκό λόγο, που άπαξ 
και γράφηκε μια φορά, δεν ξεγράφεται με τίποτα και για κανέναν λόγο. 
Η μουσουλμανική αρτηριοσκλήρωση είναι το κάτι άλλο.

Η είδηση της καταστροφής των Τούρκων απ’ τους Τάταρους στη 
μάχη της Αγκυρας γίνεται με ενθουσιασμό δεκτή στην Κωνσταντινού
πολη. Τα τζαμιά που είχαν κτιστεί για την τουρκική παροικία γκρεμί
ζονται και οι έποικοι εκδιώκονται. Ναι, αλλά το εσωτερικό χάλι είναι 
τέτοιο, που δε χρειάζεται εξωτερικός εχθρός για να σωριαστεί το ήδη 
ερειπωμένο Βυζάντιο, που συνεχίζει να σπαράσσεται απ’ τις ίντριγκες 
των παλατιανών. Ομως, ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τους Τούρκους, 
εκεί παραδίπλα. Τα συντροφικά μαχαιρώματα δεν είναι εφεύρεση του 
ΠΑΣΟΚ. Είναι τόσο παλιά υπόθεση τα συντροφικά και αδερφικά 
μαχαιρώματα, όσο και η λύσσα με την οποία οι άνθρωποι διεκδικούν 
την εξουσία από υπάρξεως εξουσίας, προκειμένου να ελέγχουν τη μοίρα 
άλλων ανθρώπων και να το παίζουν λιγάκι Θεοί, που αν και θεοί τρων 
τον αγλέουρα.

Ο αυτοκράτωρ Μανουήλ μαθαίνει τα καλά νέα της ήττας των 
Τούρκων στην Αγκυρα στο Παρίσι όπου βρίσκεται για να ζητήσει 
άλλη μια φορά βοήθεια απ’ τους Φράγκους, και έρχεται αμέσως στην 
Κωνσταντινούπολη εκτιμώντας πως δεν συντρέχει πλέον λόγος να 
παρακαλάει τους Φράγκους, αφού οι συντριμμένοι Τούρκοι δεν τον 
απειλούν σοβαρά τώρα πια. Και την πατάει. Γιατί, ναι μεν οι Τούρκοι 
έχουν τα χάλια τους, αλλά το Βυζάντιο έχει μεγαλύτερα.

Η ταραχή που προκάλεσε ο Ταμερλάνος προς πάσα κατεύθυνση θα 
καταλαγιάσει σύντομα. Και χάρη στις αδερφοκτονίες, η τουρκική 
εξουσία θα εδραιωθεί καλύτερα. Ενώ ο Σέρβος Στέφανος Αάζκοβις, 
που πολεμούσε μαζί με τον Βαγιαζήτ κατά του Ταμερλάνου, τώρα πάει 
στον βυζαντινό Αυτοκράτορα και του προτείνει κοινή δράση κατά των
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Τούρκων. Αλλά ο Μανουήλ απορρίπτει την προσφορά. Αλλωστε, και οι 
Σέρβοι έχουν τα χάλια τους. Και ο Λάζκοβιτς αυτό που κατ’ ουσίαν 
επιδιώκει είναι να ανατρέψει τον βασιλιά των Σέρβων. Κανείς απολύ- 
τως δεν έχει στο νου του το λαό, κι όλοι σκέφτονται θρόνους και μάσα 
βασιλική, σουλτανική και αυτοκρατορική. Τούτη η κλασική ιστορία με 
την εξουσία συνεχίζεται πάντα, αν και σήμερα οι εξουσιαστές πρώτα 
καταλαμβάνουν την εξουσία εν ονόματι του λαού, και ύστερα αρχίζουν 
τη μάσα σε βάρος του λαού. Όπως και να το κάνουμε όμως, η αντιπρο
σωπευτική δημοκρατία είναι μια πρόοδος. Τουλάχιστον τώρα επιλέ
γουμε και εκλέγουμε τους δυνάστες μας και χαιρόμαστε για τη δυνατό
τητα που μας δίνεται να τους εκλέγουμε. Είναι άλλο να σε βιάζουν, κι 
άλλο να κάθεσαι να σε βιάσουν γιατί σου αρέσει αλλά ντρέπεσαι να το 
πεις.

Προς το παρόν, Σουλτάνος είναι ο Σουλεϋμάν που επιχείρησε να τα 
κάνει πλακάκια με τους Τατάρους. Και ενώ οι Τάταροι δεν έχουν ακόμα 
αποχωρήσει εντελώς απ’ τη Μικρά Ασία πάει στον Μανουήλ και του 
προτείνει φιλία και αιώνια ειρήνη. Μάλιστα, αιώνια.

Ε, λέει ο Μανουήλ, μιας και είναι αιώνια η ειρήνη ας του δώσω του 
Σουλτάνου και επισήμως την Αδριανούπολη και τη Θράκη, περιοχές 
που κατέχει έτσι κι αλλιώς κι ας κρατήσω τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, 
την Πελοπόννησο. Και, βέβαια, τη Θεσσαλονίκη, τη συμπρωτεύουσα 
από τότε που πρωτεύουσα είναι η Κωνσταντινούπολη.

Οι όροι του Σουλεϋμάν είναι συμφέροντες, μόνο που τώρα πια οι 
Τούρκοι, ευρισκόμενοι επισήμως δίπλα στην Κωνσταντινούπολη, θα 
μπορέσουν να οργανώσουν την άλωση μ’ όλη τους την άνεση. Πονηρός 
ο Σουλεϋμάνης. Σου λέει, ας πάρω εγώ την Πόλη, που είναι το κλειδί 
για τον έλεγχο της Μικράς Ασίας, που με ενδιαφέρει περισσότερο κι ας 
δώσω στον αυτοκράτορα την Ελλάδα να την έχει και να την καμαρώνει, 
αν και δεν έχει καμιά απολύτως ιδέα τόσο για το τι σημαίνει Ελλάδα, 
όσο και για τον πολιτισμό της. Ξέρει μόνο πως σ’ αυτήν κατοικούν 
χριστιανοί, δηλαδή δικοί του άνθρωποι, ενώ στη Μικρά Ασία από 
καιρό κατοικούν μουσουλμάνοι. Από τότε το πράμα πολώνεται μεταξύ 
χριστιανών και μουσουλμάνων και η πολιτική απέναντι στους Τούρ
κους θα καθορίζεται βάσει αυτού του διαχωρισμού μέχρι την εποχή μας.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως ο Μανουήλ, για να δείξει πόσο 
φερέγγυος συνομιλητής του Σουλεϋμάν είναι, του δίνει για γυναίκα 
την ανεψιά του. Αφερίμ, που λεν κι οι Τούρκοι. Κι αντί να κάνει κάτι 
για την ενότητα της Αυτοκρατορίας, τη διαμελίζει ο ίδιος περισσότερο. 
Έτσι, χρίει Αυτοκράτορα Πάσης Θεσσαλίας τον αδερφό του Ιωάννη. 
Κοίτα να δεις, φίλε μου. Αυτοκρατορία και η Θεσσαλία! Το ξέρατε,
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φίλοι Θεσσαλοί; Τάχει τελείως χαμένα ο καημένος ο αυτοκράτορας. 
Και πώς να μην τάχει, έτσι που όλα έγιναν προ καιρού μπάχαλο εκεί 
πέρα;

Ο σουλτάνος Σουλεϋμάν πάει στον παράδεισο από βόλι αδερφοκτόνο 
το 1413, και στο θρόνο ανεβαίνει ο Μεχμέτ (Μωάμεθ) Α'. Απέχουμε 40 
χρόνια απ’ την άλωση και ο Μωάμεθ Β' ο λεγόμενος Πορθητής, 
ετοιμάζεται.

Ευθύς μετά την ενθρόνιση του Μωάμεθ Α', ο Μανουήλ Παλαιολόγος, 
στέλνει πρέσβεις στην Αδριανούπολη για να τον συγχαρούν επί τη 
αναλήψει των αυτοκρατορικών του καθηκόντων και να του θυμίσουν 
πως πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες που έγιναν με τον προκάτοχό 
του. Ο Μεχμέτης δεν έχει καμιά αντίρρηση, και όλα είναι μέλι γάλα. 
Τούτη η εγκάρδια συνεννόηση κρατάει μέχρι τον θάνατο του Μωάμεθ 
Α'. Κι έτσι, για να μη διαταράξουν τις φιλικές σχέσεις τους με τους 
Τούρκους, οι Βυζαντινοί δεν επωφελούνται ούτε απ’ την πανωλεθρία 
του τουρκικού στόλου στην Καλλίπολη απ’ τους Ενετούς το 1416, ούτε 
από τη διπλή ήττα των Τούρκων στην Ουγγαρία το 1418, ούτε απ’ τις 
τρομερές λαϊκές εξεγέρσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό στη Μικρά 
Ασία, που παραλίγο να επιβάλουν καθεστώς λαϊκής δημοκρατίας. 
Κοίτα να δεις πλάκα που έχει η ιστορία! Κομμουνιστές κι οι Τούρκοι 
αιώνες πριν απ’ την εμφάνιση του κομμουνισμού!

Και πάνω σ’ όλα, νάσου κι ο Μωάμεθ Α' να πεθαίνει από εγκεφαλικό 
επεισόδιο στη διάρκεια κυνηγιού, στην Αδριανούπολη, το 1421. Ο 
θάνατός του κρατείται μυστικός επί 42 μέρες, μέχρι που, παρά την 
ταρίχευση, βρώμησε ο τόπος οπότε προέκυψε πρόβλημα ταφής για 
λόγους υγείας, όπως μ’ όλους τους πεθαμένους, σουλτάνους και αυ- 
τοκράτορες, άρχοντες και αρχόμενους, μουσουλμάνους και χριστια
νούς.

Αλλο που δεν ήθελε ο Μουράτ για να τρέξει στην Προύσα να στεφθεί 
σουλτάνος. Οι σουλτάνοι μπορεί να προτιμούν τη συμπρωτεύουσα 
Αδριανούπολη για κατοικία, όμως στέφονται στην παραδοσιακή πρω
τεύουσα, την Προύσα. Α, όλα κι όλα, οι Τούρκοι σέβονται τις παρα
δόσεις!

Πάντως, η στέψη κρατήθηκε μυστική για 42 μέρες, όσο δηλαδή και η 
«ζωντάνια» του νεκρού Μωάμεθ Α'. Το ταριχευμένο πτώμα του οποίου 
κάθε μέρα το εμφανίζουν όρθιο στους στρατιώτες, από κάποια απόστα
ση, βέβαια, για να μη βλέπουν ποιος κουνάει από πίσω τα χέρια του 
νεκρού σουλτάνου. Κουκλοθέατρο έχει γίνει το πράγμα. Κι όλα αυτά, 
για να μη μάθουν το θάνατο του φίλου τους οι Βυζαντινοί και πάψουν να 
είναι φίλοι. Ολες οι μεταβατικές περίοδοι είναι δύσκολες, ακόμα κι
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αυτές που έχουν σχέση με την αντικατάσταση ενός νεκρού σουλτάνου 
μ’ έναν ζωντανό.

Όταν κάποτε γίνεται γνωστός στην Κωνσταντινούπολη ο θάνατος του 
σουλτάνου, προκύπτει θέμα αναγνώρισης είτε του Μουράτ, που είναι 
ήδη σουλτάνος, είτε του Μουσταφά, που ισχυριζόταν πως είναι γιος του 
Βαγιαζήτ χωρίς να μπορεί να το αποδείξει. Ο αυτοκράτορας Μανουήλ 
έλεγε πως πρέπει να αναγνωρίσουν τον Μουράτ. Ο γιος του και 
αντιβασιλέας Ιωάννης έλεγε πως πρέπει να υποστηρίξουν τον Μουστα
φά. Τελικά υποστήριξαν τον Μουσταφά. Ο οποίος, με τη βοήθεια των 
Βυζαντινών, νικάει τον Μουράτ στη μάχη για τη διαδοχή, που έγινε 
κοντά στην Αδριανούπολη. Όμως, αν και νικητής ο Μουσταφά, παρα- 
δίδεται απ’ τους δικούς του στον Μουράτ κι αυτός κρίνει σκόπιμο να 
τον κρεμάσει στην πλατεία της Αδριανούπολης, ώστε να δουν το θέαμα 
οι πιθανοί σφετεριστές του θρόνου και να τους κοπεί η όρεξη. Το 
γεγονός συνέβη το 1422. Απέχουμε 31 χρόνια απ’ την άλωση.

Πάλι σε λάθος χαρτί πόνταραν οι Βυζαντινοί. Οργισμένος ο Μουράτ 
Β' απ’ την υποστήριξη που έδωσαν οι Βυζαντινοί στον Μουσταφά, 
εκδιώκει τους πρέσβεις που πήγαν στην Αδριανούπολη να υποβάλουν 
τα σέβη τους στον νέο σουλτάνο, που επικεφαλής 200.000 στρατιωτών 
(κατ’ άλλους μόνο 50.000) επιτίθεται την 24η Αυγούστου 1422 κατά της 
Κωνσταντινουπόλεως, με πρόθεση να την καταλάβει.

Ο αυτοκράτωρ Μανουήλ είναι πλέον γέρος, θρησκόληπτος και 
εντελώς απορροφημένος απ’ την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Το 
βάρος της άμυνας πέφτει στις πλάτες του γιου του Ιωάννη, που σύντομα 
θα γίνει ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η' Παλαιολόγος. Ο Ιωάννης, λοιπόν, 
αποκρούει επιτυχώς την επίθεση των Τούρκων, κι αυτοί δεν επιμένουν. 
Αντίθετα, τρέπονται εις φυγήν.

Το 1423 μεταξύ του Ιωάννη Η' και του Μουράτ Β' συνομολογείται 
ειρήνη. Επίσημα και κανονικά πλέον όλες οι περί τον Πόντο και την 
Προποντίδα περιοχές εκχωρούνται στον Μουράτ, και η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία περιορίζεται στην Κωνσταντινούπολη και την Πελο
πόννησο. Η Βασιλεύουσα βασιλεύει σχεδόν μόνο επί του εαυτού της 
και ο αυτοκράτορας το μόνο που έχει στο νου του είναι το κεφάλι του. 
Και, βέβαια, την περιουσία του στην Κωνσταντινούπολη.
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11. Η άλωση της Πόλης

Την 29η Μαίου 1453 οι Τούρκοι μπαίνουν στην Κωνσταντινούπολη 
χωρίς μεγάλο κόπο, αν και η αντίσταση που προβάλλει ο τελευταίος 
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι όντως ηρωική, πράγ
μα που δικαιολογεί τους περί αυτόν θρύλους. Όμως, ξεχνούμε να πούμε 
πως αυτοί που τον βοηθούν να αποκρούσει τις πρώτες επιθέσεις είναι 
κυρίως Ιταλοί, και ειδικότερα Γενουάτες, ο ρόλος των οποίων υποτι- 
μάται σκόπιμα προκειμένου να τονιστεί ο κλασικός ηρωισμός των 
Ελλήνων, δηλαδή των χριστιανών, να εξηγούμαστε. Το μπέρδεμα έχει 
γίνει προ πολλού. Το δόγμα πας χριστιανός, Έλλην, πας μη χριστιανός, 
Τούρκος είναι μια ανιστόρητη πραγματικότητα, που συνεχίζει να μας 
ταλανίζει. Όμως, ο ελληνισμός και η ορθοδοξία δεν είναι έννοιες 
ταυτόσημες. Η ορθοδοξία είναι πάρα πολύ ευρύτερη έννοια. Υπάρχουν 
πολλά εκατομμύρια ορθοδόξων στον κόσμο και μόνο δέκα εκατομμύρια 
Ελλήνων.

Ας δούμε, λοιπόν, την τελευταία πράξη του δράματος που έμελλε να 
αποκόψει την Ελλάδα και τα Βαλκάνια απ’ την Ευρώπη και να την 
αφήσει έξω απ’ το μεγάλο πανηγύρι της Αναγέννησης, που αρχίζει σε 
λίγο. Η άλωση της Πόλης είναι απ’ τα πιο μεγάλα και σημαντικά 
γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Διότι η τουρκική κατοχή που θα 
διαρκέσει τέσσερις αιώνες, θα απομακρύνει πολιτιστικά την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια απ’ την Ευρώπη κατά τέσσερις αιώνες και αργότερα θα 
δημιουργήσει το «βαλκανικό ζήτημα» που είναι μέρος του ευρύτερου 
«ανατολικού ζητήματος». Οι υπό τουρκική κατοχή περιοχές δεν είχαν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν αβίαστα και απρόσκοπτα την εθνική τους 
συνείδηση, και αντ’ αυτής προέκυψε μια θρησκευτική συνείδηση που 
προτάθηκε σαν εθνική, διότι η θρησκεία ήταν ο μόνος συνεκτικός 
δεσμός για τους υπόδουλους.

Στην Ευρώπη, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του πάπα να 
εγκαταστήσει θεοκρατικό κράτος, η θρησκεία παρέμεινε τελικά πρό
βλημα συνείδησης, δηλαδή μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Δεν είναι 
ο καθολικισμός αυτός που κάνει σήμερα Ιταλούς τους Ιταλούς, Ισπα
νούς τους Ισπανούς, Πολωνούς τους Πολωνούς, Ιρλανδούς τους Ιρλαν
δούς, για να περιοριστούμε μόνο στις τέσσερις περισσότερο καθολικές 
χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα όμως, η θρησκεία έγινε το πρώτο και 
κυρίαρχο εθνολογικό γνώρισμα, εξαιτίας του τεράστιου ρόλου που 
έπαιξε η ορθοδοξία στη διατήρηση της συνοχής ενός υποταγμένου 
στον καταχτητή λαού. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί αν την
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Ελλάδα δεν την καταχτούσαν οι Τούρκοι. Γι αυτό, οι παπάδες και οι 
παπαδίζοντες χαίρονται που μας καταχτήσαν οι Τούρκοι και όχι οι 
Φράγκοι.

Επιμείναμε, λοιπόν, στα σχετικά με τους γείτονες Τούρκους, διότι 
αυτή η γειτονία θα αποδειχτεί καταστροφική για τον ελληνισμό. Ό χι 
γιατί ο γείτονας, όπως κάθε γείτονας, δημιουργεί προβλήματα, αλλά 
διότι μας απόκοψε απ’ την Ευρώπη και τον πολιτισμό της με συνέπεια 
σήμερα να τρέχουμε και να μη σώνουμε.

Ο Μουράτ Β\ ο πατέρας του Μωάμεθ Β' του Πορθητή συνεχίζει την 
παράδοση των καταχτήσεων των προκατόχων του. Νικάει τους Βλά
χους (Ρουμάνους τους λέμε σήμερα) άλλη μια φορά, νικάει τους 
Σέρβους άλλη μια φορά, νικάει τους Βούλγαρους άλλη μια φορά, και 
τα Βαλκάνια γίνονται τουρκικά πριν απ’ την άλωση της Πόλης. Η 
Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα είναι οι πρώτες μεγάλες ελληνικές πόλεις 
στις οποίες εγκαθίστανται οι Τούρκοι πριν απ’ την άλωση της Πόλης.

Ο Μουράτ είπε να καταχτήσει και την Ουγγαρία, αλλά το μετάνιωσε. 
Έπεφτε λίγο μακριά η χώρα αυτή, και γΓ αυτό το 1444 υπόγραψε 
συνθήκη δεκαετούς ειρήνης και φιλίας με τον Ούγγρο μονάρχη. Ο 
οποίος, όμως, γνωρίζοντας τι σημαίνει για τους Τούρκους ειρήνη και 
φιλία, με το ένα χέρι υπογράφει τη συνθήκη με τους Τούρκους και με το 
άλλο τη συμμαχία με άλλους λαούς της Ευρώπης κατά των Τούρκων. 
Ούγγροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, αλλά και ο καρδινάλιος Σεζαρίνι, ως 
εκπρόσωπος του Πάπα, περνούν τον Δούναβη και φτάνουν στη Βάρνα, 
για να συναντήσουν τους Βυζαντινούς και να δώσουν όλοι οι χριστια
νοί μαζί τη μεγάλη μάχη κατά των Τούρκων. Αλλά οι Βυζαντινοί δεν 
παν στο ραντεβού και οι σύμμαχοι παθαίνουν πανωλεθρία στη μάχη της 
Βάρνας την 10η Νοεμβρίου 1444. Μας χωρίζουν μόνο 9 χρόνια απ’ την 
άλωση.

Έχοντας εξασφαλισμένα τα νώτα τους, οι Τούρκοι αποφασίζουν να 
ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην Ελλάδα και την Αλβανία, πριν 
τακτοποιήσουν οριστικά τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη. Κι 
έτσι, το 1446 καταλαμβάνουν την Κόρινθο και την Πάτρα, επτά χρόνια 
πριν καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Τον Μυστρά, το δεύτερο σε 
σημασία πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο των Βυζαντινών αυτή την 
εποχή, θα τον αφήσουν για το 1460. Θα πέσει στα χέρια των Τούρκων 
εφτά χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Προς το παρόν, τους Τούρ
κους δεν τους πολυενδιαφέρει ο νότος. Έχουν στραμμένη την προσοχή 
τους στα κυρίως ειπείν Βαλκάνια, διότι στοχεύουν την Ευρώπη. Μ’ άλλα 
λόγια, παραπήραν φόρα. Ίσως γιατί δεν έχουν πληροφορηθεί πως η 
Ευρώπη ετοιμάζεται να μπει στην Αναγέννηση, που θα ήταν απολύτως
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αδύνατη αν οι Τούρκοι προχωρούσαν και πιο πέρα απ’ τα Βαλκάνια.
Είναι αυτή την εποχή, λίγο πριν απ’ την άλωση της Πόλης, που ο 

Γεώργιος Καστριώτης, γνωστός ως Σκεντέρμπεης, αρχίζει στην Αλβα
νία μια καταπληχτική αντίσταση κατά των Τούρκων, και τους λιανίζει. 
Οι Τούρκοι τα χάνουν και τα μπερδεύουν. Το κακό τους ήρθε από κει 
που δεν το περίμεναν, απ’ την Αλβανία. Κι έτσι, ο Σκεντέρμπεης θα 
γίνει ο μεγάλος εθνικός ήρωας των Αλβανών, αν και Έλληνας απ’ τη 
μεριά του πατέρα του και Σέρβος απ’ τη μεριά της μητέρας του. Πιο 
έξυπνοι οι Αλβανοί από μας, δε διστάζουν να χρίουν εθνικούς ήρωες 
όποιους κάνουν καλό στο έθνος τους, αδιαφορώντας για την «καθα
ρότητα» του αίματος.

Οι Ούγγροι ξαναεπιτίθενται στους Τούρκους στο Κοσσυφοπέδιο, και 
άλλη μια φορά ηττώνται εκεί κατά κράτος την 17η Οκτωβρίου 1448. 
Απέχουμε 5 χρόνια απ’ την άλωση, και ο Μουράτ λίγο μετά τη μάχη 
παραδίδει το θρόνο στο γιο του Μεχμέτ Β' (Μωάμεθ Β'). Ομως του τον 
παίρνει πίσω. Αλλά του τον ξαναδίνει. Και ξανά τον ξαναπαίρνει πίσω. 
Και ξανά του τον ξαναδίνει. Τον έχει τρελάνει το γιο του, τον μετ’ 
ολίγον Μωάμεθ τον Πορθητή (της Πόλης). Τρέμει μην τα θαλασσώσει, 
και στη διαθήκη του είναι κατηγορηματικός: Να μη δει προκοπή ο γιος 
αν δεν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ένα πραγματικά απόρθητο 
φρούριο. Που όποιος καταφέρει και το εκπορθήσει, παίρνει αυτομάτως 
τον τίτλο του Πορθητή.

Στην αυλή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ζει αυτόν 
τον καιρό ο Τούρκος πρίγκιπας Ορχάν. Είναι, ας πούμε υπότροφος, και 
στην πραγματικότητα εξόριστος. Ο Μωάμεθ τον φοβάται σαν επικίνδυ
νο διεκδικητή του θρόνου, και πληρώνει «δίδακτρα» στους Βυζαντινούς 
για να του μάθουν γράμματα, δηλαδή να μην τον αφήσουν να φύγει απ’ 
την Πόλη. Αλλά οι Τούρκοι δεν πλήρωναν τα «δίδακτρα» και ο 
αυτοκράτορας θυμώνει. Και βρίσκει την ευκαιρία να τα ζητήσει όταν 
ο Μωάμεθ πάει στη Μικρά Ασία για να καταστείλει μια απ’ τις 
συνηθισμένες στάσεις των Τούρκων φυλάρχων και των γενιτσάρων, 
που κάθε τρεις και πέντε ζητούν αύξηση μισθού.

Και τότε ο Μωάμεθ παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Το 1451 θα αρχίσει 
να χτίζει ένα κολοσσιαίο φρούριο στην ευρωπαϊκή μεριά του Βοσπό- 
ρου, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί κάνουν ό,τι 
μπορούν για να παρεμποδίσουν τους μαστόρους, αλλά δεν καταφέρνουν 
σχεδόν τίποτα. Οι πεινασμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής 
ψάχνουν για δουλειά και αδιαφορούν πλήρως για το γεγονός πως 
υπηρετούν τα σχέδια των Τούρκων για την άλωση της Πόλης.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ξέρει καλά τι σημαίνει ένα τέτοιο
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φρούριο κάτω απ’ τη μύτη του και προτείνει να δίνει στο σουλτάνο 
ετήσιο φόρο αν δεν το χτίσει. Και για πρώτη φορά οι Τούρκοι λεν όχι 
στο μπαχτσίσι, το κλασικό τουρκικό εθνικό σπορ, που το κληρονομή
σαμε και μεις.

Αυτό ήταν. Αυτή η αντίσταση στον πειρασμό του χρήματος θα γίνει 
η αιτία της πτώσης της Πόλης. Οι Τούρκοι θα χτίσουν το τρομερό 
φρούριο πληρώνοντας τρομερά ποσά τόσο για την κατασκευή, όσο και 
για τον εξοπλισμό του. Η θεμελίωση γίνεται το 1451 και η ξεθεμελίωση 
της Βασιλεύουσας Πόλης σε δυο χρόνια, όσο δηλαδή χρειάζεται για να 
κατασκευαστεί το φρούριο.

Τον Αύγουστο του 1452 τα κολοσσιαία κανόνια του φρουρίου 
ελέγχουν το Βόσπορο και επιβάλλουν φορολογία σε κάθε πλοίο που 
περνάει, ώστε να βγουν τα έξοδα κατασκευής και εξοπλισμού του 
φρουρίου. Ένας Ούγγρος τεχνικός, που υπηρετούσε τους Βυζαντινούς 
πριν τον προσλάβει ο Μωάμεθ με καλύτερο μισθό, φτιάχνει 12 κανόνια, 
ικανά να ανοίξουν ρωγμές στα τείχη της Πόλης. Το μεγαλύτερο απ’ 
αυτά, για να μετακινηθεί απ’ τη θέση του και ν’ αλλάξει τη γωνία βολής, 
χρειαζόταν τη μυϊκή δύναμη 50 βοδιών και 2.000 ανδρών.

Κι αφού τα κανόνια έκαναν την παρθενική τους βολή στις αρχές 
Αυγούστου 1452, στο τέλος του μήνα ο Μωάμεθ εμφανίζεται επικεφα
λής 50.000 στρατιωτών κάτω απ’ τα τείχη της Κωνσταντινούπολης για 
να κάνει μια πρώτη επίδειξη ισχύος και για να εκφράσει την ευαρέσκειά 
του στους τεχνίτες. Μετά, επιστρέφει στο ορμητήριό του στην Αδρια- 
νούπολη, και κάθε τόσο κάνει εκδρομές μέχρι τα τείχη της Βασιλεύου
σας για να δει πώς παν οι δουλειές.

Παν πολύ καλά, αλλά η πολιορκία αποκλείεται να είναι πλήρης, αν 
δε βρεθεί τρόπος να ζωθεί η Πόλη και απ’ την πλευρά του Κεράτιου 
κόλπου, απ’ όπου οι πολιορκημένοι, κουτσά στραβά, ανεφοδιάζονται σε 
τρόφιμα. Πρέπει, λοιπόν, τα τουρκικά πλοία να περάσουν στον Κερά
τιο, πράγμα απολύτως αδύνατο γιατί μια κολοσσιαία αλυσίδα βυθισμέ
νη στο νερό λειτουργεί σαν αδιαπέραστος φράχτης.

Θα μου πείτε, θα μπορούσαν να τη βομβαρδίσουν. Μην το πείτε όμως 
γιατί τα κανόνια αυτής της εποχής ουδεμία σχέση έχουν με τα σημε
ρινά. Δεν εκτοξεύουν εκρηγνυόμενα βλήματα, αλλά συμπαγείς σιδερέ
νιες μπάλες, τα περίφημα «τόπια». Ο βομβαρδισμός είναι κάτι σαν 
πετροπόλεμος μεταξύ γιγάντων, στον οποίο οι αντιμαχόμενοι αντί για 
πέτρες πετούν σίδερο. Συνεπώς, ένα τόπι που πέφτει στο νερό χάνει 
μέρος της δύναμής του, δηλαδή του βάρους του, εξαιτίας της άνωσης. 
Αλλωστε, άλλο να βομβαρδίζεις τείχη κι άλλο μια βυθισμένη αλυσίδα. 
Αλλο πόλεμος στον Κεράτιο κόλπο, κι άλλο αμερικάνικο κόλπο στον
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Περσικό κόλπο. Πολύ θα ήθελε ο Μωάμεθ να έχει μερικά ελικόπτερα 
Απάτσι, αλλά γεννήθηκε πολύ νωρίς για να μπορέσει να πάρει αμερι
κανική βοήθεια. Ασε που η Αμερική δεν είχε ανακαλυφτεί ακόμα. 
Πάντως, αν υπήρχαν Αμερικανοί τότε, μην αμφιβάλλετε πως θα τον 
βοηθούσαν να καταλάβει την Πόλη, διατηρώντας σταθερή τη στρατιω
τική βοήθεια στη Βυζαντινή και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο 
περίφημο εφτά προς δέκα.

Ελλείψει Αμερικανών και ΝΑΤΟ ο Μωάμεθ θα έπρεπε να τα βολέψει 
μόνος του, όπως μπορούσε καλύτερα. Και μπόρεσε, ο μπαγάσας. 
Μπόρεσε να εφαρμόσει το μεγαλύτερο στρατήγημα και να κάνει τον 
σπουδαιότερο άθλο σ’ ολόκληρη τη στρατιωτική ιστορία, όλων των 
εποχών. Προσέξτε καλά, θα σας χρειαστεί όταν οι Τούρκοι πολιορκή
σουν την Αθήνα με άλλα μέσα, την εποχή που θα είναι συνεταίροι μας 
στην ΕΟΚ. Προσέξτε καλά και πέστε μου αν είναι δυνατό να έχει 
αποτέλεσμα ο προσωπικός ηρωισμός μπροστά σε ιδιοφυή στρατηγή
ματα σαν αυτό που εφάρμοσε ο Πορθητής για να εκπορθήσει την Πόλη. 
Δε λέω, να πάρουμε την Πόλη, άλλωστε είναι η πατρίδα των προγόνων 
μου και πολύ θα ήθελα να την πάρουμε, αλλά όχι με επίθεση κατά 
μέτωπο. Οι ήρωες δε φτουρούν πια. Το καταλάβατε ελπίζω παρακολου
θώντας στην τηλεόραση το σόου στον Περσικό κόλπο.

Λοιπόν, στις αρχές Απριλίου 1453 ο Μωάμεθ Β' ο Πορθητής εμφα
νίζεται προ των τειχών της Κωνσταντινούπολης με 260.000 στρατό, 
χώρια τα στίφη των πεινασμένων πάσης εθνικότητας, που περιμένουν 
να μπουν στην Πόλη για πλιάτσικο. Σε λίγο καταφτάνει και ο τουρκι
κός στόλος από 420 πλοία, υπό την ναυτική διοίκηση ενός Βούλγαρου 
ειδικού στον θαλάσσιο πόλεμο. Στρατιωτικός σύμβουλος του Κωνστα
ντίνου Παλαιολόγου, απ’ την άλλη μεριά, είναι ο Γενουάτης Ιουστι
νιανός. Που λέει στον Παλαιολόγο να μη φοβάται τα πλοία, δεν είναι 
δυνατό να περάσουν στον Κεράτιο.

Έλα όμως που 80 πλοία παρακάμπτουν το εμπόδιο της αλυσίδας, διά 
ξηράς! Τα έβαλαν πάνω σε ρόδες και τα τσούλησαν απ’ την άλλη μεριά. 
Οι μελετητές της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας ακόμα τρίβουν τα 
μάτια τους. Ούτε ένα ούτε δυο, ογδόντα τεράστια πολεμικά πλοία έγιναν 
καροτσάκι. Και οι δικοί μας οι χαχόλοι να μιλούν για Κερκόπορτες, 
για προδότες και άλλα τέτοια φαιδρά. Για το μεγαλοφυές στρατήγημα 
του Πορθητή, σχεδόν τσιμουδιά. Να πώς γράφεται η επίσημη ελληνική 
ιστορία. Υποτιμώντας σταθερά τον εχθρό.

Κάπου ένα μήνα κράτησε όλο κι όλο η κυρίως πολιορκία, που όμως 
είχε προπαρασκευαστεί με κάθε επιμέλεια. Και την 29η Μαίου 1453 η 
Κωνσταντινούπολη γίνεται τουρκική. Και παραμένει τουρκική. Απέ
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χουμε μόνο 39 χρόνια απ’ την ανακάλυψη της Αμερικής το 1492 και την 
αρχή της Αναγέννησης που σημαδεύει τούτη η πιο σημαδιακή χρονιά 
της ανθρώπινης ιστορίας. Με την άλωση της Πόλης, οι Τούρκοι 
ετοιμάζονται με την άνεσή τους να γίνουν Ευρωπαίοι. Ας ευχηθούμε 
να πράξουμε και μεις ομοίως. Πάντως, οι Φράγκοι που δεν μας 
κατάχτησαν τότε, μας καταχτούν τώρα διά της ΕΟΚ. Πόσο ωφέλησε 
την Ελλάδα αυτή η μακραίωνη καθυστέρηση;

12. Οι νέοι Τούρκοι

Το 1454, ένα χρόνο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αρχίζει 
η τουρκική επέκταση που θα καταπλήξει τους ιστορικούς με την 
ταχύτητα και το γεωγραφικό εύρος της. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
αρχίζει να μορφοποιείται πλήρως τότε, το 1454, μόλις ένα χρόνο μετά 
την άλωση της Κωνσταντινούπολης, που έδωσε στους Τούρκους να 
καταλάβουν πως αφού εκπόρθησαν αυτό το τρομερό φυσικό οχυρό, 
κάθε κατάχτηση είναι δυνατή γι’ αυτούς.

Ο Μωάμεθ Β' ο Πορθητής στρέφεται κατ’ αρχήν προς τη μεριά της 
Ευρώπης και προελαύνοντας συνεχώς φτάνει το 1454 μέχρι το Δούναβη. 
Σταματάει εκεί για λίγο, ξεκουράζεται και σκέφτεται να γυρίσει πίσω 
για να ετοιμάσει την εδραίωση της κατάχτησης. Είναι τότε που 
προσαρτά στο κράτος του τη Σερβία, τη Βοσνία, την Αλβανία, την 
Ήπειρο, την Ακαρνανία, την Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια. 
Κι αμέσως μετά την Τραπεζούντα εκεί παραπέρα. Φτάνει μάλιστα μέχρι 
την Κριμαία και την αποσπά από τους Γενουάτες που την κατέχουν.

Ήδη το κύριο και σημαντικότερο μέρος του κορμού της ανατολικής 
πτέρυγας της υπό εκκόλαψιν αυτοκρατορίας είναι υπό την κατοχή του, 
και ο τρομερός Πορθητής, που προφανώς γνωρίζει ρωμαϊκή ιστορία, 
σκέφτεται τώρα να βάλει χέρι και στην Ιταλία, ώστε η αυτοκρατορία 
του να αποχτήσει και δυτική πτέρυγα, κατά τα ρωμαϊκά πρότυπα. 
Αποβιβάζεται, λοιπόν, στην Ιταλία και καταλαμβάνει το Οτράντο το 
1480. Αλλά σπάει τα μούτρα του. Γιατί λίγο μετά τον διώχνει από κει ο 
Δούκας της Καλαβρίας, Αλφόνσος. Έκτοτε, οι Τούρκοι δεν θα ξανα- 
επιχειρήσουν ένα τόσο παρακινδυνευμένο εγχείρημα, να ανασυστή- 
σουν δηλαδή την πλήρη, την κλασική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και θα

110



περιοριστούν στην ανατολική πτέρυγα της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας, αυτή που, αναπτυσσόμενη αυτόνομα, θα ονομαστεί Βυζαντινή. 
Τα μεταβλητά σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τα λιγότερο 
μεταβλητά της διαδόχου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λίγο ως πολύ 
συμπίπτουν.

Ο υιός και διάδοχος του Μωάμεθ Β' του Πορθητή, ο Βαγιαζήτ Β' 
(1447-1512), που παίρνει τον μογγόλικο τίτλο του Χαν, καταχτά την 
Κροατία και τη Μολδαβία και διώχνει τους πανίσχυρους θαλασσοκρά
τορες Ενετούς από πολλά ισχυρά κάστρα τους στην Ελλάδα. Ομως, το 
μεγάλο του κατόρθωμα είναι η εξόντωση των Μαμελούκων Τούρκων 
της Αιγύπτου κυρίως αλλά και άλλων περιοχών. Οι Μαμελούκοι είναι 
γενίτσαροι, που όμως αρνούνται να υπηρετήσουν τον σουλτάνο και 
γίνονται επαγγελματίες στρατιώτες σ’ όποιον άρχοντα πληρώνει καλύ
τερα. Αυτόν τον καιρό καλύτερα πληρώνουν οι Αραβες της Αιγύπτου, 
κι εκεί είναι που θα διαπρέψουν οι Μαμελούκοι. Θα αναδείξουν ακόμα 
και βασιλιάδες, τούτοι οι φοβεροί και τρομεροί πολεμιστές που αποτε- 
λούν το κύριο εμπόδιο στην εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
προς τη μεριά των περιοχών που κατέχουν οι Αραβες.

Ομως, ο Βαγιαζήτ Β' θα υποχρεωθεί να διακόψει απότομα την πορεία 
προς την τουρκική δόξα, διότι θα τον φάει λάχανο, που λέμε, η 
τουρκική βαρβαρότητα. Τουτέστιν, ο ίδιος ο γιος του Σελίμ Α \ που 
πρώτα θα εκθρονίσει τον πατέρα του Βαγιαζήτ Β' το 1512 και στη 
συνέχεια θα τον στείλει δηλητηριασμένο στον μουσουλμανικό παρά
δεισο. Τα συνηθίζουν αυτά οι επίδοξοι αυτοκράτορές. Ωστόσο, ο 
πατροκτόνος Σελίμ Α' θα αναδειχτεί σε μεγάλη μορφή, ίνα πληρωθεί 
το ρηθέν υπό του Σατανά: Σκότωσε τον πατέρα σου, αν θες να δεις 
προκοπή.

Λοιπόν, ο Σελίμ Α' (1512-1520), ο επιλεγόμενος Γιαβούζ, ήτοι σκλη
ρός, αν δεν ήταν Γιαβούζ, το έργο του Μωάμεθ του Πορθητή θα 
κατέρρεε σε ερείπια. Διότι σουνίτες και σιίτες μουσουλμάνοι αρχίζουν 
να σφάζονται μετά ζήλου μεγάλου αυτή την εποχή, οπότε ο σουνίτης 
Σελίμ Α' λέει να περάσει διά γιαταγανιού κάπου 10.000 σιίτες προς 
παραδειγματισμόν. Οπότε τα (θρησκευτικά) πνεύματα ηρεμούν αυτομά
τως. Κι έτσι σήμερα στην Τουρκία κυριαρχεί το μετριοπαθές μωαμε
θανικό δόγμα των σουνιτών. Αλίμονο μας αν κυριαρχούσε το αιμοχαρές 
δόγμα των σιιτών, όπως στην Περσία. Μη μου πείτε, λοιπόν, πως η 
βαρβαρότητα του Γιαβούζ δεν είχε θετικές επιπτώσεις επί της ελληνι
κής ιστορίας. Ουδέν κακόν αμιγές καλού -  και για κάθε βαρβαρότητα 
υπάρχει μια μεγαλύτερη.

Είναι, λοιπόν, ο σπουδαίος Σελίμ Α' αυτός που κατέλαβε την Περσία
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το 1514, τη Συρία το 1516 και την Αίγυπτο το 1517. Ο διάδοχός του 
Σουλεϋμάν, ο επιλεγόμενος Μεγαλοπρεπής (1520-1566), θα συνεχίσει με 
επιτυχία το έργο του προκατόχου του και θα καταλάβει τη Ρόδο το 1522. 
Είναι ο ίδιος που το 1526 θα κατατροπώσει το βασιλιά της Ουγγαρίας 
Λουδοβίκο, και θα κάνει αυτή τη χώρα τούρκικη. Είναι ο ίδιος που το 
1536 θα καταλάβει τη Βαγδάτη, την ένδοξη πρωτεύουσα του αραβικού 
έθνους. Είναι ο ίδιος που θα καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου, που 
σχεδόν όλα ανήκαν τους Ενετούς. Είναι να μην είναι Μεγαλοπρεπής ο 
Σουλεϋμάν; Απ’ αυτόν και μετά κανείς πλέον δεν αμφιβάλλει πως μια 
νέα αυτοκρατορία έχει γεννηθεί.

Ο διάδοχος του Σουλεϋμάν, ο Σελίμ Β' (1566-1574)), ο επιλεγόμενος 
Μεστ, τουτέστιν μέθυσος, δεν στάθηκε και τόσο τυχερός. Διότι στη 
ναυμαχία της Ναυπάκτου (κατά τους δυτικούς, του Λεπάντο) στις 7 
Οκτωβρίου 1571 έφαγε αλάτι με το τσουβάλι. Σ’ αυτήν την πανάρχαια 
ελληνική πόλη του κορινθιακού κόλπου, που βρίσκεται ανάμεσα στο 
Αντίρριο και τις εκβολές του Μόρνου, έγινε η πιο τρελή, η πιο 
αιματηρή αλλά και η πιο μάταιη ναυμαχία ολόκληρης της ανθρώπινης 
ιστορίας. Ο στόλος της Sacra Lega (Ιεράς Ένωσης), ήτοι της συμμαχίας 
των Ισπανών, του πάπα, των Ενετών και μερικών ιταλικών κρατιδίων 
διαλύει εντελώς τον τουρκικό στόλο και στέλνει στον πάτο της 
θάλασσας 167 τουρκικά πλοία και 18.000 ψυχές αλλόπιστων, έναντι 
12 μόνο συμμαχικών πλοίων και 7.500 μόνο εξαγιασμένων χριστιανι
κών ψυχών, που μάχονται για του Χριστού την πίστη την αγία, επί 
υδάτων ελληνικών, αλλά ερήμην των Ελλήνων.

Υποτίθεται πως η ναυμαχία έγινε για να προλάβουν οι σύμμαχοι την 
άλωση της Αμμοχώστου της Κύπρου από τον τουρκικό στόλο. Αλλά η 
Αμμόχωστος έπεφτε στα χέρια άλλων Τούρκων, καθ’ ην στιγμήν ο 
τούρκικος στόλος στη Ναύπακτο πήγαινε στον πάτο! Ο περίφημος 
«πόλεμος για την Κύπρο», δηλαδή για την κατοχή της Κύπρου είτε 
από τους Ευρωπαίους, κυρίως τους Ενετούς, είτε από τους Τούρκους 
είχε αρχίσει ένα χρόνο νωρίτερα, το 1570, και λήγει υπέρ των Τούρκων 
τη στιγμή ακριβώς που αυτοί ηττώνται στη Ναύπακτο! Εδώ σκαν στα 
γέλια. Αυτό ακριβώς έκαναν και οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες ανά τους 
κατοπινούς αιώνες. Μερικοί όμως είδαν το πράγμα σαν τραγωδία και 
όχι σαν φάρσα, και έγραψαν τραγωδίες για τη Ναύπακτο. Αλλά τι 
τραγωδία να γράψεις όντας ομόπιστος των Ευρωπαίων νικητών, τη 
στιγμή που έχεις νικήσει με τόσο λαμπρό τρόπο; Εδώ σε θέλω, ποιητή. 
Να κλαις όταν όλα είναι για γέλια, να γελάς όταν όλα είναι για 
κλάματα. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου θα παραμείνει στην ιστορία 
σαν η υπέρτατη ιστορική ειρωνεία, σαν το τυπικό παράδειγμα για το
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πώς χάνεται ο πόλεμος, όταν κερδίζεται η μάχη. Τώρα ξέρετε γιατί η 
Αμμόχωστος είναι και σήμερα σε χέρια τούρκικα. Διότι οι Τούρκοι 
μπορούν και κερδίζουν τους πολέμους χάνοντας τις μάχες.

Με την κατάχτηση της Κύπρου, και αμέσως μετά της Τυνησίας και 
της Υεμένης ο τουρκικός γιγαντισμός αρχίζει να γίνεται λιγάκι ανι
σόρροπος. Οι εξεγέρσεις που διαδέχονται η μία την άλλη δεν αφήνουν 
την Πύλη να χαρεί για τις κατακτήσεις της. Πάντως, κανείς στην 
Ισταμπούλ (Εις Την Πόλη, σημαίνει αυτή η ελληνικότατη λέξη) δεν 
μένει ήσυχος, εφόσον η Κρήτη παραμένει στα χέρια των Ενετών. Κι 
έτσι το 1669 πέφτει και η μεγαλόνησος στα χέρια των Τούρκων, για να 
αρχίσει από τότε το μεγάλο πανηγύρι των συνεχών εξεγέρσεων.

Οι Τούρκοι παίρνουν φόρα μετά την επιτυχία τους να εκδιώξουν τους 
Ενετούς απ’ την Κρήτη και το 1683 ανεβαίνουν πολύ βόρεια και 
πολιορκούν τη Βιέννη! Κανείς δεν μπορεί να πει αν πρόκειται για 
θάρρος ή θράσος. Το βέβαιο πάντως είναι πως εκεί ηττώνται κατά 
κράτος από τον Σομπιέσκι και λίγο αργότερα στη Ζέντα από τον 
Ευγένιο της Σαβοΐας.

Δυο χρόνια μετά την αποτυχία της απόπειρας να καταλάβουν την 
πλούσια Βιέννη υποχρεώνονται να υπογράψουν την ειρήνη του Κάρλο- 
βιτς, διά της οποίας εγκαταλείπουν την Ουγγαρία, την Τρανσυλβανία 
και την Πελοπόννησο. Με μια καινούργια ειρήνη λίγο αργότερα, το 
1718, οι Ευρωπαίοι ξαναδίνουν την Πελοπόννησο στον Τούρκο αυ
τοκράτορα και σε αντάλλαγμα παίρνουν μέρος της Σερβίας. Τα παζάρια 
με τους Ευρωπαίους έχουν αρχίσει και είναι τότε ακριβώς που οι 
Τούρκοι θα διδαχτούν τη μεγάλη τέχνη της διπλωματίας. Και θα 
διαπρέπουν σ’ αυτήν διαρκώς έκτοτε.

Επί Μαχμούτ Α' (1730-1754) η παρακμή που έχει ήδη αρχίσει με την 
ήττα στη Βιέννη, θα ανασταλεί για λίγο. Η πρόσκαιρη επιτυχία αφορά 
κυρίως τα Βαλκάνια, όπου καταφέρνουν να ανακόψουν διά της διπλω
ματικής οδού τον επεκτατισμό των Αυστριακών (της Αυτοκρατορίας 
των Αψβούργων). Ομως, είναι αυτήν ακριβώς την περίοδο, λίγο μετά 
την εξαφάνιση απ’ το ιστορικό προσκήνιο των Ενετών, που μέχρι τότε 
ήταν ο κύριος αντίπαλος των Τούρκων, που ένας νέος τρομερός εχθρός 
εμφανίζεται. Πρόκειται για τους Ρώσους, που από την αρχή του 18ου 
αιώνα θα τους μπουν για τα καλά στη μύτη. Ο Τσάρος θα αφαιρέσει από 
την Τουρκία την Κριμαία, τη Βεσσαραβία και το Κουμπάν και θα 
καταφέρει να θέσει υπό την προστασία του όλους τους ορθόδοξους της 
Αυτοκρατορίας.

Η παρακμή συνεχίζεται τις τελευταίες δεκαετίας του 18ου αιώνα και 
τις πρώτες του 19ου, και μόνο ο Σελίμ Γ' (1789-1807) και ο Μαχμούτ Β'
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(1809-1839), επί βασιλείας του οποίου έγινε η ελληνική επανάσταση 
του 1821, καταφέρνουν να σταματήσουν για λίγο την κατρακύλα με μια 
τεράστιας σημασίας μεταρρύθμιση. Την κατάργηση του σώματος των 
γενιτσάρων, που παλιότερα είχαν δοξάσει τους Οθωμανούς, αλλά που 
τώρα απειλούν και τον ίδιο το σουλτάνο. Και την αντικατάστασή τους 
από τακτικό στρατό ευρωπαϊκά οργανωμένο.

Παρά ταύτα δεν πετυχαίνουν να μην περιέλθουν τα Ιόνια νησιά στους 
Αγγλους, ενώ η Αλβανία, η Σερβία, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, τον ίδιο 
πάνω κάτω καιρό, γίνονται ανεξάρτητα ή μισοανεξάρτητα κράτη, 
κυρίως χάρη στην παρακμή της Αυτοκρατορίας παρά στις όντως 
ηρωικές προσπάθειες των ίδιων των κατοίκων των υπόδουλων περιο
χών, που πολλές φορές εξεγέρθηκαν αλλά δεν πέτυχαν τίποτα όταν η 
αυτοκρατορία ήταν ισχυρή.

Τον Μαχμούτ Β' διαδέχεται ο Αβδούλ Μετζίτ (1823-1861), ένας 
μεγάλος μεταρρυθμιστής, που προσπαθεί να σώσει την παραποιούσα 
αυτοκρατορία με γενναίες και δραστικές αλλαγές στη θρησκεία και την 
οργάνωση της διοίκησης. Είναι αυτός που αναγνωρίζει σε όλους τους 
υπηκόους της αυτοκρατορίας την ελευθερία της συνειδήσεως και της 
θρησκευτικής λατρείας, την ισότητα απέναντι στους νόμους και επι
βάλλει ίσες φορολογικές υποχρεώσεις για Τούρκους και υποταγμένους 
στους Τούρκους. Όμως, σχεδόν όλες οι μεταρρυθμίσεις πέφτουν στο 
κενό εξαιτίας του νόμου της ιστορικής αδράνειας.

Ο διάδοχός του, ο Αβδούλ Χαμίτ Β' (1876-1909) είναι ένας μεγάλος 
σαχλαμάρας κι ένας ακόμα πιο μεγάλος τύραννος. Ο άθλιος, κατέστρε
ψε συστηματικά ό,τι είχε φτιάξει ο Αβδούλ Χαμίτ Α'. Είναι αυτός και η 
σκοταδιστική πολιτική του που ξεσήκωσε τους Νεότουρκους, ένα 
παλιότερο αναμορφωτικό της Τουρκίας κίνημα, αλλά που τώρα μόλις 
μπαίνει δυναμικά στην ιστορία της Τουρκίας.

Το 1908 το κόμμα των Νεότουρκων υποχρεώνει τον Αβδούλ Χαμίτ Β' 
σε παραίτηση υπέρ του αδερφού του Μωάμεθ Ρεσάτ Ε', που όμως δεν 
κατορθώνει να σταματήσει τη διαδικασία αποσύνθεσης της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας, όπως πίστευαν οι Νεότουρκοι που προς το παρόν 
είναι φανατικά υπέρ της αυτοκρατορικής Τουρκίας. Η αποσύνθεση, 
λοιπόν, συνεχίζεται και το 1912 η Ιταλία αποσπά τη Λιβύη και τα 
Δωδεκάνησα από την Τουρκία. Με τους Βαλκανικούς Πολέμους του 
1912 -  13 και με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο που ακολουθεί, ο Μωάμεθ 
(Μεχμέτ) Ε' χάνει τη Μακεδονία, τη δυτική Θράκη, την Αλβανία και 
όσα απ’ τα νησιά του Αιγαίου είχαν απομείνει στην Τουρκία. Εν 
ολίγοις, η Τουρκία περιορίζεται περίπου στα σημερινά εδάφη της. Κι 
ωστόσο, παραμένει αυτοκρατορία, αλλά εντελώς της πλάκας. Και μέσα

114



σ’ όλα, νάσου και οι Αγγλοι να αφαιρούν αυτόν τον καιρό από την 
Τουρκία την Αραβική χερσόνησο, τη Συρία, την Παλαιστίνη και τη 
Μεσοποταμία. Η συνθήκη των Σεβρών το 1920 επικυρώνει τον διαμε- 
λισμό της αυτοκρατορίας. Όμως, εν όψει και της παραχώρησης αυτο
νομίας στο Κουρδιστάν και στην Αρμενία, που τελικά ακυρώνονται, οι 
Νεότουρκοι εξεγείρονται, προσπαθώντας να σώσουν ό,τι έχει απομείνει 
απ’ την Αυτοκρατορία.

Επικεφαλής του εθνικιστικού κινήματος των Νεοτούρκων είναι τώρα 
ο Μουσταφά Κεμάλ, ένας ιδιοφυής στρατιωτικός και πολιτικός, γεννη
μένος στη Θεσσαλονίκη. (Το παρατσούκλι Ατατούρκ, που σημαίνει 
Πατέρας των Τούρκων, θα το πάρει αργότερα, το 1934). Ερήμην της 
επισήμου κυβερνήσεως ο Κεμάλ κυνηγάει και νικάει τους Έλληνες 
εισβολείς το 1920-21. Η συνθήκη της Λωζάνης που ακολουθεί το 1923 
επικυρώνει τα νέα σύνορα της νέας Τουρκίας, της σημερινής. Ένα 
χρόνο πριν, το 1922, ο τελευταίος σουλτάνος Μωάμεθ ΣΤ' υποχρεώνε
ται απ’ τον Κεμάλ να φύγει για τη Μάλτα κι από κει για την Ιταλία. Και 
τη χρονιά της συνθήκης της Λωζάνης, το 1923, ο Κεμάλ ανακηρύσσει 
την Τουρκία σε Δημοκρατία. Η αυτοκρατορία έχει ενταφιαστεί και 
επισήμως.
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4. 0 1  Ν Ο Τ ΙΟ Ι ΣΛΑΒΟΙ

1. Η κάθοδος των Νοτιοσλάβων

Υπάρχει μια εθνότητα λιγάκι τεχνητή, αλλά όχι εντελώς, που ονο
μάζεται νοτιοσλαβική. Η εθνότητα των Νότιων Σλάβων, που στη 
σέρβική γλώσσα λέγονται Γιουγκοσλάβοι (η Γιουγκοσλαβία στα 
ελληνικά ονομάζεται και Νοτιοσλαβία) αποτελείται από τις εθνικές 
υποομάδες των Σέρβων, των Κροατών, των Σλοβένων και των Βόσνιων, 
που ποτέ δεν τα κατάφεραν να αναπτύξουν ευδιάκριτα εθνολογικά 
γνωρίσματα, πράγμα πολύ φυσικό αφού τούτες οι υποεθνότητες των 
Νότιων Σλάβων όχι μόνο είναι μπερδεμένες σε πάρα πολλές περιοχές, 
αλλά και όλες επεκτάθηκαν προς νότον ξεκινώντας από την κοινή τους 
αφετηρία στη Σλοβενία, τη βορειότερη ομόσπονδη δημοκρατία της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας. Που, βέβαια, δεν τη δημιούργησε ο Τίτο, αλλά 
η ιστορική ανάγκη πολύ νωρίτερα απ’ τον Τίτο. Η ίδια ακριβώς 
ιστορική ανάγκη που μετά τον θάνατο του Κροάτη Τίτο, θα οδηγήσει 
στη διάλυση ένα κράτος, που δεν κατοικούνταν από εντελώς διαφορε
τικές, αλλά από ελαφρώς διαφορετικές εθνότητες. (Σημειώστε πως οι 
Μαυροβούνιοι δεν είναι παρά Σέρβοι. Το μόνο που τους χωρίζει απ’ 
τους Σέρβους της Σερβίας είναι τα δύσβατα και απόκρημνα όρη). Η 
Τσεχοσλοβακία βορειότερα μοιάζει να σημαδεύει το δρόμο απ’ τον 
οποίο πέρασαν οι Νότιοι Σλάβοι (Γιουγκοσλάβοι) για να προωθηθούν 
απ’ τα βόρεια Καρπάθια, που είναι η αρχική κοιτίδα τους, στις περιοχές 
της βορειοδυτικής βαλκανικής, όπου ζουν σήμερα, χωρίς να τα κατα
φέρουν ούτε σήμερα να επισημάνουν με σαφήνεια τόσο τις ομοιότητες, 
όσο και τις διαφορές τους. Η διαλυθείσα Γιουγκοσλαβία (Νοτιοσλαβία) 
ήταν μια ομοσπονδία κρατών, της οποίας οι κάτοικοι ήταν όντως 
Νότιοι Σλάβοι. Αλλά εκτός από νότιοι και Σλάβοι οι λαοί αυτοί έχουν 
τόσες πολλές διαφορές, που είναι απορίας άξιο που μπόρεσαν και 
συμβίωσαν σε ενιαίο κράτος τόσα χρόνια. Παρά τις προσπάθειες,
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κυρίως των διανοουμένων, για μια κοινή νοτιοσλαβική εθνική συνεί
δηση, οι συνειδήσεις των Νότιων Σλάβων παραμένουν μοιρασμένες σε 
τόσα έθνη, όσα τα κράτη της ομοσπονδίας που ήταν η Γιουγκοσλαβία, 
μείον δύο: Το Μαυροβούνιο είναι σερβικό κατά την εθνικότητα, ενώ η 
Μακεδονία (των Σκοπιών) κατοικείται από μια εντελώς σούι γκένερις 
εθνότητα, που ακόμα ψάχνει το όνομά της, και που προέκυψε από ένα 
ανακάτωμα των Σέρβων, των Βουλγάρων, των Αλβανών και των Ελλή
νων.

Έξι ήταν τα ομόσπονδα κράτη της Γιουγκοσλαβίας: η Σερβία, η 
Κροατία, η Σλοβενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο (γνωστό 
και με το ιταλικό του όνομα Μοντενέγκρο) και η Μακεδονία, όπως την 
έλεγαν επισήμως οι πάντες τότε, των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων. 
Στη Σερβία ανήκουν και δυο μειονοτικές περιοχές, στη μία απ’ τις 
οποίες αναμένεται να γίνει το πολύ μεγάλο κακό ευθύς μόλις κοπάσουν 
τα πράγματα στις άλλες δημοκρατίες. Το Κοσσυφοπέδιο (Κόσοβο στα 
αλβανικά, Κοσμέτ στα Σέρβικα) στο νότο, στα σύνορα με τη Μακεδο
νία των Σκοπιών, κατοικείται από Αλβανούς. Και η Βοϊβοδίνα στα 
κεντροανατολικά, στα σύνορα με τη Ρουμανία και την Ουγγαρία 
κατοικείται από Ούγγρους, Ρουμάνους, Γερμανούς και Σέρβους. Πλή
ρες δειγματολόγιο των λαοτήτων της Ευρώπης. Τούτο το τούτι φρούτι 
έχει μέσα του Μογγόλους (Ούγγροι), οιονεί Λατίνους (Ρουμάνοι), 
Τεύτονες (Γερμανοί) και Σλάβους (Σέρβοι). Η Βοϊβοδίνα είναι η 
ενωμένη Ευρώπη πριν απ’ την ένωσή της. Και υποθέτω πως τα πράγμα
τα σ’ αυτή την περιοχή δεν θα εκτραχυνθούν γιατί οι λαοί εκεί είναι 
τόσο πολύ μπερδεμένοι, που είναι δύσκολο ο ένας να θελήσει να 
κυριαρχήσει επί του άλλου χωρίς να συνασπιστούν όλοι οι άλλοι 
εναντίον του για να τον επαναφέρουν στην πολυεθνική τάξη, που 
θάπρεπε να είναι το σταθερά ζητούμενο απ’ όλους τους έξυπνους 
λαούς, όπως στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η υποδειγματική πολυεθνικό- 
τητα της οποίας δεν εμπόδισε τους Αμερικανούς ούτε να προκόψουν 
ούτε να είναι Αμερικανοί πριν απ’ το κάθε τι.

Ο σοβινισμός είναι η αρρώστια των φτωχών λαών. Και επί προσω
πικού επιπέδου, των φτωχών εγκεφάλων. Οταν σου λείπει κάτι, από φαΐ 
μέχρι μυαλό, το αντικαθιστάς με θορυβώδη ιδεολογήματα για να μην 
ακούς το γουργουρητό της κοιλιάς και το σφύριγμα των ρευμάτων του 
αέρα που κυκλοφορεί στο κλούβιο σου κεφάλι. Εντούτοις, ο σοβινισμός 
έπαιξε και παίζει πάντα πολύ σοβαρό ρόλο στην ιστορία της ανθρω
πότητας, άλλοτε σαν υποκινητής της δράσης για την απαλλαγή από 
έναν δυνάστη, και άλλοτε σαν τροφοδότης του επεκτατισμού. Στην 
πρώτη περίπτωση, ο σοβινισμός δεν είναι ακριβώς τέτοιος, είναι
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πατριωτισμός, αν και η ποιότητά του πρέπει να ελέγχεται αδιάκοπα 
προκειμένου να καταλαβαίνει ο λαός πού τελειώνει το λεγόμενο εθνικό 
συμφέρον, που είναι μια καθαρά πραχτική υπόθεση, και πού αρχίζει η 
δημαγωγία των ρητόρων. Δεδομένου όμως ότι είναι δύσκολο να υπάρξει 
εθνικό συμφέρον ξεκομμένο απ’ το συμφέρον της άρχουσας τάξης, 
εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως γνήσιο εθνικό συμφέρον μόνο στον 
γνήσιο σοσιαλισμό θα ήταν δυνατό να υπάρξει. Σ’ όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, οι δημαγωγοί θα ονομάζουν εθνικό το ταξικό, και συχνά 
το κομματικό, ή και το προσωπικό συμφέρον.

Τα έξι κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας, είχαν: 1) Δυο επίσημες 
γλώσσες, τα σερβοκροατικά, που για να ακριβολογούμε είναι μάλλον 
σέρβικά σκέτα, και τα σλοβένικα, 2) Δύο αλφάβητα, το κυριλλικό, που 
είναι παραλλαγή του ελληνικού, και το λατινικό για να γράφονται μ’ 
αυτά όχι οι δυο γλώσσες που λέγαμε, αλλά η ίδια γλώσσα, τα σερβοκρο
ατικά, που στη Σερβία και το Μαυροβούνιο γράφονται με το κυριλλικό 
αλφάβητο και στην Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με το λατινικό 
με το οποίο γράφεται επίσης και η σλοβένικη, 3) Τρεις θρησκείες, που 
μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Οι Σέρβοι και οι Μαυ- 
ροβούνιοι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι Κροάτες και οι Σλοβένοι 
καθολικοί και οι Βόσνιοι-Ερζεγοβίνιοι μουσουλμάνοι κατά μεγάλο 
ποσοστό. Αλλά μουσουλμάνοι πάρα πολύ ιδιόρρυθμοι, που προέρχο
νται απ’ τη μεσαιωνική χριστιανική αίρεση των βογόμιλων, περί της 
οποίας θα μιλήσουμε χωριστά.

Στους μουσουλμάνους πρέπει να προσθέσει κανείς και τους Αλβανούς 
του Κοσσυφοπεδίου και των Σκοπίων, ενώ δεν πρέπει να αφήσει έξω απ’ 
τον θρησκευτικό λογαριασμό τους προτεστάντες Ούγγρους και Γερμα
νούς της Βοϊβοδίνας. Μύλος απ’ άκρου εις άκρον της χώρας που 
λεγόταν κάποτε Γιουγκοσλαβία, ήτοι χώρα των Νότιων Σλάβων. Μύ
λος που αλέθει σώματα ανθρώπινα ίδια όλα και ψυχές τριών ποιοτήτων, 
υπέρ της σωτηρίας των οποίων δέονται παπάδες τριών κατηγοριών 
διαπιστευμένοι απ’ τον ίδιο Θεό στη διακονία των τριών διαμερισμά
των του ίδιου παραδείσου. Μύλος κι εδώ. Ως εν ουρανώ και επί της γης. 
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον κι άστα τ’ άλλα, Θεέ, 
για μέρες καλύτερες.

Για τον επιούσιο, άλλωστε, έψαχναν και οι Σλάβοι των Καρπαθίων 
όταν κατηφόριζαν κατά κάτω. Όσοι μπόρεσαν έφτασαν μέχρι τη Σερβία 
και τα Σκόπια, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του μεσαιωνικού κράτους 
των Σέρβων, γιαυτό και η περιοχή βορειότερα των Σκοπίων ονομάζεται 
Παλαιά Σερβία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί οι μονίμως αγράμματοι 
Έλληνες διπλωμάτες καθώς και οι εξίσου αγράμματοι ελληνοφωνακλά-
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δες δεν πρότειναν αυτό το ιστορικό όνομα για τη μετονομασία της 
δημοκρατίας της Μακεδονίας σε δημοκρατία της Παλαιάς Σερβίας. 
Γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως τα Σκόπια είναι η πρώτη 
πρωτεύουσα του κράτους των Σέρβων; Πού να το ξέρουν, θα μου πείτε. 
Περίσσεψε καιρός απ’ τις κομματικοπολιτικές ίντριγκες για να κάτσουν 
να διαβάσουν λιγάκι και την ιστορία των γειτόνων πλην της ελληνικής, 
που κι αυτή τη διαβάζουν ίσα ίσα για να στυλωθούν λιγάκι στα ποδάρια 
τους και να μην καταρρεύσουν απ’ τη φρικτή δυσπεψία που πάντα 
προκαλεί η βιαστική μάσα των δανείων;

Λοιπόν, μέχρι την πρώτη ήττα των Σέρβων από τους Τούρκους το 
1371, πρωτεύουσα της Σερβίας είναι τα Σκόπια (Σκόπγιε). Τη χρονιά 
αυτή, διά τον φόβο των Τούρκων που προελαύνουν στη Βαλκανική, η 
πρωτεύουσα της Σερβίας μεταφέρεται βορειότερα, στην Πρεσρένη. Σε 
λίγο, και όσο οι Τούρκοι προχωρούν, άλλη μια φορά οι Σέρβοι 
μετακινούν την πρωτεύουσά τους και την παν ακόμα βορειότερα, στο 
Κρούσεβατς. Μετά την τρομερή καταστροφή των Σέρβων απ’ τους 
Τούρκους στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389, οι ηττημένοι θα 
προτιμήσουν για πρωτεύουσά τους το Βελιγράδι, που σημαίνει Λευκή 
Πόλη. Αλλά όχι στα σέρβικά, στα γερμανικά. To Beograd είναι 
γερμανική λέξη. Πράγμα που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή παλιότερα 
κατοικούνταν από Γερμανούς που θα αφομοιωθούν από τους Σέρβους, 
όσο αυτοί ανεβαίνουν προς το Βορρά κυνηγημένοι απ’ τους Τούρκους.

Όμως, άλλη μια φορά οι Σέρβοι κινούν την πρωτεύουσά τους (σκέτο 
φούρνο του Νασρεντίν Χότζα την είχαν κάνει) και από το Βελιγράδι 
την παν πάνω στο Δούναβη, στο Σμεδέρεβο. Το 1459, λίγο μετά την 
πτώση της Πόλης, προφανώς γιατί το παίρνουν απόφαση πως θα 
ζήσουν παρέα με τον καταχτητή, ξαναφέρνουν την πρωτεύουσα στο 
Βελιγράδι και επιτέλους την αφήνουν ήσυχη εκεί να ξεκουράζεται 
στους κατοπινούς αιώνες.

Οι Αλβανοί, μετά την τρομερή μάχη του Κοσσυφοπεδίου, ίσως την 
πιο φονική μάχη σ ’ ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία μέχρι τότε, 
πανικόβλητοι κι αυτοί, όπως και οι Σέρβοι, όπως και οι Έλληνες, 
όπως οι πάντες, δεν μπορούν να φύγουν προς βορράν εξαιτίας των 
δύσβατων ορέων του Μαυροβουνίου, ούτε προς ανατολάς εξαιτίας του 
μπλοκαρίσματος απ’ τους Τούρκους του ανοίγματος προς το σημερινό 
Κοσσυφοπέδιο. Και έτσι, κινούνται αναγκαστικά προς νότον.

Είναι αυτή την εποχή, κάπου 60 χρόνια πριν απ’ την άλωση της 
Πόλης, που φτάνουν και εγκαθίστανται στην Ελλάδα οι πολύ γνωστοί 
μας Αρβανίτες της Αττικής, των νησιών του Σαρωνικού, της Εύβοιας 
και της Αργολίδας, που θα συμπρωταγωνιστήσουν με τους Έλληνες
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στην επανάσταση του 1821. Η μεγάλη αλβανική φάρα (φατρία, φυλή) 
των Λιόσα, με επικεφαλής τον ανδρείο φύλαρχο Πέτρο Λιόσα, αυτήν 
ακριβώς την εποχή κατεβαίνει και εγκαθίσταται κατ’ αρχήν στη Δυτική 
Ελλάδα, εκεί γύρω απ’ το Μεσολόγγι, απ’ όπου οι Αρβανίτες, όπως θα 
ονομαστούν αργότερα ο εξελληνισθέντες Αλβανοί της Ελλάδας φεύ
γουν και εγκαθίστανται στην Αττική, παρέα με δυο άλλες υποτελείς 
στους Λιόσηδες φάρες, τους Μαλακάσηδες και τους Μαζαράκηδες.

Τα τοπωνύμια της Αττικής, Λιόσα, Μαλακάσα, Σπάτα και άλλα 
πολλά διασώζουν τα ονόματα των αλβανικών φατριών, που ξεσπιτώθη
καν διά τον φόβο των Τούρκων και ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, 
όπου θα γίνουν κι αυτοί «καθαροί» Έλληνες. Τόσο «καθαροί», που οι 
ηλιθιωδέστεροι εξ αυτών σήμερα ισχυρίζονται πως είναι προέλληνες 
Πελασγοί, και συνεπώς έχουν περισσότερα δικαιώματα σε τούτο τον 
τόπο, διότι, λέει, οι Έλληνες ήρθαν δεύτεροι! Όταν είναι να νομιμοποι
ήσεις τα πατρώα εδάφη ή τα οικόπεδα που κατέχεις, λες και χειρότερα. 
Ότι, για παράδειγμα, πως τα κτήματά σου τα κληρονόμησες απ’ τον 
προ-προ-προπάππο σου τον Περικλή ή κάποιον άλλο προ-προ-πρόγονο 
εξίσου χρη-χρη-χρήσιμο στο να νιώθουν χρη-χρη-χρήσιμοι οι άχρη
στοι. (Όλοι αυτοί που λεν τέτοια είναι τραυλοί. Κατά τον νουν). Για να 
συμπληρώσουμε την ελληνοαλβανική πατριδογνωσία πρέπει να πούμε 
πως τα Σπάτα χρωστούν το όνομά τους σε έναν άλλο Αρβανίτη 
φύλαρχο, τον Μπούα Σπάτα.

Σημειώστε πως οι Αλβανοί της περιοχής των Σκοπίων δεν είναι 
πρόσφυγες της εποχής του μεγάλου πανικού, είναι Αλβανοί απ’ το 
Κοσσυφοπέδιο, που ξέκοψαν απ’ τους άλλους, εξαιτίας των συνοριακών 
διευθετήσεων που έγιναν αργότερα. Σημειώστε ακόμα πως οι Αλβανοί 
του μεγάλου οροπεδίου που λέγεται Κοσσυφοπέδιον βρίσκονται εκεί 
πριν έρθουν στην περιοχή οι Σέρβοι. Αλλωστε, οι Αλβανοί είναι γηγενής 
λαός, ενώ οι Σέρβοι και οι άλλοι Νότιοι Σλάβοι είναι μετανάστες που 
ήρθαν στην περιοχή κατά τον 7ο αιώνα κυρίως, αρχίζοντας τις μετακι
νήσεις τους από πολύ νωρίτερα. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει η 
παραμικρή πιθανότητα να κυριαρχήσουν οι Σέρβοι επί των Αλβανών 
του Κοσσυφοπεδίου. Κι αν το Κοσσυφοπέδιο ενωθεί κάποτε με την 
Αλβανία, πράγμα πολύ πιθανό με τις ανακατατάξεις που γίνονται αυτόν 
τον καιρό στα Βαλκάνια, η Αλβανία θα γίνει ένα υπολογίσιμο κράτος.

Όσο για την Ελλάδα, αυτή μπορεί να ελπίζει στη Βόρειο Ήπειρο, που 
είναι μια σταλιά πράμα και με τίποτα δεν θα μπορούσε να αντισταθμίσει 
μια Μεγάλη Αλβανία, προς την οποία ο Μπερίσα πήρε φόρα και 
βαδίζει. (Ήδη αρχίζουμε να νοσταλγούμε τον Εμβέρ Χότζα. Και που 
’σαι ακόμα. Το πανηγύρι μόλις άρχισε. Όσο για το δικό μας το ξεφτέρι,
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τον Αντώνη Σαμαρά, να μου το θυμηθείτε: κάποτε θα γίνει υπουργός 
Βορείου Ηπείρου. Το αξίζει και με το παραπάνω. Και δεν αξίζει τίποτα 
παραπάνω).

Τα ονόματα Σλοβενία (στη βόρεια Γιουγκοσλαβία) και Σλοβακία 
(στην Τσεχοσλοβακία) σημαίνουν και τα δυο χώρα των Σλάβων, σε δυο 
συγγενικές γλώσσες, τη σλοβένικη και τη σλοβάκικη. Το ίδιο σημαίνει 
και το όνομα Σλαβονία, στην ανατολική Κροατία, κοντά στα σύνορα με 
την Ουγγαρία. Η Σλοβακία ακουμπάει στα Καρπάθια όρη, στην ανα
τολική της μεριά. Και καθώς η χώρα εκτείνεται σε μια φαρδιά λουρίδα 
προς τη Δύση, πάνω απ’ την Ουγγαρία και την Αυστρία, υποδεικνύει τη 
φυσική οδό διά της οποίας κινήθηκαν οι Νότιοι Σλάβοι απ’ την 
αφετηρία τους στα Καρπάθια προς τη Δύση, κάνοντας μια απότομη 
στροφή προς τα κάτω στην πλευρά της ανατολικής Αυστρίας, που 
εθνολογικά είναι ίδια με τη Σλοβενία, στο βορρά της Γιουγκοσλαβίας.

Καθώς οι Νότιοι Σλάβοι προχωρούσαν προς τη Δύση ξεκινώντας από 
τη Σλοβακία στην πρώην Τσεχοσλοβακία (πρωτεύουσά της είναι η 
Μπρατισλάβα) και πηγαίνοντας προς στην Τσεχία, όπως λέγονται μαζί 
η Βοημία (όπου βρίσκεται η Πράγα) και η Μοραβία (όπου βρίσκεται το 
Μπρνο), σταμάτησαν τον 5ο αιώνα στην περιοχή της σημερινής 
Τσεχίας. Όσοι συνέχισαν την πορεία τους καθέτως προς τα κάτω, 
μέχρι την Σλοβενία αρχικά, αποτέλεσαν τους Νότιους Σλάβους (Γιου
γκοσλάβους). Όσοι έμειναν στην περιοχή της σημερινής Τσεχίας, τον 
8ο αιώνα φτιάχνουν ένα μεγάλο και ισχυρό κράτος. Λεγόταν Μεγάλη 
Μοραβία. Τη διέλυσαν οι Ούγγροι το 904. Όσοι έμειναν κοντά στην 
αρχική αφετηρία, αποτέλεσαν τους σημερινούς Σλοβάκους.

Θέλω να πω πως, Σλοβάκοι, Τσέχοι (Βοημοί και Μοραβοί) και 
Γιουγκοσλάβοι (Σλοβένοι, Κροάτες, Βόσνιοι και Σέρβοι) είναι πρώτα 
ξαδέρφια από εθνολογικής απόψεως. Οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι 
άργησαν πάρα πολύ να φτιάξουν κράτος. Η Τσεχοσλοβακία εμφανί
στηκε μόλις το 1918, σχεδόν ταυτόχρονα με τη Γιουγκοσλαβία. Η 
ιστορική μοίρα όλων αυτών των λαών και χωρών είναι σχεδόν κοινή.

2. Οι τσομπαναραίοι στην εξουσία

Κάθε τσομπάνος είναι αρχηγός. Η λέξη είναι σλαβική, και στην 
ελληνική γλώσσα μπήκε διά της τουρκικής, όπου ο Σλάβος τζουμπάνος,
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που σημαίνει αρχηγός μιας νομαδικής φυλής, έφτασε να σημαίνει στα 
τουρκικά βοσκός (coban) όταν οι σλαβικές φυλές των νομάδων έπαψαν 
να είναι πολεμιστές και περιορίστηκαν να βόσκουν ειρηνικά τα προ
βατάκια τους στις περιοχές που κατάχτησαν. Απ’ τους νομάδες τζου- 
μπάνους ή ζουπάνους (τσομπάνους) προέκυψε ο τσέλιγκας, που στα 
σλαβικά σημαίνει ιδιοκτήτης μεγάλου κοπαδιού. Αλλά και γενάρχης, 
αρχηγός μιας ευρείας οικογένειας, μιας φάρας.

Η αρχαία ελληνική λέξη βοσκός, που παράγεται απ’ το ρήμα βόσκω 
που σημαίνει τρώω χορτάρι (βοσκός συνεπώς είναι αυτός που φροντίζει 
να τρων χορτάρι τα χορτοφάγο ζώα), και η επίσης αρχαία ελληνική 
λέξη ποιμήν, που σημαίνει επικεφαλής σ’ ένα κοπάδι, ουδεμία σχέση 
έχουν με το σλαβικό τσομπάνος. Γιατί ο τσομπάνος είναι αρχηγός 
ανθρώπων και όχι ζώων. Το γεγονός, όμως, πως οι νομάδες αυτοί έχουν 
σαν μοναδική ή κύρια εργασία την εκτροφή ζώων, τσομπάνος έφτασε 
να σημαίνει ό,τι και η λέξη ποιμήν ή βοσκός.

Οι χαρακτηρισμοί τσομπαναραίοι και τσελιγκάδες αποδίδονται και 
σήμερα στους ορεσίβιους ημινομάδες, που ζουν σε μικρές, κλειστές 
κοινωνίες, με κοινωνική οργάνωση πειθαρχημένη και αυστηρά ιεραρ
χημένη, όπως περίπου και οι σλάβικες ποιμενικές φυλές που περιφέ
ρονταν στα Βαλκάνια και που μπόλιασαν με τα ήθη τους όλους τους 
λαούς της Βαλκανικής, των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων.

Δεν έχει καμιά σημασία αν αυτοί οι νομάδες εγκαταστάθηκαν ή όχι 
για μερικούς αιώνες στην Πελοπόννησο, όπως ισχυρίζεται ο Φαλμε- 
ράυερ. Γιατί οι Έλληνες ήταν απ’ τους πρώτους λαούς στην ανθρώπινη 
ιστορία που εγκατέλειψαν τον ιδιάζοντα στους βαρβάρους νομαδικό 
βίο, και γιαυτό ακριβώς μπόρεσαν να δημιουργήσουν πολιτισμό. Ο 
κοινωνικός βίος ο οργανωμένος στη βάση του τσελιγκάτου, ας πούμε 
της ποιμενικής φάρας (φατρίας, πάτριάς) δεν είναι κάτι που προσιδιάζει 
στον τυπικά αστικό ελληνικό πολιτισμό. Είναι το άστυ (η πόλη) και η 
κοντινή σ’ αυτό θάλασσα που κυοφόρησαν και ανέπτυξαν τον ελληνικό 
πολιτισμό. Ο,τι νομαδικό στην Ελλάδα, είναι είτε προελληνικό, είτε, 
αργότερα, σλάβικο.

Οι Βλάχοι, που δεν ήταν εξ αρχής ποιμένες αλλά επαγγελματίες 
στρατιώτες εγκαταστημένοι στα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο
ρίας, έγιναν κι αυτοί ποιμένες κατ’ ανάγκην, ακολουθώντας το σλάβικο 
πρότυπο, όταν κατέρρευσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άρχισαν να 
ψάχνουν για μια ειρηνική δουλειά. Και τη βρήκαν στα σλάβικα 
νομαδικά-ποιμενικά πρότυπα. Αν, λοιπόν, οι Νότιοι Σλάβοι δυσκο
λεύτηκαν να δημιουργήσουν κράτη στη Βαλκανική, αυτό οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στη νομαδική οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής.

122



Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο χαρακτηρισμός τζουμπάνος ή 
ζουπάνος (τσομπάνος) διατηρήθηκε ως διοικητικός όρος και όταν οι 
Νότιοι Σλάβοι οργάνωσαν κράτη. Διότι τα οργάνωσαν στη βάση του 
τσελιγκάτου, δηλαδή των μικρών ποιμενικών φυλών, που ενώνονται σε 
ευρύτερους σχηματισμούς. Και που συνεχίζουν να διατηρούν μια 
κάποια, θα τη λέγαμε νομαδική χαλαρότητα κι όταν ενώνονται σε 
σύγχρονα κράτη. Η ασάφεια στον καθορισμό των εθνοτήτων στην 
περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας έχει οπωσδήποτε σχέση με την 
ορεινή γεωλογική διαμόρφωση της περιοχής που δεν ευνοεί την 
ανάμειξη λαών ποιμένων και των πολιτισμών τους, που παραμένουν 
ευδιάκριτοι και σήμερα που οι λαοί αυτοί δεν είναι ποιμένες.

Ακόμα και οι Μαυροβούνιοι, που είναι «καθαροί» Σέρβοι, δεν παύουν 
να διακηρύσσουν πως είναι πρώτα Μαυροβούνιοι κι ύστερα Σέρβοι. 
Απ’ την κυρίως Σερβία τους χωρίζουν τα Τσέρνα Γκόρα (Μαύρα 
Βουνά), που κάνουν το Μαυροβούνιο (Τσέρνα Γκόρα λέγεται στα 
σερβοκροατικά) να διατηρεί πάντα την παμπάλαιη έννοια του τσελι
γκάτου στο διοικητικό τους σύστημα. Και βέβαια, δεν είναι καθόλου 
τυχαίο που ο αρχαίος Σλάβος ποιμένας, ο τζουμπάνος, έγινε τίτλος 
άρχοντα κυρίως στο Μαυροβούνιο. Αλλά και στη Σερβία. Εν μέρει και 
στη Βοσνία. Ό χι όμως και στην Κροατία και τη Σλοβενία. Και αν το 
Μαυροβούνιο κράτησε μακριά τους Τούρκους, αυτό δεν οφείλεται μόνο 
στα απρόσιτα όρη που καθιστούσαν δύσκολη την τουρκική κατάχτηση. 
Αλλωστε οι Τούρκοι έδειξαν πως δεν υπήρχαν γ ι’ αυτούς φυσικά 
εμπόδια ικανά να τους κρατήσουν για πάντα μακριά απ’ τους στόχους 
τους. Χρωστούν πολλά οι Μαυροβούνιοι όχι μόνο στα βουνά, αλλά και 
στους τζουμπάνους και τους τσελιγκάδες. Δηλαδή στην οργάνωση της 
κοινωνικής ζωής στη βάση των πάρα πολύ αυστηρών και αυταρχικών 
νομαδικών προτύπων. Αλλωστε, μόνο έτσι θα μπορούσαμε να εξηγή
σουμε το εντελώς μοναδικό φαινόμενο της εμφάνισης στο Μαυροβού
νιο ενός καθαρά θεοκρατικού κράτους απ’ το 1499 μέχρι το 1852, που 
έζησε δηλαδή 353 ολόκληρα χρόνια.

Στις περιοχές της Κροατίας και της Σλοβενίας, δεν υπάρχουν τζου- 
μπάνοι και τζουμπανάτα, υπάρχουν βάνοι και βανάτα. Η λέξη βάνος 
είναι περσική και σημαίνει κύριος. Αν αναρωτιέστε πώς βρέθηκε τόσο 
μακριά απ’ την Περσία μια περσική λέξη για να ορίζεται μ’ αυτήν ο 
τοπικός άρχοντας, που δυτικότερα και βορειότερα θα ονομαστεί φε
ουδάρχης, δηλαδή άρχων του φέουδου, του πολύ μεγάλου αγροκτήμα
τος, που είναι ένα σχεδόν αυτόνομο κρατίδιο υπαγόμενο μαζί με άλλα 
φέουδα σε ένα βασίλειο, το οποίο κατά κάποιον τρόπο είναι μια 
συνομοσπονδία φέουδων, αν λοιπόν σας κάνει εντύπωση το γεγονός
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πως στην περιοχή της Κροατίας κυρίως αλλά και νοτιότερα στη Βοσνία 
ονομάζουν βάνους τους άρχοντες, είναι γιατί δεν παίρνετε υπ’ όψιν πως 
στις περιοχές αυτές ο τίτλος βάνος έρχεται απ’ τη γειτονική Ουγγαρία. 
Οπου έφτασε μαζί με τους Ούγγρους την εποχή που αυτοί οι πρώην 
περιπλανώμενοι Μογγόλοι εγκαταστάθηκαν στη σημερινή τους πατρί
δα κουβαλώντας εκεί απ’ την Ανατολή, ανατολίτικες μορφές οργάνω
σης της κοινωνικής ζωής.

Τα βανάτα, είναι λοιπόν τα ουγγρικά αλλά και τα κροατικά φέουδα. 
Που όμως δεν είναι ακριβώς όμοια μ’ αυτά της δυτικής και της 
κεντρικής Ευρώπης, όπου με τη συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερης 
εξουσίας στο βασιλιά, τον επικεφαλής των φεουδαρχών, θα προκύψουν 
ισχυρές μοναρχίες, εντός των οποίων οι φεουδάρχες θα χάνουν ολοένα 
και περισσότερο τις εξουσιαστικές τους αρμοδιότητες, έτσι που στα 
εκτός των φέουδων αστικά κέντρα θα αρχίσει να αναπτύσσεται η αστική 
τάξη. Δηλαδή οι άνθρωποι που κατοικούσαν στα άστεα (πόλεις).

Τούτες οι πόλεις, θα προέλθουν απ’ τα μπούργκους, όπως λέγονται οι 
τενεκοδομαχαλάδες γύρω από ένα φέουδο όπου ο φεουδάρχης πετούσε 
τους περισσευούμενους υποταχτικούς του, που αν έμεναν μέσα στο 
φέουδο δεν θα είχαν να κάνουν τίποτα. Απ’ τους κατοίκους των 
μπούργκους θα προκύψουν οι γνωστοί μπουρζουάδες. Μπουργκουά- 
δες, αν προτιμάτε τη λατινική προφορά. Πριν γίνουν οι σημερινοί 
αστοί, οι μπουρζουάδες ήταν ελεεινοί και τρισάθλιοι πεινασμένοι 
άνθρωποι, που περιφέρονταν γύρω απ’ τα φέουδα και παρακαλούσαν 
τον φεουδάρχη να τους ξαναπάρει στη δούλεψή του.

Μ’ άλλα λόγια, ήταν οι στρατιές των ανέργων εκείνης της εποχής, 
που δημιούργησαν με τους αιώνες το αστικό κοινωνικό καθεστώς. Αλλά 
να δούμε τι κοινωνικό καθεστώς θα δημιουργήσουν οι σημερινές 
στρατιές των ανέργων όταν αυξηθούν κι άλλο και επιβάλουν μια ακόμα 
αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο Μαρξ λέει πως το καινούργιο 
κοινωνικό καθεστώς που θα προκύψει έτσι θα είναι το κομμουνιστικό. 
Που, βέβαια, δεν θα έχει καμιά σχέση με το καθεστώς των χωρών του 
πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, που κάθε άλλο παρά κομμουνιστικό 
ήταν. Θα δούμε, όσοι δούμε.

Αλλωστε δεν έχει σημασία το όνομα. Σημασία έχει πως η ανατροπή 
του σημερινού αστικού συστήματος οργάνωσης της κοινωνικής ζωής 
θα προέλθει και πάλι απ’ τους ανέργους, εφόσον αυτοί συνεχίσουν να 
αυξάνονται. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί οι αστοί κάνουν προσπάθειες 
για να κρατήσουν την ανεργία σε λογικά και ελεγχόμενα όρια; Όμως, 
θα το μπορούν για πάντα; Ιδού η απορία, που προκαλεί πανικό στους 
θιασώτες της άποψης πως το αστικό καθεστώς είναι το τελευταίο καθότι
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το καλύτερο. Καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα, ναι. Όμως, γιατί 
θα πρέπει να είναι και το αιωνίως καλύτερο, όταν και οι γάτες ξέρουν 
πως όλα αλλάζουν κι όταν ο συνολικός πληθυσμός της γης αυξάνεται 
αδιάκοπα, με συνέπεια να αυξάνεται αδιάκοπα και η ανεργία κατά μέσο 
στατιστικό όρο σ’ ολόκληρη την υδρόγειο;

Ο εθνικισμός που είναι μια απόπειρα ενστικτώδους προφύλαξης απ’ 
τη διεθνοποίηση της ανεργίας και της δυστυχίας, που πάει παράλληλα 
με τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου (βλέπε πολυεθνικές), είναι ένας 
αναχρονισμός που το ενοποιημένο διεθνές κεφάλαιο δεν θα επιτρέψει 
να διαρκέσει πολύ. Μόνο όσο του χρειάζεται για να επαναπροσδιο
ριστούν οι ζώνες οικονομικής επιρροής μετά την εξαφάνιση των χωρών 
του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ο εθνικισμός και η ακραία του μορφή ο 
σοβινισμός είναι καταδικασμένος σε θάνατο, όχι γιατί το θέλουν οι 
διεθνιστές κομμουνιστές, αλλά γιατί το απαιτεί το διεθνές κεφάλαιο, 
που είναι αδύνατο πλέον να υπάρξει μέσα στα στενά όρια που καθορί
ζονται από τα σύνορα των εθνικών κρατών. Η Ενωμένη Ευρώπη δεν 
είναι ένα όραμα των ιδεαλιστών, είναι μια ανάγκη για την επιβίωση της 
Ευρώπης στα πλαίσια ενός κόσμου κατ’ ανάγκην ενοποιημένου, μέσα 
από μια οικονομία που έπαψε προ πολλού να είναι εθνική και έγινε 
διεθνής (πολυεθνική).

Αν οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν μπόρεσαν να διατηρή
σουν την ομοσπονδιακή τους κρατική οργανωτική μορφή είναι γιατί 
δεν πέρασαν φυσιολογικά τα στάδια κοινωνικής οργάνωσης απ’ τη 
φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Το τζουμπανάτα και τα βανάτα δεν είναι 
φέουδα ανάλογα μ’ αυτά της Δύσης, είναι άκρως ελαστικά τοπικά 
μικροκρατίδια, ενταγμένα σε ευρύτερους διοικητικούς σχηματισμούς, 
που τους ελέγχουν οι γείτονες, Αυστριακοί και Ούγγροι.

Περίπου όμοια είναι τα πράγματα και σε μας εδώ, όπου η ανυπαρξία 
ενός κυρίως ειπείν φεουδαρχικού συστήματος δυτικού τύπου εξαιτίας 
της τουρκοκρατίας, διαιωνίζει αναχρονιστικά άτυπες μισοφεουδαρχι- 
κές δομές (κοτζαμπασισμός), με τοπάρχες πολιτευτές που ενεργούν σαν 
φεουδάρχες χωρίς φέουδο, σαν αρχηγίσκοι χωρίς μόνιμους υπηκόους, 
σαν τζουμπάνοι και σαν βάνοι, δηλαδή σαν δούκες και κόμητες της 
πλάκας, χωρίς δουκάτα και κομητείες. Όλοι αυτοί, είναι άρχοντες με 
τσαρούχια. Διότι όλοι αυτοί δεν είναι παρά διάδοχοι των παλιών 
τζουμπάνων -  και για να τα λέμε καθαρά, σκέτοι τσομπαναραίοι που 
παριστάνουν τους πολιτικούς. Δεν είναι τυχαίο που η χρεοκοπία της 
Ελλάδας και η χρεοκοπία της πρώην Γιουγκοσλαβίας βαδίζουν πα
ράλληλα, έστω και αν εδώ η χρεοκοπία τελείται σήμερα ειρηνικά, 
πράγμα που την κάνει ακόμα πιο κωμική.
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Άλλωστε, εμείς ζήσαμε τον δικό μας εμφύλιο πόλεμο... έγκαιρα! Σ’ 
όλα πρωτοπόροι στα Βαλκάνια εμείς οι Έλληνες! Βέβαια, απομένει η 
ανακήρυξη της αυτονομίας της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της 
Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θράκης, της Κρήτης, 
της Κέρκυρας. Αλλά και της Ύδρας, των Σπετσών, της Μάνης. Αλλά 
και των Σπάτων, της Νέας Μάκρης. Αλλά και του Κολωνακίου, και των 
Εξαρχείων, και του δρόμου στον οποίο μένω στα Εξάρχεια, και της 
πολυκατοικίας στην οποία κατοικώ. Όμως όλα αυτά δεν είναι για αύριο, 
είναι για μεθαύριο. Πώς διάολο να μείνει ενωμένη μια χώρα τζουμπά- 
νων, που παριστάνουν τους Έλληνες, ίσα ίσα για να παρατείνουν 
τεχνητά μια τεχνητή συνοχή, μέσα απ’ τα ιδεολογήματα περί ενδόξων 
προγόνων; Τι ξέρει η κυρά-Κατίνα για την ένδοξη πρόγονό της, την 
Ασπασία; Αν της πούμε την ιστορία της Ασπασίας, πάει τη χάσαμε την 
κυρά Κατίνα, έτσι που θα απογοητευτεί μαθαίνοντας πως η Ασπασία 
ήταν μια εταίρα, που, βέβαια, δεν είναι ακριβώς πουτάνα, αλλά παίζει 
και τέτοιον ρόλο.

Εκτός απ’ τους τίτλους του τζουμπάνου και του βάνου, στα Βαλκάνια 
υπάρχει και ο πολωνικός τίτλος του βοϊβόδα που τον υιοθέτησαν τόσο 
οι Νότιοι Σλάβοι όσο και οι Τούρκοι. Η λέξη είναι σύνθετη απ’ το βόι 
που στα πολωνικά σημαίνει πόλεμος και το ρήμα βόδιτι, που στα 
πολωνικά σημαίνει οδηγώ. Αρα βοϊβόδας είναι ο στρατιωτικός αρχη
γός. Που σε καιρό ειρήνης γίνεται πολιτικός αρχηγός.

Για να το πούμε πιο καθαρά, βοϊβόδας είναι ο εκ στρατιωτικών 
δικτάτορας, μορφή κυβερνήτη πολύ γνωστή στα Βαλκάνια, συνεπώς 
και στην Ελλάδα, όπου ο βοϊβόδας λέγεται εθνοσωτήρας. Ο βοϊβόδας 
Μεταξάς, ο βοϊβόδας Πάγκαλος, ο βοϊβόδας Κονδύλης, ο βοϊβόδας 
Παπαδόπουλος είναι μερικοί μόνο Έλληνες βοϊβόδες. (Που λόγω 
συνήχησης δεν πρέπει να τους συγχέετε με τα βόδια).

Χώρα σλαβογερμανική, που όμως τα περισσότερα τα χρωστάει στους 
πάμπολλους Εβραίους της, η Πολωνία ήταν σκέτο λάστιχο σ’ όλη της 
την ιστορία. Μεγάλωσε και μίκρυνε καμιά δεκαριά φορές απ’ το 10ο 
αιώνα που υπάρχει σαν κράτος δυσκαθορίστου εθνότητας. Εφεύρε, 
λοιπόν, τους βοϊβόδες η Πολωνία για να εξασφαλίσει τη συνοχή της 
διά της δικτατορίας, και διαφύλαξε τη μνήμη τους στα 17 βοϊβοδάτα 
στα οποία και σήμερα χωρίζεται διοικητικά η χώρα. Όσο για τη 
πολυεθνική Βοϊβοδίνα στη Σερβία, αυτή υπάρχει για να μας θυμίζει 
πως τα πολυεθνικά Βαλκάνια αγαπούν τους δικτάτορες περισσότερο και 
από τη Λατινική Αμερική.
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3. Οι Σέρβοι

Η Σερβία, μαζί με τις άλλες δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 
μαζί και με την Αλβανία, κατά τη ρωμαϊκή αρχαιότητα συναποτελού- 
σαν τη ρωμαϊκή επαρχία της Ιλλυρίας. Ολόκληρη αυτή η περιοχή της 
βορειοδυτικής βαλκανικής χερσονήσου θα είναι για αιώνες ο στυλο- 
βάτης της εν λόγω αυτοκρατορίας.

Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς ήρθαν στην περιοχή οι Σλάβοι Σέρβοι, 
αλλά τους τελευταίους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρίσκο
νται ήδη στις περιοχές όπου κατοικούν και σήμερα, ως νομάδες, που δε 
δημιουργούν προβλήματα στους Ρωμαίους. Το θεωρούν μάλλον φυσικό 
που είναι υποταγμένοι στους πολιτισμένους Ρωμαίους.

Οι Σλάβοι γενικώς δεν είναι ιδιαίτερα οργανωτικοί, κι αυτός είναι ο 
λόγος που παντού όπου ζουν αργούν να οργανώσουν δικά τους κράτη. 
Εξ άλλου, οι Σλάβοι της βαλκανικής χερσονήσου ήρθαν εδώ κατά 
πολλά διαδοχικά κύματα, και τούτη η πολλάκις διακοπείσα μετανά
στευση είναι η αιτία που σήμερα δυσκολεύονται οι εθνότητες που 
συναποτελούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία να αναγνωρίσουν η μία 
την άλλη σαν αυτόνομες εθνότητες. Κανείς λαός της πρώην Γιουγκοσ- 
λαβίας δεν μπορεί να ορίσει το βαθμό συγγένειας με έναν άλλο 
γειτονικό λαό της ίδιας περιοχής, αν και όλοι ξέρουν πως η τεχνητή 
λέξη Γιουγκοσλαβία, που στα σερβοκροατικά σημαίνει Νοτιοσλαβία, 
κάτι πρέπει να σημαίνει. Σημαίνει πως οι Γιουγκοσλάβοι είναι οι 
περισσότερο προωθημένοι προς τον ευρωπαϊκό νότο Σλάβοι. Κάτω 
απ’ τη Γιουγκοσλαβία δεν υπάρχουν Σλάβοι, εκτός φυσικά απ’ τους 
θύλακες που δημιούργησαν σε εδάφη που σήμερα είναι ελληνικά, 
βουλγαρικά, ή ρουμανικά. (Θυμίζουμε πως ούτε οι Βούλγαροι, ούτε οι 
Ρουμάνοι είναι Σλάβοι).

Ούτως εχόντων των περιπλεγμένων πραγμάτων με τους Σλάβους της 
βαλκανικής, μας είναι δύσκολο να πούμε τι ακριβώς είναι οι Σέρβοι και 
σε τι ακριβώς διαφέρουν απ’ τους άλλους Γιουγκοσλάβους, τουλάχι
στον από απόψεως εθνολογικής. Αφού όλοι οι λαοί της πρώην Γιου
γκοσλαβίας ξεκινούν να έρθουν στις περιοχές που κατοικούν σήμερα 
από την Σλοβενία στο βορρά (πρωτεύουσά της είναι η Λιουμπλιάνα) θα 
μπορούσε κανείς εύλογα να υποθέσει πως οι Σλοβένοι είναι οι γενάρχες 
όλων των Νότιων Σλάβων (Γιουγκοσλάβων). Αμ, δε! Οι Σλοβένοι είναι 
σήμερα περισσότερο Γερμανοί παρά Σλάβοι. Το ίδιο Γερμανοί, αλλά 
όχι τόσο πολύ, αισθάνονται και οι Κροάτες νοτιότερα.

Για να τελειώνουμε μ’ αυτά τα αξεδιάλυτα εθνολογικά μπερδέματα
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είναι καλύτερο να πούμε πως οι Σέρβοι είναι «καθαρότεροι» Σλάβοι από 
τους υπόλοιπους Γιουγκοσλάβους, που μπορεί να είναι κι αυτοί Σλάβοι, 
αλλά ανακατωμένοι τόσο πολύ με τους Γερμανούς, που οι «γνήσιοι» 
Γερμανοί (της Γερμανίας) να τους θεωρούν περίπου ομοφύλους τους και 
να νοιάζονται πολύ γΓ αυτούς, για λόγους γεωπολιτικούς, φυσικά.

Σημειώστε πως οι πιο «γνήσιοι» Σέρβοι είναι οι Μαυροβούνιοι. 
Αυτός είναι ο λόγος που δεν αποσχίστηκαν κι αυτοί απ’ τον κορμό 
της Γιουγκοσλαβίας. Μην κοιτάτε που το Μαυροβούνιο ήταν ομόσπον
δο κράτος της Γιουγκοσλαβίας και όχι περιοχή ενσωματωμένη στη 
Σερβία, όπως κανονικά θα έπρεπε. Τούτο συνέβη διότι ανάμεσα στη 
Σερβία και το Μαυροβούνιο παρεμβάλλονται δυσπρόσιτα όρη που 
καθιστούν αναγκαία τη γεωγραφική διαίρεση της Μεγάλης Σερβίας.

Που δεν έχουμε ιδέα πόσο μεγάλη θα μπορούσε να είναι. Για τους 
Σέρβους σοβινιστές (αυτά τα στυφά φρούτα ευδοκιμούν σε όλα τα 
γεωγραφικά μήκη και πλάτη) η Μεγάλη Σερβία πρέπει να συμπερι
λαμβάνει εκτός απ’ τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, και την Κροατία, 
και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και το Κοσσυφοπέδιο, και την Σλοβενία, 
και τη Μακεδονία ει δυνατόν, αλλά και τη Βουλγαρία -  και δε 
συμμαζεύεται. Έτσι και αυτοπροσδιοριστείς ως Μεγάλος, τρέχα γύρευε 
τι κοτσάνες μπορείς να πεις και κυρίως να κάνεις. Μεγάλη Ελλάδα, 
Μεγάλη Βουλγαρία, Μεγάλη Σερβία! Όλοι οι μικροί των Βαλκανίων 
θέλουν μεγάλο τον εαυτό τους. Όσο πιο μικρός και ασήμαντος είσαι, 
τόσο πιο μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου.

Όμως, πού θα βρεθεί χώρος για να μεγαλώσουν οι τρεις εθνότητες που 
έχουν τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους; Μα, στους διπλανούς 
Μεγάλους! Να γιατί ο βαλκανικός σοβινισμός είναι ο πιο επικίνδυνος 
στον κόσμο. Το ξέρουν καλά αυτό οι Ευρωπαίοι, που σήμερα προσπα
θούν, όχι να αυξήσουν τα εδάφη τους σε βάρος των λαών της βαλκα
νικής, αλλά να μεγαλώσουν την επιρροή τους. Δηλαδή τις αγορές τους. 
Οι πραγματικά μεγάλοι λαοί στις μέρες μας δεν είναι αποικιοκράτες, 
είναι νεοαποικιοκράτες. Δεν σε κατέχουν με τη βία, αλλά με την 
οικονομία. Σου γίνονται τόσο αναγκαίοι, όσο περίπου οι Αμερικανοί 
σε μας τους «ελεύθερους και περήφανους Έλληνες», που εξαρτούμε την 
υπερηφάνειά μας απ’ τα δάνεια κι όχι απ’ τη δουλειά μας. Πάντως, 
αποικία δεν είμαστε κανενός. Νεοαποικία, όμως; Δε βαριέσαι. Λεπτο- 
μέριες. Το βασικό είναι να διαχειριζόμαστε εμείς το δημόσιο ταμείο για 
να το κλέβουμε εμείς και όχι οι ξένοι (αποικιοκράτες).

Οι Σέρβοι συγκρότησαν κράτος πάρα πολύ αργά, μόλις το 638 μ.Χ., 
κι ας περιφέρονταν στην περιοχή από πολύ παλιότερα. Μ’ άλλα λόγια 
προηγούνται των Βουλγάρων εκεί παραδίπλα μόνο κατά 41 χρόνια (οι
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Βούλγαροι κάνουν δικό τους κράτος για πρώτη φορά το 679). Και 
μάλλον είναι η παρουσία των επίφοβων Βουλγάρων στη γειτονιά που 
υποχρεώνει τους ειρηνικούς νομάδες Σέρβους να αποχτήσουν κεντρική 
εξουσία.

Όμως, ευθύς μόλις την αποχτήσουν, σπεύδουν να την εναποθέσουν 
προς φύλαξιν στους Βυζαντινούς. Θα μπορούσε να πει κανείς πως οι 
Σέρβοι έφτιαξαν κράτος μόνο και μόνο για να το προσφέρουν δώρο 
στους Βυζαντινούς, αν και αργότερα, όταν δυναμώσουν, θα υπάρξουν 
πολλά προβλήματα μεταξύ τους. Προς το παρόν πάντως, καλύτερα να 
είσαι υπό τους Βυζαντινούς, που στο κάτω κάτω είναι πολιτισμένοι, 
παρά υπό τους Μογγόλους Βούλγαρους, που μόλις ήρθαν απ’ τη νότια 
Ρωσία.

Οι Σέρβοι θα χρειαστούν δυο αιώνες βυζαντινής επίδρασης για να 
υιοθετήσουν τελικά τον χριστιανισμό τον 9ο αιώνα. Αλλά άπαξ και τον 
υιοθετήσουν, θα γίνουν υποδειγματικοί χριστιανοί ορθόδοξοι, οι καλύ
τεροι σ’ όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λεν οι ειδικοί. Σημειώστε 
πως οι χειρότεροι χριστιανοί αυτόν τον καιρό είναι οι Έλληνες. 
Αντιστέκονται ακόμα στον έναν, τον «αληθινό Θεό». Θυμούνται ακόμα 
τους ντόπιους 12 κι ας είναι κάλπηδες. Όσο για την πολυδιαφημισμένη 
απ’ τους ελληνορθόδοξους ευκολία με την οποία οι Αθηναίοι επέτρε
ψαν στον Απόστολο Παύλο να βγάλει λόγο στην Πνύκα, αυτή οφείλε- 
ται μάλλον στην περιέργεια και τη δημοκρατικότητα αυτού του λαού, 
παρά στην ανάγκη να πληροφορηθούν οι Αθηναίοι κάτι από πρώτο χέρι 
για τον καινούργιο Θεό. Αλλωστε, είχαν έρθει κατά καιρούς στην 
Ελλάδα τόσοι πολλοί θεοί απ’ την Ανατολή, που ένας ακόμα δε θα 
χαλούσε καθόλου τη θεϊκή πιάτσα.

Από τον 7ο μέχρι τις αρχές του 13 αιώνα, και συγκεκριμένα μέχρι το 
1204 που η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε από τους Φράγκους, δηλαδή 
για έξι αιώνες, οι Σέρβοι είναι υποτελείς, ή μισοϋποτελείς στους 
Βυζαντινούς. Αλλά στα μέσα του 14ου αιώνα και συγκεκριμένα το 
1346, εμφανίζεται ο τρομερός Σέρβος Τσάρος (άλλος ένας Τσάρος!) 
Στέφανος Δουσάν, που αρχίζει τις καταχτήσεις και επιχειρεί να κάνει 
τη Σερβία μεγάλη δύναμη, επωφελούμενος απ’ την κακή κατάσταση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ήδη έχει μπει στην τελική ευθεία στην 
πορεία της προς τον τάφο. Ξέρει ο Δουσάν πως το θνήσκον Βυζάντιο θα 
το βάλει στο χέρι όποιος προλάβει. Αλλά δε λογαριάζει πως αυτός που 
θα προλάβει θα είναι ο σουλτάνος και όχι ο τσάρος.

Οι Τούρκοι, όμως, όταν βλέπουν τους Σέρβους να τους βγαίνουν απ’ 
τα δυτικά κρίνουν σκόπιμο να τσαλαπατήσουν πρώτα αυτούς και 
ύστερα τους Βυζαντινούς. Και έτσι οι Σέρβοι παθαίνουν νίλα μεγάλη
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το 1389 απ’ τους Τούρκους, που λίγο αργότερα, το 1459, κάνουν και 
επισήμως τη Σερβία επαρχία της φρέσκιας και δραστήριας αυτοκρατο
ρίας. Από δω και πέρα η Σερβία θα ακολουθήσει τη μοίρα όλων των 
υπόδουλων στους Τούρκους λαών, και είναι αυτήν ακριβώς την περίοδο 
της δουλείας που θα συσφιχτούν οι σχέσεις ανάμεσα στους ορθόδοξους 
Έλληνες και τους ορθόδοξους Σέρβους. Που στο εξής θα είναι λαοί 
σχεδόν αδερφοί. Τίποτα δεν θα μπορούσε να διαταράξει τις σχέσεις 
τους εκτός από τα περιστασιακά συμφέροντα.

Το 1718 οι Αυστριακοί εκδιώκουν τους Τούρκους και καταλαμβάνουν 
τη Σερβία. Οι Σέρβοι όμως, που έχουν το ίδιο πρόβλημα με τους 
ορθόδοξους Έλληνες, προτιμούν σαν καταχτητές τους αλλόπιστους 
παρά τους Φράγκους, και βοηθούν τους Τούρκους να διώξουν τους 
Αυστριακούς! Ομως, αντί οι Τούρκοι να ανταμείψουν τους Σέρβους για 
τις καλές τους υπηρεσίες, και να ορίσουν ντόπιον άρχοντα, όπως 
λογαριάζουν οι Σέρβοι, δίνουν δικαιώματα σχεδόν ζωής και θανάτου 
στους νταήδες, όπως λέγονται οι σκληρότεροι εκ των γενίτσαρων, που 
ρημάζουν τη χώρα. (Την Ελλάδα τη ρημάζουν ακόμα οι ντόπιοι 
νταήδες). Το 1801 γίνεται χαμός και σε λίγο ξεσπά επανάσταση κατά 
των Τούρκων υπό τον Καραγιώργη. Μέσα στη φριχτή αναμπουμπούλα 
που δημιουργείται, οι νταήδες κυνηγούν σπαχήδες (είναι οι «ευγενέ- 
στεροι» των γενίτσαρων, οι ιππείς γενίτσαροι) και Σέρβους ανάκατα, 
ενώ οι Σέρβοι κυνηγούν νταήδες, σπαχήδες και Τούρκους εν γένει.

Είναι τότε που βγαίνει πανηγυρικά στο ιστορικό προσκήνιο ο 
μεγάλος ήρωας των Σέρβων Γεώργιος Πέτροβιτς, γνωστός με το πα
ρατσούκλι Τζέρνι Τζόρτζε, ήτοι Μαυρογιώργης, τουρκιστί Καρατζόρ- 
τζε και ελληνοτουρκιστί Καραγιώργης (της Σερβίας), στον οποίο 
δικαίως αφιερώσαμε έναν κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Διότι ο Καρα
γιώργης είναι μέλος της Φιλικής Εταιρείας, και φίλος στενός του 
Γεωργάκη Ολύμπιου, που τον εμύησε σ’ αυτήν. Κι αν αυτό σας 
παραξενεύει είναι γιατί δεν σας είπαν στο σχολείο πως η Φιλική 
Εταιρεία δεν ξέχασε ποτέ τη διακήρυξη του 1797 του Ρήγα Φεραίου, 
που μιλάει για εξέγερση κατά των Τούρκων όλων των λαών των 
Βαλκανίων και όχι μόνο των Ελλήνων.

Αν τα πράγματα εξελίχτηκαν διαφορετικά είναι γιατί τον Καραγιώρ
γη τον έφαγε μπαμπέσικα ο Σέρβος αντίζηλός του Μίλος Οβρένοβιτς. Ο 
Καραγιώργης κρυβόταν στη Βεσσαραβία μετά την αποτυχία της επα
νάστασής του. Κι όταν μπήκε στη Σερβία κρυφά για να ηγηθεί μιας 
νέας επανάστασης δολοφονείται, άγνωστο από ποιους ακριβώς. Κατά 
μία βάσιμη εκδοχή, ωστόσο, τον δολοφονούν άνθρωποι του Οβρένο
βιτς, που παριστάνει τον φίλο του Καραγιώργη.
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Επωφελούμενος της ανακατωσούρας που δημιουργείται, ο Αλέξαν
δρος Υψηλάντης, που είχε συνεννοηθεί με τον μακαρίτη Καραγιώργη, 
κηρύσσει την επανάσταση κατά των Τούρκων στο όνομα και των άλλων 
λαών της Βαλκανικής, και πάντα μέσα στο πνεύμα της χάρτας του Ρήγα. 
Δυστυχώς οι φαγωμάρες των Σέρβων ηγετών δεν καθιστούν δυνατή μια 
παμβαλκανική εξέγερση κατά των Τούρκων. Το σχέδιο πάντως προ- 
έβλεπε εξαναγκασμό των Τούρκων να δεχτούν σαν ηγεμόνα της ημιαυ
τόνομης Σερβίας τον Καραγιώργη, και δΓ αυτού να στηρίξουν τους 
Έλληνες στον επικείμενο αγώνα τους. Στη συνέχεια προέβλεπε ξάπλω- 
μα της επανάστασης σ’ ολόκληρη τη Βαλκανική. Σημειώστε πως στο 
κόλπο είναι μυημένοι και οι Βούλγαροι.

Τι κρίμα που ο Ρήγας, ο Υψηλάντης και ο Καραγιώργης, αυτοί οι 
παμβαλκάνιοι ηγέτες, απέτυχαν! Σήμερα ίσως όλη η Βαλκανική να ήταν 
ένα ομόσπονδο κράτος.

Το 1815 ξεσπά νέα επανάσταση κατά των Τούρκων υπό τον Μίλαν 
Οβρένοβιτς, χοιροτρόφο το επάγγελμα. Οι Τούρκοι, προφανώς σε 
αντάλλαγμα των καλών του υπηρεσιών για τον φόνο του Καραγιώρ
γη, που επεδίωκε εξέγερση όλων των Βαλκανίων, τον αναγνωρίζουν 
εύκολα ηγεμόνα της ημιαυτόνομης απ’ το 1815 Σερβίας, και μάλιστα με 
τίτλο κληρονομικό. Πάντα ικανοί διπλωμάτες οι Τούρκοι, για να 
προλάβουν τα χειρότερα δίνουν κάποιες μισοεξουσίες σ’ έναν φιλόδο
ξο χοιροτρόφο και η κύρια εστία αναταραχής της Αυτοκρατορίας τους, 
που είναι αυτόν τον καιρό η Σερβία, ηρεμεί. Αν είχαν την πρόνοια να 
δώσουν και στην Ελλάδα ημιαυτονομία την ίδια εποχή, κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα είχαμε ούτε επανάσταση του ’21, ούτε νεοελληνικό 
κράτος από τότε, αλλά ίσως από το 1912, ή από το 1913, ή από το 1914, 
ή από το 1945. Και θα ήταν μάλλον διαφορετικό απ’ το σημερινό.

Το 1869 η δυναστεία πλέον που ίδρυσε ο χοιροτρόφος Οβρένοβιτς 
παραχωρεί σύνταγμα, αν και η χώρα δεν είναι ακόμα αυτόνομη αλλά 
ημιαυτόνομη. Την πλήρη της ανεξαρτησία η Σερβία θα την αποχτήσει 
με το συνέδριο του Βερολίνου το 1878. Και το 1882 ο θεσμός της 
ηγεμονίας μετατρέπεται σε βασιλεία. Και αρχίζει πάλι η φαγωμάρα 
μεταξύ των «οίκων» Οβρένοβιτς και Καραγιώργεβιτς.

Από αναμπουμπούλα σε αναταραχή, φτάνουμε τελικά στην απόπειρα 
του Σεράγεβο την 28η Ιουνίου 1914 που είναι η σπίθα που θα προκα- 
λέσει την έκρηξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και η αιτία που τα 
Βαλκάνια θα ονομαστούν πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης. Με τη λήξη 
του πολέμου, κατά τον οποίο η Σερβία θα πολεμήσει στο πλευρό των 
δυτικών συμμάχων (της Αντάντ) η τύχη της χώρας των Σέρβων θα 
ταυτιστεί μ’ αυτήν της Γιουγκοσλαβίας, που το 1918 που δημιουργείται
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δεν ονομάζεται ακόμα έτσι, αλλά Βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών 
και των Σλοβένων. Το τρισυπόστατο βασίλειο θα μετονομαστεί σε 
Γιουγκοσλαβία το 1929. Τα υπόλοιπα σας είναι γνωστά.

4. Οι Κροάτες

Στα σερβοκροατικά, Χρβάτι σημαίνει ορεσίβιος. Απ’ αυτό το όνομα 
προκύπτει το εκλατινισμένο Κροατία, που σημαίνει Χώρα των Ορεσί
βιων. Υπολογίζεται πως η σλάβικη φυλή των Χρβάτι εγκαταστάθηκε 
στην περιοχή που ζει και σήμερα τον 7ο αιώνα.

Κάποτε, τον πολύ παλιό καιρό, η Κροατία ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ 
όσο είναι σήμερα. Περιλάμβανε τμήμα της σημερινής Ουγγαρίας και 
της Βοημίας και τούτη η πολύ μεγάλη περιοχή ονομαζόταν Μεγάλη 
Κροατία από τους Ρώσους χρονικογράφους του 10ου αιώνα. Μάλιστα, 
η Μεγάλη Κροατία, την περίοδο της μεγάλης ακμής της, υποτάσσει, 
απ’ το 958 μέχρι το 1010 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που κατοικείται από 
σχεδόν ομοφύλους, με μια σημαντική διαφορά, ωστόσο: Οι Βόσνιοι 
ήρθαν στην περιοχή λίγο νωρίτερα απ’ τους Κροάτες, πράγμα που 
αποτελεί επαρκή λόγο για την κατάχτησή τους από τους νιοφερμένους, 
που ψάχνουν τόπο για εγκατάσταση και σπρώχνουν τους παλιότερους 
κατοίκους προς τα κάτω.

Όμως, κι αυτοί είχαν σπρώξει ήδη προς Ανατολάς άλλους, ακόμα 
παλιότερους κατοίκους, τους Σέρβους. Όσο για τους Σλοβένους στο 
βορρά, αυτοί κάθονται ακόμα στον τόπο απ’ όπου άρχισε αυτή η 
καραμπόλα των Νότιων Σλάβων, ή Γιουγκοσλάβων. Αν σας παραξενεύ
ει το ταναλοειδές σχήμα στο χάρτη της σημερινής Κροατίας είναι γιατί 
δεν παίρνετε υπ’ όψιν πως η παραθαλάσσια στενή λουρίδα, που κλέβει 
τη θάλασσα απ’ τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δεν είναι ακριβώς Κροατία, 
είναι Δαλματία. Σήμερα η Δαλματία ανήκει στην Κροατία, αλλά 
μάλλον αδιαφορεί για τα προβλήματα της περιοχής. Η Δαλματία είναι 
τυπικότατα κοσμοπολίτικη, όπως άλλωστε γίνεται φανερό σ’ αυτόν που 
επισκέπτεται έστω βιαστικά το Ντουμπρόβνικ.

Όμως, ούτε η άλλη μεριά, στα σύνορα με την Ουγγαρία, είναι 
ακριβώς Κροατία, παρόλο που ανήκει στην Κροατία. Από φυλετικής 
απόψεως, η Σλαβονία (δεν πρέπει να συγχέεται με την Σλοβενία στο
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βορρά) είναι μάλλον Ουγγροκροατία, παρά «καθαρή» Κροατία. Θέλω 
να πω πως, η σημερινή Κροατία κατοικείται από ένα κράμα λαοτήτων 
και πως «γνήσιους» Κροάτες μπορείς να βρεις μόνο στο κεντρικό 
τμήμα, γύρω απ’ το Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας.

Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χωρίστηκε σε Ανατολική και Δυτική, 
η Κροατία (όχι όμως και η Δαλματία) παρέμεινε στη Δύση. Μ’ άλλα 
λόγια η περιοχή της Κροατίας ήταν το όριο ανάμεσα στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία και τα κράτη που θα προκύψουν στη Δύση μετά τη 
διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σε αντίθεση με τις 
άλλες περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Κροατία, και στο βορρά 
της η Σλοβενία, θα μείνουν για πάντα στη Δύση και θα ακολουθήσουν 
τη μοίρα της. Το πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα σ’ αυτές τις καθαρά 
δυτικές περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας και τις άλλες είναι και 
παλιό και μεγάλο.

Ωστόσο, δεν είναι απορίας άξιον που η Κροατία θα παίξει τον πρώτο 
ρόλο στη δημιουργία της Γιουγκοσλαβίας. Οι Κροάτες πάντα θεωρού
σαν τους Σέρβους, τους Βόσνιους και τους Μαυροβούνιους αδέρφια, σε 
αντίθεση με τους Σλοβένους στο Βορρά που σνομπάρουν όλους όσους 
κατοικούν από κάτω τους στο χάρτη. Αλλωστε, στην πρωτεύουσα της 
Σλοβενίας, τη Λιουμπλιάνα, σχεδόν όλοι ξέρουν γερμανικά, ενώ σλο- 
βένικα, που δεν έχουν και τόσο στενή σχέση με τα σερβοκροάτικα αν 
και μοιάζουν, μιλούν μόνο οι χωριάτες αυτής της ορεινής χώρας.

Αν οι Σλοβένοι αισθάνονται σχεδόν Γερμανοί, οι Κροάτες είναι 
Κροάτες. Και σοβινιστές μέχρι απελπισίας. Επειδή κατάφεραν να δια
τηρήσουν τη φυλετική τους ιδιαιτερότητα παρά τις πολλές και ποικίλες 
καταχτήσεις της χώρας, καβάλησαν τελικά το καλάμι. Και όσο ο 
Κροάτης Τίτο ήταν και στη ζωή και στα πράγματα, θεωρούσαν περίπου 
δική τους την υπόλοιπη φτωχή Γιουγκοσλαβία. Όταν όμως ο Τίτο τους 
άφησε χρόνους και η Σερβία, με την πολύ παλιά και πολύ ένδοξη ιστορία 
αναθάρρεψε και διεκδίκησε, όπως και παλιότερα, την πρωτοκαθεδρία 
στη Γιουγκοσλαβία, οι δυο σοβινισμοί, ο Κροατικός και ο Σέρβικος, 
κατέληξαν στο να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που οδηγήθηκαν.

Η σημερινή Κροατία, που κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ήταν μέρος της 
Παννονίας μαζί με την Ουγγαρία, το 489 κατελήφθη από τους Οστρο- 
γότθους, το 533 από τον Ιουστινιανό και το 568 από τους Αβαρούς. 
Φυσικά, η περιοχή τότε δεν κατοικούνταν από Κροάτες. Γιατί τους 
Σλάβους Κροάτες θα τους φέρει απ’ τα Καρπάθια, την κοινή κοιτίδα 
όλων των Νότιων Σλάβων, ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος, 
ανάμεσα στο 634 και 638, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει σαν 
στρατιώτες κατά των Αβάρων (Μογγόλων) καταχτητών. Όμως, αφού
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καθαρίσουν την περιοχή καλά και προσεχτικά, ο Ηράκλειος τους 
παρατάει στην τύχη τους. Μ’ άλλα λόγια, αν ο Ηράκλειος δεν είχε τη 
φαεινή ιδέα να αντιπαρατάξει βαρβάρους κατά βαρβάρων, στη σημερι
νή Γιουγκοσλαβία θα υπήρχαν μεν Σέρβοι, Μαυροβούνιοι (που είναι κι 
αυτοί Σέρβοι) και Βόσνιοι (που είναι περίπου Σέρβοι) όχι όμως και 
Κροάτες. Ίσως ούτε Σλοβένοι, που είναι η σημερινή ορεινή ουρά των 
Κροατών. Εκεί στα βουνά που κατοικούν οι Σλοβένοι, δε νοιάζονται 
και πολύ για το τι συμβαίνει γύρω τους και συνήθως ακολουθούν την 
πολιτική των πάντα δραστήριων Κροατών.

Το 877 οι Κροάτες, που βρίσκονται ήδη στην περιοχή από δυόμισι 
αιώνες, καταχτώνται απ’ τους Βυζαντινούς. Αλλά επαναστατούν και 
αποχτούν την ανεξαρτησία τους το 900. Το 911, 14 χρόνια μετά το 
οριστικό ξέκομμά τους απ’ το Βυζάντιο, εγκαταλείπουν τον πλάνητα βίο 
σε περιφερόμενες φυλές και ιδρύουν το πρώτο κράτος υπό τον αυτοσχέ
διο βασιλιά Τομοσλάβο. Όμως, δεν μπορεί ο πάσα ένας φυλαρχίσκος να 
αυτοδιορίζεται βασιλιάς γιατί έτσι γουστάρει. Ο βασιλιάς πρέπει να 
είναι «γνήσιος». Και για να γίνει «γνήσιος» ένας βασιλιάς, πρέπει να 
χριστεί και να ενθρονιστεί. Οπότε, παίρνει τη δύναμή του απ’ το Θεό 
μέσω των εκπροσώπων του επί της γης. Κι έτσι, το 1076 ο πάπας στέλνει 
στην Κροατία έναν απεσταλμένο για να χρίσει βασιλιά έναν απ’ τους 
διαδόχους εκείνου του πρώτου, του κάλπικου βασιλιά Τομοσλάβου. 
Και ούτω πως, η καθολική εκκλησία βάζει πόδι στην Κροατία.

Όμως, το 1102 αρχίζουν οι πρώτες προστριβές για τη διαδοχή. Τις 
απορίες για τη βασιλική γνησιότητα που προκύπτουν, τις λύνουν οι 
Ούγγροι, κάνοντας την Κροατία αυτόνομη περιοχή υπό ουγγρικήν 
επιστασίαν. Για πολλούς αιώνες, η ιστορία της Ουγγαρίας και της 
Κροατίας θα ταυτίζονται.

Από το 1526 μέχρι το 1699, δηλαδή για 173 χρόνια, η Κροατία, αλλά 
όχι ολόκληρη, τελεί υπό τουρκική κατοχή. Και το 1699 περιέρχεται 
στην Αυστρία, όπου και παραμένει μέχρι το 1767, δηλαδή για 68 
χρόνια. Από το 1767 και μέχρι το 1777, για δέκα χρόνια μόνο, η 
Κροατία, η Δαλματία (στα δυτικά) και η Σλαβονία (στα ανατολικά) 
αποτελούν τριαδικό βασίλειο με το όνομα Βασίλειο της Ιλλυρίας. 
Πρόκειται για ένα βασίλειο εντελώς της πλάκας. Διότι ο βασιλιάς 
εκτός του ότι δεν είναι ακριβώς βασιλιάς αλλά υποβασιλιάς, είναι και 
Αυστριακός την καταγωγή και εκπροσωπεί «αυτόνομα» στην Κροατία 
το βασιλιά της Αυστρίας.

Το 1809 η Αυστρία υποχρεώνεται να δώσει τη θέση της στη Γαλλία 
του Ναπολέοντα. Ο οποίος, σύμφωνα με τη συνήθειά του να ιδρύει 
συνέχεια νέα βασίλεια, ιδρύει κι εκεί ένα, το της Ιλλυρίας. Όμως, το
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1814 η- Κροατία περιέρχεται ξανά στην Ουγγαρία. Αλλά αυτή τη φορά 
κερδίζει απ’ τους δυνάστες της μια αυτονομία πολύ σημαντική κυρίως 
όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Σιγά σιγά, στενότατες σχέσεις 
φιλίας αναπτύσσονται ανάμεσα στους Κροάτες και τους Ούγγρους, 
κυρίως από τότε που πολεμούν μαζί τους Αυστριακούς. Που θα δη
μιουργήσουν το 1867 εκείνο το πονηρότατο κατασκεύασμα που θα 
ονομαστεί Αυστροουγγαρία. Για να ξεπεραστούν οι γλωσσικές δυσκο
λίες, οι δυο λαοί, οι Ούγγροι και οι Κροάτες, επί επισήμου επιπέδου 
χρησιμοποιούν τη λατινική γλώσσα. Κάτι πολύ σοβαρό πάει να 
δημιουργηθεί στην περιοχή. Κι από το 1814 μέχρι το 1840 δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα ανάμεσα στους δυο λαούς. Ομως, τη χρονιά αυτή οι 
Ούγγροι αποφασίζουν, κοινή γλώσσα του ενωμένου κράτους να είναι η 
ουγγρική. Και η ρήξη επέρχεται, ύστερα από 26 χρόνια αρμονικής 
συμβίωσης υπό την λατινική.

Βέβαια, είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει κοινή για όλους τους Κροάτες 
κροατική γλώσσα. Τα πολλά κροατικά ιδιώματα εμποδίζουν τους Κρο
άτες να ενωθούν. Και τότε οι Κροάτες διανοούμενοι αποφασίζουν να 
φτιάξουν μια ενιαία κροατική γλώσσα στη βάση της σερβικής. Κι έτσι, 
με τρόπο φιλολογικό, θα προκύψει η σερβοκροατική, που με τον καιρό 
θα γίνει σχεδόν καθαρή σέρβική, κι ας λέγεται ακόμα σερβοκροατική η 
κοινή γλώσσα Σέρβων και Κροατών. Η δουλειά που γίνεται στην 
Κροατία σχετικά με την ενιαία γλώσσα, θα οδηγήσει σε ένα εθνικιστι
κό κίνημα που θα ονομαστεί Ιλλυρισμός. Που δεν είναι ούτε κροα- 
τισμός, ας πούμε, ούτε σερβισμός. Αλλά μια απόπειρα δημιουργίας 
κοινής εθνικής συνείδησης για όλους τους λαούς που θα αποτελέσουν 
την κατοπινή Γιουγκοσλαβία. Η οποία θα προέλθει απ’ τον Ιλλυρισμό 
με πρωτοβουλία των Κροατών, που ψάχνουν για εθνική συνείδηση. 
Γιατί με τα σούρτα φέρτα από καταχτητή σε καταχτητή δεν ξέρουν πια 
τι τους γίνεται.

Το 1848 οι Κροάτες τα μπερδεύουν και δεν ξέρουν αν πρέπει να 
βοηθήσουν τους Ούγγρους στην κατά των Αυστριακών καταχτητών 
επανάστασή τους. Πάντως, μετά την καταστολή της ουγγρικής επα
νάστασης η Αυστρία καταχτά την Κροατία και το 1861 την προσαρτά 
στο αυστριακό κράτος, με το πρόσχημα πως οι Κροάτες βοήθησαν τους 
Ούγγρους.

Το 1867 αμέσως μετά την ίδρυση του δυαδικού κράτους της Αυστρο
ουγγαρίας, η Κροατία περιέρχεται στη δικαιοδοσία της Ουγγαρίας, η 
οποία επαναφέρει το παλιό σύστημα της αυτόνομης Κροατίας αλλά 
μόνο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομως, ο κροατικός εθνικισμός 
που άρχισε σαν φιλολογικό κίνημα, φουντώνει. Και το 1883 οι Ούγγροι
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πνίγουν στο αίμα τους Κροάτες εθνικιστές που αγριεύουν και ξεσηκώ
νονται. Η παλιά λατινόγλωσση φιλία ανάμεσα στους Κροάτες και τους 
Ούγγρους εξαφανίζεται διά παντός. Βλέπεις, τώρα οι Ούγγροι μετέχουν 
ως «ισότιμοι» στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, όπου, βέβαια, 
κυριαρχεί η Αυστρία των Αψβούργων.

Το 1905, η κυρίως Κροατία, η Σλαβονία και η Δαλματία αποφασίζουν 
να ιδρύσουν ανεξάρτητο βασίλειο, αλλά εντός των πλαισίων της δυαδι
κής Αυστροουγγαρίας. Και ζητούν να γίνει τριαδική με τη συμμετοχή 
ως ισοτίμου τρίτου μέλους του νέου τριαδικού βασιλείου. Οι Αυστριακοί 
και οι Ούγγροι (της Αυστροουγγαρίας) δε δέχονται το σχέδιο και το 
1912 ουγγρικά στρατεύματα συντρίβουν τους αυτονομιστές Κροάτες και 
επιβάλλουν δικτατορία, πράγμα που έχει σαν συνέπεια να σχηματιστεί 
πληρέστερα η μέχρι τότε πολύ χαλαρή κροατική εθνική συνείδηση, 
μέσα απ’ την αντίσταση κατά των Ούγγρων κατακτητών.

Αμέσως μετά την ήττα της Τουρκίας κατά τους Βαλκανικούς πολέ
μους, η Αυστρία που είναι φίλη της Τουρκίας, απειλεί με κατάληψη τη 
Σερβία, και γίνεται άθελά της η αιτία να συνειδητοποιήσουν καλύτερα 
όλοι οι Νότιοι Σλάβοι πως είναι λαοί περίπου της ίδιας εθνότητας. Και 
οι Κροάτες τάσσονται αμέσως αλληλέγγυοι με τους απειλούμενους από 
τους Αυστριακούς, Σέρβους. Το ίδιο και οι Βόσνιοι. Η εξωτερική 
απειλή, ενώνει πάντα. Η εσωτερική απειλή, χωρίζει πάντα.

Το 1913 ο Ούγγρος τοποτηρητής ανακαλείται από την Κροατία, και 
τα πνεύματα ηρεμούν κάπως. Αλλά στη γειτονική Βοσνία, που τελεί υπό 
αυστριακή κατοχή, γίνεται χαμός. Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το 
Σεράγεβο, Βόσνιοι εθνικιστές δολοφονούν τον διάδοχο της Αυστρο
ουγγαρίας και τη γυναίκα του γεγονός που θα αποτελέσει την αφορμή 
για ν’ αρχίσει ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Στη διάρκεια του οποίου οι 
Κροάτες, όπως και οι Βόσνιοι, παθαίνουν τον παθών τους τον τάραχο 
από τους Αυστριακούς.

Από Κροάτες αυτοεξορίστους στο Λονδίνο και το Παρίσι, δημιουρ- 
γείται το 1914 η Νοτιοσλαβική Επιτροπή, που επεξεργάζεται σχέδιο για 
τη δημιουργία ενιαίου Νοτιοσλαβικού (Γιουγκοσλαβικού) κράτους. Το 
1916 η εν λόγω επιτροπή διακηρύσσει πως οι Αψβούργοι της Αυστρίας 
δεν έχουν δικαιώματα επί της Κροατίας και ότι η Κροατία και η Σερβία 
πρέπει να ενωθούν σε ένα κράτος για να αντιμετωπίσουν τους κοινούς 
εχθρούς.

Στις 20 Ιουλίου 1917 ο Κροάτης Τρούμπιτς, ως πρόεδρος της Νο- 
τιοσλαβικής Επιτροπής, και ο Σέρβος πρωθυπουργός Πόσιτς, ένας 
πολύ μεγάλος πολιτικός, υπογράφουν στην Κέρκυρα όπου συνεδριά
ζουν την περίφημη «δήλωση της Κέρκυρας» διά της οποίας δηλώνεται
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η πρόθεση για τη δημιουργία του τριαδικού βασιλείου των Σέρβων, 
Κροατών και Σλοβένων, που αργότερα θα μετονομαστεί σε Γιουγκοσ- 
λαβία. Κι έτσι, την 23η Νοεμβρίου 1918 το Εθνικό Συμβούλιο των 
Κροατών που εδρεύει στο Ζάγκρεμπ καλεί τον βασιλιά της Σερβίας 
Αλέξανδρο να παραλάβει την Κροατία και να την προσαρτήσει στη 
επικράτειά του. Την 1η Δεκεμβρίου 1918 ο βασιλιάς κηρύσσει την 
ένωση και το τριαδικό κράτος είναι πραγματικότητα.

Το 1921, τρία μόλις χρόνια μετά την ένωση, αρχίζουν οι πρώτες 
προστριβές. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Σέρβους και Κροάτες για τη 
νομή της εξουσίας και τον έλεγχο των υπουργείων δείχνει από τότε πως 
τα πράγματα δεν πρόκειται να εξελιχτούν ομαλά. Ο εμφύλιος έχει 
αρχίσει ήδη το 1922 εξαιτίας της άρνησης της Σερβίας να αποδεχτεί 
για την Κροατία μια κάποια μορφή αυτονομίας, και ο ηγέτης των 
Κροατών Στέφανος Ράδιτς, που πρωτοστατεί στην κίνηση για μια 
σχετική αυτονόμηση της Κροατίας, δολοφονείται μέσα στη βουλή 
του τριαδικού βασιλείου. Η βασιλική δικτατορία που θα ακολουθήσει 
θα ηρεμήσει τα πράγματα διά της βίας.

5. Η ανισόρροπη Γιουγκοσλαβία

Η Γιουγκοσλαβία ήταν ένα μάλλον τεχνητό κράτος, που δημιουργή- 
θηκε με τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το Δεκέμβριο του 1918. 
Τότε λεγόταν Βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων. 
Απ’ το σύνθετο όνομα του νέου κράτους λείπει το Μαυροβούνιο, γιατί 
ήταν δορυφόρος της Σερβίας. Λείπει και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, γιατί 
ήταν δορυφόρος της Κροατίας.

Λείπει όμως και κάτι πιο σημαντικό. Η διευκρίνιση αν το νέο κράτος 
είναι ομοσπονδία κρατών, ή ενιαίο βασίλειο. Είναι και τα δυο. Ενιαίο 
βασίλειο, με επικεφαλής τη Σερβία που προϋπήρχε σαν βασίλειο και 
μάλιστα πολύ παλιό, αλλά και ομοσπονδία γιατί οι περιοχές που το 
αποτελούν διατηρούν ντε φάκτο κάτι απ’ την παλιά τους αυτονομία.

Επειδή οι Σέρβοι εκτός απ’ το βασιλιά δανείζουν στο νέο κράτος και 
το πιο σημαντικό μοιράδι της κοινής ιστορίας των λαών που θα 
αποτελέσουν το νέο κράτος, το σύνταγμα του 1929 επιβάλλει ένα κοινό 
όνομα, αυτό της Νοτιοσλαβίας (Γιουγκοσλαβίας), ώστε να καλύπτονται
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απ’ το καινούργιο όνομα που ανακάλυψαν οι φιλόλογοι μάλλον παρά οι 
λαοί της περιοχής, οι εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής χω
ριστά. Διότι, μπορεί όλοι αυτοί οι λαοί να ανήκουν σε μια μητρική 
εθνότητα, που ονομάζεται νοτιοσλαβική (γιουγκοσλαβική), όμως με 
τους αιώνες η κάθε ομάδα Νότιων Σλάβων ανέπτυξε τα δικά της εθνικά 
χαρακτηριστικά, που μπορεί να μην είναι πάρα πολύ διαφορετικά απ’ 
αυτά των άλλων ομάδων, όμως οι διαφορές φτάνουν και περισσεύουν 
για να προμηθεύουν επιχειρήματα για την αδελφοκτόνο σφαγή.

Όμως, τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν, λιγάκι φιλολογικά, 
και στη δημιουργία ενιαίας γιουγκοσλαβικής συνείδησης. Που ωστόσο 
δε δημιουργήθηκε ποτέ, ή μάλλον μισοδημιουργήθηκε.

Μπορεί το βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων να 
λέγεται απ’ το 1929 και μετά Γιουγκοσλαβία, όμως ο βασιλιάς της 
Γιουγκοσλαβίας, που τότε είναι τρισυπόστατο κράτος, είναι Σέρβος, η 
κυρίαρχη γλώσσα είναι η σέρβικη, ο κυρίαρχος πολιτισμός είναι 
σέρβικος, και η ισχυρότερη λαότητα είναι οι Σέρβοι. Οι άλλες λα- 
ότητες τα ήξεραν αυτά. Όμως προτίμησαν, ας πούμε την υποταγή στους 
από κάθε άποψη στενούς συγγενείς Σέρβους, παρά το διαιωνιζόμενο 
καθεστώς υποταγής στις γειτονικές χώρες. Εξ αρχής, λοιπόν, στο νέο 
κράτος, τόσο με το πρώτο του όνομα (Βασίλειο των Σέρβων, των 
Κροατών των Σλοβένων) όσο και με το δεύτερο (Γιουγκοσλαβία) 
επικρατεί πλήρης σύγχυση.

Που θα μεγαλώσει όταν έρχεται η ώρα να διακανονιστούν τα σύνορα 
με την Ιταλία στην περιοχή της Τεργέστης, που κανείς, ούτε σήμερα, 
δεν θα ήταν σε θέση να πει αν είναι ιταλική ή γιουγκοσλαβική. Τα 
σημερινά σύνορα σ’ αυτή την περιοχή είναι το αποτέλεσμα συνεννοή
σεων που αρχίζουν το 1918 και τελειώνουν το 1924, τόσο ανάμεσα στις 
δυο ενδιαφερόμενες χώρες, την Ιταλία και το νέο ενωμένο τριαδικό 
βασίλειο, όσο και ανάμεσα σ’ αυτές τις δυο χώρες απ’ τη μια και τις 
ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής απ’ την άλλη. 
Όλος ο κόσμος και όχι μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, νοιάζεται για 
τον έλεγχο του «σημείου καμπής» στο οποίο η Δύση ενώνεται με την 
Ανατολή. Το σημερινό ενδιαφέρον των δυτικών γΓ αυτή την περιοχή 
δεν είναι τυχαίο. Η Κροατία και η Βοσνία είναι το σημείο όπου η Δύση 
συναντάει την Ανατολή.

Το γεγονός πως σ’ αυτή τη διαμάχη εμπλέκονται και διανοούμενοι, 
δείχνει πως το πρόβλημα εκτός από γεωπολιτικό είναι και πολιτιστικό. 
Το αμφισβητούμενο Φιούμε δεν καταλαμβάνεται το 1919 από κάποιον 
Ιταλό στρατιωτικό αλλά από τον διάσημο και ταλαντούχο συγγραφέα 
Γκαμπριέλε ντ’ Αννούτσιο. Αυτός είναι ο επικεφαλής των Ιταλών
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εθελοντών που εισβάλλουν στο Φιούμε, σε μια άκρως συγχυσμένη από 
κάθε άποψη περιοχή.

Αλλωστε, είναι η ασάφεια και οι ποικίλες συγχύσεις που κυοφορούν 
το φασισμό, αυτήν ακριβώς την εποχή. Το 1919 που ο πληθωρικός και 
θυελλώδης ντ’ Αννούτσιο εισβάλλει στο Φιούμε απέχει μόλις τρία 
χρόνια απ’ την αναρρίχηση στην εξουσία του Μπενίτο Μουσολίνι το 
1922. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που ένας πράγματι ταλαντούχος 
συγγραφέας και ένας πολιτικός θα γίνουν καλοί φίλοι. Ο Μουσολίνι 
είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πολιτικός που καταλαβαίνει πως οι πολλα
πλές συγχύσεις που προκάλεσε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος δημιουργούν 
πρόσφορο έδαφος για λαϊκίζουσες δικτατορίες, που υπόσχονται γρή
γορη λύση των προβλημάτων στο όνομα του λαού. Οι φασισμοί (ο 
φασισμός έχει πάρα πολλές ποικιλίες και γιαυτό πρέπει να αποφεύγεται 
η χρήση του όρου στον ενικό, λέει ο Ντανιέλ Γκερέν) είναι πράγματι 
λαϊκά πολυσυλλεκτικά κινήματα, όχι κόμματα, και παρέχουν πολιτική 
στέγη σε κάθε είδους δυσαρεστημένους. Το γεγονός πως ο ιταλικός 
φασισμός πρωτοεμφανίζεται στο Μιλάνο και όχι στη Ρώμη, ο γερμα
νικός στο Μόναχο και όχι στο Βερολίνο, ο γιουγκοσλαβικός (το 
κίνημα των Ουστάτσι) στο Ζάγκρεμπ και όχι στο Βελιγράδι, δηλαδή 
σε περιοχές εθνολογικά διφορούμενες, δείχνει καθαρά πως ο φασισμός 
ως κοινωνικό κίνημα νοούμενος, διά του εθνικισμού έρχεται να λύσει 
βίαια προβλήματα που δυσκολεύεται να τα λύσει τόσο η δημοκρατία 
όσο και ο σοσιαλισμός.

Η φασιστική διαφέρει απ’ τη στρατιωτική δικτατορία διότι ο φα
σισμός έχει όντως λαϊκή βάση. Και είναι ανόητο να λέμε συνέχεια πως 
ο λαός εξαπατήθηκε και στήριξε το φασισμό. Το θέμα είναι να 
καταλάβουμε γιατί ο λαός εξαπατάται τόσο εύκολα, όχι πάντως μόνο 
απ’ τους φασίστες. Ο λαός είναι μια δυνατότητα και για το καλύτερο και 
για το χειρότερο, έλεγε ο Μαρξ, και όχι κάτι το εξαγιασμένο καθεαυτό, 
όπως πίστευαν οι Ρώσοι Ναρόντνικοι (Λαϊκιστές), με τους οποίους ο 
Λένιν συγκρούστηκε άγρια.

Πουθενά στην Ευρώπη εκτός απ’ τη Γιουγκοσλαβία των ετών 1918- 
1940 ο λαϊκισμός δεν εμφανίζεται με τόσες πολλές μορφές και σε τόσο 
πολλές ποικιλίες. Ο φασισμός, κίνημα εξ ορισμού λαϊκίστικο, είναι 
πολύ ισχυρός στην Κροατία. Ο κομμουνισμός, που εύκολα μεταπίπτει 
σε λαϊκισμό όταν εκθειάζει άκριτα την υπερταξική μάζα, έχει υπολο
γίσιμη δύναμη στη Σερβία. Και το κλασικό, ας το πούμε έτσι, Αναρχικό 
Κίνημα, που κι αυτό είναι εξ ορισμού λαϊκίστικο αλλά που είναι πολύ 
πιο συμπαθές απ’ όλα τα άλλα διότι είναι αυθόρμητο και ακαθοδήγητο, 
έχει μεγάλη δύναμη παντού στη Γιουγκοσλαβία. Θα μπορούσαμε να
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πούμε πως ο λαϊκισμός ταιριάζει στους Γιουγκοσλάβους. Ίσως γιατί η 
μεσαιωνική χριστιανική αίρεση των βογόμιλων, που κατά την άποψή 
μου συνιστά την ιστορική ρίζα κάθε βαλκανικού λαϊκισμού, ήταν 
ισχυρή σ’ αυτή την περιοχή.

Απ' το 1918 που εμφανίζεται το βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και 
Σλοβένων (που το 1929 μετονομάζεται σε Γιουγκοσλαβία), μέχρι το 
1920 που γίνονται οι πρώτες εκλογές υπό το νέο πολιτειακό καθεστώς, 
τα πράγματα στο νέο κράτος είναι εντελώς χαοτικά. Αλλά δε θα γίνουν 
καλύτερα με τις εκλογές. Πάντως, η κατάσταση αρχίζει να διευκρινί
ζεται. Η Βουλή του 1920 εκτός απ’ τους περί τον βασιλιά κυβερνώντες, 
που κυβερνούν στο όνομα μιας πάση θυσία ενότητας όλων των Νότιων 
Σλάβων (Γιουγκοσλάβων) έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπολί
τευση, αποτελούμενη από τρεις κύριους πολιτικούς σχηματισμούς: Το 
κροατικό Κόμμα των Χωρικών υπό τον Στέφανο Ράδιτς θα μπορούσε να 
θεωρηθεί σοσιαλιστικό, αν δεν ήταν έντονα λαϊκίστικο και φασίζον. Θα 
εμφανιστούν πολλά τέτοια συγχυσμένα κόμματα στα Βαλκάνια μέχρι 
τις μέρες μας. Το τελευταίο νομίζω πως είναι το ΠΑΣΟΚ εδώ σε μας. Η 
επιτυχία του ΠΑΣΟΚ, όπως και του κόμματος του Ράδιτς, θα μπορούσε 
να εξηγηθεί με την επιδέξια ακροβασία των ηγετών τους πάνω απ’ το 
εγγενές σ’ όλα τα Βαλκάνια, κι όχι μόνο σε μας εδώ, λαϊκίζον χάος.

Το δεύτερο ισχυρό κόμμα στη Βουλή του 1920 είναι των λεγόμενων 
κληρικοφρόνων της Κροατίας και της Σλοβενίας. Είναι το κόμμα των 
πλουσίων της Κροατίας και της Σλοβενίας που τους υποστηρίζει ο 
(καθολικός) κλήρος, και που είναι υπέρ μιας πολύ χαλαρής ομοσπον
δίας, γιατί οι πλούσιοι φοβούνται πως, με ένα ισχυρό συγκεντρωτικό 
κράτος, ο πλούτος του Βορρά θα διαρρέει προς τον φτωχό Νότο, 
πράγμα που συνέβη όντως. Κι αυτή είναι πράγματι η πρώτη και βασική 
αιτία της σημερινής σύγκρουσης.

Ομως, η πολύ μεγάλη έκπληξη στη Βουλή του 1920 είναι οι κομμου
νιστές, που καταλαμβάνουν 38 έδρες σε μια εποχή που η Οχτωβριανή 
Επανάσταση έχει ηλικία μόλις τριών ετών.

Στις 12 Μαΐου 1921 ψηφίζεται το νέο σύνταγμα που κανονίζει τα της 
διοίκησης του νέου κράτους. Αλλά, οι Κροάτες και οι Σλοβένοι το 
θεωρούν υπέρ το δέον συγκεντρωτικό και φιλοσερβικό. Ούτε οι κομ
μουνιστές είναι ικανοποιημένοι από την συνταγματική επικύρωση της 
βασιλικής δικτατορίας. Και αποπειρώνται να δολοφονήσουν το βασι
λιά και τον πρωθυπουργό την ώρα που έβγαιναν απ’ την τελετή της 
ορκωμοσίας τους στο νέο σύνταγμα.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Ντράσκοβιτς, αρχηγός του Δημοκρατικού 
Κόμματος, που δεν είναι και τόσο δημοκρατικό, δολοφονείται στη
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Βοσνία από έναν νεαρό κομμουνιστή. Όπως βλέπουμε, οι κομμουνι
στές συμπλέουν με τους δεξιούς Κροάτες, για λόγους άσχετους προς τα 
κροατικά εθνικιστικά αιτήματα. Οι κομμουνιστές ζητούν περισσότερη 
δημοκρατία για όλους και οι Κροάτες περισσότερη αυτονομία για τους 
εαυτούς τους. Οπως και νάναι, τα πράγματα κάθε άλλο παρά ρόδινα 
προμηνύονται για το νέο κράτος, που απόχτησε νέο σύνταγμα, που 
επικυρώνει την επικυριαρχία των Σέρβων πάνω σ’ όλους τους άλλους 
Γ ιουγκοσλάβους.

Το 1923 ξαναγίνονται εκλογές και τα πράγματα οξύνονται ακόμα 
περισσότερο. Ο Κροάτης λαϊκιστής Ράδιτς αρνείται να εμφανιστεί στο 
Κοινοβούλιο που το αγνοεί. (Οι ομοιότητες με κάποιες γνωστές ελλη
νικές καταστάσεις δεν είναι συμπτωματικές, είναι βαλκανικές). Το 1925, 
η κυβέρνηση διαλύει το Κόμμα των Χωρικών του Ράδιτς και τον ίδιο 
τον κλείνει στη φυλακή. Η οξύτητα κλιμακώνεται και κορυφώνεται την 
20ή Ιουνίου 1928, όταν ένας Μαυροβούνιος βουλευτής πυροβολεί μέσα 
στη Βουλή εξ επαφής και τραυματίζει θανάσιμα τον ηγέτη των Κρο
ατών λαϊκιστών και εθνικιστών (αυτά τα δυο παν πάντα μαζί) Στέφανο 
Ράδιτς που έχει βγει στο μεταξύ απ’ τη φυλακή και σκοτώνει επί τόπου 
τον ανεψιό του Παύλο Ράδιτς.
- Στις 6 Ιανουαρίου 1929 ο βασιλιάς αναστέλλει τη λειτουργία του 
συντάγματος. Και την 2α Σεπτεμβρίου 1931 καλεί συμβούλιο του 
στέμματος για να ανακοινώσει πως από την επόμενη θα ισχύει νέο 
σύνταγμα που το έφτιαξε ο βασιλιάς για να διασωθεί, λέει, η ενότητα 
του νέου κράτους. Το οποίο κάθεται πάνω σ’ ένα παλούκι, όπως και ο 
βασιλιάς. Που δεν θα μακροημερεύσει.

Το νέο σύνταγμα δεν επικυρώνει μόνο τη βασιλική δικτατορία, αλλά 
απαγορεύει ακόμα και τη δημιουργία αθλητικών σωματείων που θα 
έχουν στο όνομά τους έναν τοπικό προσδιορισμό, ας πούμε Αθλητικός 
Όμιλος της Κροατίας, ή ομάδα βόλεϊ του Βελιγραδιού. Ο βασιλιάς 
προσπαθεί να επιβάλει την ενότητα των Νότιων Σλάβων με τη βία. Και, 
βέβαια, αποτυγχάνει.

Την 9η Οκτωβρίου 1934 ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α' δολοφονείται στη 
Μασσαλία, μαζί με τον Γάλλο υπουργό εξωτερικών Μπαρτού, στη 
διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία. Δολοφόνος, ο σκοπια
νός αναρχικός Βλάντα Κρνοζέμσκι. Τον ανήλικο διάδοχο Πέτρο Β', 
αντικαθιστά ως αντιβασιλέας ο ξάδερφος του δολοφονηθέντος, πρίγκι
πας Παύλος, που μένει στην αντιβασιλεία μέχρι το 1941, δηλαδή μέχρι 
την κατάχτηση της Γιουγκοσλαβίας απ’ τους Γερμανούς.

Το 1939 ο μετριοπαθής Παύλος παραχωρεί μια ενδιαφέρουσα μορφή 
αυτονομίας στην Κροατία, και τα πράγματα αρχίζουν να ισορροπούν.
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Μέχρις ότου να τα ξανακάνει ανισόρροπα ο πόλεμος που έρχεται και 
που μπερδεύει τελείως τους Γιουγκοσλάβους. Που δεν ξέρουν με ποιον 
να παν. Μ’ όποιον κι αν παν θα είναι και χαμένοι και κερδισμένοι 
ταυτόχρονα. Τα συμφέροντά τους είναι μοιρασμένα στα δυο στρατόπε
δα των αντιμαχομένων. Στην αρχή του πολέμου, η Γιουγκοσλαβία 
δηλώνει ουδέτερη. Αλλά ο Χίτλερ, με την απειλή της άμεσης κατάλη
ψης, την υποχρεώνει να υπογράψει την 25η Μαρτίου 1941 στη Βιέννη 
την τριμερή συνθήκη Γερμανίας, Ιταλίας, Γιουγκοσλαβίας. Όμως, λίγες 
μέρες μετά, μια λαϊκοστρατιωτική εξέγερση στο Βελιγράδι υπό τον 
στρατηγό Ντούσαν Σίμοβιτς ανατρέπει και την αντιβασιλεία και την 
κυβέρνηση. Η απάντηση της Γερμανίας είναι άμεση: εισβολή και 
υποταγή της Γιουγκοσλαβίας μέσα σε δέκα μέρες.

Οι Γερμανοί καταχτητές ανακηρύσσουν την Κροατία ανεξάρτητο 
κράτος υπό τον Αντε Πάλεβιτς, τον άνθρωπό τους. Που αρχίζει να 
σφάζει μεθοδικά και συστηματικά τους Σέρβους που ζουν στην Κρο
ατία. Η μνήμη παραμένει ζωντανή και καθοδηγεί τις σημερινές σφαγές.

Ταυτόχρονα, σ’ ολόκληρη τη Γιουγκοσλαβία, οργανώνεται ένα διπλό 
αντάρτικο. Το ένα, υπό τον συνταγματάρχη Ντράτζα Μιχαήλοβιτς, 
υποστηρίζεται από την εξόριστη στο Λονδίνο βασιλική γιουγκοσλα
βική κυβέρνηση, και το άλλο υπό τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης 
(Λίγκας) Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών, τον Κροάτη Γιόζιπ Μπροζ, 
που θα γίνει θρύλος με το ψευδώνυμο Τίτο. Για ένα διάστημα ο Τίτο 
συνεργάζεται με τον Γιουγκοσλάβο Ζέρβα, τον Μιχαήλοβιτς, αλλά σε 
λίγο δίνει στους συμμάχους να καταλάβουν πως δεν έχουν να περιμέ
νουν τίποτα απ’ τον Μιχαήλοβιτς κι έτσι τον εγκαταλείπουν στην κακή 
του μοίρα, για να κυριαρχήσει απολύτως ο Τίτο με τη διπλή πλέον 
ευλογία και των Αγγλογαλλοαμερικανών και των Ρώσων.

Ο Τίτο δεν είναι μόνο ο ηγέτης των Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών, 
αλλά και μια μεγάλη διεθνής στρατιωτικοπολιτική προσωπικότητα. 
Και ο αδιαμφισβήτητος άρχων ολόκληρης της Γιουγκοσλαβίας. Αυτός 
ο Κροάτης φαίνεται να πετυχαίνει εκεί που απέτυχαν όλοι: Να ενώσει 
τους Γιουγκοσλάβους. Αλλά αυτό που προκαλεί την ενότητα είναι η 
χαρισματική του προσωπικότητα, ου μην αλλά και η αυταρχικότητά 
του, και όχι οι κοινωνικές συνθήκες. Αυτό, άλλωστε, φαίνεται καθαρά 
από τον αγώνα κατά του Τίτο και των κομμουνιστών που συνεχίζει να 
διεξάγει ο Σέρβος Μιχαήλοβιτς, αλλά στη Βοσνία μόνο. Μέχρι που 
συλλαμβάνεται τον Μάρτιο του 1946 και εκτελείται τον Ιούλιο της ίδιας 
χρονιάς. Έκτοτε τα πράγματα θα ηρεμήσουν μέχρι που πεθαίνει ο Τίτο 
το 1980 για ν’ αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση μιας 
χώρας, που ποτέ δεν ήξερε αν τη συμφέρει ή δεν τη συμφέρει η ενότητα.
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5. ΤΑ ΤΟΥ ΡΚΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο Ι Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΕΣ

1. Οι Τούρκοι στα Βαλκάνια

Από τότε που εμφανίζονται τα βαλκανικά κράτη, το ένα αρχίζει να 
κυνηγάει τ’ άλλο. Η γεωγραφική διαμόρφωση της περιοχής προσφέρε- 
ται για ένα ενιαίο βαλκανικό κράτος, όμως οι πολλές εθνότητες που 
συνωθούνται εκεί καθιστούν το εγχείρημα πολύ δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο.

Κάι πάνω που τα πράγματα, μέσα απ’ τις συνεχείς προστριβές, 
φαίνονται να ισορροπούν κάπως στις αρχές του 14ου αιώνα, νάσου οι 
Τούρκοι να πηδούν στη μεριά της Ευρώπης το 1356 με την κατάληψη 
της χερσονήσου της Καλλιπόλεως. Απέχουμε 97 χρόνια απ’ την άλωση 
της Κωνσταντινούπολης, αλλά η τύχη της έχει ήδη προδιαγραφεί μ’ 
αυτή την περικύκλωση.

Πέντε χρόνια μετά, το 1361, ο σουλτάνος Μουράτ μεταφέρει την 
πρωτεύουσά του απ’ την Προύσα στην Αδριανούπολη. Δεδομένου ότι 
μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας επί ευρωπαϊκού εδάφους οι Τούρκοι 
γίνονται κι αυτοί Βαλκάνιοι, αρχίζουν να προελαύνουν στα Βαλκάνια, 
αφήνοντας τη δύσκολη Κωνσταντινούπολη γι’ αργότερα. Και το 1389, 
μόλις 64 χρόνια πριν απ’ την άλωση της Πόλης, η τύχη των Βαλκανίων 
κρίνεται στη μεγάλη και ιστορική μάχη του Κοσσυφοπεδίου όπου οι 
Σέρβοι και οι σύμμαχοί τους συντρίβονται κυριολεκτικά απ’ τους 
Τούρκους.

Λίγο αργότερα, το 1393, εκτός απ’ το σέρβικο, εξαφανίζεται απ’ το 
χάρτη της εποχής και το βουλγάρικο κράτος εκεί παραδίπλα. Την ίδια 
χρονιά (1393) οι Τούρκοι καταχτούν και τη Βλαχία. Σειρά έχει το 
Δεσποτάτο της Ηπείρου που περνάει στους Τούρκους το 1449, τέσσερα 
χρόνια πριν απ’ την άλωση της Πόλης. Το Δουκάτο της Αθήνας θα το 
αφήσουν για μετά την άλωση, και θα το καταλάβουν το 1456. Για μετά 
την άλωση θα αφήσουν επίσης τη Βοσνία, στην οποία θα εισβάλουν το
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1463, αλλά θα ολοκληρώσουν την κατάκτηση το 1526, ύστερα από μια 
λυσσώδη αντίσταση των Βόσνιων που κρατάει 63 χρόνια. Σημειώστε 
πως οι Βόσνιοι δεν είναι ακόμα μουσουλμάνοι, είναι χριστιανοί, και 
μάλιστα τόσο φανατικοί, όσο επιβάλλει ο βογομιλισμός απ’ τον οποίο 
έλκει την καταγωγή του ο βοσνιακός χριστιανισμός. (Για τον βογομι- 
λισμό, παρακάτω).

Με επιτυχία επίσης αντιστέκεται στους Τούρκους καταχτητές, εκεί 
δίπλα στην Αλβανία, και ο Γεώργιος Καστριώτης, γνωστός περισσό
τερο σαν Σκεντέρμπεης, Έλληνας απ’ τη μεριά του πατέρα του, Σέρβος 
απ’ τη μεριά της μητέρας του και ωστόσο υπ’ αριθμόν ένα εθνικός 
ήρωας των Αλβανών. Αλλά υποκύπτει τελικά το 1466 με την πτώση της 
Κρόγια, ενός φυσικού οχυρού που μοιάζει απόρθητο.

Με την υποταγή και της κεντρικής Αλβανίας, οι Τούρκοι προελαύ
νουν ανενόχλητοι πλέον μέχρι την Αδριατική και εκτοπίζουν από κει 
τους Ενετούς, τα φρούρια των οποίων καταλαμβάνουν το ένα μετά το 
άλλο μέχρι που να πέσει και η Σκόδρα στη βόρεια Αλβανία το 1478. 
Μόνο το Μαυροβούνιο βορειότερα και οι ιταλικές πόλεις που βρίσκο
νται στα παράλιά του ξεφεύγουν την υποδούλωση στους Τούρκους. 
Προφυλάσσονται απ’ τον τεράστιο ορεινό όγκο που απομονώνει αυτή 
την περιοχή απ’ τη Σερβία.

Το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων θα υποταχτεί στους Τούρκους 
πριν απ’ την άλωση της Πόλης. Που μόνο η εκπληχτική φυσική και 
τεχνητή οχύρωσή της την προφυλάσσει προς το παρόν από τους 
Τούρκους, που μοιάζουν αποφασισμένοι να γίνουν ευρωπαιοκράτορες 
όπως δείχνουν τα πράγματα τότε που φτάνουν μέχρι τη Βιέννη, όπου και 
ανακόπτεται η διείσδυσή τους στην Ευρώπη.

Τούτη η κατάσταση κρατάει από τα μέσα του 14ου μέχρι την αρχή 
του 18ου αιώνα, τότε που εμφανίζονται τα ημιανεξάρτητα πασαλίκια 
στα Σκόδρα της βόρειας Αλβανίας υπό τον Μπουσάτ πασά, στα 
Γιάννενα της Ηπείρου υπό την Αλή πασά, και στο Βιδίνιο στη βορειο
δυτική Βουλγαρία υπό τον Πασβάνογλου. Είναι τα πρώτα συμπτώματα 
παρακμής και διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι οι 
πρώτες ενδείξεις πως ούτε η κοινή θρησκεία δεν θα μπορέσει να 
διατηρήσει τη συνοχή ακόμα και στις περιοχές των Βαλκανίων που 
προσχώρησαν στο μουσουλμανισμό.

Ολες αυτές οι περιοχές ήταν χριστιανικές από πολλούς αιώνες. Και 
δεν τις εκμουσουλμάνισαν βίαια οι Τούρκοι καταχτητές. Το Κοράνι 
απαγορεύει τον προσηλυτισμό στο μουσουλμανισμό απ’ τις άλλες δυο 
συγγενικές μονοθεϊστικές θρησκείες, τον ιουδαϊσμό και τον χριστια
νισμό. Οσοι προσχωρούν στο μουσουλμανισμό το κάνουν είτε γιατί τον
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βρίσκουν απλούστερο, είτε διότι τους έρχεται βολικότερος, προκειμέ- 
νου να συνεργάζονται ανετότερα με τους Τούρκους.

Όμως, κι όσοι παραμένουν χριστιανοί δεν έχουν πολλούς ενδοια
σμούς να συνεργάζονται με τους Τούρκους. Απόδειξη οι χριστιανοί 
κοτζαμπάσηδες (koca-basi στα τούρκικα) που σημαίνει προύχοντες, 
προεστοί. Αλλά και οι Έλληνες Φαναριώτες της Κωνσταντινούπολης, 
που υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους Τούρκους στη Μολδοβλα
χία σαν τοποτηρητές τους. Όπως κάθε αυτοκρατορικό διοικητικό 
σύστημα, όπως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι και η Οθωμανική 
δεν θα ήταν δυνατό να στηρίξει τον τεράστιο διοικητικό μηχανισμό 
της σε μια μόνο εθνότητα. Αξιοποίησε τον καθένα που ήταν πρόθυμος 
να συνεργαστεί. Και πρόθυμοι να συνεργαστούν και με το διάολο 
προκειμένου να μη χάσουν τα προνόμιά τους αυτόν τον καιρό είναι 
κυρίως οι επιτηρούμενοι απ’ τους Τούρκους ντόπιοι φεουδάρχες, οι 
κοτζαμπάσηδες. Όσο για την αστική τάξη, αυτή ακόμα εκκολάπτεται 
στις αρχές του 17ου αιώνα στα Βαλκάνια και θα μπει αποφασιστικά στο 
προσκήνιο της ιστορίας στα τέλη του 17ου αιώνα και κυρίως στις αρχές 
του 18ου. Η Ελληνική Φιλική Εταιρεία συγκροτείται από αστούς της 
διασποράς, και ξεπηδάει μέσα απ’ το άκρως προοδευτικό ακόμα τότε 
μασονικό κίνημα. (Οι βασικοί ηγέτες της Φιλικής Εταιρείας είναι 
τέκτονες).

Η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αρχίζει στις 
αρχές του 18ου αιώνα ανακόπτεται προσωρινά χάρις στους Αγγλους 
και τους Γάλλους που σώζουν τους Τούρκους απ’ τα νύχια της ρώσικης 
αρκούδας κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο του 1854-1856. Όμως, τον Κρι
μαϊκό, θα τον διαδεχτεί ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878. 
Επιτέλους η Ρωσική νικάει την αιώνια αντίπαλό της, την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, που τότε ακριβώς καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να 
συνέλθει ποτέ πια.

Με τη συνθήκη του Βερολίνου στις 13 Ιουλίου 1878 η Βουλγαρία 
κηρύσσεται αυτόνομη ηγεμονία υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου 
και η Ανατολική Ρωμυλία γίνεται αυτόνομη επαρχία, κι αυτή υπό την 
επικυριαρχία του σουλτάνου. Μ’ άλλα λόγια, αυτές οι δυο περιοχές, 
που λίγο αργότερα θα συναποτελέσουν το σημερινό βουλγάρικο κρά
τος, γίνονται ημιαυτόνομες. Με την ίδια συνθήκη του Βερολίνου του 
1878, που ουσιαστικά είναι η ληξιαρχική πράξη θανάτου της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, η Ρουμανία και η Σερβία κηρύσσονται ανεξάρ
τητα κράτη, 48 χρόνια μετά την Ελλάδα, ενώ το πάντα ανεξάρτητο σ’ 
όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής των Βαλκανίων, Μαυροβούνιο, 
μεγαλώνει κι άλλο.
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Πάντα κατά την ίδια σημαδιακή συνθήκη του 1878, η Θεσσαλία και 
μέρος της Ηπείρου δίνονται στην Ελλάδα, η Δοβρουτσά στη Ρουμανία, 
η Βεσσαραβία στη Ρωσία, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραδίδεται προς 
«φύλαξιν» στην Αυστροουγγαρία. Τούτη η διοικητική κηδεμονία λέ
γεται «εντολή» και το έδαφος που βρίσκεται υπό ξένην κηδεμονία 
λέγεται προτεκτοράτο -  προστατευόμενο, κατά μετάφρασιν.

Το 1885, δηλαδή 7 χρόνια μετά τη συνθήκη του Βερολίνου, η Βουλ
γαρία, αν και ημιαυτόνομη προς το παρόν, καταλαμβάνει την Ανατο
λική Ρωμυλία, που κι αυτή ήταν ημιαυτόνομη περιοχή, και προκαλεί 
την οργή τόσο της Ελλάδας, όσο και της Σερβίας. Διότι διαταράσσεται 
η ανισόρροπη ισορροπία στα πάντα ανισόρροπα Βαλκάνια, που πάντα 
κάθονται πάνω σ’ ένα παλούκι. Οι Βούλγαροι αρχίζουν να μεγαλώνουν 
πριν καν απαλλαγούν εντελώς απ’ τους Τούρκους. Οι μεγάλες δυνάμεις 
της εποχής που κανονίζουν τα πράγματα στο Βερολίνο δεν εκχωρούν 
πλήρη ανεξαρτησία στη Βουλγαρία διότι ξέρουν πως είναι η πιο 
αποφασιστική και η πιο μαχητική χώρα των Βαλκανίων και φοβούνται 
μην τα κάνει όλα άνω κάτω, σε βάρος και της Ελλάδας, και της Σερβίας, 
και της Τουρκίας.

Και για την Τουρκία επίσης μεριμνούν οι μεγάλοι στο συνέδριο του 
Βερολίνου. Είπαμε να θάψουμε την ψόφια Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
όχι όμως και να της πάρουμε την Ανατολική Θράκη, που την κατέχει 
από την πριν απ’ την άλωση της Κωνσταντινούπολης εποχή. Οι 
Έλληνες σταμάτησαν να έχουν αξιώσεις στην Ανατολική Θράκη από 
τότε που σταμάτησαν να έχουν αξιώσεις και στην Κωνσταντινούπολη. 
Αυτά τα δυο, Ανατολική Θράκη και Κωνσταντινούπολη, παν πακέτο 
δεμένο με τον σπάγκο της Μεγάλης Ιδέας, που έχει σχέση μάλλον με τη 
μεγάλη ιδέα που έχουμε εμείς οι Έλληνες για τον εαυτό μας, παρά με τις 
ιδέες που παράγονται σε νορμάλ εγκεφάλους.

Στον σερβοβουλγαρικό πόλεμο που ακολουθεί την προσάρτηση της 
Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία, οι Σέρβοι ηττώνται κατά κράτος. 
Κατά κράτος ηττώνται και οι Έλληνες απ’ τους Τούρκους σε κείνον τον 
οικτρό πόλεμο του 1897. Είναι η εποχή των μεγάλων κραδασμών που 
προκαλεί η ήττα των Τούρκων απ’ τους Ρώσους στον Ρωσοτουρκικό 
πόλεμο του 1877-78, έναν πολύ κρίσιμο πόλεμο για τη διαμόρφωση των 
συνόρων των κρατών της Βαλκανικής.

Το 1908 η Βουλγαρία από ημιανεξάρτητο κράτος υπό την επικυριαρ
χία του σουλτάνου γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο. Το 1908 επίσης είναι η 
χρονιά που το κίνημα των Νεοτούρκων επιβάλλει το σύνταγμα στον 
σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ Β' που σε λίγο θα εκθρονιστεί για να εμφα
νιστεί η σημερινή Τουρκική Δημοκρατία το 1924 υπό τον Μουσταφά
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Κεμάλ, τον επιλεγόμενο Ατατούρκ, ήτοι πατέρα των Τούρκων.
Την ίδια σημαδιακή χρονιά 1908, που η Βουλγαρία αποχτά βασιλιά 

και η Τουρκία σύνταγμα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προσαρτάται κανονι
κότατα στην Αυστροουγγαρία και γίνεται επαρχία της από προτεκτο
ράτο που ήταν απ’ το 1878. Σημειώστε πως δεν είναι η πρώτη φορά που 
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ζει υπό γερμανική (αυστριακή στην παρούσα 
φάση) και ουγγρική κατοχή. Πριν την κατάχτηση από τους Τούρκους, 
ύστερα από μια λυσσώδη αντίσταση των Βόσνιων που κρατάει 63 
ολόκληρα χρόνια, οι Γερμανοί, που κατέχουν την περιοχή πριν απ’ 
τους Τούρκους, κόβουν το 1440 ένα μέρος της, το νότιο, και το κάνουν 
δώρο σε κάποιον δικό τους δούκα, herzog γερμανιστί. Συνεπώς, Ερζε
γοβίνη (Χερτζογκοβίνη) σημαίνει δουκάτο στα γερμανικά. Και επειδή 
το δουκάτο έζησε κάπου έναν αιώνα μέχρι να το καταπιούν οι Τούρκοι 
η περιοχή άρχισε να νιώθει κάπως διαφορετικά απ’ την υπόλοιπη 
Βοσνία στην οποία λογικά και εθνολογικά ανήκει. Κι έτσι το γερμα
νικό παρατσούκλι δουκάτο (herzog) έμεινε ως Ερζεγοβίνη και επί 
τουρκοκρατίας και επί Τίτο, για να διαιωνίζει και ονοματολογικά το 
πλήρες κομφούζιο που επικρατεί πάντα σ ’ αυτή την πιο ασταθή περιοχή 
των Βαλκανίων, που είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μια χώρα μπαλάκι του 
πινγκ πονγκ στα χέρια των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά και των λιγότερο 
μεγάλων, όπως η Σερβία. Όπως και νάναι, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η 
σχετικά πιο προοδευτική μουσουλμανική χώρα απ’ όλες τις μουσουλ
μανικές χώρες της οικουμένης. Και τούτο εξαιτίας των μακραίωνων 
σχέσεών της με τη Δύση, πράγμα που εξηγεί και το σημερινό ενδιαφέ
ρον της Δύσης γι’ αυτήν.

Έγινε χαμός το 1908 με την προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
στην Αυστροουγγαρία. Η Σερβία, που θεωρεί δική της την περιοχή, 
καταφεύγει στην παμπάλαιη φίλη και σύμμαχο Ρωσία και ζητάει την 
επέμβασή της. Η Ρωσία όμως τα κάνει πλακάκια με τους Γερμανούς. 
Δεν την ενδιαφέρει η Βοσνία, την ενδιαφέρει μόνο η Σερβία σ’ 
ολόκληρα τα Βαλκάνια. Διότι οι Σέρβοι είναι οι πιο «γνήσιοι» Σλάβοι 
της Βαλκανικής.

Η μεγάλη πλάκα όμως γίνεται με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, στην 
οποία «δικαιωματικά» ανήκει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όχι μόνο λόγω 
θρησκείας αλλά κυρίως διότι το 1908 που η περιοχή δόθηκε στην 
Αυστροουγγαρία για προστασία, δόθηκε ως τουρκικό έδαφος από 
πολλούς διεκδικούμενο, φυσικά και από την Τουρκία στην οποία 
ανήκε από τότε που την κατάχτησε το 1526, τελευταία απ’ όλες τις 
βαλκανικές χώρες. Όμως η Τουρκία την 26η Φεβρουάριου 1909 με το 
πρωτόκολλο της Κωνσταντινουπόλεως πουλάει κανονικότατα τη Βοσ
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νία-Ερζεγοβίνη στους Αυστροούγγρους έναντι δυόμισι εκατομμυρίων 
χρυσών λιρών. Το μυστικό θα μαθευτεί αργότερα και θα γίνει το έλα να 
δεις, που λέμε. Οι Βόσνιοι συνειδητοποιούν τότε πως ο μόνος τρόπος να 
σταματήσει να τραβάει τη χώρα τους ο ένας από δω και ο άλλος από κει, 
είναι η ένταξη στο ενιαίο κράτος που θα ονομαστεί Γιουγκοσλαβία. Κι 
έτσι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θα πρωταγωνιστήσει, όπως και η Κροατία, 
στη δημιουργία της Γιουγκοσλαβίας. Για να διαπιστώσει σε λίγο, όπως 
και η Κροατία, πως η μεγάλη αδερφή, η Σερβία, αν και όλοι την 
αναγνωρίζουν σαν μεγάλη αδερφή, στην πραγματικότητα φέρεται σαν 
κηδεμόνας.

Οπως καταλάβατε ήδη, η Κροατία και η Σλοβενία δεν παίζουν 
βασικό πολιτιστικό ρόλο στην ιστορία των λαών της Βαλκανικής, αν 
και ανήκουν στα Βαλκάνια. Αυτές οι δυο περιοχές δε θα γνωρίσουν 
σοβαρή τουρκική κατοχή, που θα δώσει την «πατίνα» σ’ όλους τους 
λαούς των Βαλκανίων. Και για τη Γουγκοσλαβία, η Κροατία και η 
Σλοβενία θα είναι περίπου ό,τι και τα Επτάνησα για την Ελλάδα. Ένα 
παράθυρο στη Δύση. Και ως εκ τούτου, όπως και τα Επτάνησα σε μας, η 
πιο πολιτισμένη και αναπτυγμένη περιοχή της κατοπινής Γιουγκοσλα- 
βίας.

2. Οι βογόμιλοι

Οι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων δεν είναι Τούρκοι. Κατά πάσα 
πιθανότητα δεν είναι Τούρκοι την καταγωγή ούτε οι μουσουλμάνοι 
της Θράκης. Αν δεν πάρουμε υπ’ όψιν τις επιμειξίες που ευκολύνονται 
απ’ την κοινή θρησκεία και αν συνεπώς δεν αντιμετωπίσουμε και την 
εθνότητα των Τούρκων αιματολογικά, κατά τη φρικώδη συνήθειά μας, 
τότε είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε με πολιτιστικά κριτήρια 
τις λαότητες, που ζώντας στα Βαλκάνια αιώνες ανάμεσα σε χριστιανούς, 
παραμένουν ωστόσο μουσουλμάνοι, όχι γιατί είναι Τούρκοι, αλλά διότι 
κάποτε προσχώρησαν απ’ το χριστιανισμό στο μουσουλμανισμό, που 
είναι θρησκεία πολύ μεταγενέστερη. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
άλλωστε πως πολλοί Τούρκοι υπήρξαν χριστιανοί για ένα μεγάλο 
διάστημα πριν δανειστούν απ’ τους Αραβες γείτονες μια απλούστερη 
και σαφέστερη κατά το δόγμα θρησκεία, που μοιάζει πολύ, στις βασικές
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ηθικές και μεταφυσικές της αρχές, με τη μητρική χριστιανική θρησκεία.
Το πήδημα, συνεπώς, απ’ τη μια θρησκεία στην άλλη είναι πάρα πολύ 

εύκολο. Και δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός πως ένας 
μαρξιστής φιλόσοφος σαν τον Ροζέ Γκαροντύ κατέληξε μουσουλμά
νος. Ούτε που ο μεγάλος χορογράφος Μωρίς Μπεζάρ έγινε μουσουλμά
νος. Ο μεξικάνικης καταγωγής διάσημος ηθοποιός του Χόλλυγουντ και 
δεδηλωμένα φιλέλλην Άντονυ Κουήν προσχώρησε κι αυτός στο μου
σουλμανισμό διότι, λέει, δυσκολευόταν να καταλάβει την έννοια του 
τρισυπόστατου Θεού. Και δε νομίζω πως είναι λίγοι οι χριστιανοί που 
αντιμετωπίζουν την ίδια με τον Κουήν δυσκολία.

Αν διαχωρίσουμε τον μουσουλμανισμό (μωαμεθανισμό) απ’ τον 
ισλαμισμό, που είναι κάτι διαφορετικό, τότε δε δυσκολευόμαστε να 
καταλάβουμε γιατί ο μουσουλμανισμός τείνει να γίνει μόδα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου, όπως λεν οι ειδικοί, αν συνεχιστεί ο 
εκμουσουλμανισμός με τον σημερινό ρυθμό, οι ΗΠΑ θα είναι σε δυο 
αιώνες ένα μουσουλμανικό μεν, αλλά όχι και ισλαμικό κράτος. Ο 
δυτικός πολιτισμός είναι το τέλειο φράγμα στο καταστροφικό ισλάμ, 
όχι όμως και στον μουσουλμανισμό. Το ισλάμ είναι τρόπος οργάνωσης 
μιας κοινωνίας, στηριγμένης στο Κοράνι, που στις ισλαμικές χώρες 
αντικαθιστά το Σύνταγμα. Πρόκειται σαφώς για έναν αναχρονισμό, που 
μπαίνει τροχοπέδη στην παραπέρα ανάπτυξη των ισλαμικών λαών. Οι 
σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι δυνατό να κυβερνηθούν με νόμους 
στηριγμένους σε ένα κείμενο του 6ου αιώνα, όσο προοδευτικό κι αν 
ήταν για την εποχή του. Αν και ήταν αυτός ακριβώς ο πρωτόγονος 
«σοσιαλισμός» του Κορανίου, που έκανε έναν σοβαρό άνθρωπο σαν τον 
Γκαροντύ να γίνει μουσουλμάνος.

Όμως, πρωτόγονος σοσιαλισμός, και μάλιστα πολύ υψηλότερης 
ποιότητας απ’ αυτόν του μουσουλμανισμού, υπάρχει και στα πατερικά 
κείμενα του 4ου αιώνα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μπορούσε και 
σήμερα να «σταθεί» σαν ένας «καθαρός» σοσιαλιστής. Είναι αυτός, 
άλλωστε, που έκανε τα περισσότερα για να αναδείξει τον κοινωνικό 
χαρακτήρα μιας θρησκείας που απευθυνόταν στους καταπιεσμένους και 
όχι στους άρχοντες, όπως θα συμβεί από τότε που ο χριστιανισμός θα 
γίνει επίσημη θρησκεία του Βυζαντίου και θα μπει στην υπηρεσία της 
καταπίεσης. Το χριστιανικό ιερατείο αλλά όχι οι ταπεινοί εφημέριοι, 
έχουν γίνει προ πολλού υπηρέτες των κοσμικών αρχόντων που τους 
βοηθούν να απομυζούν ευκολότερα το λαό. Ο χριστιανισμός, από 
όργανο απελευθέρωσης των σκλάβων που είναι στο ξεκίνημά του, 
γίνεται τρόπος υποδούλωσης έτσι που απεκδύεται σταδιακά τον εγγενή 
σοσιαλιστικό του χαρακτήρα.
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Αντίθετα, ο μουσουλμανισμός, κατά τον Γκαροντύ τουλάχιστον, 
διαφυλάγει ακόμα τον αρχικό σοσιαλιστικό του χαρακτήρα. Αλλω
στε, το Κοράνι είναι τόσο ασαφές κείμενο, που επιδέχεται άπειρες 
ερμηνείες, ανάλογα με τον προσανατολισμό της κοσμικής εξουσίας που 
το χρησιμοποιεί για να κάνει τη δουλειά της. Αλλιώς το χρησιμοποιούν 
οι σκοταδιστές σεΐχηδες της Αραβικής Χερσονήσου, αλλιώς ο Καντά- 
φι, που στο Κοράνι στηρίζει μεταξύ άλλων και τη στράτευση των 
γυναικών καθώς και τη δημιουργία Στρατιωτικής Ακαδημίας για μου- 
σουλμάνες, αλλιώς οι Μαύροι Πάνθηρες στις ΗΠΑ. Και, βέβαια, 
αλλιώς το χρησιμοποιούσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο πρώτος πολιτικός 
ηγέτης που είχε την εκπληχτική ιδέα να διαχωρίσει το κοινωνικοοργα- 
νωτικό σύστημα που λέγεται ισλάμ, από τη θρησκεία που λέγεται 
μουσουλμανισμός, πράγμα που είναι απ’ τα πιο μεγάλα κατορθώματα 
στην ιστορία των μουσουλμανικών λαών.

Τον 10ο αιώνα που εμφανίζεται η τρομερή χριστιανική αίρεση των 
βογόμιλων, ο μουσουλμανισμός έχει ήδη ηλικία τριών αιώνων, και 
αποτελεί μια εναλλακτική λύση για όσους απ’ τους χριστιανούς δεν 
δέχονται την πλήρη υποταγή της θρησκείας τους στους καταπιεστές 
κοσμικούς άρχοντες. Όλοι θυμούνται το πάντα ζωντανό κήρυγμα του 
Ιωάννη του Χρυσόστομου, και όσοι δεν περιπλέκονται με υλικά συμφέ
ροντα άσχετα με τον αρχικό χριστιανισμό των φτωχών προσχωρούν σε 
ένα πλήθος χριστιανικών αιρέσεων, που όσο αυξάνεται η καταπίεση 
της διαρχικής βυζαντινής εξουσίας, τόσο πολλαπλασιάζονται. Ο κίνδυ
νος να καταρρεύσει το Βυζάντιο απ’ τα μέσα, εξαιτίας της έλλειψης 
κοινωνικής συνοχής που προκαλεί η «αναρχική» πολυδιάσπαση της 
συνεκτικής πίστης, τον 10ο αιώνα κυρίως, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ο 
Μεγάλος Κωνσταντίνος, που έγινε κατά λάθος Αγιος, δεν έκανε τον 
χριστιανισμό επίσημη θρησκεία της ενιαίας ακόμα τότε Αυτοκρατο
ρίας, που χωριζόταν σε Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή, γιατί ανακά
λυψε τη μεταφυσική του αλήθεια, αλλά διότι η πολιτική του μεγαλοφυ- 
ία του επέτρεψε να καταλάβει πως η διαλυμένη κοινωνία της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, θα μπορούσε να ξαναβρεί τη συνοχή της διά της νέας 
ενοποιητικής (καθολικής, δηλαδή παγκόσμιας) θρησκείας.

Και τώρα έρχονται οι αιρέσεις να τα κάνουν όλα ρημαδιό από 
εξουσιαστικής απόψεως. Οι ταπεινοί χριστιανοί, με τη βοήθεια και 
του μουσουλμανισμού που είναι απλός και κατανοητός απ’ τους πάντες, 
ξαναανακαλύπτουν τον χριστιανικό πρωτόγονο «σοσιαλισμό» των 
πρώτων τεσσάρων χριστιανικών αιώνων, τότε που η ενορία δεν ήταν 
παρά ένα κοινόβιο, και οι διάκονοι διακονούσαν (υπηρετούσαν) πράγ
ματι το «ποίμνιο», δηλαδή την κοινοβιακή χριστιανική κοινότητα.
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Όλα με τον βογομιλισμό αρχίζουν στην ελληνικότατη Φιλιππούπολη 
της νότιας Βουλγαρίας τον 10ο αιώνα. Εκεί ο αυτοκράτωρ Κωνσταντί
νος Ε' μεταφέρει τον 8ο αιώνα απ’ τη Μικρά Ασία πλήθη ρέμπελων 
χριστιανών που προκαλούσαν ταραχές κοντά στην πρωτεύουσα, αλλά 
και μέσα στην πρωτεύουσα. Πάντα οι αυτοκράτορές μετακινούσαν 
πληθυσμούς εντός των ορίων της επικράτειάς τους προκειμένου να 
πυκνώσουν μια αραιοκατοικημένη περιοχή, και πάντα διάλεγαν τους 
μετοίκους απ’ τους πιο επικίνδυνους πολίτες. Πράγμα πολύ φυσικό. 
Όλες οι αποικίες, άλλωστε, δημιουργήθηκαν από εξορίστους, αυτοεξο- 
ρίστους και απελπισμένους.

Οι βογόμιλοι, που για πέντε αιώνες θα τρομοκρατούν αδιάκοπα τους 
αυτοκράτορές, προέκυψαν από μια προγενέστερη αίρεση, που ονομά
ζεται παυλικιανισμός ή παυλιανισμός, διότι οι οπαδοί της πιστεύουν 
κατά κύριο λόγο σ’ ό,τι λέει ο Απόστολος Παύλος αλλά και οι 
Ευαγγελιστές Λουκάς και Ιωάννης. Το κατά Μάρκον και το κατά 
Ματθαίον Ευαγγέλιο δεν ισχύουν γι’ αυτούς γιατί τα βρίσκουν πολύ 
«κοσμικά». Κρατούν το κατά Λουκάν που δεν είναι γραμμένο από 
Εβραίο και που είναι πάρα πολύ τρυφερό και ανθρώπινο και που, 
επιπλέον, έχει και αξιοσημείωτες λογοτεχνικές αρετές, κρατούν και 
το κατά Ιωάννην που είναι η μεταφυσική ραχοκοκκαλιά του χριστια
νισμού αλλά και ένα κείμενο μεγάλης φιλοσοφικής αξίας, και πετούν 
στον κάλαθο των αχρήστων όλα τα υπόλοιπα κείμενα της Καινής 
Διαθήκης, μαζί και της Παλαιάς. Φαίνεται πως οι μέτοικοι της Φι- 
λιππούπολης ήταν παυλικιανοί. Που όμως επεξεργάστηκαν κι άλλο τον 
παυλικιανισμό και τον οδήγησαν σε καταστάσεις εντελώς εξτρεμιστι- 
κές.

Κανείς δεν ξέρει γιατί αυτοί οι τρομεροί αιρετικοί ονομάστηκαν 
βογόμιλοι. Κάποιοι λεν πως αρχηγός της αίρεσης ήταν ένας Βούλγαρος 
παπάς ονόματι Βογομίλ. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται, και μάλλον 
έχουν δίκιο, πως η λέξη είναι σύνθετη απ’ τις παλαιοσλάβικες βογ, 
που σημαίνει Θεός και μίλε, που σημαίνει φίλος. Συνεπώς, βογόμιλος 
είναι ο φιλόθεος. Το τονίζουν μάλλον για να αντιδιαστείλουν το 
φιλόθεος απ’ το «φιλοαυτοκρατορικός» ή «φιλοπατριαρχικός». Διότι 
οι βογόμιλοι πιστεύουν πως, ούτε οι αυτοκράτορές ούτε το ιερατείο 
έχουν πλέον κάποια σχέση με τον αρχικό, «αντιεξουσιαστικό» χριστια
νισμό. Πάντως, οι ίδιοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους χριστοπολίτες, 
δηλαδή πολίτες του κράτους του Χριστού -  και όχι του αυτοκράτορα.

Οι βογόμιλοι ούτε ιερατείο έχουν, ούτε κοσμική εξουσία παραδέ
χονται. Είναι τέλεια αναρχικοί, όπως θα λέγαμε σήμερα. Όμως, έχουν 
μια ατέλειωτη σειρά από περίεργα βίτσια, μάλλον μουσουλμανικού
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τύπου. Δεν τρων ποτέ κρέας, δεν πίνουν ποτέ αλκοόλ, δεν υπακούουν 
ποτέ σε κανέναν παρά μόνο στο Θεό. Και δεν παντρεύονται για να μην 
διαιωνίζουν την αμαρτία, που είναι πάντα τάξεως σαρκικής. Κάνουν 
ωστόσο κάποιο σκόντο για να μην εκλείψει το είδος τους, αλλά οι 
παντρεμένοι βογόμιλοι είναι δεύτερης διαλογής πιστοί.

Απαξάπαντες, πρώτης και δεύτερης διαλογής, δεν παραδέχονται τη 
θεϊκή φύση του Χριστού. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος, αλλά εντελώς, μα 
εντελώς σούι γκένερις, αφού δεν είχε σώμα και ήταν φτιαγμένος από 
την «ύλη» των φαντασμάτων (ήταν φάσμα). Όπως και η Παναγία, 
άλλωστε. Η οποία ούτε τον κρίνο του Γαβριήλ μύρισε ούτε κάτι πιο 
υλιστικό έκανε. Απλώς, το φάσμα του Χριστού μπήκε απ’ το δεξιό της 
αυτί, έμεινε στην κοιλιά της εννιά μήνες και βγήκε πάλι σαν φάσμα, 
χωρίς καν να το αντιληφθεί η Παρθένος, που έτσι παραμένει παρθένος 
με τον πιο απλό και «ευεξήγητο» τρόπο.

Από γιορτές παραδέχονται μόνο τρεις: Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα 
και την Πεντηκοστή. Απορρίπτουν όλα τα μυστήρια πλην ενός, της 
βαπτίσεως. Που, όμως δε γίνεται με νερό γιατί το νερό είναι υλικό 
πράγμα και οι βογόμιλοι δεν παραδέχονται τίποτα απολύτως που έχει 
σχέση με την ύλη, η οποία είναι υπόθεση του Σατανιήλ, όπως λεν τον 
αρχάγγελο του κακού για να τον αντιδιαστείλουν προς τον Μιχαήλ, τον 
αρχάγγελο του καλού. Το βάπτισμα γίνεται με την επίθεση επί της 
κεφαλής του νεοφώτιστου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, που είναι το 
πνευματικότερο των τεσσάρων επισήμων Ευαγγελίων. (Υπάρχουν και 
καμιά δεκαριά ανεπίσημα, τα λεγόμενα απόκρυφα). Φυσικά, μια τόσο 
κατηγορηματικά πνευματική αίρεση δεν θα ήταν δυνατό να έχει εικό
νες, που είναι υλικό πράγμα, ούτε να αποδέχεται τη μετάληψη, που κι 
αυτή είναι υλικό πράγμα, αφού χρησιμοποιείται κρασί και ψωμί. Οι 
βογόμιλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από σύμβολα και τα παίρνουν όλα 
τοις μετρητοίς.

Η κατοχή κινητής περιουσίας είναι το πιο θανάσιμο απ’ τα θανάσιμα 
αμαρτήματα. Και όποιος κρατάει πάνω του έστω και μια δεκάρα πάει 
κατ’ ευθείαν στην κόλαση γιαυτό και μόνο το λόγο. Φυσικά, κανένας 
πλούσιος δεν έχει θέση στις τάξεις τους. Για τους βογόμιλους, δεν 
υπάρχει ανάσταση νεκρών, γιατί τίποτα το υλικό δεν πρέπει να διαιω- 
νίζεται. Υπάρχει μόνο αιώνια πνευματική ζωή. Δεν κάνουν το σταυρό 
τους, γιατί παραπέμπει σε κάτι το υλικό, δεν προσκυνούν τα άγια 
λείψανα γιατί είναι ύλη, δεν πιστεύουν στα θαύματα γιατί κάθε θαύμα 
συνδέεται με την ύλη και συνεπώς είναι έργο του Σατανά.

Ξέρουν, λοιπόν, οι βογόμιλοι πως ο χριστιανισμός είναι πνευματική 
θρησκεία κι αυτό το εννοούν απολύτως, χωρίς καμιά απολύτως παρα
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χώρηση στην ύλη. Είναι εντελώς χοντροκέφαλοι. Πάντως, είναι συμπα
θείς, έτσι που ό,τι λεν το εννοούν αλλά και το κάνουν. Με κίνδυνο να 
γελοιοποιούνται αδιάκοπα μέσα στον μανιχαϊσμό τους.

Ο Πέρσης Μάνης, κάπου το 250 μ.Χ. πήγε να φτιάξει μια τεχνητή 
θρησκεία που ονομάστηκε μανιχαϊσμός από το όνομα του. Τάκανε 
θάλασσα έτσι που μπέρδεψε το χριστιανισμό, το ζωροαστρισμό και 
το βουδισμό, αλλά πάντως το όνομά του έμεινε. Μανιχαϊσμό ονομά
ζουμε σήμερα κάθε ιδέα και κάθε απορρέουσα απ’ αυτήν πράξη, που δε 
δέχεται καμιά διαβάθμιση ανάμεσα στο καλό και το κακό, ή το 
πνευματικό και το υλικό.

Οι βογόμιλοι είναι σαφέστατα μανιχαϊστές. Οπως είναι και οι 
περισσότεροι απ’ τους φανατικούς χριστιανούς -  και όχι μόνο σήμε
ρα. Οπως ήταν και ο Αγιος Αυγουστίνος πριν νερώσει το κρασί του. 
Οπως ήταν και ο βογόμιλος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κοσμάς 
Αττικός (1147), που τον καθαίρεσαν. Όπως ήταν και ο μοναχός Βασί
λειος, που ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός τον έκαψε ζωντανό στον 
ιππόδρομο το 1118.

Τίποτα πάντως δεν θα μπορούσε να ανακόψει την φόρα των βογόμι- 
λων, αν δεν έπεφτε η Πόλη. Μετά την άλωση, για να γλυτώσουν απ’ 
τους ορθοδόξους που συσπειρώνονται, προσχωρούν ομαδικά στον 
μουσουλμανισμό, με τον οποίο συγγενεύουν πολύ. Και έτσι προέκυψαν 
οι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων.

Ο βογομιλισμός είναι μια τυπικά βαλκανική υπόθεση, που ξεκινώ
ντας απ’ τη Φιλιππούπολη κατέκλυσε ολόκληρο το Βυζάντιο αλλά και 
τη Δύση με την ελαφρότατα παραλλαγμένη μορφή της δυτικής αίρεσης 
των καθαρών. Ο βογομιλισμός ήταν ο τρόπος που βρήκαν οι φτωχοί να 
αντιδράσουν συναισθηματικά και μεταφυσικά στη συμμαχία πλούτου 
και επίσημης εκκλησίας. Κάθε αριστερός λαϊκισμός σήμερα, είναι κατ’ 
ουσίαν και κατά βάσιν βογομιλισμός.

3. Η ψυχή και το όνομα των Μακεδόνων

Όλα τα εθνικά μπερδέματα στη Μακεδονία, την πιο μπερδεμένη 
εθνολογικά περιοχή των Βαλκανίων, έχουν δυο ρίζες. Αφενός την 
τουρκική κατάχτηση και το μουσουλμανισμό, που έκανε τους Βαλκά-
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νιους να συσπειρωθούν ως χριστιανοί ορθόδοξοι χάνοντας έτσι, ως ένα 
μεγάλο βαθμό τις παλιότερες εθνολογικές διαφορές τους, και αφετέρου 
τον βογομιλισμό, μια χριστιανική αίρεση με έντονα κοινωνικό χαρα
κτήρα και σαφέστατα λαϊκίστικα χαρακτηριστικά, που θα κάνει τους 
λαούς των Βαλκανίων να αναρχίζουν σταθερά και να επιμένουν στην 
οργάνωση της κοινωνικής ζωής στη βάση των χριστιανικών κοινοτή
των, που μπορεί να είναι δημοκρατικότερες από τα βασίλεια και την 
αυταρχική κεντρική εξουσία, όμως δεν επιτρέπουν την εύκολη δη
μιουργία σύγχρονων και καλά οργανωμένων κρατών. Η αρχαία χρι
στιανική κοινότητα παραμένει ιδανικό μόνο για αφελείς ή εθελοτυ- 
φλούντες, που καλύπτουν την αντιδραστικότητά τους κάτω από παρω
χημένα σχήματα κοινωνικής οργάνωσης, που ξέρουν καλά πως θα ήταν 
αδύνατο να αναβιώσουν στις μέρες μας, σε συνθήκες διεθνοποίησης του 
κεφαλαίου. Η χριστιανική κοινότητα, που στο απώτερο παρελθόν 
έπαιξε τεράστιο ρόλο, προϋποθέτει αγροτική οργάνωση της κοινωνι
κής και οικονομικής ζωής.

Από ιστορικής απόψεως, την ελληνικότητα της Μακεδονίας δεν την 
αμφισβήτησε ποτέ κανείς στα σοβαρά. Το αρχαίο και ένδοξο κράτος 
των Μακεδόνων ήταν όντως ελληνικό. Αυτό που αμφισβητούν οι 
Σκοπιανοί είναι το δικαίωμα της μονοχρησίας του ονόματος Μακεδο
νία. Δηλαδή του ονόματος μιας περιοχής τα σαφή γεωγραφικά και 
εθνολογικά όρια της οποίας είναι απολύτως αδύνατο να καθοριστούν, 
δεδομένου ότι οι αρχαίοι λαοί δεν είχαν σύνορα, με τη νομική έννοια 
που έχει ο όρος σήμερα. Στην αρχαιότητα, τα σύνορα ήταν πάντα 
φυσικά: αδιάβατοι ποταμοί, απάτητα όρη και πάσης φύσεως φυσικά 
εμπόδια, που υποχρέωναν τους λαούς να αναπτύξουν τις πολιτιστικές 
τους ιδιομορφίες, και συνεπώς να εμφανιστούν ως ευδιάκριτες εθνότη
τες, κατ’ αρχήν εντός φυσικά καθορισμένων γεωγραφικών ορίων, απ’ τα 
οποία θα μπορούσαν, βέβαια, να ξεφύγουν με τους αποικισμούς και τις 
μεταναστεύσεις, αλλά όταν ήδη η εθνική συνείδηση είχε ήδη διαμορ
φωθεί στην αρχική εθνική κοιτίδα. Αν αυτό δε συμβεί, τότε μια ομάδα 
μεταναστών ή αποίκων, δημιουργεί καινούργια, δική της εθνική συνεί
δηση.

Όπου τα φυσικά εμπόδια δεν αποτελούσαν πρόβλημα είτε γιατί δεν 
υπήρχαν καν είτε γιατί η πείνα, η επιμονή, ή η ανάπτυξη του πολι
τισμού τα καταργούσαν εύκολα, τα σύνορα ήταν εκεί που ήταν οι 
φρουροί των συνόρων: Οι Βόλχοι (Βλάχοι) κατά τα ύστερα χρόνια 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι Ακρίτες στη διάρκεια της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, οι Κοζάκοι στη Ρωσική Αυτοκρατορία των Τσάρων. 
Αν οι φρουροί των συνόρων υποχωρούσαν, υποχωρούσαν μαζί τους και
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τα σύνορα. Η νομική έννοια των συνόρων, δηλαδή οι συμφωνίες που 
γίνονται ανάμεσα σε γειτονικά κράτη για το πού τελειώνει το ένα και 
πού αρχίζει το άλλο και η συνακόλουθη χάραξη διαχωριστικών 
γραμμών επί του χάρτου, είναι υπόθεση πάρα πολύ μεταγενέστερη.

Να, λοιπόν, γιατί είναι απολύτως αδύνατο να οριστούν τα γεωγραφι
κά όρια της Μακεδονίας. Η ιστορία της περιοχής που φέρει αυτό το 
ιστορικό όνομα είναι τόσο παλιά και τα φυσικά ή στρατιωτικά της όρια 
έχουν αλλάξει τόσες πολλές φορές απ’ το 1000 π.Χ. μέχρι σήμερα, που 
κανείς πια δεν ξέρει τι είναι και τι δεν είναι Μακεδονία από γεωγρα
φικής και εθνολογικής απόψεως. Άλλα ήταν τα όριά της και οι λαοί της 
επί Φιλίππου, άλλα επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, άλλα στα χρόνια της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άλλα στα χρόνια της τουρκικής κατάχτη
σης, άλλα στην πριν τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων (1913) περίοδο, 
και άλλα σήμερα. Όπως όλα τα σύνορα, αλλά περισσότερο απ’ όλα 
στην Ευρώπη αυτά της Μακεδονίας είναι εξόχως «ελαστικά», και 
κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια περιοχή θα ονομάζουν Μακεδονία οι 
γεωγράφοι της τρίτης χιλιετίας που έρχεται.

Τα παραπάνω σημαίνουν πως η σημερινή ελληνική Μακεδονία είναι 
μέρος μόνο μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, που αναμφισβήτητα 
περιλαμβάνει και την περιοχή των Σκοπίων, αφού ήταν κι αυτή Μακε
δονία, τόσο κατά την ελληνική αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο, 
όσο και κατά την περίοδο της τουρκικής κατοχής των Βαλκανίων. 
Συνεπώς, το πρόβλημα δεν είναι να καταλάβουμε τι είναι και τι δεν είναι 
Μακεδονία από ιστορικής και γεωγραφικής απόψεως (το πρώτο το 
ξέρουμε, το δεύτερο δε θα το μάθουμε ποτέ με ακρίβεια), αλλά ποιοι 
είναι και ποιοι δεν είναι Μακεδόνες. Φυσικά, για τους σημερινούς 
Μακεδόνες της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας δε γεννάται πρόβλη
μα. Είναι Μακεδόνες γιατί είναι Έλληνες και γιατί κατοικούν σε μια 
περιοχή όπου πάντα υπήρχαν Έλληνες. Η λέξη Έλλην είναι έννοια 
γένους, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Η λέξη Μακεδών είναι έννοια 
είδους, πάλι κατά τον Αριστοτέλη. Μ’ άλλα λόγια η έννοια Έλλην είναι 
ευρύτερη της έννοιας Μακεδών. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες Μακεδόνες, 
αυτό είναι αυτονόητο.

Από πολιτιστικής και όχι γεωγραφικής ή ιστορικής απόψεως, οι 
Μακεδόνες δεν μπορεί παρά να είναι Έλληνες. Όσοι Μακεδόνες 
μετέχουν του ελληνικού πολιτισμού, δεν μπορεί παρά να είναι και 
σήμερα Έλληνες, όπως ήταν πάντα από πολιτιστικής απόψεως, το 
τονίζω. Συνεπώς, Μακεδόνες δεν είναι αυτοί που κατοικούν σε μια 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, τα όρια της οποίας είναι ευμετά
βλητα κατ’ ανάγκην, αλλά αυτοί που μετέχουν σ’ έναν συγκεκριμένο
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πολιτισμό, που λέγεται μακεδονικός, και που σαν τέτοιος δεν μπορεί 
παρά να είναι ελληνικός κατά κύριο λόγο.

Όμως, η λέξη Ελλάδα, με μια γεωγραφική έννοια, δεν είναι ούτε 
έννοια γένους ούτε έννοια είδους σε σχέση με τη λέξη Μακεδονία. 
Διότι, το είπαμε, καμιά γεωγραφική έννοια δεν παραμένει σταθερή. 
Αλλά και γιατί κανένας τόπος δεν γεννάει άλλον τόπο, έτσι αυτόματα 
και ερήμην των ανθρώπων που κατοικούν σ’ αυτόν. Η σημερινή Ελλάδα 
και η σημερινή ελληνική Μακεδονία, από γεωγραφικής απόψεως δεν 
είναι όμοιες με τις περιοχές που στην αρχαιότητα ονομάζονταν έτσι. 
Ενώ δεν έχουμε ιδέα ποια θα είναι η γεωγραφική τους μορφή στο 
μέλλον. Όμως, ξέρουμε σαφώς τι είναι η ελληνική γλώσσα και ο 
ελληνικός πολιτισμός. Και η απόφανσή μας για την ελληνικότητα 
μιας γεωγραφικής περιοχής δεν μπορεί παρά να γίνεται βάσει πολι
τιστικών και όχι γεωγραφικών παραμέτρων. Αλλωστε, από εθνικής 
απόψεως συμφέρει να χρησιμοποιούμε μόνο τις πολιτισμικές παραμέ
τρους, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει στο 
μέλλον ο ελληνικός πολιτισμός. Εκτός κι αν αναμένουμε παραπέρα 
συρρίκνωσή του, οπότε για την υποστήριξη των «εθνικών μας συμφε
ρόντων», καταφεύγουμε στα ασταθή γεωγραφικά και τα βλακώδη 
αιματολογικά επιχειρήματα.

Το όνομα Μακεδονία που χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί για τη 
Δημοκρατία τους, δεν το πρωτοχρησιμοποίησε ο Τίτο. Μακεδονία 
ονόμαζαν οι Τούρκοι μια ευρύτατη περιοχή που εκτός της ελληνικής 
περιλάμβανε και την περιοχή των Σκοπιών, καθώς και ένα κομμάτι της 
Βουλγαρίας. Από την αρχαιότητα icai μέχρι την επιτυχή για τους 
Έλληνες και τους Σέρβους έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων το 1913 
δεν υπήρχε πρόβλημα ελληνικής, ή βουλγαρικής, ή σερβικής Μακε
δονίας, για τον απλό λόγο πως ολόκληρη αυτή η περιοχή περνάει 
αδιαλείπτως απ’ τη μία (πολυεθνική) αυτοκρατορία στην άλλη. Από τη 
Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή κι απ’ αυτήν στην Οθωμανική. Οι εν λόγω 
αυτοκρατορίες δεν είχαν κανέναν λόγο να καθορίσουν είτε τα ιστορικά, 
είτε τα γεωγραφικά, είτε τα πολιτιστικά όρια αυτής της συγκεκριμένης 
περιοχής, όπως και οποιοσδήποτε άλλης εντός των ορίων τους. Το 
πρόβλημα, λοιπόν, προέκυψε με τον καθορισμό των συνόρων των 
βαλκανικών κρατών το 1913, ύστερα απ’ την κατάρρευση της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας.

Το κομμάτι της μέχρι τότε ενιαίας, ας την πούμε έτσι, «τουρκικής» 
Μακεδονίας που πέρασε στη Σερβία το 1913, ονομαζόταν από τότε, είτε 
Παλαιά Σερβία, είτε Ανω Μακεδονία. Και κανείς Έλληνας τότε δε 
διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση του ονόματος Μακεδονία, προκειμένου
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για την καινούργια επαρχία της ήδη αυτόνομης Σερβίας. Γιατί στη 
σέρβική πλευρά ζούσαν ακόμα πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων. Συνε
πώς, από πολιτιστικής απόψεως, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, η σέρβική 
(γεωγραφικά) Μακεδονία ήταν ελληνική (πολιτιστικά), πράγμα που 
δημιουργούσε την ελπίδα πως θα ήταν δυνατό κάποτε να γίνει και 
γεωγραφικά ελληνική.

Όμως, με τον καθορισμό των συνόρων το 1913, οι ελληνικοί πλη
θυσμοί της Βουλγαρίας και της Σερβίας και οι σλαβικοί της Ελλάδας, 
είτε ανταλλάσσονται, είτε περνούν σιγά σιγά απ’ την άλλη πλευρά των 
συνόρων. Επί Οθωμανών, όλοι αυτοί ζούσαν σε μια ενιαία περιοχή, που 
ήταν τούρκικη. Με την μετακίνηση των πληθυσμών, το εθνολογικό 
πρόβλημα, εν πολλοίς αλλά όχι εντελώς, λύνεται αυτόματα, όπως 
γίνεται πάντα όταν προκύπτουν καινούργια σύνορα. Που, λίγο ως 
πολύ, είναι πάντα αυθαίρετα, γιατί είναι αδύνατο να χωριστεί ένας 
τόπος με ακρίβεια, βάσει εθνολογικών δεδομένων. Αλλωστε, πρόβλημα 
συνόρων προκύπτει μόνο όταν μια εθνότητα οργανώσει το δικό της 
κράτος, όπως έχει δικαίωμα βάσει του Διεθνούς Δικαίου, πράγμα που, 
ωστόσο, μπορεί να μην το διεκδικήσει ποτέ. (Η έννοια κράτος είναι 
νομική, η έννοια έθνος είναι πολιτιστική, η έννοια χώρα είναι γεωγρα
φική).

Το πρόβλημα, λοιπόν, με το όνομα Μακεδονία υπάρχει απ’ το 1913 
και όχι απ’ το 1945 που ο Τίτο εγκαθίσταται στην εξουσία και, για 
λόγους δικής του πολιτικής σκοπιμότητας, δημιουργεί την Ομόσπονδη 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, που μέχρι τότε ήταν περιφέρεια της 
Σερβίας και από πολλούς λεγόταν Μακεδονία. Οι Έλληνες δημαγωγοί 
ψεύδονται ασύστολα όταν λεν πως δεν μπορούσαν να θέσουν θέμα 
ονόματος ούτε το 1945 ούτε αργότερα. Διότι, λέει, ο Τίτο ήταν και 
κομμουνιστής και δικτάτωρ. Και διότι, επιπροσθέτως, ήταν ένας φιλο
δυτικός που έπρεπε να τον καλοπιάνουμε και να του κάνουμε τα χατίρια, 
έτσι που μπήκε καρφί στο μάτι του Στάλιν.

Όμως, ξέρετε γιατί δεν μπήκε θέμα ονόματος τότε; Διότι η Ελλάδα, 
όπως και η Δύση άλλωστε, πίστευε πως τα κομμουνιστικά καθεστώτα 
όπου νάναι είτε καταρρέουν, είτε διαλύονται με επέμβαση έξωθεν, οπότε 
μια ανακατανομή των εδαφών στην περιοχή, σε όφελος της Ελλάδας, 
ήταν πολύ πιθανή. Δηλαδή, απ’ το 1945 και μετά η ελληνική διπλωμα
τία σιωπά για το όνομα Μακεδονία ακριβώς για τον ίδιο λόγο που 
σιωπούσε από το 1913 μέχρι το 1945. Πάντα καιροσκόποι οι Έλληνες 
διπλωμάτες και πάντα ανίκανοι να χαράξουν πολιτική που να ξεπερνάει 
πρόβλεψη εξαμήνου, κάνουν την πάπια και περιμένουν τις εξελίξεις. 
Που ήρθαν αλλά πάρα πολύ καθυστερημένα. Και το σημαντικότερο, με
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μια διαφοροποίηση των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων από μέσα 
κι όχι απ’ έξω. Δηλαδή, όχι με μια άμεση επέμβαση των δυτικών, οπότε 
αυτοί θα μπορούσαν να επιβάλουν όρους και να κάνουν περίπου ό,τι 
θέλουν με την ανακατανομή των εδαφών, όπως γίνεται πάντα με τους 
νικητές, αλλά με μια καπιταλιστική διαφοροποίηση των πρώην κομ
μουνιστικών χωρών.

Τώρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τους δυτικούς. Που τρέχουν 
να επωφεληθούν κατ’ αρχήν διά της διπλωματικής οδού και μετά, διά 
της στρατιωτικής. Μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν κυρίως 
διά της στρατιωτικής οδού στο προσεχές μέλλον, αλλά προς το παρόν 
βρισκόμαστε στο κλασικό στάδιο του καθορισμού ζωνών επιρροής 
στην ευρύτατη περιοχή των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Όσο για 
την Ελλάδα, αυτή περιμένει τον επόμενο ενδοκαπιταλιστικό πόλεμο για 
να πάρει κανένα κοψίδι δίκην δώρου για την, μάλλον συμβολική 
συμμετοχή της σ’ αυτόν. Που, βέβαια, δεν είναι για αύριο, είναι για 
μετά το 2000 υποθέτω.

Θα πείτε ίσως, πώς θα ήταν δυνατό να προβλέψει η ελληνική 
διπλωματία τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία; Το πρόβλημα είναι 
σχετικά απλό, με την προϋπόθεση πως οι διπλωμάτες μας θα μπορού
σαν να ερμηνεύσουν την ιστορία της Γιουγκοσλαβίας με τα εθνολογικά 
και ιστορικά δεδομένα ενός κράτους κατά το μάλλον ή ήττον τεχνητού, 
που προέκυψε το 1918, κατ’ αρχήν ως βασίλειο των Σέρβων, Κροατών 
και Σλοβένων που μόνο το 1929 θα πάρει το όνομα Γιουγκοσλαβία. 
Που, άλλωστε, το σοφίστηκαν Γερμανοί και όχι Γιουγκοσλάβοι ιστο
ρικοί. Και που σημαίνει Νοτιοσλαβία, δηλαδή χώρα των Νότιων 
Σλάβων. Αυτό το όνομα το επεξεργάστηκαν εθνολογικά και ιστορικά 
πρώτοι οι Κροάτες απ’ τους Νότιους Σλάβους, στην προσπάθειά τους να 
αποδείξουν πως όλοι οι σλάβικοι πληθυσμοί της περιοχής πρέπει να 
ενωθούν σε ένα κράτος, προκειμένου να γλυτώσουν από τις εναλλασσό
μενες κατακτήσεις της Κροατίας και της Σλοβενίας κυρίως από τους 
γείτονες κεντροευρωπαίους.

Όμως οι Νότιοι Σλάβοι (Γιουγκοσλάβοι) δεν είναι μια σαφής, ενιαία 
εθνότητα, είναι μια ομάδα υποεθνοτήτων, που οι σλαβολόγοι τους λεν 
έτσι για να τους ξεχωρίζουν από τους ανατολικούς (Ρώσοι κ.λπ.) και 
από τους κεντρώους, ή βορειοδυτικούς Σλάβους (Τσεχοσλοβάκοι, 
Πολωνοί). Δεν υπήρξε ποτέ στην περιοχή αυτή ενιαία εθνική συνείδη
ση, και τα προβλήματα φάνηκαν με τη δημιουργία της Γ ιουγκοσλαβίας. 
Που ευθύς αμέσως υποχρεώνεται να καταφύγει στη βασιλική δικτατο
ρία για να διατηρήσει τη συνοχή της, που παίζονταν κάθε μέρα, κυρίως 
εξαιτίας των αποσχιστικών τάσεων των Κροατών, δηλαδή αυτών ακρι
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βώς που έκαναν τα περισσότερα για την ένωση των Νότιων Σλάβων. 
Στους οποίους εντελώς λανθασμένα συναριθμούσαν οι φρέσκοι τότε 
Γιουγκοσλάβοι και τους Βούλγαρους, που όμως την κοπάνησαν απ’ τις 
διασκέψεις πριν παρθούν οι τελικές αποφάσεις για την ένωση των 
Νότιων Σλάβων σε ένα ενιαίο κράτος υπό το όνομα Γιουγκοσλαβία 
(Νοτιοσλαβία).

Τη δικτατορία του βασιλιά, που θα πληρώσει με τη ζωή του την 
ένωση των Νότιων Σλάβων, διαδέχεται ατάκα η δικτατορία του Τίτο. 
Μετά το θάνατό του όλοι πια ξέρουν πως η Γιουγκοσλαβία θα διαλυθεί. 
Και όλοι πλην των Ελλήνων σχεδιάζουν την πολιτική τους πολύ 
έγκαιρα με βάση τη σίγουρη διάλυση. Που η Ελλάδα, απλώς την 
απεύχεται. Ίσως να έγιναν και δεήσεις για να βάλει ο Θεός (των 
Ελλήνων) το χέρι του ώστε να προκύψει καμιά μετατιτοϊκή στρατιωτι
κή δικτατορία. Αλλά, δυστυχώς για την ελληνική διπλωματία, δεν 
προέκυψε. Για την ελληνική διπλωματία προέκυψε το διπλωματικό 
πρόβλημα του ονόματος! Που η ίδια δημιούργησε. Αν όχι απ’ το 1913 
που η Σερβία ενσωματώνει την περιοχή των Σκοπιών, αν όχι απ’ το 1918 
που εμφανίζεται η ένωση, τουλάχιστον απ’ το 1929 που εμφανίζεται το 
όνομα Γιουγκοσλαβία και μαζί του η δικτατορία, η ελληνική διπλω
ματία, αν υπήρχε, θα έπρεπε να ξέρει πως η Γιουγκοσλαβία θα 
καταρρεύσει μαζί με τη δικτατορία, είτε τη βασιλική, είτε την τιτοϊκή.

Αλλωστε, όλος ο κόσμος ήξερε πως τα Σκόπια δεν είναι Γιουγκοσλα- 
βία, είναι Βουλγαρία κατ’ ουσίαν, και συνεπώς θα δημιουργηθεί εκεί 
μια ιδιάζουσα κατάσταση μετά την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας. Η 
Σερβία ούτε καν κουνήθηκε να περισώσει τα Σκόπια. Και έτσι, οι 
Σκοπιανοί δεν ξέμειναν μόνο από προστάτη, όπως ήταν ο Σέρβος 
βασιλιάς ή ο Τίτο, ξέμειναν και από όνομα. Το όνομά τους είναι η 
ψυχή τους! Διότι οι πολλές εθνότητες (Σέρβοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, 
Έλληνες) που κατοικούν στην περιοχή θα βολεύονταν μόνο κάτω από 
ένα «εθνικό» όνομα που κατ’ ουσίαν θα ήταν γεωγραφικό. Δώστους, 
λοιπόν, ένα ενοποιητικό των ποικίλων εθνοτήτων γεωγραφικό όνομα 
και πάρτους το βρακί. Να γιατί οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν να τους κάνουν 
δώρο ένα ηχηρό όνομα. Για να μη συνεχιστεί η πολυδιάσπαση της 
πρώην Γ ιουγκοσλαβίας και όσον αφορά τις επιμέρους πρώην ομόσπον
δες και νυν αυτόνομες δημοκρατίες.
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4. Μακεδονία είναι οι Μακεδόνες

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς την ιστορία των λαών της 
Βαλκανικής, αν ήδη δεν έχει κατανοήσει την ιστορία των Μακεδό- 
νων, του σπουδαιότερου λαού των Βαλκανίων. Άλλωστε, χωρίς τους 
Δωριείς Μακεδόνες είναι βέβαιο πως σήμερα δεν Οα υπήρχε ίχνος 
ελληνικού πολιτισμού στη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ελλάδα. 
Διότι ο ελληνικός πολιτισμός, αφού έκανε το γύρο του τότε γνωστού 
κόσμου με τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επέστρεψε στην 
κοιτίδα του όχι ακριβώς ως ελληνικός, δηλαδή ιωνικός, αλλά ως 
ελληνιστικός. Ήδη η γραμματολογική διαφορά ανάμεσα στις καταλή
ξεις -ικός (ελληνικός) και -ιστικός (ελληνιστικός) δηλώνει από μόνη 
της τη σημαντική διαφοροποίηση που υπέστη ο ελληνικός πολιτισμός 
της κλασικής περιόδου, αυτός δηλαδή που διαμορφώθηκε κατά κύριο 
λόγο απ’ το ένα από τα τέσσερα ελληνικά φύλα, τους Ίωνες της Μικράς 
Ασίας και τους ομοφύλους τους της Αττικής. Αν, λοιπόν, ο ελληνικός 
πολιτισμός διά των Μακεδόνων «περιόδευσε» τουλάχιστον στο μισό 
του τότε γνωστού κόσμου και επηρέασε ένα μεγάλο πλήθος λαών πολύ 
απομακρυσμένων απ’ τη Μακεδονία, είναι φυσικό να επηρέασε ακόμα 
περισσότερο λαούς βαρβαρικούς, εγκαταστημένους κοντά στη Μακε
δονία.

Όπως και νάναι πάντως, ο ελληνικός και ο ελληνιστικός πολιτισμός 
δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά ανάμεσα 
στον ελληνικό και τον ελληνιστικό πολιτισμό, πρέπει κατ’ αρχήν να 
επισημάνουμε τη γραμματολογική διαφορά ανάμεσα στις καταλήξεις 
-ικός και -ιστικός, που και οι δυο αφορούν επίθετα. Όμως, τα επίθετα με 
κατάληξη σε -ιστικός, παράγονται από ρήματα σε -ίζω, και τα ρήματα 
σε -ίζω δηλώνουν πράξη επηρεασμού. Αντίθετα, στην ελληνική γλώσ
σα η κατάληξη -ικός (ανδρικός, παιδικός, στρατιωτικός κ.λπ.) δηλώνει 
ιδιότητα. Έτσι, ελληνικό είναι αυτό που προσιδιάζει στους Έλληνες, 
που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Ελλήνων, που είναι ίδιον των 
Ελλήνων και κανενός άλλου λαού. Ενώ η κατάληξη -ιστικός, που 
υπάρχει σε επίθετα παραγόμενα από ρήματα σε -ίζω δηλώνει σχέση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ελληνιστικό είναι κάτι που έχει καταγω- 
γική σχέση με την Ελλάδα, το άμεσα εξαρτώμενο απ’ την Ελλάδα, 
χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει. Που, όμως, δεν είναι 
ευθέως εξαρτημένο απ’ την Ελλάδα, δεν είναι, θα λέγαμε, πρωτογενώς 
ελληνικό.

Η σχέση ημών των Νεοελλήνων με το (αρχαίο) ελληνικό ήθος και
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τον (αρχαίο) ελληνικό πολιτισμό δεν είναι ευθέως ελληνική, είναι 
ελληνιστική. Όχι μόνο γιατί ο ελληνικός πολιτισμός επέστρεψε στην 
κοιτίδα του (παραλλαγμένος) διά του χριστιανισμού, που δεν είναι 
τυπικά ελληνική αλλά ανατολίτικη πολιτιστική παράμετρος, αλλά και 
διότι ο χρόνος και οι αλλαγές που αυτός συνεπάγεται μας απομάκρυναν 
κατ’ ανάγκην απ’ την αρχική έννοια Έλλην.

Ο σημερινός νεοελληνικός πολιτισμός, λοιπόν, είναι ελληνιστικός 
με μια έννοια πολλαπλή: Εξαιτίας μιας θρησκείας που εισήχθη στην 
Ελλάδα και τροποποίησε τα ήθη και την ηθική της, εξαιτίας μιας 
γλώσσας που δεν είναι η (αρχική) ελληνική, αλλά μια απλοποιημένη 
παραλλαγή της, αυτή που δημιούργησαν οι Αλεξανδρινοί γραμματοδι
δάσκαλοι με τρόπον τέτοιο, που να γίνεται εύκολα κατανοητή και από 
βαρβάρους, και κυρίως εξαιτίας της δυναμικής της ιστορίας, που 
συνεχώς τροποποιεί τις κοινωνικές παραμέτρους και τα πολιτιστικά 
δεδομένα.

Αλλωστε, κανένας απόγονος δεν είναι κατ’ ανάγκην όμοιος με τον 
πρόγονο. Ο γιος ενός έξυπνου και πολιτισμένου πατέρα μπορεί κάλλι- 
στα να είναι και βλαξ και απολίτιστος. Γιατί, λοιπόν, να μη συμβαίνει 
το ίδιο και με τους λαούς, όπου τα πράγματα είναι απ’ τη φύση τους 
ακόμα πιο χαοτικά και ακατάστατα, ακόμα πιο τυχαία απ’ όσο στη 
μείξη των χρωμοσωμάτων; Πάλι καλά, να λες, που διατηρούμε κάποια 
ελληνιστικά ίχνη, πράγμα που το οφείλουμε στους Μακεδόνες. Που 
σήμερα είναι το ένα πέμπτο του συνόλου των Ελλήνων. Και τούτο χάρη 
στους πρόσφυγες που αποτελούν το 45% του σημερινού πληθυσμού της 
Μακεδονίας. Πράγμα που σημαίνει πως χωρίς τους Έλληνες που ήρθαν 
απ’ τη Μικρά Ασία και τον Πόντο ανάμεσα στο 1910 και 1925 (σύνολο 
1.221.849 ψυχές) ιδέα δεν έχω αν η Μακεδονία θα ήταν δυνατό να είναι 
σήμερα ελληνική. Είπαμε, τις εθνότητες και συνεπώς τα στηριγμένα σ’ 
αυτές εθνικά αλλά και πολυεθνικά κράτη τα δημιουργούν οι άνθρωποι 
και όχι τα εδάφη.

Ας δούμε, λοιπόν, τους Μακεδόνες από πιο κοντά. Το αξίζουν και με 
το παραπάνω. Και οπωσδήποτε παραπάνω απ’ ότι θα το άξιζαν, ας 
πούμε οι Πελοποννήσιοι, οι μόνιμοι δυνάστες των υπολοίπων Ελλήνων 
απ’ το 1830 που υπάρχει νεοελληνικό κράτος και μέχρι σήμερα αδια- 
λείπτως. Αλλωστε, το είπαμε ήδη, η ιστορία των λαών της Βαλκανικής 
χωρίς τους Μακεδόνες δεν θα είχε το νόημα που έχει σήμερα. Από δω, 
και συγκεκριμένα από την πόλη του Φιλίππου, τη Φιλιππούπολη, 
ξεκινάει εκείνη η τρομερή χριστιανική αίρεση των βογόμιλων, που 
για πέντε αιώνες θα φέρει τα πάνω κάτω στη Βαλκανική κυρίως αλλά 
και σ’ ολόκληρη τη βυζαντινή επικράτεια. Μιλήσαμε ήδη για τους
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βογόμιλους και το ρόλο τους στον πάρα πολύ ιδιόρρυθμο εξισλαμισμό, 
κυρίως των κατοίκων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Αλλά και των Ελλή
νων της νότιας Μακεδονίας, των Βαλαάδων (ή Βαλαλάδων), που τους 
χαρακτηρίζουν ελληνόφωνους Τούρκους, ενώ είναι μάλλον εξισλαμι- 
σθέντες Έλληνες, μερικοί μόνο απ’ τις πολλές χιλιάδες εξισλαμισθέ- 
ντων Ελλήνων, που μόνο η ελληνική μωρία θα ήταν δυνατό να τους 
χαρίσει στους Τούρκους, για μόνο το λόγο πως εξισλαμίστηκαν.

Τα πρώτα έγκυρα ντοκουμέντα για την ιστορία των Μακεδόνων 
χρονολογούνται από τον 7ο π.Χ. αιώνα, τότε που ο πρώτος Μακεδόνας 
βασιλιάς, ο Περδίκκας Α', ιδρύει το κράτος των Μακεδόνων υποτάσσο
ντας τους Παίονες, τους Βοττιαίους, τους Ηδώνες, τους Εορδαίους, τους 
Ιλλυριούς και πάρα πολλούς άλλους μικρότερους προμακεδονικούς, ας 
τους πούμε έτσι, λαούς, που θα αφομοιωθούν με τους Μακεδόνες για να 
δώσουν το πρώτο υπολογίσιμο εθνολογικό κράμα σε μια περιοχή που δε 
σταμάτησε ποτέ να αναμειγνύει τις πάμπολλες λαότητες που έζησαν 
στο πλούσιο έδαφος της.

Όμως, η κυρίως ιστορική περίοδος των Μακεδόνων αρχίζει τον 4ο 
π.Χ. αιώνα με τον βασιλιά Αλέξανδρο Α' τον Φιλέλληνα (498-454 π.Χ.). 
Πολύ απασχόλησε τους ιστορικούς ο χαρακτηρισμός Φιλέλλην. Αλλά 
μπέρδεψε μόνο όσους αντιλαμβάνονται την ιστορία σαν μια διαδοχή 
υιών καταγομένων από τον ίδιο πατέρα, και όχι σαν μια διαδοχή 
πολιτισμών. Το γεγονός πως οι Μακεδόνες είναι Δωριείς, δε σημαίνει 
απολύτως τίποτα από πολιτιστικής απόψεως. Σε σχέση με τους πρωτο
πόρους Ιωνες, οι Δωριείς Μακεδόνες, όπως και όλοι οι Δωριείς, 
εκπολιτίζονται πάρα πολύ πιο αργά. Όχι μόνο γιατί τους χωρίζουν 
χίλια χρόνια από την λεγάμενη «κάθοδο των Αχαιών» και των Ιώνων 
που κατεβαίνουν σχεδόν μαζί με τους Αιολείς και τους Αχαιούς απ’ το 
Βορρά, αλλά και διότι βρίσκονται αρκετά μακριά απ’ το λίκνο του 
ελληνικού πολιτισμού, την Ιωνία (τα παράλια της Μικράς Ασίας) 
καθώς και απ’ την απέναντι Αττική, που κατοικείται από Ιωνες.

Αλλωστε, πολλοί Αθηναίοι, με προεξάρχοντα τον φανατικό αντιμα- 
κεδόνα Δημοσθένη, δεν αναγνωρίζουν τους Μακεδόνες σαν Έλληνες. 
Όχι γιατί δεν είναι Έλληνες εκ καταγωγής (οι αρχαίοι Έλληνες μισούν 
θανάσιμα την καταγωγική αιματολογία και θα έσκαγαν στα γέλια αν 
μας άκουγαν να αιματολογούμε εθνολογικά) αλλά διότι δεν είναι ακόμα 
τόσο πολιτισμένοι, όσο οι νότιοι Έλληνες.

Ας μη μας διαφεύγει πως για τους αρχαίους Έλληνες, Έλληνες είναι 
οι της ελληνικής παιδείας μετέχοντες. Για τους Νεοέλληνες όμως, 
κυρίως Έλληνες είναι, πρώτον αυτοί που δεν υπήρξαν ποτέ κομμου
νιστές ή φιλοκομμουνιστές, δεύτερον αυτοί που παν συχνά στην

162



εκκλησία, τρίτον αυτοί που αγαπούν τα στρατιωτικά θούρια, τέταρτον 
αυτοί που αγαπούν τους εκ στρατιωτικών δικτάτορες, πέμπτον αυτοί 
που έχουν κουμπάρο βουλευτή, έκτον αυτοί που κλέβουν συχνά το 
δημόσιο ταμείο, έβδομον αυτοί που φωνάζουν «ζήτω η Ελλάς» τρεις 
φορές την ημέρα, όγδοον αυτοί που δεν κοιμούνται όταν ακούν τους 
ρήτορες κατά τις δυο εθνικές επετείους, ένατον αυτοί που έχουν 
πιστοποιητικό από τον αιματολόγο που βεβαιώνει πως το αίμα τους 
είναι γνησίως ελληνικό, και δέκατον και τελευταίον αυτοί που πι
στεύουν πως το «όνομά μας είναι η ψυχή μας» τη στιγμή που όλοι 
μας ξέρουμε πως το καλό κρασί δεν το κάνει η ετικέτα, αλλά τ’ αμπέλι.

Όπως και νάναι, οι εξ αίματος Έλληνες Μακεδόνες (άντε, να σας 
κάνουμε το χατίρι, εσάς τους αιμοβόρους, που αν δε δείτε αίματα δεν 
ηρεμείτε) ολοκληρώνουν τον σταδιακό (πολιτιστικό) εξελληνισμό τους 
κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.. Επί ΓΙερδίκκα Β' (438-413) και επί Αρχελάου 
(413-399) αρχίζει πλέον να μη γίνεται διάκριση, από πολιτιστικής 
απόψεως, ανάμεσα στους βόρειους και τους νότιους Έλληνες. Πά
ντως, ο εξαιρετικά φιλόδοξος Φίλιππος Β' (359-336), αφού τσαλαπάτη- 
σε όλους τους μνηστήρες του θρόνου, κατέβηκε κατά κάτω και υπέταξε 
στην εξουσία του όλους τους νότιους Έλληνες. Για να τους ενώσει, λεν 
οι εθνοκάπηλοι. Τρίχες. Απλώς τους κατάχτησε, έτσι απλά και καθαρά, 
αδιαφορώντας πλήρως για το αν είναι αδέρφια ή ξαδέρφια ή ό,τι άλλο 
εν πάση περιπτώσει. Καινούργια εδάφη για την επικράτειά του ήθελε ο 
άνθρωπος, και τα πήρε. Και στρατιώτες για την εκστρατεία του κατά 
των Περσών που ετοίμαζε. Και τους πήρε (ο γιος του Αλέξανδρος).

Κι έτσι αρχίζουν από τότε τα διλήμματα: Να πάρεις το μέρος των 
βορείων ή των νοτίων; Σκέτος αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος μοιάζει 
το πράγμα. Πάντως εγώ, αν και βόρειος (Μακεδών) παίρνω σταθερά το 
μέρος των νοτίων Ιώνων, γιατί αυτοί είναι οι δημιουργοί του ελληνικού 
πολιτισμού της κλασικής περιόδου. Πάντως, ο γιος του Φίλιππου Β', 
Αλέξανδρος, ο επονομασθείς ορθότατα Μέγας (356-323), δίνει μια γερή 
σπρωξιά στον ελληνικό πολιτισμό (των Ιώνων, το ξαναλέω) και τον 
μετατρέπει σε ελληνιστικό.

Όμως, το 148 π.Χ., μόνο 175 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, 
όλα καταρρέουν και η Μακεδονία γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Το 395 
μ.Χ., με το χωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Δυτική (Ρώμη) 
και Ανατολική (Βυζάντιο), μετά από 543 χρόνια ρωμαϊκής κυριαρχίας 
που αφήνει ανεξίτηλα ίχνη, η Μακεδονία περιέρχεται στη δικαιοδοσία 
του ανατολικού αυτοκράτορα Αρκάδιου, και σύντομα γίνεται το ση
μαντικότερο τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Θεσσαλονίκη θα 
γνωρίσει λαμπρές ημέρες δόξης ως συμπρωτεύουσα δίπλα στην πρω
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τεύουσα. Την Κωνσταντινούπολη, να εξηγούμαστε. Γιατί η Θεσσαλο
νίκη ως συμπρωτεύουσα δίπλα στην πρωτεύουσα Αθήνα είναι μια 
συμπρωτεύουσα της πλάκας, όπως ακριβώς και η πρωτεύουσα (πόλη) 
της Ελλάδας, που σίγουρα είναι δευτερεύουσα κοντά στην πάντα 
όμορφη και πάντα «θηλυκιά» Θεσσαλονίκη.

Η Μακεδονία ανήκει στο θέμα (βυζαντινή διοικητική περιφέρεια) του 
Ιλλυρικού μαζί με την Ιλλυρία και την Δακία (αντιστοιχεί προς τη 
σημερινή Ρουμανία αλλά περιλαμβάνει και τμήμα της νότιας Ρωσίας). 
Οι Βυζαντινοί όπως και οι Ρωμαίοι, απ’ την Ιλλυρία (παράλια της 
σημερινής Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας) πηδούν κατ’ ευθείαν στη 
Δακία και δεν κάνουν λόγο για τη μεσολαβούσα Μοισία (σημερινή 
Βουλγαρία αλλά και μέρος της Σερβίας προς τα Σκόπια) που ορθότατα 
την αντιμετωπίζουν ως Μακεδονία τώρα πλέον.

Ήδη πριν απ’ την εμφάνιση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην 
περιοχή του κατοπινού θέματος του Ιλλυρικού έχουν εγκατασταθεί από 
πολύ παλιά και Γότθοι (αρχαίοι Γερμανοί, ας τους πούμε έτσι), αλλά 
και θύννοι (Μογγόλοι) τον 5ο και τον 6ο αιώνα, και Αβαροι (πάλι 
Μογγόλοι) τον 6ο και τον 7ο αιώνα. Όλοι αυτοί θ’ αφήσουν τα χνάρια 
τους στην περιοχή. Όλοι αυτοί θα ανακατωθούν με τους Σλάβους, που 
τον 6ο αιώνα ολοκληρώνουν την μακραίωνη διείσδυσή τους στην 
περιοχή όπου γυροφέρνουν ως νομάδες από πολύ νωρίτερα, για να 
συναποτελέσουν τελικά όλοι μαζί τους νοτιότερους απ’ τους Νότιους 
Σλάβους. Που κατά ένα σημαντικό ποσοστό, εκτός από Σλάβοι είναι 
Γερμανοί και Μογγόλοι. Και Έλληνες. Και Βλάχοι. Και Αλβανοί. Στα 
Βαλκάνια είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν οι εθνότητες και οι πολιτισμοί. 
Το μόνο ενοποιητικό εθνολογικό δεδομένο των βαλκανικών λαών είναι 
η ορθοδοξία.

Τον 7ο αιώνα εμφανίζονται στην περιοχή και οι Βούλγαροι και τα 
πράγματα μπλέκουν ακόμα περισσότερο. Επί ενάμιση αιώνα οι δυνα
μικοί Βούλγαροι θα κάνουν τα πάντα άνω κάτω στη περιοχή του 
Ιλλυρικού και μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Μέχρι που να γνωρίσουν 
την πρώτη τους σοβαρή ήττα από τον Λέοντα Ε' τον Αρμένιο (είναι 
πράγματι Αρμένιος) το 814.

Το 891 αρχίζουν οι επιδρομές των Αράβων στη Βυζαντινή Αυτοκρα
τορία. Το 911 οι πανίσχυροι αυτή την εποχή Αραβες μπαίνουν στη 
Θεσσαλονίκη και τη ρημάζουν. Ακολουθούν οι εισβολές των Πετσενέ- 
γων (Μογγόλοι κι αυτοί) των Κουμάνων (Μογγόλοι κι αυτοί), των 
Φράγκων και των Νορμανδών (Βίκινγκς). Στο μεταξύ, τον 8ο αιώνα 
έχουν ήδη προωθηθεί και έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Μακεδονία οι 
Βλάχοι, δηλαδή η εθνολογική πανσπερμία των εκλατινισθέντων επαγ-
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γελματιών στρατιωτών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι εγκαταστημέ- 
νοι κάποτε ως φρουροί στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Τώρα που δεν 
έχουν να φυλάξουν τίποτα, αρχίζουν να περιφέρονται δώθε κείθε για να 
φτιάξουν τελικά κράτος στη Ρουμανία μαζί με τους αρχαίους Δάκες, ενώ 
άλλες ομάδες Βλάχων προωθούνται απ’ τη Μακεδονία στην Ήπειρο και 
τη Θεσσαλία.

5. Ο Μακεδονικός Αγώνας

Μέχρι λίγο πριν την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα το 1903, 
κανένας Έλληνας της νότιας και ελεύθερης Ελλάδας δεν έκανε λόγο 
για ελληνική Μακεδονία. Όλοι ήξεραν πως στη Μακεδονία ζουν και 
Έλληνες, αλλά λίγοι πίστευαν πως η Μακεδονία ή μέρος της θα ήταν 
δυνατό να ενσωματωθεί κάποτε στο ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες 
Μακεδόνες παίρνουν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά δεν 
μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά έτσι που τα ελληνικά χωριά 
είναι μπερδεμένα με τα βουλγαρικά και τα τούρκικα. Όσο για την και 
τότε πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, αυτή τότε είναι 
μάλλον εβραϊκή παρά ελληνική πόλη.

Μετά την πραξικοπηματική ενσωμάτωση στη Βουλγαρία της εθνο
λογικά μπερδεμένης Ανατολικής Ρωμυλίας, που δεν προβλεπόταν από 
καμιά συνθήκη, οι Βούλγαροι αρχίζουν να προετοιμάζουν το έδαφος 
για την ενσωμάτωση και της Μακεδονίας. Όμως, τα πράγματα εδώ είναι 
πολύ πιο δύσκολα διότι οι πληθυσμοί είναι ακόμα πιο μπερδεμένοι απ’ 
ό,τι στην Ανατολική Ρωμυλία. Αν και οι Έλληνες πλειοψηφούν στην 
περιοχή σε απόλυτους αριθμούς, εντούτοις είναι αδύνατο να διεκδική- 
σουν τη Μακεδονία για τον εαυτό τους γιατί τα τουρκοχώρια και τα 
βουλγαροχώρια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα αμιγώς ελληνικά 
χωριά μπερδεύουν πολύ τα πράγματα. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για 
τους Βούλγαρους που δεν μπορούν να επικαλεστούν για τη Μακεδονία 
το επιχείρημα που είχαν επικαλεστεί ήδη όταν ενσωμάτωναν την 
Ανατολική Ρωμυλία, ότι δηλαδή ο πληθυσμός της Μακεδονίας είναι, 
κατά ασθενή έστω πλειοψηφία, βουλγάρικος.

Όμως είναι ορθόδοξος κατά συντριπτική πλειοψηφία. Οι Βούλγαροι, 
όπως και οι Έλληνες, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Συνεπώς, μπορούν να
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επικαλεστούν την κοινή θρησκεία, το δεύτερο μετά τη γλώσσα εθνο
λογικό δεδομένο που ζητάει τόσο η επιστήμη της εθνολογίας όσο και 
το Διεθνές Δίκαιο προκειμένου να χαρακτηριστεί μια περιοχή σαν 
ομοιογενής εθνολογικά, και συνεπώς δυνάμενη να δημιουργήσει εθνι
κό κράτος, ή να ενταχτεί σε ένα προϋπάρχον. Οι Τούρκοι γνωρίζουν 
πως, τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βούλγαροι καραδοκούν να τους 
αρπάξουν τη Μακεδονία εν ευθέτω χρόνω. Γνωρίζουν επίσης πως σε 
λίγο η Μακεδονία θα πάψει να είναι τουρκική, αφού βλέπουν την 
αυτοκρατορία τους να καταρρέει από μέρα σε μέρα. Συνεπώς, όταν η 
περιοχή πάψει να είναι τουρκική, θα είναι κατ’ ανάγκην είτε ελληνική 
είτε βουλγάρικη με ίσες πιθανότητες να συμβεί είτε το ένα είτε το άλλο, 
εξαιτίας της κοινής θρησκείας, αλλά και της εθνολογικής σύστασης 
του πληθυσμού.

Όμως, ό,τι και να συμβεί τελικά, προς το παρόν οι Τούρκοι κινδυ
νεύουν κατά κύριο λόγο απ’ τους Βούλγαρους, που δεν έχουν αποχτήσει 
ακόμα την πλήρη ανεξαρτησία τους, που την διεκδικούν με πείσμα και 
ετοιμάζουν επανάσταση κατά των Τούρκων ξεσηκώνοντας τους χρι
στιανούς κατά των μουσουλμάνων. Ωστόσο, χριστιανοί, αλλά και 
υπόδουλοι στους Τούρκους είναι και οι Έλληνες της Μακεδονίας. 
Συνεπώς, οι Βούλγαροι θα μπορούσαν να τους πάρουν κι αυτούς μαζί 
τους με το λογικότατο επιχείρημα πως πρέπει να συντρίψουν μαζί τον 
κοινό εχθρό, που είναι οι Τούρκοι. Αλλά, τι νόημα θα είχε για τους 
Βούλγαρους αυτή η συντριβή, αν μετά τη νίκη η Μακεδονία προσαρ- 
τώνταν στην Ελλάδα; Δηλαδή, οι Βούλγαροι θα σκοτώνονταν μπαί
νοντας επικεφαλής της επανάστασης κατά των Τούρκων ίσα ίσα για να 
χαρίσουν τη Μακεδονία στους Έλληνες; Οχι, δα. Δεν είναι κορόιδα.

Γι’ αυτό, από τα τέλη του περασμένου αιώνα, βάζουν μπροστά, με τη 
μεθοδικότητα που τους χαρακτηρίζει, ένα σατανικό σχέδιο. Θα προσε
ταιριστούν τους Έλληνες της Μακεδονίας εν ονόματι της κοινής 
πίστης. Εκατοντάδες Βούλγαροι ιεραπόστολοι εκπαιδεύονται στην 
πάντα φιλική προς τη Βουλγαρία, Ρωσία και παίρνουν σβάρνα τα 
ελληνικά χωριά. Ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, Ιγνά- 
τιεφ, πρωταγωνιστεί σ’ αυτή την ιστορία του προσεταιρισμού των 
Ελλήνων απ’ τους Βούλγαρους διά της θρησκείας. Σου λεν οι Έλληνες 
της Μακεδονίας, άσε να διώξουμε πρώτα τους αλλόπιστους παρέα με 
τους Βούλγαρους, και για τα άλλα βλέπουμε αργότερα. Κι έτσι, τα 
ελληνικά χωριά, το ένα κοντά στο άλλο, προσχωρούν με σκανδαλώδη 
ευκολία στις βουλγάρικες θέσεις. Το σχέδιο του εκβουλγαρισμού των 
Ελλήνων διά της κοινής θρησκείας φαίνεται να πετυχαίνει πολύ πιο 
εύκολα απ’ όσο λογάριαζαν στην αρχή οι Βούλγαροι εθνικιστές.
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Όμως, άλλη μια φορά οι Τούρκοι σώζουν τους... Έλληνες! Οπως το 
1453, που τους είχαν σώσει (!) απ’ την φράγκικη πολιτιστική αφομοίω
ση, έτσι τώρα τους σώζουν απ’ τη βουλγάρικη, που τόσο έξυπνα έχουν 
μεθοδεύσει οι Βούλγαροι. Για να αναιρέσει η Πύλη τη σχεδόν βέβαιη 
διά της θρησκείας συμμαχία του ελληνικού και του βουλγάρικου λαού, 
που πιστεύει περισσότερο τους παπάδες παρά τους εθνορήτορες, τον 
Μάρτιο του 1870 παραχωρεί αυτονομία στη βουλγάρικη ορθόδοξη 
εκκλησία, που μέχρι τότε εξαρτιόταν απ’ τον Έλληνα πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως. Και το σημαντικότερο, δίνει το δικαίωμα στους 
Βούλγαρους να ιδρύουν βουλγάρικα σχολεία στα χωριά εκείνα που το 
ζητούν τα δύο τρίτα των κατοίκων τους. Και υπάρχουν πολλά χωριά 
τότε στη Μακεδονία που είναι κατά τα 2/3 βουλγάρικα. Όπως υπάρχουν 
και πολλά με ανεστραμμένη την αναλογία υπέρ των Ελλήνων. ΓΓ αυτά, 
όμως, δεν λαμβάνεται καμιά σοβαρή πρόνοια απ’ τους Τούρκους. Διότι 
οι Έλληνες δεν ανακινούν επισήμως το θέμα, όπως οι Βούλγαροι. 
Κοιμούνται μακαρίως στην Αθήνα. Και ροκανίζουν τα δάνεια, σύμφω
να με την πάγια ελληνική συνήθεια. Ως γνωστόν, οι Έλληνες αρχίζουν 
να σκέφτονται εθνικά μόνο όταν κινδυνεύει η μάσα. Η ελληνική 
εθνικοφροσύνη είναι πολύ ρεαλιστική. Και είναι πάντα τάξεως κοιλια- 
κής.

Η βουλγάρικη εξαρχία, όπως λέγεται η αυτόνομη εκκλησιαστική 
διοίκηση, είναι ένα τεράστιας σημασίας ιστορικό γεγονός, τόσο για 
τους Βούλγαρους, όσο και για τους Έλληνες. Στο εξής, μέσα από την 
κλασική μέθοδο του διαιρεί (διά της εκκλησίας επί του προκειμένου) 
και βασίλευε (διά της τουρκικής κυριαρχίας επί του παρόντος) οι 
Τούρκοι έχουν αποκλείσει τη συμμαχία Βούλγαρων και Ελλήνων 
εναντίον τους. Στο εξής, οι Βούλγαροι θα μπορούν ανετότατα να 
σφάζουν τους αλλόδοξους (αλλά όχι και αλλόπιστους) Έλληνες.

Ναι, αλλά δεν υπολογίζουν πως θα υπάρξουν Βούλγαροι ορθόδοξοι 
που δεν θα αναγνωρίσουν τη βουλγάρικη εξαρχία και θα παραμείνουν 
πιστοί στον πατριάρχη. Κι έτσι προκύπτει το παράδοξο, κατά τον 
Μακεδονικό Αγώνα του 1903-1908 Βούλγαροι να κυνηγούν Βούλγα
ρους, και Βούλγαροι να δουλεύουν για τα εθνικά συμφέροντα των 
Ελλήνων! Περίπου τα μισά απ’ τα πρωτοπαλίκαρα του Μακεδονικού 
Αγώνα είναι Βούλγαροι που αγωνίζονται δίπλα δίπλα με τους Έλληνες, 
ακριβώς όπως είχε ήδη γίνει στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 
με τους Αρβανίτες.

Και όπως για την Ελληνική Επανάσταση, έτσι και για τον Μακεδο
νικό Αγώνα, το επίσημο ελληνικό κράτος δεν θα αναγνωρίσει τη 
συμβολή και μιας άλλης, πλην της ελληνικής εθνότητας στη συντριβή
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ενός κοινού εχθρού, που στην περίπτωση της Ελληνικής Επανάστασης 
ήταν οι Τούρκοι και στην περίπτωση του Μακεδονικού Αγώνα οι 
Βούλγαροι σοβινιστές. Τα πράγματα πολώνονται και πάλι, αυτή τη 
φορά ανάμεσα στον ελληνικό και τον βουλγάρικο σοβινισμό και η 
ιστορική αλήθεια άλλη μια φορά θα πάει διακοπές. Κανείς δεν θα δώσει 
επισήμως μια επαρκή, λογική και τίμια απάντηση στο ερώτημα: πώς 
γίνεται, στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, να μην αγωνίζονται 
μόνο Έλληνες κατά Βουλγάρων, αλλά και Βούλγαροι κατά Βουλγάρων; 
Αρκούνται στο να λεν πως οι Σλάβοι που αγωνίστηκαν κατά Σλάβων 
είχαν ελληνική συνείδηση!

Όμως, εκτός του ότι και οι κόττες γνωρίζουν πως οι Βούλγαροι δεν 
είναι ακριβώς Σλάβοι αλλά εκσλαβισθέντες Μογγόλοι της ίδιας με τους 
Τούρκους ράτσας ας το πούμε έτσι για συνεννοούμαστε ευκολότερα, και 
οι γάτες γνωρίζουν πως ο Μακεδονικός Αγώνας ούτε στους Έλληνες 
ούτε στους Βούλγαρους της Μακεδονίας χάρισε την ελευθερία.

Αλλωστε, οι λεγόμενοι Σλαβομακεδόνες δεν είναι Βούλγαροι. Εμείς 
τους βαφτίσαμε έτσι, εντελώς αυθαίρετα. Αλλά δεν είναι ούτε Σέρβοι. 
Είναι Νότιοι Σλάβοι σούι γκένερις, όπως λέει ο Ζακυθηνός, απ’ αυτούς 
που προωθήθηκαν νοτιότερα απ’ τους άλλους και μπερδεύτηκαν πε
ρισσότερο απ’ τους άλλους με λαούς μη σλαβικούς, όπως οι Βούλγαροι 
και οι Έλληνες. Πάντως, μεγάλο μέρος τους, αυτόν τον δύσκολο καιρό 
που η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταρρέει και νέα κράτη παν να 
δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή της προς το παρόν υπό τουρκι- 
κήν κατοχήν ευρισκόμενης Μακεδονίας, το προσεταιρίζονται οι Βούλ
γαροι για τους δικούς τους σοβινιστικούς σκοπούς.

Πάντως, τούτος ο προσεταιρισμός δεν έλυσε κανένα απολύτως 
πρόβλημα. Το άκρως περιπλεγμένο εθνολογικά ζήτημα της Μακεδο
νίας θα λυθεί, από ελληνικής πλευράς, μόλις το 1913, απ’ τον ιδιοφυή 
Βενιζέλο, μετά την ήττα των Βούλγαρων στον δεύτερο Βαλκανικό 
Πόλεμο, που είναι πόλεμος των Ελλήνων και των Σέρβων κατά των 
Βουλγάρων. (Ο πρώτος είναι πόλεμος των Ελλήνων, των Σέρβων και 
των Βουλγάρων κατά των Τούρκων).

Ο Μακεδονικός Αγώνας εκφυλίζεται το 1908 με την παραχώρηση 
συντάγματος στους Τούρκους απ’ τον σουλτάνο. Οι ελπίδες που δη
μιουργεί το νέο συνταγματικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας στους ακόμα υπόδουλους στους Τούρκους λαούς, στηρίζει την 
πεποίθηση πως τώρα πια το πρόβλημα των μπερδεμένων λαών της 
Μακεδονίας θα λυθεί ειρηνικά. Το μόνο, λοιπόν, που πέτυχε ο περίφη
μος Μακεδονικός Αγώνας ήταν να πείσει τους συμμάχους αργότερα, το 
1913, πως στη Μακεδονία υπάρχουν όντως Έλληνες, πράγμα για το
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οποίο η επίσημη ελληνική κυβέρνηση της Αθήνας δε δίνει πεντάρα.
Ο μακεδονικός Αγώνας ήταν IX ανταρτοπόλεμος. Τον ξεκίνησαν και 

τον διεκπεραίωσαν ιδιώτες. 01ω ν  Δραγούμης απ’ το Μοναστήρι παρέα 
με τους Αργύριο Ζάχο, Θεόδωρο Μόδη, και Θεόδωρο Καπετανόπουλο, 
και ο Δημήτριος Καλαποθάκης απ’ την Αθήνα, παρέα με τους Παύλο 
Μελά, Στέφανο Δραγούμη και Αλέξανδρο Κοντούλη. Μόνοι και αβοή
θητοι αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν τα όπλα, μόνοι και αβοήθητοι οργά
νωσαν τα εκστρατευτικά σώματα. Σ’ ένα απ’ τα οποία προΐστατο ο 
ανθυπολοχαγός Παύλος Μελάς που σκοτώθηκε το 1904 για τη Μακε
δονία, γιατί μόνος του διάλεξε να πολεμήσει γΓ αυτήν σαν εθελοντής. 
Δεν τον κάλεσε το ελληνικό κράτος να δηλώσει εθελοντής. Διότι το 
ελληνικό κράτος μπήκε στον Μακεδονικό Αγώνα μόνο κατά το τέλος 
του, πάρα πολύ δειλά και μισοπαράνομα. Το 1903 που αρχίζει αυτή η 
ιστορία δεν απέχει πολύ απ’ τον οικτρό πόλεμο και τη συντριβή των 
Ελλήνων απ’ τους Τούρκους το 1897, και η ελληνική κυβέρνηση που 
κάηκε στον τραχανά, τώρα φυσάει και το γιαούρτι.

Όπως και νάναι, ο Παύλος Μελάς δεν ήταν ο αρχηγός του Μακεδο
νικού Αγώνα. Ατυπος αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα ήταν ο 1ων 
Δραγούμης, ένας πανέντιμος άνθρωπος και ένας πολύ ιδιόρρυθμος 
ελληνολάτρης, που μισούσε θανάσιμα το ελληνικό κράτος, όχι γιατί 
δε τον βοήθησε κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, αλλά γιατί πίστευε πως ο 
ελληνισμός, όπως και ο εβραϊσμός, δεν έχει ανάγκη από κράτος, έχει 
ανάγκη απ’ την ισχυροποίηση της ελληνικής διασποράς, που τότε ήταν 
η μεγαλύτερη και ιστορικά διαρκέστερη μετά την εβραϊκή και η αμέσως 
προηγούμενη της αλβανικής. Σημειώστε πως αυτός ο πολύ μικρός λαός 
δεν έχει ισχυρές κοινότητες μόνο στο Κοσσυφοπέδιο και τα Σκόπια, 
αλλά και στη Νότιο Ιταλία, και στην Αμερική και στον Καναδά και 
στην Αυστραλία και παντού στον κόσμο. Κι ενώ η ελληνική διασπορά 
έχει εξαφανιστεί - ο ι  μετανάστες που παλιννοστούν δεν είναι 
δ ιασπορά- η αλβανική ζει και βασιλεύει. Πράγμα που δε λέει να το 
πάρει υπ’ όψιν της η ελληνική διπλωματία που αδυνατεί να καταλάβει 
γιατί ο Μπερίσα παριστάνει τον ισχυρό. Δεν τον παριστάνει, είναι 
πράγματι από τότε που η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος έκανε 
τον αλβανικό σοβινισμό να ξαναγεννηθεί απ’ τις στάχτες του. Ο 
Μπερίσα ελπίζει στην αλβανική διασπορά, όχι στους Αλβανούς της 
Αλβανίας.

Ο 1ων Δραγούμης είναι ο εισηγητής της δεύτερης παραλλαγής της 
Μεγάλης Ιδέας, που κατάγεται απ’ την αρχαία Ελλάδα και όχι απ’ το 
Βυζάντιο. Ο Δραγούμης απεχθάνεται το εδαφικό μεγάλωμα της Ελλάδας 
και χτυπάει μ’ όλη του τη δύναμη αυτή την πονηριά του Κωλέττη, που
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για να παρηγορήσει τους Έλληνες για το πολύ μικρό κράτος που 
έφτιαξαν το 1830, λάνσαρε την άποψη πως όλα τα μικρά μεγαλώνουν 
τρώγοντας δάνεια! Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δίκιά μας θάναι. Η 
Κωνσταντινούπολη! Μα είναι δυνατόν; Είναι και παραείναι, όταν σ’ 
έναν τόπο η αποβλάκωση έχει γίνει εθνικό χαρακτηριστικό.

Μπροστά στον εδαφολογικό μεγαλοϊδεατισμό του Κωλέττη, ο πολι
τιστικός μεγαλοϊδεατισμός του Δραγούμη φαντάζει εντελώς αθώος μέσα 
στον άκρατο ιδεαλισμό του. Δε νομίζω πως, στις σημερινές συνθήκες, 
θα παρήγαν πολιτισμό άξιο λόγου οι άλλοτε μεγάλες ελληνικές παροι
κίες της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, του Κάιρου, της 
Σμύρνης, του Πόντου, του Μοναστηριού, της Φιλιππούπολης, της 
Οδησσού, της Βάρνας κ.λπ.. Αλλά στις αρχές του αιώνα, όταν η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει καταρρεύσει ακόμα, ο Δραγούμης 
νομιμοποιείται να πιστεύει πως Ελλάδα χωρίς διασπορά δεν είναι 
δυνατό να υπάρξει. Αλλωστε, η ιστορία τον δικαίωσε. Η εξαφάνιση 
της ελληνικής διασποράς πάει παράλληλα με την εξαφάνιση του 
ελληνικού μητροπολιτικού κράτους, που κατά τον Δραγούμη έχει λόγο 
ύπαρξης μόνο ως σημείο αναφοράς της διασποράς.

Τον καιρό που τα λέει αυτά ο Δραγούμης, οι διασπαρμένοι Εβραίοι 
δεν έχουν φτιάξει ακόμα κράτος, που σήμερα λειτουργεί ακριβώς σαν 
σημείο αναφοράς των απανταχού Εβραίων. Όντας εχθρός του ελληνι
κού κράτους των λωποδυτών ο Δραγούμης, δεν βρίσκω καθόλου παρά
δοξο που τον Αύγουστο του 1920 πέφτει δολοφονημένος στο πεζοδρό
μιο, απέναντι απ’ το σημερινό Χίλτον, εκεί που βρίσκεται η αναθημα
τική στήλη για να θυμίζει πως η Ελλάδα δεν είναι τόπος για να ζουν σ’ 
αυτόν τίμιοι άνθρωποι.

6. Κομιτάτα και κομιτατζήδες

Στην ελληνική γλώσσα, κομιτατζής έφτασε να σημαίνει Βούλγαρος. 
Πιο σωστά, Βούλγαρος τρομοκράτης. Και ειδικότερα, Βούλγαρος 
τρομοκράτης που δρα στη Μακεδονία με σκοπό την ενσωμάτωσή της 
στη Βουλγαρία. Θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε αυτήν την απί
στευτα περιπεπλεγμένη και σκοτεινή υπόθεση των κομιτατζήδων, στην 
οποία για μια στιγμή φάνηκε να εμπλέκονται και οι Έλληνες κομμου
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νιστές. Με συνέπεια κομιτατζής να σημαίνει, κατά προέκτασιν, και 
«προδότης της πατρίδας», «Βούλγαρος» όπως χαρακτήριζαν τους Έλ
ληνες κομμουνιστές για ένα μεγάλο διάστημα αυτοί που αρέσκονται 
στις απλοποιήσεις και που δεν πρόκειται να καταλάβουν ποτέ πως στην 
προ του 1913 Μακεδονία τα πράγματα είναι τόσο περιπλεγμένα, που 
τελικά κανείς δεν ξέρει ποιος κυνηγάει ποιον. Αυτοί όμως που τελικά 
πλήρωσαν τη νύφη ακριβότερα απ’ τον καθένα είναι οι ίδιοι οι 
κομιτατζήδες, που σκοτώνονται μεταξύ τους με μια άνεση που σου 
κόβει την ανάσα.

Πάντως, οι Βούλγαροι κομιτατζήδες προκάλεσαν τέτοια αναταραχή 
και τόση σύγχυση με την αλλοπρόσαλλη και αντιφατική πολιτική τους 
που ακόμα και σήμερα το φάντασμά τους πλανάται πάνω απ’ την 
μονίμως συγχυσμένη περιοχή των Βαλκανίων. Γίνεται χαμός στη 
Μακεδονία για 15 χρόνια, απ’ το 1893 που εμφανίζεται το πρώτο 
βουλγάρικο κομιτάτο μέχρι το 1908 που όλα κοπάζουν προσωρινά με 
την παραχώρηση συντάγματος απ’ τον σουλτάνο και την εκτόνωση της 
κατάστασης που προκαλεί τούτος ο εκπληχτικός ελιγμός της πάντα 
ικανής τουρκικής διπλωματίας.

Κομιτάτο σημαίνει επιτροπή, ή μάλλον επιτροπάτο. Συνεπώς, κομι
τατζής είναι το μέλος ενός επιτροπάτου, που δρα μυστικά και συνωμο
τικά, κατά τα πρότυπα των Ιταλών καρμπονάρων του Γαριβάλδι. Οι 
Βούλγαροι κομιτατζήδες είναι ό,τι περίπου και οι Ιταλοί καρμπονάροι: 
εθνικιστές, λαϊκιστές, σοσιαλιστές, υπέρμαχοι της δημοκρατίας χωρίς 
όμως να περιφρονούν και τη δικτατορία, αριστεροί με έντονες δεξιές 
αποκλίσεις, δεξιοί που ίσως νάναι και αριστεροί. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν 
ήταν ένα καθόλα νόμιμο κόμμα και δρούσε παράνομα θα μπορούσε να 
σας δώσει μια σαφέστερη εικόνα για την έννοια του κομιτάτου, που δεν 
είναι βουλγάρικη και που χρησιμοποιείται για κάθε μισονόμιμη και 
μισοπαράνομη πολιτική οργάνωση που μετέρχεται όλους τους τρόπους 
για να αναρριχηθεί στην εξουσία, ή για να διαβρώσει μια εξουσία. Όλα 
αυτά γίνονται πάντα στο όνομα του λαού, ακόμα και στην περίπτωση 
που είναι σαφέστατα αντιλαϊκά. Θέλω να πω πως, όταν τα κομιτάτα 
δρουν κανείς δεν μπορεί να πει αν είναι προοδευτικά ή αντιδραστικά. 
Το παν θα εξαρτηθεί απ’ την έκβαση ενός αγώνα που γίνεται στα τυφλά, 
με τρόπο τυπικά βαλκανικό. Αν πείτε με τρόπο τυπικά ελληνικό, θα 
είστε και πάλι μέσα. Ό χι μόνο γιατί η Ελλάδα παραείναι Βαλκάνια 
αλλά και διότι εδώ η έννοια του κομιτάτου έχει περάσει στα πολιτικά 
κόμματα. Που είναι κομιτάτα μάλλον παρά πολιτικά κόμματα, δεδομέ
νου ότι δρουν και νόμιμα και παράνομα, και δημοκρατικά και αυταρχι
κά, και στη βάση αρχών και στη βάση προσωπικών σχέσεων.
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Η έννοια του πολιτικού κομιτάτου έλκει την ιστορική καταγωγή της 
απ’ τις παμπάλαιες μασονικές Στοές, που έπαιξαν ένα τεράστιο ρόλο 
στην ιστορία, άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό. Και καμιά φορά 
εντελώς αλλοπρόσαλλο. Κι ας μην ξεχνάμε πως η Φιλική Εταιρεία 
ήταν μια μασονική (τεκτονική) οργάνωση. Κι όποιος καταδικάζει τους 
μασόνους έτσι στα γρήγορα το κάνει γιατί, αφενός δεν κατανοεί 
επαρκώς τους μηχανισμούς λειτουργίας της εξουσίας, και αφετέρου 
διότι συγχέει τους σημερινούς μασόνους, που είναι ένας ιστορικός 
αναχρονισμός, μάλλον επιβλαβής με τη ρουσφετολογία και ρουσφε- 
τοπραξία που καλλιεργούν σχεδόν αποκλειστικά τώρα πια οι Στοές, με 
τις παλιότερες, τις τυπικά αστικές τεκτονικές οργανώσεις, που πάλευαν 
αδιάκοπα με δυνάστες, με φεουδάρχες, με βασιλείς και πρίγκιπες.

Και αν στην Ελλάδα τα κόμματα έχουν μορφή άλλοτε κομιτάτου και 
άλλοτε μασονικής στοάς, πράγμα που είναι το ίδιο από οργανωτικής 
απόψεως, είναι γιατί η Ελλάδα ακόμα πασχίζει να περάσει απ’ τη 
φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Πράγμα που σημαίνει πως αυτό που 
λείπει απ’ την Ελλάδα δεν είναι ο σοσιαλισμός, αλλά ο καπιταλισμός. 
Δεν είναι καπιταλιστική χώρα η Ελλάδα. Είναι χώρα ασαφούς κοινω- 
νικοπολιτικού καθεστώτος, που ψάχνει δώθε κείθε, από τη Αγγλία και 
τη Σουηδία μέχρι τη Λιβύη, να βρει για τον εαυτό της ένα κοινωνικο- 
πολιτικό σύστημα κατά το δυνατόν λιγότερο κλεπτικό. Ας είμαστε 
αισιόδοξοι. Ο Κοσκωτάς κάποτε θα βγει απ’ τη φυλακή για να ανορθώ
σει την οικονομία της χώρας. Ο Κοσκωτάς ήταν ένας σπουδαίος 
καπιταλιστής, αλλά δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει το έργο της 
καπιταλιστικής ανόρθωσης της χώρας, όπως έγινε σ’ όλες τις καπιτα
λιστικές χώρες πριν από δυο αιώνες, τότε που οι κλέφτες εδραίωναν την 
εξουσία τους για να γίνουν αργότερα οι ευπρεπείς καπιταλιστές που 
όλοι γνωρίζουμε.

Λοιπόν, το φθινόπωρο του 1893 εμφανίζεται το πρώτο βουλγαρικό 
κομιτάτο υπό τους Ντάμε Γκρούεφ και Πέρε Τότσεφ. Λεγόταν Κομι
τάτο των Κεντριστών (εδώ η έννοια κέντρο λειτουργεί όπως η έννοια 
δημοκρατικός συγκεντρωτισμός στα ΚΚ). Όμως, το εν λόγω κομιτάτο 
σύντομα θα γίνει γνωστό σαν Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική 
Οργάνωση. Σύμφωνα με το καταστατικό, μέλος της θα μπορούσε να 
γίνει κάθε κάτοικος της ευρωπαϊκής Τουρκίας, άνευ διακρίσεως εθνι
κότητας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. Σκοπός του κομιτά
του, η απελευθέρωση των Μακεδόνων εν γένει απ’ τον Τούρκο δυνάστη, 
το μοίρασμα της γης που κατείχαν οι Τούρκοι τσιφλικάδες στους 
ακτήμονες και η δημιουργία μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Μακεδο
νίας, εντελώς άσχετης απ’ τη Βουλγαρία.
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«Η Μακεδονία στους Μακεδόνες» ήταν το σύνθημα του εσωτερικού 
κομιτάτου όπως θα το λέμε στο εξής, για να το ξεχωρίζουμε από το 
εξωτερικό (κι εδώ «εσ.» και «εξ.») που θα εμφανιστεί δυο χρόνια μετά, 
το 1895. Αυτό το δεύτερο κομιτάτο, που λέγεται Κομιτάτο των Βερχο- 
βιστών ή Εξωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση το έφτιαξε 
ο βασιλιάς Φερδινάνδος και οι άνθρωποί του Μπόρις Σαράτωφ και Ιβάν 
Γκαρβάνωφ. Σκοπός του δεύτερου κομιτάτου, του βασιλικού, είναι η 
παρεμπόδιση της δουλειάς του πρώτου, που μιλάει σοβαρά για μια 
αυτόνομη Μακεδονία, ενώ το βασιλικό κομιτάτο θέλει τη Μακεδονία, 
μετά την εκδίωξη των Τούρκων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος και 
των δύο κομιτάτων, ενσωματωμένη στη Βουλγαρία. Κι έτσι, το ένα 
κομιτάτο αρχίζει να σφάζει τους οπαδούς του άλλου, σε σημείο που και 
τα δυο να ξεχάσουν προς στιγμήν τον Τούρκο καταχτητή, αλλά και τη 
Μακεδονία. Πάντως, αυτό που θα αναπτύξει πραγματικά επαναστατική 
κατά των Τούρκων δράση σε λίγο είναι το πρώτο κομιτάτο, το εσωτε
ρικό, ας πούμε το προοδευτικό με την έννοια πως δεν είναι φιλοβασι
λικό και φιλοβουλγαρικό, αλλά αυτονομιστικό.

Αυτό το πρώτο, το αυτονομιστικό κομιτάτο, την 20ή Ιουλίου 1903, 
ημέρα της γιορτής του προφήτη Ηλία, κηρύσσει επίσημα την επανά
σταση κατά των Τούρκων, που θα περάσει στην ιστορία σαν επανάστα
ση του Ήλιν-ντεν, δηλαδή του προφήτη Ηλία. Όμως, οι Τούρκοι 
συντρίβουν γρήγορα και εύκολα αυτή την επανάσταση, σφάζοντας 
Βούλγαρους και Έλληνες ανάκατα, ήταν δεν ήταν μέλη του ενός ή 
του άλλου κομιτάτου. Πλήρης σύγχυση. Τον Σεπτέμβριο του 1903 δεν 
υπάρχει πια η επανάσταση του Ήλιν-ντεν, που είναι απελπιστικά 
βραχύβια.

Ωστόσο, και τα δυο κομιτάτα συνεχίζουν την κρυφή δράση τους, 
όπως και πριν την επανάσταση. Όμως, το εσωτερικό κομιτάτο, το 
αυτονομιστικό, βγαίνει κουτσουρεμένο απ’ την επανάσταση, και το 
πάνω χέρι τώρα το παίρνει το φιλοβασιλικό και φιλοενσωματιστικό της 
Μακεδονίας, ας το πούμε έτσι αδόκιμα. Και αρχίζει τις άγριες σφαγές 
τόσο των Ελλήνων, όσο και των αυτονομιστών Σλαβομακεδόνων. Αλλη 
μια σύγχυση: Δεν ξέρεις αν τούτη τη σύρραξη πρέπει να την πεις 
εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βουλγάρων, πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και 
Βουλγάρων, πόλεμο Ελλήνων και Βουλγάρων μαζί κατά των Τούρ
κων. Είναι όλα και τίποτα. Μια ιστορία τυπικά βαλκανική. Μακεδονι
κή σαλάτα, όπως λεν οι Ευρωπαίοι αυτό που εμείς ονομάζουμε ρώσικη 
σαλάτα, ίσως γιατί δεν μας αρέσει να τρώμε τη δική μας σαλάτα, αλλά 
αυτήν του γείτονα. Όμως, πώς να το κάνουμε, όταν λέμε ρώσικη σαλάτα 
εννοούμε μακεδονική σαλάτα. Επιτέλους, ας μη λέμε κι εδώ ψέματα.
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Νισάφι πια με την ιστορική ανειλικρίνεια ημών των Νεοελλήνων. 
Μέχρι και στις σαλάτες την περάσαμε. Ούτε μια σαλάτα της προκοπής 
δεν μπορούν να φτιάξουν οι μάγειροι της ελληνικής πολιτικής κουζί
νας. Κύριοι, μαζί με το ιμάμ μπαϊλντί, εκείνες τις φοβερές σκορδολα- 
δερές μελιτζάνες φούρνου που τις έφαγε ο ιμάμης και μπαΐλντισε 
(ζαλίστηκε, για να μαθαίνουμε σιγά σιγά και ελληνικά), σερβίρετέ 
μας και καμιά σαλάτα, μακεδονική, ελληνική, ρώσικη, ό,τι σας βολεύ
ει τέλος πάντων.

Οι Έλληνες αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα, απ’ το 1903 μέχρι το 
1908 θα συγκρουστούν κυρίως με τους κομιτατζήδες του δεύτερου 
κομιτάτου, του φιλοβασιλικού. Ομως, κι αυτό θα διαλυθεί όταν το 
1907 οι δυο ηγέτες του, ο Μπορίς Σαράτωφ και ο Ιβάν Γκαρβάνωφ θα 
δολοφονηθούν την ίδια μέρα διά χειρός Πανίτσα από τον Σαντάνσκι, 
τον τελευταίο των κομιτατζήδων ηγετών του πρώτου κομιτάτου, του 
αυτονομιστικού.

Από το 1908 που καταλαγιάζουν τα πράγματα μέχρι το 1912 που 
αρχίζουν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ο τετραεθνής μακεδονικός αγώνας θα 
πάρει μορφή άκρως πολιτισμένη. Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι και 
Τούρκοι συναγωνίζονται στη Μακεδονία σε προσφορά εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών και τα σχολεία ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια μετά τη 
βροχή, και επί του προκειμένου, μετά τη σφαγή. Όμως, με τη λήξη 
της πρώτης φάσης των Βαλκανικών Πολέμων και τη νίκη των συμμά
χων Ελλήνων, Σέρβων και Βούλγαρων επί των Τούρκων κατακτητών, το 
κομιτάτο ξαναγεννιέται απ’ τις στάχτες του, και στις δυο του μορφές, 
του «εξ», δηλαδή του φιλοβασιλικού υπό τον Αλεξαντρώφ και του «εσ», 
δηλαδή του αυτονομιστικού υπό τον Σαντάνσκι, που ξαναρίχνει το 
παλιό και αποτελεσματικό σύνθημα «η Μακεδονία στους Μακεδόνες». 
Λέει ο Σαντάνσκι πως όλος ο κόσμος, Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι και 
Τούρκοι πρέπει να φύγουν απ’ τη Μακεδονία τώρα που τέλειωσε ο 
πόλεμος και ν’ αφήσουν τους Μακεδόνες να τα βρουν μόνοι τους. Όμως, 
κανείς δε φεύγει, και κυρίως οι Βούλγαροι. Κι επειδή ο Σαντάνσκι 
δημιουργεί προβλήματα στον βουλγάρικο σοβινισμό με τα αυτονομι- 
στικά του κηρύγματα, δολοφονείται από τον Αλεξαντρώφ, και το 
προσαρτιστικό κομιτάτο μένει πάλι μόνο του να αλωνίζει στη Μακε
δονία και να σκοτώνει Έλληνες αλλά και Σλαβομακεδόνες (αυτονο
μιστές) ανάκατα. Και το σημαντικότερο, το «εξ», τώρα που δεν υπάρχει 
«εσ» γίνεται επίσημη κρατική οργάνωση υπό την αιγίδα του βασιλιά, 
και δρα έτσι από το 1913 μέχρι το 1918. Το 1919 ξαναφτιάχνεται το 
αυτονομιστικό «εσ» αλλά υπό την αρχηγία του Αλεξαντρώφ, αρχηγού 
του «εξ», του προσαρτιστικού στη Βουλγαρία. Το τερατώδες αυτό
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κράμα διακηρύσσει την αυτονομία της Μακεδονίας σαν μεταβατικό 
στάδιο μέχρι την προσάρτησή της στη Βουλγαρία!

Και τότε κοντά, το 1921, ξεφυτρώνει ένα τρίτο και ολοκαίνουργιο 
κομιτάτο υπό τον Νικολάι Γιουρούκωφ, η Φεντεραλιστική Μακεδονι
κή Οργάνωση με αρχές σχεδόν καθαρά κομμουνιστικές. Οι φεντερα- 
λιστές δεν ζητούν ούτε την προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγα
ρία, ούτε σε καμιά άλλη βαλκανική χώρα, αλλά τη δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης Μακεδονίας, που όμως θα αποτελεί ομόσπονδη δημοκρα
τία της Ομοσπονδίας Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών των 
Βαλκανίων, που θα λειτουργεί κατά το σοβιετικό πρότυπο, που εμπνέει 
τούτη την άκρως ιδεαλιστική υπόθεση. Που όμως σαν σχέδιο κατάγεται 
απ' τον Ρήγα Φεραίο.

Στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας αυτόν τον καιρό βρίσκεται το 
προοδευτικό Αγροτικό Κόμμα του Σταμπουλίσκι, που βοηθάει όσο 
μπορεί τους φεντεραλιστές, ενώ καταδικάζει σε θάνατο τον ηγέτη του 
άλλου κομιτάτου, του κράματος «εσ» και «εξ», Αλεξαντρώφ. Ομως, 
αυτός καταφέρνει και δραπετεύει και αρχίζει έναν κανονικό εμφύλιο 
πόλεμο με τον νόμιμο πρωθυπουργό Σταμπουλίσκι. Ο οποίος ηττάται, 
ανατρέπεται και δολοφονείται μαζί με τον ηγέτη των φεντεραλιστών 
Γ ιουρούκωφ.

Μόνος κύριος του παιχνιδιού τώρα ο τρομερός Αλεξαντρώφ, κάνει 
απότομη στροφή το 1924, συνεννοείται με τους φεντεραλιστές (κυρίως 
είναι κομμουνιστές, αλλά όχι μόνο) που κυνηγούσε μέχρι πριν από λίγο 
και με τη βοήθειά τους μπαίνει στην Γ' Διεθνή! Είναι τότε ακριβώς, το 
1924, κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργούνται οι 
προσδοκίες μιας ΕΣΣΔ των Βαλκανίων, που οι Έλληνες κομμουνιστές, 
κατ’ εντολήν της Γ' Διεθνούς δηλώνουν πως είναι υπέρ μιας ανεξάρτη
της Μακεδονίας. Και γίνεται χαμός.

Όμως, ο Αλεξαντρώφ μετανιώνει και φεύγει απ’ την Γ' Διεθνή. Και 
γιαυτό δολοφονείται από τον συνεργάτη του Πρωτογέρωφ. Και ενώ θα 
περίμενε κανείς ο Πρωτογέρωφ να ευνοήσει τους κομμουνιστές, αρχίζει 
να τους σφάζει ανηλεώς. Αλλά ούτε ο Πρωτογέρωφ ξεφεύγει τελικά απ’ 
το λεπίδι. Εκεί πέρα, σφάζει όποιος προλάβει. Και το βιολί συνεχίζεται 
μέχρι που το 1935 ο βασιλιάς Βόρις (Μπόρις) γίνεται κατ’ ουσίαν 
δικτάτωρ.

Τούτα τα ματοβαμμένα σοβινιστικά παιχνίδια θα σταματήσουν μόνο 
με τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την επικράτηση των 
κομμουνιστών στην περιοχή. Κι όταν απ’ το 1945 και μετά μιλούν για 
«αυτόνομη Μακεδονία» εννοούν ένα ομόσπονδο κράτος στα πλαίσια 
του ευρύτερου σοσιαλιστικού ομοσπονδιακού κράτους των Βαλκανίων,
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πράγμα που θα εξοργίζει σταθερά τους Έλληνες σοβινιστές, που θα 
ξεχάσουν το Ρήγα Φεραίο, που κάτι ανάλογο είχε στο μυαλό του. Όπως 
και νάναι, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, το πρόβλημα 
της Μακεδονίας αρχίζει να ξαναγίνεται υπαρκτό. Η εμφάνιση ενός νέου 
κομιτάτου είναι κάτι παραπάνω από πιθανή. Όπως και ένας νέος 
Μακεδονικός Αγώνας. Να δούμε, όμως, πού θα καταλήξει αυτή τη 
φορά, κυρίως τώρα που οι λύσεις επιβάλλονται από «φιλικές και 
συμμαχικές δυνάμεις», και όχι από νταήδες σοβινιστές ένθεν κακείθεν 
των συνόρων, που στη Μακεδονία θα είναι πάντα ασταθή εξαιτίας της 
εθνολογικής ιδιομορφίας της περιοχής.
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6. 0 1  ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ 0 1  Α ΡΒΑ Ν ΙΤΕΣ

1. Η αλβανική εθνολογική ιδιομορφία

Το όνομα Αλβανία είναι εφεύρεση των βυζαντινών λογίων του 11ου 
αιώνα. Οι Αλβανοί ουδέποτε ονόμασαν τους εαυτούς τους έτσι. Προτι
μούν το όνομα Σκιπετάρ, που στη γλώσσα τους σημαίνει ορεινός. Οταν, 
λοιπόν, λέμε Αλβανοί εννοούμε κυρίως τους κατοίκους των Αλβανικών 
Αλπεων, που είναι ένα από τα πιο όμορφα τοπία σ ’ ολόκληρη τη γη και 
όχι μόνο στην Ευρώπη.

Κυρίως Αλβανοί, συνεπώς, είναι μόνο οι βόρειοι Γκέκηδες, που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, αν υποθέ
σουμε πως θα ήταν δυνατό να υπάρξουν απόγονοι τόσο μακρινών 
προγόνων. Εν πάση περιπτώσει, οι βόρειοι Αλβανοί, οι Γκέκηδες, 
ποιητική και μυθολογική αδεία θα μπορούσαν να πουν πως είναι 
απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, με την ίδια έννοια που και μεις, 
εθνομυθολογούντες, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως είμαστε 
απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.

Πάντως, οι νότιοι Αλβανοί, οι Τόσκηδες, απ’ τους οποίους κατά
γονται και οι Έλληνες Αρβανίτες, είναι μια πανσπερμία λαών, ανάμεσα 
στους οποίους ασφαλώς υπάρχουν και «γνήσιοι» απόγονοι αρχαίων 
Ελλήνων. Διότι απογόνους άφησαν, βέβαια, και οι Έλληνες που 
κατοικούσαν στις ελληνικές αποικίες της Ιλλυρίας. Μόνο που είναι 
εντελώς ανόητο να μιλάει κανείς σήμερα για απογόνους αρχαίων λαών, 
ύστερα από αιώνες επιμειξιών παντού στον κόσμο και κυρίως στο 
μεγαλύτερο χωνευτήρι λαών της υφηλίου, που είναι πάντα η Μεσό
γειος.

Αρχαιοελληνικά ίχνη στη σημερινή Αλβανία υπάρχουν μόνο στα 
τοπωνύμια της περιοχής της Χειμάρρας. Ενώ οι Έλληνες της Αλβανίας
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(οι Βορειοηπειρώτες) μετανάστευσαν εκεί από νοτιότερα μετά τον 13ο 
αιώνα, περίπου την ίδια εποχή που κινήθηκαν προς νότον οι Τόσκηδες 
της νοτίου Αλβανίας, οι πρόγονοι των Ελλήνων Αρβανιτών της Αττι
κής, των νησιών του Αργοσαρωνικού, της Εύβοιας και της Κορινθίας.

Το ότι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου δεν έχουν καμιά σχέση με 
τους αρχαίους Έλληνες της Ιλλυρίας, το μαρτυράει η πλήρης ανυπαρ
ξία ιχνών αρχαιοελληνικής γλώσσας στην περιοχή, όπως στη γλώσσα 
των Ποντίων για παράδειγμα. Και τα ερείπια των ελληνικών αποικιών 
της Απολλωνίας και της Επιδαύρου (στην Ιλλυρία) δεν έχουν μεγαλύ
τερη εθνολογική αξία απ’ αυτά που έχουν όλα τα διάσπαρτα στη 
Μεσόγειο κατάλοιπα των ελληνικών αποικιών.

Το εθνολογικό μπέρδεμα της Αλβανίας, όπου μπορεί να βρει κανείς 
«γνήσιους» Αλβανούς μόνο στη γνήσια παραλλαγή της αλβανικής 
σοβινιστικής κουταμάρας, ανακλάται κατά κύριο λόγο στη γλώσσα. 
Στις 5.000 αλβανικές λέξεις, οι 1.400 περίπου έχουν λατινική ρίζα, οι 
1.200 τουρκική, οι 850 νεοελληνική, και οι 400 γερμανική. Απομένουν 
περίπου 750 λέξεις αγνώστου ετυμολογίας που εικάζεται πως είναι 
κατάλοιπα της αρχαίας Ιλλυρικής, που είχε μια σχέση με την αρχαία 
ελληνική στο μέτρο που ήταν παρακλάδι της θρακικής, η οποία 
επηρέασε ουσιαστικότατα και την αρχαία ελληνική.

Η κυριαρχία της λατινικής και της τουρκικής στην αλβανική είναι 
σαφέστατη. Αλλά το «πάντρεμα» αυτών των δύο εντελώς άσχετων 
μεταξύ τους γλωσσών δεν είναι το μεγαλύτερο μυστήριο σ’ αυτή τη 
μυστήρια χώρα που είναι η Αλβανία. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι η 
συνύπαρξη τριών θρησκειών επί πληθυσμού τριών εκατομμυρίων. Το 
67% των Αλβανών είναι μωαμεθανοί, το 21% ορθόδοξοι, στους 
οποίους, βεβαίως, δεν ανήκουν μόνο οι Έλληνες, και το 12% καθολι
κοί. Τους Αλβανούς μωαμεθανούς κάποιοι εδώ σε μας τους ονόμασαν 
κάποτε τουρκαλβανούς, βάσει της διπλής και διπλά ηλιθίας εξισώσεως 
σύμφωνα με την οποία, πας μωαμεθανός Τούρκος και πας ορθόδοξος 
Έλλην, που τόσες συμφορές προκάλεσε στον ελληνισμό, έτσι που 
χάρισε όλους τους μουσουλμάνους στους Τούρκους.

Και το μεγαλύτερο όλων των παραδόξων: Αυτή η πανσπερμία λαών 
έχει μια απίθανα αναπτυγμένη εθνική (αλβανική) συνείδηση. Η δύσκο
λη ζωή πάνω στα κατσάβραχα δημιούργησε, μέσα στους αιώνες, μια 
ενιαία εθνότητα, χωρίς ξεκάθαρη εθνολογική ρίζα. Που έτσι κι αλλιώς 
είναι άχρηστη για όλους τους λαούς που κατοικούν σ’ έναν πλανήτη 
που διαφοροποιεί αδιάκοπα τα εθνολογικά μείγματα. Και επειδή το 
αλβανικό κράτος είναι κράτος «τεχνητό» που το δημιούργησαν οι 
μεγάλες δυνάμεις, οι μεθοριακές διαφορές ανάμεσα στα δυο όμορα
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κράτη, την Ελλάδα και την Αλβανία, δεν οξύνθηκαν ποτέ μέχρι ρήξε
ως άλλης, πλην αυτής που προκάλεσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Η 
τεχνητή εχθρότητα και τα παιδαριώδη θούρια του τύπου «έχω μια 
αδερφή, νυφούλα αληθινή τη λένε Βόρειο Ήπειρο την αγαπώ πολύ» 
έχουν τη ρίζα τους στον αντικομμουνισμό μάλλον παρά στον ανύπαρ- 
χτο αντιαλβανισμό ημών των Νεοελλήνων.

Για να συνειδητοποιήσετε τη συγγένεια ανάμεσα στους δυο λαούς 
φέρτε μόνο στο νου σας πως η ελληνική εθνική στολή, η φουστανέλα, 
είναι η αλβανική λαϊκή φορεσιά. Τη φορούν και σήμερα οι παππούδες 
στα αλβανικά χωριά. Ό χι πάντως και στα ελληνικά της Βορείου 
Ηπείρου, όπου σχεδόν κανείς δε φοράει πια φουστανέλα. Που, ως 
εθνική στολή, μας ξέμεινε απ’ την εποχή της Ελληνικής Επανάστα
σης. Η οποία κατ’ ουσίαν ήταν ελληνοαλβανική. Τουλάχιστον οι μισοί 
απ’ τους εθνικούς μας ήρωες είναι Αρβανίτες, ενώ οι αγωνιστές ήταν 
σχεδόν όλοι δίγλωσσοι. Μιλούσαν και ελληνικά και αρβανίτικα, 
πράγμα που υποχρέωσε τον Αρβανίτη Μπότσαρη (οι Σουλιώτες είναι 
Αρβανίτες δίγλωσσοι) να γράψει ελληνοαλβανικό λεξικό για να βοη
θήσει όσους απ’ τους Έλληνες δεν ήξεραν αρβανίτικα. Το λεξικό αυτό 
εκδόθηκε πριν από λίγα χρόνια απ’ την Ακαδημία Αθηνών, και ήταν το 
πρώτο σημαντικό βήμα προς την επίσημη αναγνώριση της πολύ 
μεγάλης προσφοράς των Αρβανιτών στον κοινό απελευθερωτικό αγώνα.

Όμως, και εμείς οι Έλληνες δανείσαμε στους Αλβανούς κάμποσους 
ήρωες. Ανάμεσα τους και τον μεγάλο εθνικό τους ήρωα, τον Σκεντέρ- 
μπεη, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γεώργιος Καστριώτης 
(1403-1468). Ο Καστριώτης ήταν ένας Αλβανός που είχε πατέρα Έλλη
να και μητέρα Σερβίδα, και που προκειμένου να σταδιοδρομήσει στα 
πλαίσια της τουρκικής διοίκησης κάποτε έγινε μουσουλμάνος, για να 
ξαναγίνει χριστιανός, όπως τόσοι και τόσοι, που περνούν απ’ τη μια 
θρησκεία στην άλλη καταπώς τους βολεύει. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και 
πάρα πολλοί Έλληνες.

Στην Κωνσταντινούπολη όπου σπούδασε ο Καστριώτης, όντας τότε 
μουσουλμάνος, πήρε το όνομα Ισκεντέρ, που στα τουρκικά σημαίνει 
Αλέξανδρος, εξού και το Ισκεντέρμπεης, και κατά συγκοπήν Σκεντέρ- 
μπεης.

Το 1443 προκειμένου να πολεμήσει αποτελεσματικότερα τους Τούρ
κους, ο Σκεντέρμπεης ξαναγίνεται χριστιανός. Και σαν χριστιανός 
Αλβανός πολέμαρχος κι αφέντης ελληνοσερβικής καταγωγής κατορθώ
νει να δημιουργήσει το πρώτο ολιγόβιο ανεξάρτητο αλβανικό κράτος 
στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός είναι ο λόγος που 
οι Αλβανοί τον θεωρούν σαν τον υπ’ αριθμόν ένα εθνικό τους ήρωα,
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χωρίς να νοιάζονται καθόλου για το γεγονός πως ήταν Ελληνοσέρβος. 
Αντε, όμως, να πεις εδώ σε μας πως οι Μποτσαραίοι, οι Τζαβελαίοι, ο 
Καραϊσκάκης, ο Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και ένα σωρό ακόμα 
ήρωες ήταν Αρβανίτες, χωρίς να σου βγάλουν το μάτι οι εθνοκάπη- 
λοι, που τα θέλουν όλα «γνησίως» ελληνικά και με τη βούλα της 
αρχαίας ελληνικής δόξας. Αυτή την απάτη, που την επεσήμανε και ο 
εθνικός μας ιστορικός Κων. Παπαρρηγόπουλος, την πληρώσαμε ακρι
βά. Καιρός να σταματήσει το παραμύθι, τώρα που ισχυριζόμαστε πως 
γίναμε Ευρωπαίοι, και συνεπώς λιγότερο απατεώνες.

Οι γλωσσολόγοι μάς βεβαιώνουν πως το επίθεμα «στ» στις καταλή
ξεις κάποιων τοπωνυμίων είναι ιλλυρικό. Έτσι, τα τοπωνύμια Τεργέστη 
και Βουκουρέστι μας βοηθούν να καταλάβουμε μέχρι πού εκτεινόταν 
στην αρχαιότητα η επιρροή των Ιλλυριών, που θεωρούνται εθνολογικοί 
πρόγονοι των βόρειων Αλβανών, των Γκέκηδων, όπως και των δυτικών 
Γιουγκοσλάβων, των δυτικών Ρουμάνων και των βορειοανατολικών 
Ιταλών. Θα ήταν αδύνατο, φυσικά, τα σημερινά σύνορα της Αλβανίας 
να διαμορφωθούν με βάση τη διασπορά των αρχαίων Ιλλυριών. Αλλω
στε, στην αρχαιότητα, δεν υπήρχαν σαφή σύνορα, κανονισμένα βάσει 
διεθνών συμβάσεων. Αλλά και σήμερα τα σύνορα είναι κάτι το εντελώς 
συμβατικό.

Ο ελληνισμός, άλλωστε, δεν είχε ποτέ σύνορα, έτσι που οι αποικίες 
των Ελλήνων ήταν διάσπαρτες στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. 
Και έτσι έπρεπε να μείνουν οι Έλληνες: διάσπαρτοι παντού στον 
κόσμο, σαν τους Εβραίους. Η δημιουργία νεοελληνικού κράτους δεν 
ευνόησε τον ελληνισμό, όπως άλλωστε αποδείχτηκε απ’ τη συνεχή 
συρρίκνωσή του. Η Ελλάδα ήταν πάντα μια εκτεταμένη περιφέρεια 
χωρίς κέντρο. Και με εξαίρεση την κλασική αρχαιότητα, όλα τα 
σημαντικά σε μας εδώ δημιουργήθηκαν απ’ τον ελληνισμό της διασπο- 
ράς. Αλλωστε, δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως η κοιτίδα του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού δεν είναι η Αττική, αλλά η Ιωνία στη Μικρά 
Ασία. Τι απόγινε η πανάρχαιη ελληνική Μικρά Ασία; Την κατάπιε ο 
ηλίθιος ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός, αυτός που συνεχίζει να ονειρεύ
εται τη «μεγάλη Ελλάδα» -  μεγάλη σε έκταση, εννοείται, γιατί για τον 
όντως μεγάλο ελληνικό πολιτισμό ελάχιστα νοιάζονται οι μωροί 
εθνοκάπηλοι. Είναι τρομερό να αντιλαμβάνεται κανείς την πατρίδα 
ως άθροισμα οικοπέδων.

Οι Αλβανοί, παρόλο που θα μπορούσαν να επικαλεστούν τους 
Ιλλυριούς, δεν ήταν ποτέ μεγαλοϊδεάτες. Τώρα όμως αρχίζουν να 
γίνονται κι αυτοί. Πάντως, επί του παρόντος, τα προβλήματα στο 
Κοσσυφοπέδιο δεν τα δημιουργούν τόσο οι Αλβανοί της Αλβανίας,
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όσο οι Αλβανοί αυτονομιστές του Κοσσυφοπεδίου, που δε ζητούν την 
ένωσή τους με την μητέρα -  Αλβανία, αλλά την ανεξαρτησία τους. Πιο 
σωστά, θα προτιμούσαν οι Αλβανοί της Αλβανίας να ενωθούν με τους 
Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, γιατί οι Κοσσυφοπεδίτες ισχυρίζονται 
πως αυτοί είναι οι «γνήσιοι» Αλβανοί!

Ζώντας απομονωμένοι στα κατσάβραχά τους οι Αλβανοί, απόχτησαν 
τελικά αυτό το τυπικά αλβανικό αίσθημα της κλειστότητας, που δεν 
είναι εφεύρεση του Εμβέρ Χότζα και των κομμουνιστών, αλλά μια 
ανάγκη που έγινε φιλοτιμία. Όσοι έφυγαν, έφυγαν έγκαιρα, απ’ τον 
13ο αιώνα κιόλας, και όσοι έμειναν υποτάχτηκαν στη δύσκολη μοίρα 
τους. Αλλωστε, είναι φυσικό όλοι οι μη μοιρολάτρες να θέλουν να 
φύγουν από κει. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν θάθελε να ζει σε μια 
άγονη χώρα, με σχετικά πλούσιο υπέδαφος και πάμφτωχο έδαφος. Το 
αρκετά πλούσιο σε πετρέλαιο υπέδαφος δεν θα μπορούσε να συντηρή
σει τους Αλβανούς. Και στο έδαφος, τα άφθονα νερά και οι καταρρά
χτες μπορεί να παράγουν άφθονη ηλεκτρική ενέργεια, αλλά οι Αλβανοί 
την πουλούν στους Ευρωπαίους γιατί δεν έχουν τι να την κάνουν.

Οι Αλβανοί, όπως και οι δικοί μας Ηπειρώτες, όπως και κάθε φτωχός 
λαός, ήταν πάντα μετανάστες. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες Αλβανοί 
διάσπαρτοι σ’ όλον τον κόσμο, όπως συμβαίνει και με τους Έλληνες. 
Οι περισσότεροι βρίσκονται στη Σικελία και τη νότια Ιταλία, όπου 
μετανάστευσαν ομαδικά, όπως και στην Ελλάδα, κυρίως κατά τον 13ο, 
14ο και 15ο αιώνα. Οι Αρβανίτες της Ιταλίας είναι πολλές χιλιάδες, και 
οπωσδήποτε περισσότεροι απ’ όσοι στην Ελλάδα. Αλλά αφομοιώθηκαν 
εύκολα και γρήγορα. Στη δική μας χώρα, που αρνείται να αφομοιώσει 
φυσιολογικά τους λαούς που την κατοικούν προτιμώντας τον βίαιο 
εξελληνισμό, η ελλιπής εθνική συνείδηση των γηγενών δημιουργεί 
κλίμα φοβίας και καχυποψίας στους παμπάλαιους μετοίκους, κι έτσι 
κάθε τόσο εμφανίζονται εκ του μη όντος μισομειονοτικά προβλήματα, 
που όμως τα αποκρύβουμε δόλια κατά την εθνική μας συνήθεια. Αν 
αφήναμε τους λαούς να αναμειχθούν φυσιολογικά και χωρίς βία, όπως 
γίνεται άλλωστε από τότε που σταμάτησε, γύρω στο 1945, να πέφτει ο 
βούρδουλας στο κεφάλι των Αρβανιτών για μόνο το λόγο πως μιλούσαν 
αρβανίτικα, δεν θα υπήρχε σήμερα κανένα πρόβλημα που να το 
δημιουργεί μια άλλη εκτός της ελληνικής εθνότητα. Παρά τη φρικώδη 
και ακατανόητη βία που ασκήθηκε στους Αρβανίτες τουλάχιστον για 
έναν αιώνα, οι Έλληνες και οι Αρβανίτες σήμερα είναι ο ίδιος λαός. Η 
αφομοίωση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, συνεχίζουμε να θέλουμε τους κατοίκους αυτού του τόπου 
«καθαρόαιμους» Έλληνες, λες και η χώρα είναι ιπποφορβείο καθαρο
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αιμων αλόγων του ιπποδρόμου. Μια ερζάτς εθνική συνείδηση βασισμέ
νη στο φόβο του χωροφύλακα και του παπά, και στην εντελώς ατεκμη- 
ρίωτη επιστημονικά προγονολαγνεία, είναι φυσικό να θέλει να διαιω- 
νίζει το ψεύδος. Δεν είναι τυχαίο που τούτη η χώρα παράγει απατεώνες 
με το τσουβάλι. Η εθνική συνείδηση που δεν την άφησαν να αναπτυχτεί 
φυσιολογικά όπως ήδη είχε αρχίσει να γίνεται πριν απ’ τη δημιουργία 
του νεοελληνικού κράτους το 1830 με το εθνολογικό κράμα των 
Ελλήνων και των Αρβανιτών, ήταν φυσικό να εγκαταστήσει μόνιμα 
το ψεύδος σε τούτη τη χώρα. Όταν οι σοβινίζοντες ιστορικοί ψεύδονται 
και εξαπατούν για να μη χάσουν τα οφίκιά τους, γιατί να μην ψεύδεται ο 
λαός, που από μέσα του βγαίνουν οι Γούκοι και οι Κοσκωτάδες με μια 
απίθανη ευκολία;

Η διάλυση αυτής της χώρας έχει πολύ βαθιές ρίζες σε μια ιστορική 
απάτη που συνεχίζεται: Μας είπαν πως είμαστε ένδοξοι απόγονοι 
ενδόξων προγόνων και το χάψαμε. Μας το είπαν για να δημιουργήσουν 
τεχνητά εθνική συνοχή σε μια πολυεθνική, παρά την αριθμητική 
υπεροχή των Ελλήνων, αλλά και πολυφυλετική εξαιτίας της γεωγρα
φικής της θέσης χώρα, και κατάπιαμε το χάπι. Κι άντε τώρα να τα 
βγάλεις πέρα με την εθνική διάρροια που προκάλεσαν οι Ελληνοαλβα- 
νοί πρόσφυγες. Πώς να τους πεις πως ούτε αυτοί είναι ένδοξοι απόγονοι 
ενδόξων προγόνων, για να τους πείσεις να επιστρέφουν στον τόπο τους; 
Θα σου πουν ίσως πως ήρθαν στη μητροπολιτική Ελλάδα για να είναι 
όσο γίνεται πιο κοντά στο «λίκνο του πολιτισμού» των προγόνων τους! 
Έτσι τους μάθαμε να λεν, έτσι λεν για να κάνουν κι αυτοί πονηρά τη 
δουλειά τους.

2. Σκεντέρμπεης και Αλή πασάς

Μέχρι λίγο πριν απ’ τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο οι μισοί 
Αλβανοί πέθαιναν από φυσικό θάνατο. Οι άλλοι μισοί σκοτώνονταν 
σε βεντέτα. Μιλάμε και μεις για τη βεντέτα της Μάνης και της Κρήτης. 
Στην Αλβανία να δεις βεντέτα. Να σου σηκώνεται η τρίχα ακόμα κι 
όταν είσαι φαλακρός. Το «επίσημο» όνομα της βεντέτας είναι αυτοδι
κία. Που σημαίνει απονομή δικαιοσύνης απ’ τον ίδιο τον παθόντα. Που 
αν θεωρεί σοβαρό το παράπτωμα του άλλου τον καταδικάζει πάντα σε
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θάνατο αφού είναι αδύνατο να τον καταδικάσει σε φυλάκιση. Τούτο το 
πρωτόγονο σύστημα απονομής δικαιοσύνης εμφανίζεται κυρίως σε 
κοινωνίες εντελώς ανοργάνωτες, όπως ήταν η αλβανική πριν απ’ τον 
πόλεμο.

Μέχρι τον πόλεμο, λοιπόν, η αλβανική κοινωνία απείχε απ’ την 
αφρικανική μόνο κατά μία βαθμίδα. Που συνίσταται στο πέρασμα απ’ 
την αφρικανικού τύπου πρωτόγονη φυλή στη λεγόμενη «ευρεία οικο
γένεια», που συμπεριλαμβάνει όλο το συγγενολόι πρώτου, δεύτερου και 
τρίτου βαθμού. Κάθε αλβανικό χωριό αποτελούνταν από τρεις τέσσερις 
τέτοιες διευρυμένες οικογένειες, που όλες συγγένευαν μεταξύ τους.

Πάντα περήφανοι και πάντα ξεροκέφαλοι οι Αλβανοί και τα ξαδέρ- 
φια τους, οι Έλληνες Αρβανίτες, έφτιαξαν με τα χρόνια αυτό που 
ονομάστηκε «αρβανίτικο κεφάλι». Προσωπικά, θα ευχόμουν να υπάρ
χουν περισσότερα αρβανίτικα κεφάλια στην Ελλάδα προκειμένου να 
ξέρεις πού πατάς, ρε αδερφέ! Ό χι να λες και να ξελές αδιάκοπα, 
πλασάροντας τον καιροσκοπισμό σαν διαλλακτικότητα.

Συνέπεια αυτής της ιδιόμορφης σκληρής αξιοπρέπειας είναι η θρυ
λική αρβανίτικη μπέσα. Έτσι λέγεται στην αλβανική γλώσσα η 
«διαβεβαίωση προστασίας». Δηλαδή η υπόσχεση που δίνεις πως αυτός 
που σε έβλαψε δεν θα υποστεί τις συνέπειες της βεντέτας που του 
αρμόζει, στην περίπτωση που ζητήσει προστασία στο σπίτι σου. 
Έρχεται σπίτι σου, ας πούμε αυτός που «ατίμασε» την αδερφή σου, 
όχι σαν γαμπρός προκειμένου να «αποκαταστήσει τη χαμένη της τιμή», 
αλλά σαν μουσαφίρης και αράζει όσο θέλει, παριστάνοντας τον αιχμά- 
λωτο-εθελοντή. Αν όμως προσπαθήσει να ξεφύγει απ’ αυτή την εθελού
σια αιχμαλωσία, αλίμονο του. Οι παθόντες τον ακολουθούν και μόλις 
περάσει το όριο των κτημάτων που ανήκουν στην οικογένεια τον 
αφήνουν στον τόπο, πάνω ακριβώς στα σύνορα της οικογενειακής 
ιδιοκτησίας. Όμως, όσο κάθεται ήσυχα και δουλεύει σαν να ήταν 
μέλος της οικογένειας, απολαμβάνει όλα τα αγαθά της οικογένειας 
που τον φιλοξενεί, ακόμα κι αν είναι δολοφόνος. Αυτή είναι η μπέσα. 
Μπέσα για μπέσα, λοιπόν, κι ας προσπαθήσουμε να γίνουμε λιγάκι 
μπεσαλήδες σε τούτον τον τόπο τον γεμάτο ελαστικές, σαν την τσιχλό- 
φουσκα, συνειδήσεις.

Όποιος προσπαθήσει να πάρει πολύ στα σοβαρά την ιστορία της 
Αλβανίας θα περιπλακεί τόσο, που στο τέλος δε θα ξέρει τι του γίνεται. 
Καταχτητές πάσης φύσεως και προελεύσεως μπαινοβγαίνουν εκεί σαν 
στο σπίτι τους, εγκαθιστώντας ένα ιστορικό και εθνολογικό κομφούζιο 
άνευ προηγουμένου. Οι Ρωμαίοι θεωρούν αυτονόητο γεωγραφικό γεγο
νός πως οι απέναντι ακτές ανήκουν φύσει και θέσει στη Ρωμαϊκή
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Αυτοκρατορία. Κι έτσι, το 168 π.Χ. δεν καταχτούν απλώς αλλά προ- 
σαρτούν στη μητροπολιτική Ρώμη την περιοχή της σημερινής Αλβα
νίας που στο εξής θα τους προμηθεύει επίλεκτους στρατιώτες και 
λαμπρούς Αυτοκράτορες. Επειδή αυτή η περιοχή δεν έχει όνομα και 
επειδή η αρχαία Ιλλυρία ήταν πολύ ευρύτερη, ο Διοκλητιανός θα 
ονομάσει την Αλβανία Νέα Ήπειρο για να την αντιδιαστείλει απ’ την 
παλιά, την ελληνική.

Με τον χωρισμό της Αυτοκρατορίας σε δυτική και ανατολική, η 
Αλβανία περιέρχεται στη δικαιοδοσία του Βυζαντίου και ακολουθεί τη 
μοίρα του, ως Θέμα του Δυρραχίου. (Θέματα ονόμαζαν οι Βυζαντινοί τις 
ευρείες διοικητικές περιφέρεις της Αυτοκρατορίας). Το όνομα Νέα 
Ήπειρος των Ρωμαίων και το όνομα Θέμα του Δυρραχίου των Βυζαντι
νών είναι οι δυο πρώτες γεωγραφικές ονομασίες που αναφέρονται στην 
περιοχή που εμείς σήμερα ονομάζουμε Αλβανία. Και έτσι, διά της 
ονοματολογίας, αρχίζει να γίνεται φανερό πως τούτη η περιοχή είναι 
δυνατό να έχει μια εθνολογική ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, μόνο όταν τους 
δοθεί ένα όνομα οι Αλβανοί θα αρχίσουν να συγκροτούνται ως έθνος, 
γιατί μέχρι να το μάθουν στην αρχή απ' τους Ρωμαίους και στη 
συνέχεια απ’ τους Βυζαντινούς, ιδέα δεν έχουν τι σόι λαός είναι. 
(Προφανώς για τους ίδιους λόγους ψάχνουν και οι Σκοπιανοί για ένα 
όνομα).

Το 1205 οι Βενετοί ιδρύουν το Δουκάτο του Δυρραχίου, αλλά οι 
δούκες δεν έχουν καλή τύχη γιατί σε λίγο το Δουκάτο θα περιέλθει στη 
δικαιοδοσία του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Αλλά οι δούκες (μπορείτε να 
φανταστείτε δούκες στην Αλβανία;) δεν μπορούν να προστατεύσουν 
τους Αλβανούς απ’ την καταχτητική ορμή των Σέρβων και των Νορ- 
μανδών (Βίκινγκς) που αλωνίζουν εκεί πέρα. Μέχρι που οι Γάλλοι 
δούκες Ανζού, που κυριαρχούν στην απέναντι Ιταλία, περνούν απ’ την 
άλλη μεριά της θάλασσας και προσαρτούν την Αλβανία το 1272 στα 
γαλλικά δουκάτα της Ιταλίας.

Αργότερα οι Παλαιολόγοι θα ανακαταλάβουν μέρος της Αλβανίας, 
αλλά οι Σέρβοι με τη σειρά τους θα την καταλάβουν ολόκληρη και θα 
καταπιούν μαζί με τους Αλβανούς και τους Παλαιολόγους. Οι Σέρβοι 
ανταμείβουν όσους Αλβανούς συνεργάζονται μαζί τους, όπως πάντα 
γίνεται με τους δωσίλογους όλων των εποχών και όλων των εθνών, και 
τους δίνουν κτήματα στην ελληνική Ήπειρο. Έκτοτε οι Αλβανοί 
εγκαθίστανται για τα καλά εκεί και με τους αιώνες εξελληνίζονται.

Ηγέτης των Αλβανών εκείνων που συνεργάζονται με τους Σέρβους 
είναι ο Μπούα Σπάτα (το τοπωνύμιο Σπάτα στην Αττική σώζει το όνομά 
του). Αργότερα, ο Σπάτα θα προωθηθεί προς νότον και θα φτάσει μέχρι
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τη βόρεια Πελοπόννησο. Οι Φράγκοι που κυριαρχούν τότε στην 
Πελοπόννησο δεν έχουν καμιά αντίρρηση για την εγκατάσταση στην 
περιοχή των Αρβανιτών τον 14ο αιώνα, κατά τον οποίο γίνονται οι 
μαζικότερες μετακινήσεις πληθυσμών σ’ ολόκληρη τη Βαλκανική 
εξαιτίας της καθαρά διαφαινόμενης πλέον απειλής των Τούρκων. 
Ωστόσο, μετακινήσεις πληθυσμών εντός της αυτοκρατορίας έκαμναν 
και οι αυτοκράτορές. Και είναι αυτοί ακριβώς που μπέρδεψαν, κατά 
κύριο λόγο, τα αίματα των λαών της Βαλκανικής αλλά και ολόκληρης 
της αυτοκρατορίας.

Το 1360, μέσα στην αναμπουμπούλα που λέγαμε οι Αλβανοί αδερφοί 
Μπάλσικι ιδρύουν στη βόρεια Αλβανία το πρώτο αυτόνομο και αμιγώς 
Αλβανικό κράτος. Την ίδια εποχή ο Αλβανός φύλαρχος Κάρολος 
Θόπια ιδρύει και δεύτερο αμιγώς αλβανικό κράτος στην κεντρική 
Αλβανία. Ομως, σε λίγο εμφανίζονται οι Τούρκοι.

Η προσωπική ιστορία του Γεωργίου Καστριώτη ή Σκεντέρμπεη είναι 
τόσο μπερδεμένη, όσο και η ιστορία της Αλβανίας. Δεν είναι τυχαίο, 
λοιπόν, που γίνεται υπ’ αριθμόν ένα ήρωας των Αλβανών ένας άνθρω
πος που είχε πατέρα Έλληνα και μητέρα Σερβίδα, αλλά ένιωθε, λέει, 
βέρος Αλβανός, παρόλο που έμοιαζε μάλλον με Τούρκο αν και ήταν 
πάντα στενός φίλος των Βενετσιάνων.

Ο πατέρας του, ο Ιωάννης Καστριώτης, ήταν φύλαρχος στην ορεινή 
περιοχή της Κρόγια, ή Κρούγια, ή Κρόια, και στα αλβανικά Κρούα, 
όταν ο σουλτάνος Μουράτ Β', προπονούμενος για την κατάκτηση της 
Κωνσταντινούπολης, εκστρατεύει κατά των σκληροτράχηλων Αλβα
νών. Το 1423, τριάντα χρόνια πριν απ’ την άλωση της Πόλης, οι 
στρατηγοί του Μουράτ νικούν τον Ιωάννη Καστριώτη κι αυτός υποχρε
ώνεται να δώσει στους Τούρκους σαν ομήρους τα τέσσερα παιδιά του. 
Τα τρία τα έφαγε το σκοτάδι. Αλλά το τέταρτο έμελλε να γίνει ο εθνικός 
ήρωας των Αλβανών.

Ο Γεώργιος Καστριώτης, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφος, πάρα 
πολύ έξυπνος, πάρα πολύ γενναίος και ο σουλτάνος Μουράτ Β', μέσα 
στον ειλικρινή θαυμασμό του γιαυτό το παλικάρι, του δίνει το παρα
τσούκλι Αλέξανδρος, Ισκεντέρ στα τουρκικά, προς τιμήν του Μεγαλέ- 
ξανδρου που ήταν το είδωλό του. Ο μπέης Ισκεντέρ ή Σκεντέρμπεης, 
πήγε σχολείο μαζί με τον Μωάμεθ, τον μελλοντικό Πορθητή, στην 
Αδριανούπολη, και κατ’ άλλους στην Κωνσταντινούπολη αλλά αυτό το 
τελευταίο δε φαίνεται και πολύ πιθανό γιατί κατά την διάρκεια της 
άλωσης της Πόλης ο Καστριώτης είναι ήδη άρχοντας στην Κρόγια, 
εκτός κι αν δεν βρισκόταν στην Κρόγια και πολιορκούσε μαζί με τον 
φίλο του τον Μωάμεθ την Κωνσταντινούπολη. Τα πράγματα είναι λίγο
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μπερδεμένα γιατί γνωρίζουμε την ημερομηνία της γέννησής του με 
προσέγγιση συν πλην δέκα χρόνια επί συνόλου 63 που κράτησε η 
λαμπρή ζωή του.

Το βέβαιο πάντως είναι, πως το 1455, δύο μόλις χρόνια μετά την 
άλωση της Πόλης, νικάει τον φίλο και συμμαθητή του Μωάμεθ Β' τον 
Πορθητή στην Κρόγια. Στο μεταξύ ο Καστριώτης κρίνει σκόπιμο ν’ 
αλλάξει θρησκεία και να ξαναγίνει χριστιανός, όχι για λόγους θρη
σκευτικούς αλλά για να μπορέσει να στρέψει τους χριστιανούς της 
Αλβανίας, που ακόμα δεν έχουν ούτε έναν μωαμεθανό ανάμεσά τους, 
κατά των αλλόπιστων μωαμεθανών.

Εικοσιτέσσερα ολόκληρα χρόνια ο Σκεντέρμπεης κρατάει τους 
Τούρκους μακριά απ’ την Κρόγια, ΒΔ των Τιράνων, κάνοντας ρεζίλι 
των σκυλιών τον μεγάλο Πορθητή, που κυρίευσε την Κρόγια δέκα 
χρόνια μετά τον θάνατο του Σκεντέρμπεη, που γίνεται θρύλος. (Έμεινα 
με το στόμα ανοιχτό όταν επισκέφτηκα τον πύργο του Σκεντέρμπεη 
στην Κρόγια πριν από μερικά χρόνια. Ζούσε και φερόταν σαν δυτικός 
μονάρχης, τούτος ο τρομερός άνθρωπος).

Λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του, οι Τούρκοι τον ξεθάβουν όχι για να 
βεβηλώσουν τον τάφο του αλλά για να μοιράσουν τα... άγια λείψανα 
ενός χριστιανού στους μωαμεθανούς! Οι Τούρκοι καταχτητές λάτρεψαν 
σαν άγιο τον μεγάλο εχθρό τους. Είναι μια άλλη θλιβερή ιστορία το 
πώς και το γιατί πούλησε ο γιος του την Κρόγια στους Βενετούς το 1474 
σε καλή τιμή και πώς αυτοί την μεταπούλησαν το 1478 στους Τούρκους 
σε καλύτερη. Σωστός πλειστηριασμός.

Η δεύτερη μετά τον Σκεντέρμπεη μεγάλη ιστορική προσωπικότητα 
της Αλβανίας είναι ένας Τούρκος που παρίστανε τον Αλβανό, ο Αλή 
πασάς (1744-1822). Οι πρόγονοί του είχαν έρθει στην Ήπειρο απ’ τη 
Μικρά Ασία το 1640, αλλά ο ίδιος ένιωθε τόσο Τούρκος, όσο του 
χρειαζόταν για να κάνει τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα τούτος ο 
θηριώδης άνθρωπος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός, που είχε επαφές με 
τον Μεγάλο Ναπολέοντα και τον Καποδίστρια, που περνούσε διά 
μαχαίρας με τη μεγαλύτερη ευκολία Τούρκους, Αλβανούς και Έλλη
νες, ένα και μόνο είχε στο νου του: Να ικανοποιήσει τις αβυσσαλέες 
προσωπικές του φιλοδοξίες ερήμην κάθε ηθικής.

Όταν οι Φιλικοί, που γνώριζαν καλά πως θα ήταν καμένοι από χέρι αν 
δεν είχαν την υποστήριξή του, ή τουλάχιστον την ευμενή του ουδετε
ρότητα στον αγώνα κατά των Τούρκων, του πρότειναν να ηγηθεί του 
αγώνα, για μια στιγμή το σκέφτηκε σοβαρά αλλά τελικά μετάνιωσε, όχι 
γιατί θα έκαμνε ζημιά στους Τούρκους, αλλά διότι φοβόταν, και με το 
δίκιο του, ότι μετά τη λήξη του αγώνα οι Έλληνες θα τον ξωπετούσαν.
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Πάντως είχε συμφωνήσει κατ’ αρχήν να γίνει ακόμα και χριστιανός 
προκειμένου να συνεργαστεί με τους Φιλικούς. Ήταν εντελώς αδίστα
κτος αυτός ο φοβερός άνθρωπος. Οι Ηπειρώτες Σκουφάς και Τσακάλωφ 
που είχαν τη φαεινή ιδέα να βολιδοσκοπήσουν τον Αλή πασά γνώριζαν 
τα πράγματα από πρώτο χέρι: Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη 
συγκατάθεσή του. Βέβαια, ο Αλή πασάς τελικά κάρφωσε στους Τούρ
κους τους Φιλικούς όπως κάρφωνε τους πάντες στους πάντες, τούτος ο 
μεγαλύτερος ίσως ιντριγκαδόρος της παγκόσμιας ιστορίας. Αλλά τον 
Ρήγα Φεραίο τον βοήθησε και τον γλύτωσε απ’ τους Τούρκους.

Ευτυχώς, πάντως, που ο Αλή πασάς δεν έγινε τελικά ο ηγέτης της 
Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί αν γινόταν θα είχαμε πρώτο πρωθυ
πουργό του ελληνικού κράτους, που προέκυψε από τον αγώνα κατά των 
Τούρκων, έναν Τούρκο. Τι πλάκα που έχει ή ιστορία!

Στην πινακίδα που κάρφωσαν οι Τούρκοι στο πτώμα του Αλή πασά 
που τον σκότωσαν το 1822, όταν το εξέθεσαν σε κοινή θέα στην 
Κωνσταντινούπολη, έγραφαν: «Ο Αλής συνωμότησε με τους αποστα- 
τήσαντες Έλληνες στέλνοντας στους Πελοποννήσιους και τους Σου
λιώτες μεγάλη ποσότητα χρημάτων, παροτρύνοντάς τους να εξοπλι- 
σθούν κατά του λαού των μουσουλμάνων. Μ’ αυτή του την ενέργεια 
απέδειξε άλλη μια φορά ότι ήταν άθρησκος (πολύ σωστά) και άπατρις 
(πολύ σωστά). Ποτέ δεν ήταν ήσυχος (πολύ σωστά). Παντού όπου 
συνέβαινε επανάσταση και αποστασία αυτός ήταν φανερά ή κρυφά ο 
πρώτος που κινούσε τα νήματα (πολύ σωστά). Έπαιρνε μέρος σ’ αυτήν ή 
την άλλη συνωμοσία είτε με χρήματα είτε με τις σκευωρίες του (πάρα 
πολύ σωστά)».

Αυτά τα πολύ σωστά έλεγαν οι Τούρκοι για τον Αλή πασά, που 
κόντεψε να τουμπάρει μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Ωστόσο, αυτός ο 
αιμοχαρής που τον ανέθρεψε σαν θηρίο η τρομερή μάνα του, η Χάμκω, 
όπως άλλωστε και την αδερφή του, τη Χαϊνίτσα, είχε πολύ αναπτυγμένο 
το αίσθημα του δικαίου όσον αφορά τον απλό άνθρωπο. Και οι απλοί 
άνθρωποι τον αγάπησαν πολύ. Αρκεί, βέβαια, να του δήλωναν απε
ρίφραστα υποταγή.

Ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα ο Αλής, αν και βάρβαρος. Αν και 
Τούρκος την καταγωγή, η ιστορία τον πολιτογράφησε Αλβανό, όπως 
και τον Καστριώτη. Οι Αλβανοί δυσκολεύονται στην παραγωγή εγχω
ρίων ηρώων, και κατά τούτο υστερούν καταφανώς ημών των Ελλήνων. 
Που μπορεί να μην παράγουμε σοβαρά πράγματα, ήρωες πάντως 
παράγουμε με το τσουβάλι. Αλλά τι να τους κάνεις; Έπαψαν να είναι 
παραγωγικοί και κανείς πλέον δεν μας δανείζει όταν τους βάζουμε 
ενέχυρο.
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3. Η Αλβανία γίνεται κράτος

Το σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία της νεότερης Αλβανίας είναι 
η ίδρυση του Αλβανικού Συνδέσμου αμέσως μετά το Συνέδριο του 
Βερολίνου, το 1878. Στο συνέδριο αυτό οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής 
επιχειρούν για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας να χαράξουν τα 
σύνορα ενός αλβανικού κράτους με την παρακίνηση της Τουρκίας που 
συνεχίζει να κατέχει την Αλβανία.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι υπό διάλυσιν από χρόνια και το 
περίφημο «ανατολικό ζήτημα» που θα δημιουργήσει αυτή η διάλυση 
έχει ήδη αναφανεί. Οι Τούρκοι τώρα κάνουν ό,τι μπορούν για να 
αμβλύνουν τις εθνικές απαιτήσεις των υποταγμένων λαών, που ζητούν 
επίμονα να φτιάξουν κράτη στη βάση μιας ήδη υπάρχουσας εθνότητας.

Το συνέδριο του Βερολίνου, λοιπόν, που έγινε μετά τη λήξη του 
ρωσοτουρκικού πολέμου, αποφάσισε την παραχώρηση μέρους της 
Ηπείρου στην Ελλάδα και μέρους της βόρειας Αλβανίας στο Μαυρο
βούνιο. Οι Τούρκοι που βλέπουν να συρρικνώνεται κι άλλο η επικρά- 
τειά τους κάνουν ό,τι μπορούν για να αναζωπυρώσουν τον αλβανικό 
εθνικισμό, προκειμένου να μην αποσπαστούν κι άλλα εδάφη από την 
Αλβανία, που προς το παρόν ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Κι έτσι, ο Αλβανικός Σύνδεσμος, που δημιουργείται μέσα σ’ αυτές τις 
συνθήκες, ανΐιδρά έντονα στον διαμελισμό της Αλβανίας και κάνει 
προτάσεις στους Ευρωπαίους για τα «σωστά» σύνορα που πρέπει να 
έχει το υπό σύστασιν αλβανικό κράτος.

Λέει, λοιπόν, ο Σύνδεσμος πως το υπό σύστασιν αλβανικό κράτος 
πρέπει να έχει σαν όρια τις περιοχές Πρεβέζης, Αρτας, Σκοπίων, 
Βιτολίων, Πριστίνας, Μιτροβίτσας και Σκόδρας, και ότι πρωτεύουσά 
του πρέπει να είναι η Αχρίδα. Παραήταν μεγάλη η Αλβανία που είχαν 
στο νου τους οι Αλβανοί εθνικιστές. Που αρπάζουν τα όπλα και τελικά 
καταφέρνουν να ανατρέψουν τις αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολί
νου. Λαός λιλιπούτειος αλλά από παράδοση άκρως πολεμικός, οι 
Αλβανοί δεν αστειεύονται.

Έγιναν τρομερές μάχες στην περιοχή του Μαυροβουνίου, όχι όμως 
και της Ελλάδας, που σαστισμένη δεν ξέρει ακόμα ποια πρέπει να είναι 
τα προς βορράν σύνορά της. Το μικρό ελληνικό κράτος που προέκυψε 
απ’ την Ελληνική Επανάσταση υπάρχει μετά βίας και με χίλια βάσανα. 
Και με συνεχή δανειοδότηση απ’ τους «συμμάχους» που διά των 
δανείων το έχουν στο χέρι και κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλωστε, οι 
Έλληνες Αρβανίτες, που προσέφεραν πάρα πολλά στον Αγώνα, δεν
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διάκεινται δυσμενώς προς τους προγόνους τους, τους Αλβανούς. Και 
είναι τότε που ρίχνεται, ανεπιτυχώς δυστυχώς, η ιδέα της δημιουργίας 
ενός ομόσπονδου ελληνοαλβανικού κράτους, σύμφωνα και με την 
υποθήκη του Ρήγα Φεραίου για το παμβαλκανικό κράτος, αλλά και 
τις εκπληχτικές απόψεις του Κολοκοτρώνη, που στη διάρκεια της 
επανάστασης επιμένει πως το υπό σύσταση κράτος πρέπει να είναι 
δίθρησκο και δίγλωσσο (χριστιανικό και μουσουλμανικό, αφενός και 
ελληνικό και αλβανικό, αφετέρου).

Η πρεσβευτική διάσκεψη που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη το 
1881 για την επαναδιαπραγμάτευση των συνόρων του υπό ίδρυσιν 
αλβανικού κράτους δεν είναι τόσο γενναιόδωρη προς την Ελλάδα όσο 
ήταν το Συνέδριο του Βερολίνου, και τοποθετεί τα όρια της ελληνικής 
Ηπείρου μόλις και μετά βίας στο νομό Άρτης, ο οποίος και προσαρτά- 
ται στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1881. Το λεγόμενο βορειοηπειρωτικό 
ζήτημα δημιουργείται αυτήν την περίοδο.

Οι Αλβανοί εθνικιστές, που τους βοήθησαν και τους περιέθαλψαν οι 
Τούρκοι για τα δικά τους και όχι για τα αλβανικά συμφέροντα, δεν 
περιορίστηκαν στην επιτυχία τους για τη μη παραχώρηση εδαφών στο 
Μαυροβούνιο και την Ελλάδα, που είχε αποφασίσει το Συνέδριο του 
Βερολίνου, αλλά στράφηκαν στη συνέχεια κατά της Τουρκίας, που 
περιήλθε στη δύσκολη θέση του μαθητευόμενου μάγου, έτσι που οι 
Αλβανοί ζητούσαν τώρα την πλήρη ανεξαρτησία τους. Η Τουρκία που 
είχε δημιουργήσει τον Αλβανικό Σύνδεσμο, τώρα τον θέτει υπό απηνή 
διωγμό. Ματαίως. Ο πανίσχυρος πλέον Αλβανικός Σύνδεσμος δε διαλύ
εται με τίποτα.

Οι Αλβανοί εθνικιστές, που οι Τούρκοι τους έβαλαν στο κεφάλι την 
ιδέα πως πρέπει να γίνουν εθνικιστές για να μη χάσει η παραπαίουσα 
Αυτοκρατορία τα αλβανικά βράχια, τα τόσο χρήσιμα από γεωπολιτικής 
και στρατιωτικής απόψεως, γνωρίζουν μια δεύτερη μεγάλη επιτυχία 
αμέσως μετά το 1908 και την επανάσταση των Νεοτούρκων. Οι Νε- 
ότουρκοι προσπαθούν να καταργήσουν τα προνόμια που είχαν πολλές 
ημιαυτόνομες περιοχές που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
που τύποις υφίσταται ακόμα. Καταργούν, λοιπόν, και τα προνόμια που 
είχε η ημιαυτόνομη περιοχή της Αλβανίας.

Και τότε, ποιος είδε τους Αλβανούς και δεν τους φοβήθηκε! Οι 
Αλβανοί εθνικιστές γίνονται θηρία και ξεσπάει νέα επανάσταση κατά 
των Τούρκων, πιο συγκεκριμένα κατά των Νεοτούρκων. Ύστερα από 
έναν σκληρό πόλεμο, καταφέρνουν σε λίγο να επιβάλουν τις απόψεις 
τους στους Νεότουρκους, και έτσι αποχτούν περισσότερα προνόμια απ’ 
αυτά που ήδη είχαν πριν οι Τούρκοι αποφανθούν για τη δημοκρατική
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ισότητα όλων των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που βρίσκε
ται στα τελευταία της.

Το 1912, λίγο πριν απ’ την κήρυξη του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, 
οι Αλβανοί άλλη μια φορά εξεγείρονται νικηφόρα κατά των Τούρκων 
και τους κυνηγούν μέχρι τα Σκόπια, που τα απελευθερώνουν, χαρίζο
ντας έτσι παρεμπιπτόντως την ελευθερία και στους προαιώνιους 
εχθρούς τους, τους Σλάβους. Σημειώστε πως οι Αλβανοί μισούν θανά
σιμα τους Σέρβους. Αλλωστε, μόνο με τους Έλληνες αισθάνονται φίλοι 
στα Βαλκάνια. Η δική μας σλαβοφοβία δεν είναι τίποτα μπροστά σ’ 
αυτήν των Αλβανών.

Κι έτσι, εξαιτίας της παρουσίας Σέρβων και μόνο στη συμμαχία, 
αρνούνται, οι ηλίθιοι, να πάρουν μέρος στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, 
που είχε σαν στόχο το διώξιμο των Τούρκων από τα βαλκάνια. Αυτό θα 
πει αρβανίτικο κεφάλι. Να μη θέλεις να συμμαχήσεις με τον ένα 
προαιώνιο εχθρό για να διώξεις τον άλλο προαιώνιο εχθρό, που πριν 
από λίγο του άλλαξες τον αδόξαστο, που λέμε. Οπως και νάναι, είναι 
ένα τερατώδες ψέμα αυτό που διαρκώς λεν οι ελληνοσοβινιστές ελλη
νορθόδοξοι, ότι δηλαδή οι Αλβανοί δεν πήραν μέρος στους Βαλκανι
κούς Πολέμους γιατί αισθάνονταν συγγενείς με τους Τούρκους λόγω 
θρησκείας. Αλλωστε, δεν είναι μωαμεθανοί όλοι οι Αλβανοί.

Οι Σέρβοι, που λέτε, γίνονται «Τούρκοι» μ’ αυτή την όντως παράλογη 
συμπεριφορά των Αλβανών και εκστρατεύουν κατά της γείτονος, 
φτάνοντας μέχρι το Δυρράχιο. Ενώ οι Έλληνες εισβάλλουν κι αυτοί 
στην Αλβανία και φτάνουν μέχρι την Αυλώνα. Όμως, οι Ιταλοί που, από 
ιστορική παράδοση, έχουν κι αυτοί βλέψεις στην περιοχή λεν στοπ 
στους Έλληνες ενώ οι Αυστριακοί λεν στοπ στους Σέρβους κι έτσι οι 
δυο εισβολείς τα μαζεύουν και φεύγουν.

Όταν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους απελευθερώθηκε απ’ τους 
Τούρκους η Μακεδονία, μέγα πρόβλημα δημιουργείται με την ξεκομμέ
νη πλέον απ’ το σώμα της τουρκικής Αυτοκρατορίας, Αλβανία. Οι 
μεγάλες δυνάμεις αποφαίνονται πως είναι αδύνατο η χώρα να παραμένει 
τουρκική, πεταμένη στη γωνιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σαν 
ξεφτίδι. Οι Αλβανοί που δεν πήραν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους 
από πείσμα παρότι λίγο πριν ολομόναχοι είχαν νικήσει τους Τούρκους, 
ζήτησαν, έτσι απλά, απ’ τις μεγάλες δυνάμεις την ανεξαρτησία τους. 
Και την πέτυχαν, έτσι απλά, το 1913. Η εγγύηση προέβλεπε ένα είδος 
ευρωπαϊκής χωροφυλακής που θα επέβλεπε την τάξη στην Αλβανία και 
μια οικονομική επιτροπή εντεταλμένη να δημιουργήσει εθνική οικο
νομία εκ του μηδενός.

Προέβλεπε επίσης κι έναν βασιλιά, ή μάλλον έναν αυτοκράτορα.
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Διότι οι Αλβανοί ζητούν Μπρετ, που στα αλβανικά σημαίνει αυτοκρά- 
τωρ. Έψαξαν από δω, έψαξαν από κει οι μεγάλες προστάτιδες δυνάμεις 
της Αλβανίας, και στο τέλος ανακάλυψαν τον αυτοκράτορα της μικρο- 
σκοπικής αυτοκρατορίας στο πρόσωπο του Γερμανού πρίγκιπα Γου- 
λιέλμου. Όταν το καλό παιδί πάτησε το πόδι του στο Δυρράχιο τον 
Μάρτιο του 1914, υποθέτω πως θα ένιωθε σαν τη μύγα μεσ’ στο γάλα, 
και ίσως να είπε μέσα του: Σκατά! Τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα παρέα 
με τους Γκέκηδες, τους Τόσκηδες, τους Λιάπηδες και τους Τσάμηδες; 
(Οι Λιάπηδες και οι Τσάμηδες είναι παρακλάδια των Τόσκηδων. Πάρτε 
τον τηλεφωνικό κατάλογο και μετρείστε τα ονόματα Γκέκας, Γκίκας, 
Τόσκος, Λιάπης, Τσάμης, καθώς και τα Αρβανίτης, Αρβανιτάκης, 
Αρβανιτίδης, Αρβανιτόπουλος κ.λπ., και θα δείτε πως ξαφνικά θα 
αισθανθείτε σαν Έλληνας τουρίστας στην Αλβανία).

Ακριβώς πάνω στον πέμπτο μήνα της αυτοκρατορικής του δόξας, ο 
Γερμανοαλβανός αυτοκράτωρ τα μαζεύει και γυρίζει σπίτι του. Και ναι 
μεν γνήσιους βασιλιάδες βρίσκει κανείς όσους θέλει αρκεί να αποταθεί 
στο γραφείο ευρέσεως εργασίας για βασιλιάδες, όμως «γνήσιους» 
Αλβανούς βασιλιάδες βρίσκει κανείς δυσκολότερα, ή μάλλον ποτέ δε 
βρίσκει.

Και μέσα σε τούτη τη φασαρία που προκαλεί το ψάξιμο για έναν 
βασιλιά κατάλληλο για Αλβανούς, νάσου κι ένα φιλοτουρκικό κόμμα 
που δεν θέλει με τίποτα να αποσχιστεί η Αλβανία απ’ την τουρκική 
Αυτοκρατορία. Κάποιοι κοτζαμπάσηδες του ίδιου φυράματος με τους 
δικούς μας τα βόλευαν μια χαρά με τους Τούρκους και τώρα ζορίζονταν 
με τα καινούρια αφεντικά, τους Ευρωπαίους. Απ’ την άλλη μεριά 
υπάρχουν και οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου που πιέζουν, όπως 
και ο ελληνικός στρατός, που αποχώρησε μεν απ’ την υπόλοιπη χώρα 
μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, όχι όμως και από τη Βόρειο 
Ήπειρο. Αλλά με την επιμονή των Ιταλών, που με τίποτα δεν θέλουν 
τους Έλληνες σε μια περιοχή που την θεωρούν παραδοσιακά δική τους, 
τελικά τα ελληνικά στρατεύματα φεύγουν και από την Βόρειο Ήπειρο.

Και τότε έγινε το έλα να δεις, που λέμε. Οι Έλληνες υπό τον 
Χρηστάκη Ζωγράφο επαναστατούν και δεν επιτρέπουν στους Αλβα
νούς να μπουν στη Βόρειο Ήπειρο. Με τα πολλά, η Βόρεια Ήπειρος, με 
τη συμφωνία της Κέρκυρας τον Μάιο του 1914 ανακηρύσσεται αυτό
νομη επαρχία υπό την επικυριαρχία της Αλβανίας, και τέτοια υποτίθε
ται παραμένει μέχρι τις μέρες μας. Και όλοι μένουν ικανοποιημένοι 
μέχρι που η μαμά Ελλάς αρχίζει να κάνει λόγο για την αυτονομία της 
ήδη αυτονομημένης στα χαρτιά Βορείου Ηπείρου, χωρίς να δηλώνει 
καθαρά πως αυτό που πραγματικά ζητάει είναι η παρενόχληση του
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κομμουνιστικού καθεστώτος. Θέμα ενώσεως με την Ελλάδα πάντως δεν 
μπαίνει ποτέ επισήμως απ’ το 1914 μέχρι σήμερα.

Τη χρονιά της έκρηξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1914, το 
νεοσύστατο αλβανικό κράτος έχει ηλικία ενός έτους. Και πάσχει απ' 
όλες τις παιδικές αρρώστιες μαζί. Πλήρες χάος επικρατεί στη χώρα. 
Μπορώ να πω χειρότερο κι απ’ αυτό που επικρατεί στην Ελλάδα πάντα. 
Οι σύμμαχοι της Αντάντ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) φοβούνται πως οι 
Γερμανοί θα καταλάβουν την χαοτική Αλβανία και θα την κάνουν 
στρατιωτική βάση. Και γιαυτό προτείνουν στην Ελλάδα να ανακατα- 
λάβει την Βορ. Ήπειρο που μόλις είχε εγκαταλείψει με εντολή των 
ίδιων μεγάλων δυνάμεων. Έτσι κι αλλιώς μπεγλέρι στα χέρια των 
μεγάλων ήμασταν πάντα. Το σχέδιο, λοιπόν, προέβλεπε πως μόλις ο 
ελληνικός στρατός θα καταλάμβανε τη Βόρειο Ήπειρο, οι δυνάμεις της 
Αντάντ θα την προσέφεραν δώρο στην Ελλάδα, υπό τον απαράβατο όρο 
πως αυτή θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, προκειμένου 
οι μεγάλες δυνάμεις να εξασφαλίσουν και τα ελληνικά λιμάνια. Γιατί η 
Βορ. Ήπειρος από μόνη της, τους έπεφτε λίγη και τους ήταν σχεδόν 
άχρηστη.

Ομως, ο βασιλιάς, μας προέκυψε γερμανόφιλος και προτίμησε την 
ουδετερότητα. Έκανε πολύ καλά, θα μου πείτε, γιατί η ουδετερότητα σε 
περίπτωση πολέμου είναι σοφή πολιτική. Ναι αλλά ο βασιλιάς προ- 
έκρινε αυτή την πολιτική όχι γιατί ήταν σοφός, αλλά διότι η ουδετε
ρότητα ευνοούσε τη Γερμανία. Και ούτω πως επήλθε ο περίφημος 
εθνικός διχασμός: Ο Βενιζέλος ήθελε να βάλει την Ελλάδα στον 
πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ και ο βασιλιάς παρίστανε τον ειρηνό
φιλο. Και επειδή η Ελλάδα μπήκε μεν στον πόλεμο αλλά προς το τέλος 
του, χάσαμε τη Βορ. Ήπειρο που μας προσφέρθηκε στο πιάτο στην 
αρχή του πολέμου. Οι ιδεολογικοί απόγονοι εκείνων των παλιών 
βασιλοφρόνων θα συνθέσουν αργότερα το βλακώδες θούριο «έχω μια 
αδερφή, νυφούλα αληθινή, τη λένε Βόρειο Ήπειρο την αγαπώ πολύ». 
Ομως, αυτοί δεν ήταν η αιτία που χάθηκε η Βόρειος Ήπειρος; Τι να 
τους πεις. Οτι είναι ηλίθιοι, που τραγουδάν για τη νυφούλα για να 
παρηγορηθούν; Και πώς να καταλάβει ένας ηλίθιος ότι είναι ηλίθιος; 
Αν το καταλάβαινε δεν θάταν ηλίθιος.

Την ίδια ακριβώς πρόταση κάνει η Αντάντ και στην Ιταλία. Που 
μπαίνει αμέσως στον πόλεμο. Και παίρνει για αντάλλαγμα τη νήσο 
Σάσωνα, την Αυλώνα και μια περιοχή γύρω απ’ τη Χειμάρρα. Ταυ
τόχρονα μπαίνουν και οι Γάλλοι στην Αλβανία και έτσι η παρουσία 
των Ελλήνων εκεί καθίσταται τώρα εντελώς περιττή.

Αργότερα, το 1919, ο Βενιζέλος θα προσπαθήσει να μπαλώσει τα
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πράγματα. Έρχεται, λοιπόν, σε συνεννόηση με τους Ιταλούς και με τη 
λεγάμενη συμφωνία Τιτόνι-Βενιζέλου αποφασίζεται η Ελλάδα να κρα
τήσει τη Βορ. Ήπειρο επιτρέποντας στους Ιταλούς να κρατήσουν την 
Αυλώνα. Όμως, οι λογαριασμοί γίνονταν χωρίς τον ξενοδόχο κι όταν ο 
Αλβανός ξενοδόχος ξυπνάει επιτέλους δίνει μια κλωτσιά στους Ιταλούς 
και τους πετάει στη θάλασσα της Αυλώνας. Οι Ιταλοί, χάνοντας την 
Αλβανία δεν έχουν πλέον κανένα λόγο να τηρήσουν τη συμφωνία με 
τους Έλληνες, κι έτσι χάνεται κι αυτή η ευκαιρία να γίνει ελληνική η 
Βορ. Ήπειρος.

4. Οι μεταμορφώσεις των Αλβανών

Όταν οι Ιταλοί κατάλαβαν πως δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους 
κουμάντο στην Αλβανία, όπως πολύ θα το ’θελαν, αφού για τη μικρή 
χώρα ενδιαφέρονται επίσης οι Έλληνες, οι Σέρβοι και οι Μαυροβού- 
νιοι, αποφασίζουν να γίνουν υπέρμαχοι της αλβανικότητας και προστά
τες της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Δεν θα ήταν υπερβολή αν 
λέγαμε πως οι Αλβανοί χρωστούν στους Ιταλούς την εθνική τους 
συνείδηση. Αν δεν ήταν οι Ιταλοί εκεί δίπλα να τους θυμίζουν συνέχεια 
πως είναι κάτι το ιδιαίτερα σπουδαίο να είσαι Αλβανός, αφού ως 
αρχαίος Αλβανός (Ιλλυριός) ήσουν βέρος Ρωμαίος, οι σημερινοί 
Αλβανοί θα είχαν ξεφτίσει προ πολλού, έτσι λιγοστοί που είναι και 
έτσι που έχουν την τάση να μεταναστεύουν.

Οι Ιταλοί, λοιπόν, και όχι οι ίδιοι οι Αλβανοί αποφαίνονται το 1921 
πως η Βόρεια Ήπειρος δεν μπορεί παρά να ανήκει για πάντα στην 
Αλβανία. Την ίδια χρονιά η πάντα δραστήρια ιταλική διπλωματία 
πείθει τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιαπωνία να κάνουν κι αυτές 
παρόμοιες δηλώσεις. Οτι δηλαδή η Βόρεια Ήπειρος είναι αλβανική και 
κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει ούτε σπιθαμή από το έδαφος της. Την 
ίδια εποχή οι παραπάνω τρεις χώρες αναγνωρίζουν στην Ιταλία το 
δικαίωμα να ενδιαφέρεται κατά προτεραιότητα για την Αλβανία και να 
επεμβαίνει στις περιπτώσεις που απειλείται η ακεραιότητά της.

Το συνεχώς ανανεούμενο ενδιαφέρον μιας χώρας για μια άλλη 
καθιστά τη χώρα για την οποία ενδιαφέρεται η πρώτη ντε φάκτο 
προτεκτοράτο της. Έτσι λέγεται επισήμως το προστατευόμενο κράτος,
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που είναι κάτι σαν ανήλικο που έχει ανάγκη από κηδεμόνα. Πρόκειται 
για μια σπουδαία εφεύρεση των Αγγλων που όμως την εφάρμοσαν και 
άλλοι πολλοί: Όταν δεν μπορείς να καταχτήσεις έναν λαό για να τον 
προστατεύσεις αποτελεσματικά απ’ τα μέσα, τον προστατεύεις λιγότερο 
αποτελεσματικά απ’ τα έξω, καλή ώρα όπως γίνεται με μας εδώ. Όπου. 
όταν κουράζεται ο ένας προστάτης, μας κάνει πάσα στον άλλο. (0  
προστάτης στα τουρκικά λέγεται νταβατζής). Πάντως εμείς εδώ, επισή- 
μως δεν υπήρξαμε ποτέ προτεκτοράτο κανενός. Α, όλα κι όλα! Είμαστε 
ένας περήφανος και ανεξάρτητος λαός, παρόλο που δυσκολευόμαστε να 
εξουσιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, κι όχι σαν τους Αλβανούς που δε 
λεν να ξεκολλήσουν απ’ το ιταλικό νταβατζιλίκι. Όταν, λοιπόν, μιλού
με για αλβανική πολιτική, το πρώτο που πρέπει να φέρνουμε στο νου 
μας είναι η ιταλική πολιτική. Αλβανική πολιτική εντελώς ξεκομμένη 
απ’ την ιταλική, δε νοείται σε καμιά περίπτωση.

Η Αλβανία, λοιπόν, από ανεπίσημο προτεκτοράτο της Ιταλίας που 
ήταν πάντα, γίνεται και επίσημο το 1921, δηλαδή ένα χρόνο πριν 
καταλάβει την αρχή ο Μουσολίνι. Τούτη η υπόθεση, έρχεται κουτί 
στον Ντούτσε, που στα ιταλικά σημαίνει αρχηγός. Έτσι κι αλλιώς ο 
Μπενίτο Μουσολίνι έχει τη λόξα να παριστάνει τον ιδιοκτήτη όλων 
των εδαφών της πάλαι ποτέ Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το παίζει 
Ρωμαίος αυτοκράτωρ. Όμως, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει 
πως αυτός, στον καιρό μας, ιταλοποίησε την Αλβανία. Διότι η Αλβανία 
σχεδόν μόνη της πήγε στην Ιταλία και είπε, πριν εμφανιστεί ο Μου
σολίνι στην πολιτική σκηνή: Δεν έρχεστε εσείς οι Ιταλοί απέναντι μπας 
και ηρεμήσουμε λιγάκι;

Διότι στην Αλβανία γίνεται χαμός από της ιδρύσεώς της το 1913 
μέχρι της καταλήψεως της εξουσίας απ’ τον Εμβέρ Χότζα και τους 
κομμουνιστές. Η μια δολοφονία διαδέχεται αλυσιδωτά την άλλη, η μια 
ληστεία διαδέχεται αγκαλιαστά την άλλη κι όλοι είναι εναντίων όλων 
σε μια χώρα που συνεχίζει να ζει υπό φυλετικό καθεστώς. Τους είπαν 
τους Αλβανούς να φτιάξουν κράτος το 1913 κι αυτοί απαντούν: Χα, που 
θα φτιάξουμε κράτος. Αμα φτιάξουμε κράτος πώς θα σφαζόμαστε με 
τόση ευκολία μεταξύ μας; Αιώνες ατέλειωτους συνηθίσαμε να ζούμε σε 
φυλές και να απονέμουμε δικαιοσύνη με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε. 
Κι αν φτιάξουμε κράτος, θα το φτιάξουμε έτσι για πλάκα, για να μη λέτε 
πως δεν μπορούμε να φτιάξουμε και κράτος. Εδώ μπόρεσαν οι Έλληνες 
εκεί παρακάτω και να μην μπορέσουμε εμείς;

Ένας Εμβέρ Χότζα μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι 
αυτό ακριβώς που χρειάζεται η Αλβανία. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση προκειμένου να σταματήσουν οι σφαγές ανάμεσα σε
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ομόφυλους. Το σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς ήταν περισσότερο ένα 
πρόσχημα παρά μια πεποίθηση. Και η απομόνωση της Αλβανίας, ήταν 
η συνέπεια μιας δικαιολογημένης αυτοπερισυλλογής παρά ένα βίτσιο. 
Η κλασική αρβανίτικη μπέσα έπρεπε να μπει στην υπηρεσία της 
δημιουργίας κράτους. Και μπήκε. Πρώτα η μικροσκοπική Αλβανία 
έστειλε περίπατο την πανίσχυρη Ρωσία, και στη συνέχεια έστειλε για 
βρούβες την κραταιά Κίνα. Και όλοι μας να θαυμάζουμε: Τς, τς, τς, τι 
λαός! Μα τον Στάλιν, όταν ο λαός θέλει κανείς δεν μπορεί να του 
αντισταθεί. Αλλά η κοιλιά έχει τους νόμους της και η μπέσα που την 
εκλάβαμε ως μαρξισμό, κατέρρευσε μαζί με τον κομμουνισμό. Στις 
μέρες μας, η κλασική αρβανίτικη αξιοπρέπεια (αυτό είναι κατ’ ουσίαν 
η μπέσα) έγινε θρύψαλα στην Αλβανία.

Παρόλο που οι πιστοί των τριών κύριων θρησκευτικών δογμάτων 
σπάνια τσακώνονταν για θρησκευτικούς λόγους, αρπάζονταν ωστόσο 
αδιάκοπα για πολιτικούς, ή μάλλον φυλετικούς λόγους χρησιμοποιώ
ντας τις θρησκείες σαν πρόσχημα. Καταργεί, λοιπόν, ο Χότζα όλα τα 
θρησκευτικά δόγματα με το πρόσχημα της μαρξιστικής καθαρότητας 
και ησυχάζει. Να δούμε τι διάολο θα γίνει όταν οι Αλβανοί φάνε κάποτε 
και δυναμωμένοι αρκούντως αρχίσουν πάλι να σφάζουν ο ένας τον 
άλλο, ανεβάζοντας τη στάθμη του αίματος στο προπολεμικό της 
επίπεδο.

Λοιπόν, μετά την κοπάνα του βασιλιά Γουλιέλμου (αυτοκράτορα, για 
να κυριολεκτούμε) που εγκατέστησαν στην Αλβανία οι μεγάλες δυνά
μεις το 1914, και που τα βρόντηξε ύστερα από πέντε μήνες, οι Αλβανοί 
δεν απελπίστηκαν καθόλου που έμειναν χωρίς βασιλιά και που κανείς 
δεν βρισκόταν στις βασιλικές αυλές της Ευρώπης να θέλει να τον 
αντικαταστήσει. Ποιος υποψήφιος βασιλιάς πάει να γίνει βασιλιάς 
στην Αλβανία; Δηλαδή, τι είναι οι βασιλιάδες, κορόιδα σαν εκείνον 
τον φουκαρά τον Όθωνα εδώ σε μας; Έτσι κι αλλιώς άλλωστε, κουμάντο 
στην Αλβανία αυτόν τον καιρό κάνει ο πανίσχυρος Εσάτ πασάς.

Όμως το 1920 ο Εσάτ πασάς δολοφονείται με τον πατροπαράδοτο 
αλβανικό τρόπο και προκύπτει πάλι θέμα βασιλιά. Όμως, είναι αδύνατο 
να βρουν βασιλιά. Κι αφού δεν βρίσκουν βασιλιά εισαγωγής, τα 
βολεύουν όπως όπως με έναν ντόπιο αντι βασιλιά. Από το 1920 που 
δολοφονήθηκε ο Εσάτ πασάς μέχρι το 1924, δηλαδή για τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια περνούσαν πολύ καλά με τους εγχώριους αντιβασι
λείς. Μέχρι που το 1924, ο αντιβασιλέας ανατρέπεται από έναν... παπά. 
Που δεν είναι ένας παπάς της αράδας, είναι ένας βέρος Αλβανός 
ελληνομαθής χριστιανός επίσκοπος, ονόματι Φαν Νόλη. Να, λοιπόν, 
ένα αναξιοποίητο θέμα για αλβανική κωμωδία που αναμένει Αλβανό
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συγγραφέα, ίσως τον Ισμαήλ Κανταρέ, αν κάποτε γράψει και θέατρο. 
Είναι σαν ο Φλωρίνης Αυγουστίνος να εκθρονίζει τον Καραμανλή και 
να παίρνει τη θέση του. (Το πόσο διασκέδασα διαβάζοντας την ιστορία 
της Αλβανίας προκειμένου να γράψω αυτά εδώ τα κείμενα, δε λέγεται. 
Όλα μπορούν να συμβούν σ’ αυτήν την τρομερή χώρα, που συνεχίζω να 
τη θαυμάζω ειλικρινά, εξαιτίας των αδιάκοπων εκπλήξεων που προσφέ
ρει. Οι Αλβανοί είναι ικανοί για όλα. Ακόμα και να γίνουν... μεγάλη 
δύναμη κάποτε).

Όμως μετ’ ολίγον νέο πραξικόπημα ανατρέπει τον παπά-αντιβασιλέα 
και φέρνει στην εξουσία τον νεαρό Αχμέτ Ζώγου. Που ως αντιβασιλέας 
μεν αναρριχάται στην εξουσία, αλλά μόλις πετάξει απ’ το παράθυρο τον 
επίσκοπο-αντιβασιλέα, προτιμάει τον τίτλο του Προέδρου της Δημο
κρατίας γιατί του αρέσει περισσότερο κι όχι γιατί εκλέχτηκε δημοκρα
τικά. Σου λέει ο άνθρωπος λογικότατα, είμαι που είμαι δικτάτορας, έχει 
καμιά σημασία αν με λεν Αντιβασιλέα ή Πρόεδρο της Δημοκρατίας; 
Και μεις δηλαδή εδώ που είχαμε κάποτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον 
κ. Σαρτζετάκη, είχαμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ή πρόεδρο της 
πλάκας; Γιαυτό σας λέω, μην κοροϊδεύετε τους Αλβανούς, γιατί κοροϊ
δεύετε τα μούτρα σας.

Ωστόσο, σε λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ζώγου, αλλάζει γνώμη 
και αυτοανακηρύσσεται βασιλιάς, όχι αντιβασιλιάς. Της Πόπης, που 
λέμε κοινώς. Χαμός, σας λέω. Μη γελάτε, όμως. Λίγο σπρώξιμο θέλει ο 
Καραμανλής σε μας εδώ για να πάρει τον τίτλο του βασιλιά. Σας το ’πα: 
Η Αλβανία είναι προέκταση της Ελλάδας στα πάντα, και η Ελλάδα 
είναι προέκταση της Αλβανίας σχεδόν στα πάντα. Κι αν προτιμώ την 
Αλβανία είναι γιατί εκεί το χιούμορ είναι συνώνυμο της εξουσίας.

Εκείνη την εποχή εκεί πέρα, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει και 
λογαριασμό δε δίνει σε κανέναν, ούτε καν στον εαυτό του. Ο Αχμέτ 
Ζώγου, λοιπόν, το παιδί του λαού που έγινε βασιλιάς στα καλά 
καθούμενα, γράφει αλβανική ιστορία που δεν θα μπορούσε να τη 
γράψει ούτε ο πιο ευφάνταστος πολιτικός παραμυθάς σε μας εδώ, ας 
πούμε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ως βασιλέας πλέον ο Ζώγου, εκδίδει 
καμιά εικοσαριά βασιλικά διατάγματα την ημέρα, φοράει περίεργα 
ρούχα α-λα Καντάφι, παίρνει πόζες σε στιλ Μ ουσολίνι που τον 
θαυμάζει απεριόριστα, και γενικώς φέρεται σαν γνήσιος Αλβανός 
βασιλιάς. Πώς λέμε Αλβανός τουρίστας; Ε, κάπως έτσι λέμε και 
Αλβανός βασιλιάς.

Τούτο το καλαμπούρι με τον βασιλιά Ζώγου αρχίζει το 1928 και 
τελειώνει το 1939, δηλαδή κρατάει 11 αλβανικά χρόνια. Τη χρονιά αυτή 
τον καταργεί από βασιλιά ο Μουσολίνι, που καταλαμβάνει την Αλβα
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νία. Δυο παλιάτσοι ένθεν κακείθεν της ιδίας θαλάσσης, είναι πολλοί. 
Όμως πριν ο Ζώγου αρχίσει να το παίζει Αλβανός βασιλιάς, ο Μου
σολίνι υπογράφει το 1926 με τον προκάτοχό του αντιβασιλιά ένα πολύ 
περίεργο σύμφωνο φιλίας, συνεργασίας και τα τέτοια. Είναι τόσο 
μπερδεμένο αυτό το σύμφωνο, που ακόμα προσπαθούν να το αποκρυ- 
πτογραφήσουν οι μελετητές της ευρωπαϊκής διπλωματικής ιστορίας. Το 
νόημά του πάντως είναι πως, η φασιστική Ιταλία, λόγω ιστορικών 
καταβολών και τα τέτοια, δεν μπορεί παρά να προστατεύει την Αλβα
νία. Τόσο από τον εαυτό της, όσο και από κάθε μπούφο που δεν είναι σε 
θέση να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της ρωμαϊκής ιστορίας, ώστε 
να καταλάβει πως η Αλβανία και η Ιταλία είναι το ίδιο πράγμα.

Όσο για τους Αλβανούς, αυτοί δεν πολυστενοχωριούνται που βλέ
πουν Ιταλούς στρατιώτες να αράζουν το 1939 στη χώρα τους. Έτσι κι 
αλλιώς, πάντα οι Αλβανοί αισθάνονταν λίγο Ιταλοί, σε μια έκδοση 
περισσότερο ανεπεξέργαστη και γεμάτη τυπογραφικά, δηλαδή ιστορικά 
λάθη. Αυτός είναι ο λόγος που τα πολύ μεγάλα μπουλούκια των 
Αλβανών φυγάδων σχετικά πρόσφατα δεν προτίμησαν την Ελλάδα, 
αλλά την Ιταλία. Και μόλις οι πρώτοι Αλβανοί αποβιβάστηκαν εκεί, 
ζήτησαν απ’ τ’ αδέρφια τους, τους Ιταλούς, από μια τηλεόραση και από 
ένα αυτοκίνητο ο καθένας. Έβλεπαν στα ιταλικά κανάλια την τηλε
οπτική ευημερία, και λεν να ευημερήσουν κι αυτοί. Αλλά οι άθλιοι οι 
Ιταλοί τους επαναφέρουν στην πεζή, και ως εκ τούτου καθόλου αλβα
νική πραγματικότητα. Αγαπώ τους Αλβανούς διότι δεν έχουν σαφή 
συνείδηση της διαφοράς ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα.

Κάποτε, μια ολόκληρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στηρίχτηκε πάνω σ’ 
αυτήν την κακοτράχαλη χώρα, που έχει για έμβλημά της τον βασιλικό 
αετό των δυσπρόσιτων ορέων της. Αργότερα, μια ολόκληρη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία πήρε τον αλβανικό δικέφαλο αετό και τον έκανε δικό της 
σύμβολο. Κάπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι όλοι κι όλοι συνεχίζουν 
να βρίσκονται και σήμερα στο προσκήνιο της ιστορίας. Παλιά με τον 
Σκεντέρμπεη και αργότερα με τον Αλή πασά, στον μεσοπόλεμο με τον 
φεουδάρχη υπεράρχοντα Εσάτ πασά και με τον «προλετάριο» βασιλιά 
Ζώγου, στον μεταπόλεμο με τον Εμβέρ Χότζα και σήμερα με τον Σάλι 
Μπερίσα, οι Αλβανοί καταφέρνουν να βρίσκονται πάντα στις πρώτες 
σελίδες των εφημερίδων όλου του κόσμου. Ο Ραμίζ Αλία θα γίνει το 
σύμβολο της τυπικά αρβανίτικης ικανότητας για επιβίωση, κάτω από 
οποιοσδήποτε συνθήκες. Και ο Ισμαήλ Κανταρέ να πηγαίνει για 
νόμπελ λογοτεχνίας. Γεια σου Ισμαήλ! Το αξίζεις και με το παραπάνω 
το νόμπελ.

Κάποτε το Κοσσυφοπέδιο θα ενωθεί με την Αλβανία. Και στον Τρίτο
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Παγκόσμιο πόλεμο, που άρχισε ατύπως, η Αλβανία θα ενσωματώσει και 
τα Σκόπια, και θα ησυχάσουμε. Η Αλβανία έχει μέλλον ρωμαϊκό στον 
Καινούργιο Γενναίο Κόσμο.

5. Οι Αρβανίτες

Πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στους Αλβανούς και τους 
Αρβανίτες. Η κατάληξη -ίτης δηλώνει καταγωγή και προέλευση: 
Κεφαλονίτης, για παράδειγμα, είναι ο καταγόμενος απ’ την Κεφαλο- 
νιά, αλλά όχι κατ’ ανάγκην ο κατοικών ή έχων ακόμα σχέση με την 
Κεφαλονιά. Έτσι, Αρβανίτης είναι ο προερχόμενος απ’ την Αλβανία, 
αλλά όχι ο γηγενής Αλβανός. Οι Έλληνες Αρβανίτες διαφέρουν από 
τους Αλβανούς. Κάποτε διέφεραν κι απ’ τους Έλληνες. Όμως, οι αιώνες 
που μεσολάβησαν από τότε που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα (τον 13ο 
και τον 14ο αιώνα) και οι αδιάκοπες πολιτιστικές επιμειξίες μας κάνουν 
σήμερα να λέμε με απόλυτη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει πλέον καμιά 
ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους Έλληνες και τους Αρβανίτες. 
Εκτός ίσως απ’ την αρβανίτικη γλώσσα στις περιπτώσεις που μιλιέται 
ακόμα. Όλα τα άλλα εθνολογικά γνωρίσματα, και κυρίως η θρησκεία 
που είναι το δεύτερο μετά τη γλώσσα βασικό εθνολογικό γνώρισμα, 
είναι κοινά στους κυρίως ειπείν Έλληνες, ας τους πούμε έτσι, και τους 
Έλληνες Αρβανίτες.

Αντιλαμβανόμενη τη διαφορά ανάμεσα στον Αλβανό και τον Αρβα
νίτη η Αννα Κομνηνή είναι η πρώτη που κάνει λόγο για Αρβανίτες 
στην «Αλεξιάδα», όπου και πρωτοεμφανίζεται η λέξη. Ζώντας οι 
Αρβανίτες μέσα σε έναν τόπο σαν την Ελλάδα, που δάνεισε στην 
πολυεθνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη γλώσσα και δΓ αυτής κάποια 
στοιχεία αρχαιοελληνικού πολιτισμού, είναι φυσικό να ξεχωρίζουν 
αφού δε μιλούν ελληνικά σε μια μικρή περιοχή της οποίας οι παλιό- 
τεροι κάτοικοι μιλούν ελληνικά διότι ο τόπος στον οποίο πρωτοεμφα- 
νίστηκε μια γλώσσα δύσκολα τη χάνει και εύκολα τη δίνει σ’ όλους 
τους καινούργιους κατοίκους. Η αρβανίτικη γλώσσα είναι, λοιπόν, που 
κάνει την Αννα Κομνηνή να μιλήσει πρώτη για τους αλβανικής ρίζας 
κατοίκους που ζουν σε άλλες περιοχές της Αυτοκρατορίας πλην της 
Αλβανίας σαν κάτι το ξεχωριστό απ’ τους Αλβανούς. Αλλωστε, τα
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αρβανίτικα δεν είναι ακριβώς αλβανικά. Είναι μια παραφθορά των 
αλβανικών. Οι Αρβανίτες καταλαβαίνουν αλλά όχι πολύ εύκολα τους 
Αλβανούς.

Θα δούμε στη συνέχεια τις εκπληχτικές απόψεις του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη για τους μωαμεθανούς Αρβανίτες. Πάντως, την εποχή 
της Αννας Κομνηνής δεν υπήρχε πρόβλημα επισήμανσης δύο «κατη
γοριών» Αρβανιτών βάσει του θρησκεύματος, για τον απλό λόγο πως 
τότε, τόσο οι Αλβανοί της Αλβανίας όσο και οι Αρβανίτες της Ελλά
δας, είναι όλοι χριστιανοί. Ομως, μεγάλο μέρος των Αλβανών και 
Αρβανιτών (όπως και Ελλήνων άλλωστε), θα προσχωρήσουν στον 
μωαμεθανισμό μετά την κατάχτηση της Αλβανίας και της Ελλάδας 
από τους Τούρκους. Οι εκμουσουλμανισθέντες Αλβανοί αλλά και οι 
εκμουσουλμανισθέντες Αρβανίτες θα ονομαστούν λανθασμένα Τουρ- 
καλβανοί, ενώ ο σωστός χαρακτηρισμός είναι μωαμεθανοί Αλβανοί και 
μωαμεθανοί Αρβανίτες αντίστοιχα.

Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα μουσουλμάνοι Αρβανί
τες, όπως δεν υπάρχουν και Έλληνες μουσουλμάνοι. Διότι κάθε μου
σουλμάνος εδώ και δυο αιώνες θεωρείται λανθασμένα Τούρκος, ακόμα 
και στην περίπτωση που του λείπουν όλα τα άλλα εθνολογικά γνω
ρίσματα. Και σαν Τούρκους ξαποστείλαμε όλους τους μουσουλμάνους 
Έλληνες στην Τουρκία και όλους τους μουσουλμάνους Αρβανίτες στην 
Αλβανία, ήταν δεν ήταν Τούρκοι ή Αλβανοί. Πάντως, τόσο οι Αρβα
νίτες όσο και οι Έλληνες μουσουλμάνοι ήξεραν πως δεν είναι Τούρκοι, 
όπως ακριβώς σήμερα ξέρουν οι μουσουλμάνοι της Αλβανίας πως δεν 
είναι Τούρκοι και πως, πλην της θρησκείας, δε διαφέρουν σε τίποτα από 
τους χριστιανούς ή τους καθολικούς Αλβανούς.

Οντας χριστιανοί όλοι οι Αλβανοί και όλοι οι Αρβανίτες πριν απ’ 
την κατάκτηση των Βαλκανίων απ’ τους Τούρκους, δεν είχαν κανένα 
πρόβλημα να κυκλοφορούν εντελώς ανενόχλητοι μέσα σε μια Ελλάδα, 
που όπως και η Αλβανία ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι 
απόλυτα βέβαιο πως αν δε γινόταν η τουρκική κατάχτηση, οι δυο λαοί, 
ο ελληνικός και ο αλβανικός, θα είχαν ανακατωθεί και θα είχαν 
αλληλοαφομοιωθεί πλήρως, κάτω απ’ την ενοποιούσα δράση της 
κοινής θρησκείας και των κοινών πολιτιστικών δεδομένων που ανα
πτύχτηκαν σε μια ενιαία, από γεωγραφική άποψη, περιοχή.

Απ’ τον 13ο αιώνα, και κατ’ άλλους από πολύ νωρίτερα, επισημαί- 
νονται αλβανικοί οικισμοί νομάδων στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία. 
Είναι τσελιγκάδες, που όπως και οι Έλληνες τσελιγκάδες κατεβαίνουν 
με τα κοπάδια τους νοτιότερα για να παραχειμάσουν. Και πολλοί 
μένουν για πάντα στο νότο των Βαλκανίων και δεν επιστρέφουν στη
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βορειότερη αφετηρία τους, χωρίς να συναντούν καμιά δυσκολία απ’ 
τους γηγενείς, που τους αναγνωρίζουν σαν δικούς τους. Αλλωστε, δεν 
υπάρχει αυτή την εποχή καμιά γεωγραφική έννοια για το τι θα μπο
ρούσε να σημαίνει ελληνικό έδαφος. Η Ελλάδα απόχτησε τα πρώτα 
σύνορά της μόλις το 1830 με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. 
Μέχρι τότε οι Έλληνες ήταν σκόρπιοι δώθε κείθε σ’ ολόκληρη τη νότια 
Βαλκανική αλλά και σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο, αν και η συγκέντρωση 
ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή πληθυσμού που μιλούσε ελληνικά, ήταν 
μεγαλύτερη στην Αττική και την Πελοπόννησο. Στις περιοχές της 
σημερινής Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, όπως είναι φυσικό, η 
πυκνότητα των Ελλήνων αραίωνε εξαιτίας της φυσικής και πολιτιστι
κής επιμειξίας μεταξύ πολλών και διαφορετικών λαοτήτων.

Ο έτσι κι αλλιώς διεθνιστικός απ’ τη φύση του χριστιανισμός, αυτή 
τη μακρινή εποχή, που δεν υπάρχει ακόμα στα Βαλκάνια μωαμεθανι
σμός, όχι μόνο δεν ευνοεί την «καθαρότητα» της ελληνικής φυλής, 
όπως θέλουν να λεν οι εθνοκάπηλοι ελληνοχριστιανοί, αλλά εντελώς το 
αντίθετο- παίζει πρωταρχικό ρόλο στη φυσική επιμειξία των λαών. Ο 
χριστιανισμός θα γίνει πόλος συσπείρωσης των Ελλήνων χριστιανών 
πολύ αργότερα, με την κατάχτηση της Ελλάδας απ’ τους Τούρκους. 
Τότε, κάθε χριστιανός που μιλούσε ελληνικά, ασχέτως λοιπών εθνολο
γικών γνωρισμάτων, θα μπορούσε ανετότατα να νιώθει σαν Έλληνας 
και τελικά να γίνει Έλληνας. Συνεπώς, ούτε τότε ο χριστιανισμός 
ευνόησε την ελληνική αιματολογική «καθαρότητα». Όπως δεν την 
ευνόησε ούτε στη βυζαντινή περίοδο. Το γεγονός πως το Βυζάντιο 
μιλάει ελληνικά περίπου απ’ το μισό της ζωής του και πέρα δε σημαίνει 
απολύτως τίποτα από αιματολογικής (καταγωγικής) απόψεως. Με την 
ίδια έννοια που δε σημαίνει τίποτα από καταγωγικής απόψεως το 
γεγονός πως οι ποικίλης εθνολογικής προελεύσεως κάτοικοι των 
ΗΠΑ μιλούν αγγλικά. Η γλώσσα από μόνη της δεν είναι επαρκής 
λόγος για να προκύψει απ’ αυτήν και μόνο απ’ αυτήν μια εθνότητα.

Με την εμφάνιση των Τούρκων κατακτητών αρχίζει και μια αντί
στροφη διαδικασία. Πάρα πολλοί Έλληνες, Αλβανοί και Αρβανίτες, 
προσχωρούν στο μωαμεθανισμό, πράγμα ευεξήγητο: Ο μωαμεθανισμός 
είναι απλούστερη και λαϊκότερη θρησκεία και τα μεταφυσικά δόγματά 
του γίνονται ευκολότερα νοητά απ’ τους αγράμματους. Και δεν υπάρχει 
καμιά λογική στην ελληνοχριστιανική άποψη πως οι Έλληνες ρέπουν, 
θα λέγαμε, ακατάσχετα προς το χριστιανισμό. Η θρησκεία είναι 
πρόβλημα συνείδησης. Αλλωστε, αν υποθέσουμε πως θα ήταν δυνατό 
να υπάρξει μια συνείδηση σταθερά προσανατολισμένη προς μια θρη
σκεία, τότε οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να αποκολληθούν απ’ το ελλη
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νικότατο Δωδεκάθεο, με το οποίο πορεύτηκαν για αιώνες και δοξάστη
καν οι αρχαίοι Έλληνες.

Πριν απ’ την εμφάνιση των Τούρκων, το μπέρδεμα των λαών επί 
ελληνικού εδάφους γινόταν για λόγους πολύ πιο πεζούς και πραχτικούς. 
Ήταν πάγια τακτική των βυζαντινών Αυτοκρατόρων να μετακινούν 
λαούς εντός της αυτοκρατορίας προκειμένου να πυκνώσει ο πληθυσμός 
μιας περιοχής που είχε αποψιλωθεί λόγω πολέμου ή απ’ όποια άλλη 
αιτία. Φυσικά, δεν έκαμναν διάκριση όσον αφορά τη φυλετική τους 
προέλευση. Τους αρκούσε το γεγονός πως ήταν κάτοικοι της πολυ
εθνικής Αυτοκρατορίας τους.

Έτσι, λοιπόν, επί Αυτοκράτορος Ιωάννου Καντακουζηνού (1341- 
1355) ο Δεσπότης του Μυστρά Μανουήλ Καντακουζηνός, για να 
πυκνώσει τον πληθυσμό της Πελοποννήσου που είχε αραιώσει πάρα 
πολύ από τις συνεχείς πειρατικές επιδρομές τόσο των Τούρκων όσο και 
των Φράγκων, μεταφέρει εκεί από την Αλβανία δέκα χιλιάδες οικογέ
νειες Αλβανών και τις διασπείρει στην ύπαιθρο για να καλλιεργούν τα 
εγκαταλειμμένα χωράφια, πάνω από εκατό χρόνια πριν απ’ την άλωση 
της Πόλης. Είναι η πρώτη οργανωμένη και απόλυτα βεβαιωμένη 
μετακίνηση Αλβανών προς τη μεριά της Ελλάδας, αν και πάμπολλες 
σποραδικές και περιστασιακές μετακινήσεις είχαν ήδη αρχίσει από τον 
προηγούμενο αιώνα.

Για να το πετύχει αυτό ο Καντακουζηνός υποχρεώνεται να συνθηκο
λογήσει με τους Καταλανούς που κατείχαν μεγάλο μέρος της Πελο
ποννήσου, και που ασφαλώς άφησαν κι αυτοί τα φυλετικά τους ίχνη 
στη νότια Ελλάδα. Που είχε ερημώσει όχι μόνο από τις επιδρομές των 
αλλοφύλων αλλά και από τους συνεχείς και αδιάκοπους εμφυλίους 
πολέμους. Τουλάχιστον οι νέοι κάτοικοι, οι Αλβανοί, που θα γίνουν 
Αρβανίτες, προς το παρόν δεν σφάζονται μεταξύ τους. Δεν έχουν να 
μοιράσουν τίποτα ακόμα.

(Οι Καταλανοί ήταν μισθοφόροι στρατιώτες προερχόμενοι από την 
βορειοανατολική Ισπανία, που το 1303 προσλήφτηκαν από τον Αυτο
κράτορα Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο. Αλλά σε λίγο τα κάνουν όλα 
ρημαδιό στην Κωνσταντινούπολη και κατεβαίνοντας ταχύτατα προς 
νότον καταλύουν το φράγκικο Δουκάτο της Αθήνας και ιδρύουν κατα- 
λανικό κράτος, του οποίου η κυριαρχία επεκτείνεται μέχρι την Πελο
πόννησο. Η «Ιστορία της φραγκοκρατίας στην Ελλάδα» του Ουίλλιαμ 
Μίλλερ είναι ένα εντελώς εκπληχτικό βιβλίο που θα σας μάθει πολλά 
επ’ αυτού. Σας το συνιστώ υπεύθυνα).

Την ίδια τακτική ακολουθούν και οι Φράγκοι. Την εποχή που ο 
Καντακουζηνός φέρνει Αλβανούς στην Πελοπόννησο, ο Φίλιππος
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Νταλμώ, γενικός επίτροπος των φραγκικών δουκάτων της Ανατολικής 
Στερεός Ελλάδας, προκειμένου να επανδρώσει την αποψιλωμένη για 
τους ίδιους λόγους περιοχή, καλεί τον οποιονδήποτε, και κατά προτί- 
μησιν τους Αλβανούς, να κατοικήσουν την έρημη περιοχή παρέχοντας 
«προνόμιο ασυδοσίας» για δύο χρόνια. Που σημαίνει πως για δύο 
χρόνια οι έποικοι θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να 
δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.

Κατά τον λαμπρό ιστορικό Σπυρίδωνα Λάμπρου (που συν τοις άλλοις 
μετέφρασε και τον Ουίλλιαμ Μίλλερ), οι σημερινοί Αρβανίτες της 
Αττικής προέρχονται από τους Αρβανίτες της Ανατολικής Στερεάς 
που έφεραν οι Φράγκοι, και που άρχισαν να προωθούνται νοτιότερα 
το 1382 για να πάρει η μετακίνησή τους διαστάσεις σωστής μετανά
στευσης Αρβανιτών απ’ τη Ανατολική Στερεά προς την Αττική το 1402. 
Όσοι Αρβανίτες έμειναν στην Ανατολική Στερεά έχασαν σύντομα τη 
γλώσσα τους. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκεί σήμερα 
Αρβανίτες «εξ αίματος». Αλλωστε, ο ελληνισμός και η αρβανιτιά είναι 
το ίδιο πράγμα, όπως υποστηρίζει φανατικά ο Αρβανίτης Αλέξανδρος 
Πάλλης. Αλλά ακόμα και ο Κων. Παπαρρηγόπουλος δεν έχει ενδοια
σμούς στο να παραδεχτεί κάτι τέτοιο, μιλώντας κατ’ αρχήν για τους 
Σουλιώτες.

Πριν απ’ την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι, με αλλε
πάλληλες επιδρομές ρημάζουν τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Πιστοί 
στον βυζαντινό Αυτοκράτορα οι Αρβανίτες, που έχουν ήδη εγκαταστα
θεί στις περιοχές αυτές, πολεμούν με πείσμα τους Τούρκους. Προβάλ
λουν τόσο σθεναρή αντίσταση, που οι Τούρκοι είναι αδύνατο να 
στεριώσουν στην περιοχή και πηγαινοέρχονται ως επιδρομείς αδιάκο
πα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέγερση των Αρβανιτών της Πελοποννή- 
σου κατά του Τουραχάν το 1423, τριάντα χρόνια πριν απ’ την άλωση 
της Πόλης. Ήταν τέτοια η λύσσα του Τούρκου στρατηγού για τους 
Αρβανίτες πού τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι, που με τα κομμένα 
κεφάλια 800 Αρβανιτών στήνει πυραμίδα στον κάμπο της Δαβιάς κοντά 
στην Τρίπολη.

Αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι Δεσπότες του 
ακόμα ελεύΛερου Μυστρά σκέφτονται να την κοπανήσουν και να τον 
αφήσουν στο έλεος των Τούρκων. Αλλά ο Αρβανίτης Πέτρος Μπούας 
και τα παλικάρια του ανατρέπουν τον βυζαντινό Δεσπότη του Μυστρά 
και εγκαθιστούν στη θέση του τον Μανουήλ Καντακουζηνό που είναι 
διατεθειμένος να πολεμήσει τους Τούρκους. Όμως, ο ανατραπείς Δε
σπότης Δημήτριος Παλαιολόγος ζητά τη βοήθεια των Τούρκων και
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προσπαθεί να ανατρέψει με τη βοήθεια τους τον «σφετεριστή».
Το 1458, λίγο μετά την άλωση, ο Μωάμεθ ο Πορθητής εκστρατεύει 

αυτοπροσώπως κατά της Πελοποννήσου, και οι Αρβανίτες μέσα στην 
αναμπουμπούλα χτυπούν προς πάσαν κατεύθυνσιν και κλέβουν ό,τι 
μπορούν απ’ όπου μπορούν. Τρία χρόνια αργότερα όμως, με την 
παρακίνηση των Ενετών, Έλληνες και Αρβανίτες μαζί επαναστατούν 
κατά των Τούρκων, οι Έλληνες υπό την αρχηγία του λακεδαιμόνιου Μ. 
Ράλλη και οι Αρβανίτες υπό τον Πέτρο Μπούα. Είναι η πρώτη 
μεθοδευμένη συνεργασία Ελλήνων και Αρβανιτών κατά των Τούρκων. 
Ο Μπούας σκοτώνεται στη μάχη, και τιμάται σαν ήρωας από Έλληνες 
και Αρβανίτες.

Ο κλεφτοπόλεμος Ελλήνων και Αρβανιτών μαζί κατά των Τούρκων 
καταχτητών συνεχίζεται μέχρι το 1468, που πεθαίνει στην Αλβανία ο 
Σκεντέρμπεης. Οι Αρβανίτες της Ελλάδας νιώθουν τρόπον τινά υπήκοοι 
του ελληνικής καταγωγής χριστιανού Σκεντέρμπεη, και τώρα που τον 
χάνουν αρχίζουν να προσχωρούν στον μωαμεθανισμό. Χριστιανοί 
παραμένουν μόνο οι Αρβανίτες της Αττικής, της Κορινθίας, των 
νησιών του Αργοσαρωνικού και της Εύβοιας. Στο εξής, οι μωαμεθανοί 
Αρβανίτες θα ονομάζονται από τους χριστιανούς, Τουρκαλβανοί. Φυ
σικά, αλλαξοπίστησαν και πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων, αλλά οι 
ελληνοχριστιανοί ιστορικοί ντρέπονται να μας το πουν.

6. Η ελληνοαλβανική εθνική συνείδηση

Μιμούμενοι τους Ενετούς, οι Τούρκοι κατακτητές αναγνώρισαν το 
«καθεστώς» των αρματολικιών. Το αρματολίκι είναι μια περιοχή με 
αυστηρά καθορισμένα όρια, όπου την αστυνόμευση και τη φύλαξη των 
στενωπών (δερβενίων, στα τουρκικά) την έχουν οι χριστιανοί, Έλληνες 
και Αρβανίτες μαζί. Φυσικά, οι Τούρκοι θα προτιμούσαν μωαμεθανούς 
γι’ αυτή τη δουλειά. Κι όταν βγάζουν το σχετικό φιρράνι για τη 
νομιμοποίηση των αρματολικιών, πάρα πολλοί Αρβανίτες και Έλληνες 
σπεύδουν ν’ αλλάξουν πίστη προκειμένου να βρουν δουλειά.

Όσοι προτίμησαν να παραμείνουν χριστιανοί, γίνονταν κλέφτες πάρα 
πολύ άνετα. Δηλαδή λήσταρχοι, για να το πούμε έτσι απλά και με τ’ 
όνομά του χωρίς να ντρεπόμαστε. Πάντως, οι πάντα ανεξίθρησκοι όσον
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αφορά τις άλλες δυο μονοθεϊστικές θρησκείες μωαμεθανοί δεν έβαλαν 
σαν όρο την εγκατάλειψη του χριστιανισμού προκειμένου οι υπόδουλοι 
Έλληνες και Αρβανίτες να δουλέψουν για λογαριασμό τους σαν 
αρματολοί -  χωροφύλακες, όπως θα λέγαμε σήμερα. Κι αυτό σημαίνει 
πως δεν ήταν όλοι οι αρματολοί αλλαξοπιστήσαντες πρώην χριστιανοί. 
Σημαίνει μόνο πως ευκολότερα γινόταν μωαμεθανός ένας αρματολός, 
παρά ένας κλέφτης. Όσο για τους κοτζαμπάσηδες, τους τοποτη ρητές 
των Τούρκων προύχοντες, αυτοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τους 
Τούρκους. Και, βέβαια, κανένας κοτζάμπασης δεν έγινε είτε αρματολός, 
για να κερδίζει τη ζωή του με το μισθό του χωροφύλακα, είτε κλέφτης 
για να περνάει καλύτερα κλέβοντας και τους Τούρκους και τους 
Έλληνες και τους Αρβανίτες αδιακρίτως και χωρίς κλεπτικές προκα
ταλήψεις.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προέκυψαν οι θρυλικοί Αρματολοί και 
Κλέφτες. Που σήμερα τους γράφουμε με κεφαλαίο για να τονίσουμε την 
όντως κεφαλαιώδη προσφορά τους στην Ελληνική Επανάσταση. Μόνο 
αυτοί θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άλλωστε την επανάσταση γιατί 
μόνο αυτοί είχαν όπλα, τουλάχιστον στην αρχή της επανάστασης.

Πρέπει να σημειώσουμε με την ευκαιρία πως οι κάθε είδους προση
λυτισμοί σ’ όλες τις θρησκείες γίνονται κατ’ αρχήν για λόγους οικο
νομικούς και σπανιότατα ιδεολογικούς ή μεταφυσικούς. Όποιος πεινά
ει, όχι μόνο «τουρκεύει» αλλά γίνεται και αράπης αν χρειαστεί. Τα 
υπόλοιπα είναι για παιδάκια προσχολικής ηλικίας και ενήλικες προ- 
σχολικού μυαλού.

Όμως, η αλλαξοπιστία των Αρβανιτών θα πάρει διαστάσεις επιδη
μίας. Ήταν οι λιγότερο προνομιούχοι και οι περισσότερο πεινώντες 
κάτοικοι της Ελλάδας αυτόν τον καιρό. Και τώρα που τους δίνεται η 
ευκαιρία να φάνε σαν Αρματολοί μωαμεθανοί, τρων τον περίδρομο 
γινόμενοι παράλληλα και Κλέφτες ώστε να αρπάζουν ό,τι βρουν, απ’ 
όπου το βρουν, και απ’ τους Έλληνες και απ’ τους Αρβανίτες αλλά και 
απ’ τ’ αφεντικά τους, τους Τούρκους. Το να είσαι Αρματολός (χωρο
φύλακας), μωαμεθανός και παρεμπιπτόντως και Κλέφτης είναι ένας 
πολύ καλός επαγγελματικός συνδυασμός, ο καλύτερος που μπορούσε 
να υπάρξει αυτόν τον καιρό. Δε συνέφερε να είσαι ούτε καν ελεύθερος 
επαγγελματίας, ας πούμε σιδεράς, επάγγελμα πολύ συνηθισμένο ανάμε
σα στους χριστιανούς Αρβανίτες -  εξού και το τυπικά αρβανίτικο 
επίθετο Σιδέρης.

Σιγά σιγά, τα μωαμεθανικά αρβανιτοχώρια ξεχωρίζουν τόσο απ’ τα 
χριστιανικά αρβανιτοχώρια όσο και απ’ τα χριστιανικά ελληνοχώρια, 
και το μίσος ανάμεσά τους φουντώνει. Ήταν τότε που, κυνηγημένοι απ’
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τους μωαμεθανούς Αρβανίτες, οι χριστιανοί Αρβανίτες βρίσκουν κατα
φύγιο στα νησιά του Αργοσαρωνικού, και κυρίως στην Ύδρα. Παρα
κάτω, στην Πελοπόννησο, θα μείνουν στην ιστορία τα περίφημα 
Μπαρδουνοχώρια, ανάμεσα στην μεσσηνιακή και την λακωνική Μά
νη. Από ένα φρούριο στα Μπαρδουνοχώρια με 48 πύργους ξεχύνονται 
στα πέριξ οι μωαμεθανοί Αρβανίτες και ρημάζουν τα χριστιανικά 
χωριά, σαν σωστοί πειρατές της στεριάς. Φυσικά, με την ανοχή των 
Τούρκων. Που άλλο που δεν ήθελαν: Η τρομοκρατία παίζει τον πρώτο 
ρόλο στην υποταγή.

Πάντως, από την εποχή της αλώσεως και μέχρι τις μέρες μας, οι 
χριστιανοί της Ελλάδας, Αρβανίτες και Έλληνες, αισθάνονται μεταξύ 
τους κάτι περισσότερο από αδέρφια. Κι όποιος κάνει διαχωρισμό 
ανάμεσα στις δυο λαότητες στις μέρες μας, αν δεν είναι αρρωστημένα 
σοβινιστής, είναι απλά και καθαρά ηλίθιος, πράγμα που είναι το ίδιο. 
Όμως, οι εκμουσουλμανισθέντες Αρβανίτες την εποχή της τουρκοκρα
τίας θα αμφιρρέπουν αδιάκοπα. Αλλοτε θα υποστηρίζουν τους χριστια
νούς, Έλληνες και Αρβανίτες, και άλλοτε τους ομοθρήσκους τους 
πλέον Τούρκους. Αυτή την αμφίρροπη κατάσταση θα την εκμεταλλευ
τεί μ’ έναν εντελώς εκπληχτικό τρόπο ο ιδιοφυής Θεόδωρος Κολοκο- 
τρώνης.

Η μεγάλη και δοξασμένη γενιά των Κολοκοτρωναίων εμφανίζεται 
στην ιστορία το 1530, την εποχή της επανάστασης του Δόρια, μια απ’ 
τις πάμπολλες αποτυχημένες εξεγέρσεις κατά των Τούρκων. Η γενιά 
των Κολοκοτρωναίων είχε πάντα συνείδηση πως οι μωαμεθανοί Αρβα
νίτες και οι χριστιανοί Έλληνες έχουν φυλετική συγγένεια πρώτου 
βαθμού. Όσο για τους χριστιανούς Αρβανίτες, στη διάρκεια του Αγώνα 
δε γίνεται καμιά διάκριση ανάμεσα σ’ αυτούς και τους Έλληνες και η 
ιστορία της Ελλάδας θα είναι από τότε κοινή και για τις δυο λαότητες.

Οι Κολοκοτρωναίοι, λοιπόν, από το 1530 και μέχρι τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη διατηρούν στενές και εγκάρδιες σχέσεις με τους «Τουρ- 
καλβανούς», δηλαδή τους μωαμεθανούς Αρβανίτες, που δεν έχουν 
καμιά φυλετική σχέση με τους Τούρκους, και συνεπώς θα μπορούσαν 
να τους προσεταιριστούν οι Έλληνες αν άκουγαν τους Κολοκοτρω- 
ναίους. Δεν τους άκουσαν όμως, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. 
Κι έτσι, αντί ο διαχωρισμός να γίνει ανάμεσα σε καταχτητές Τούρκους 
και καταχτημένους αδιακρίτως θρησκείας, το πράγμα πολώθηκε με μια 
τομή ανάμεσα στους οπαδούς των δύο θρησκειών. Μ’ άλλα λόγια, οι 
Τούρκοι βρήκαν πολεμιστές και επί τόπου. Τους «Τουρκαλβανούς», 
που δεν μπόρεσαν να τους προσεταιριστούν οι Έλληνες, κατά το 
μεγαλοφυές σχέδιο του Κολοκοτρώνη. Που δεν περπάτησε γιατί απο
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δείχτηκε στην πράξη πως, όντας οι «γκιαούρηδες» απέναντι απ’ τους 
«αγαρηνούς», η σφαγή γίνεται ανετότερη και χωρίς πολλές τύψεις, 
αφού οι δυο αντιμαχόμενοι σκοτώνουν και σκοτώνονται στο όνομα του 
Θεού τους ο καθένας. Αν ο Θεός δεν σε βοηθάει να ξεπαστρέψεις τον 
εχθρό σου, χάνει τον σοβαρότερο λόγο της ύπαρξής του.

Πάντως, χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία που έγκαιρα διέγνωσαν οι 
Κολοκοτρωναίοι. Να έχουν δηλαδή εξ αρχής μαζί τους τους «Τουρ- 
καλβανούς» ώστε να συντρίψουν ευκολότερα και γρηγορότερα τους 
Τούρκους, χωρίς να περιμένουν τις μεγάλες δυνάμεις να τους χαρίσουν 
την ελευθερία. Οι μωαμεθανοί Αρβανίτες έγιναν μωαμεθανοί μόνο από 
ανάγκη, και εύκολα θα μπορούσαν να αλλαξοπιστήσουν και πάλι, αφού 
μαζί με τους Έλληνες ήταν οι ντόπιοι κι αφού οι Τούρκοι ήταν οι ξένοι 
καταχτητές. Ίσως αν ήταν ενωμένοι όλοι οι υπόδουλοι ασχέτως θρη
σκείας, οι επαναστάτες να νικούσαν από μόνοι τους. Γιατί, όπως 
ξέρουμε, οι Έλληνες, δηλαδή οι χριστιανοί (Έλληνες και Αρβανίτες 
μαζί), δε νίκησαν τελικά τους Τούρκους, παρά τον ηρωικό τους αγώνα. 
Και θα είχαν συντρίβει εντελώς εξαιτίας της υπεροπλίας του καταχτη
τή, αν την τελευταία στιγμή δεν επενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις της 
εποχής υπέρ των Ελλήνων. Πράγμα που είχε σαν εξακολουθητική 
συνέπεια τη συνεχή εξάρτηση της Ελλάδας απ’ τους ξένους.

Τούτη η επιμονή των Κολοκοτρωναίων στη φιλία Ελλήνων και 
«Τουρκαλβανών» είναι ο λόγος που μερικοί κάνουν λόγο για την 
αρβανίτικη ρίζα των Κολοκοτρωναίων, πράγμα που μάλλον δεν είναι 
σωστό. Το πρόσθετο επιχείρημα πως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
μιλούσε αρβανίτικα δε σημαίνει τίποτα. Γιατί όλοι οι οπλαρχηγοί 
ήταν υποχρεωμένοι νάναι δίγλωσσοι, προκειμένου να συνεννοούνται 
με τα παλικάρια τους πού ήταν Έλληνες και Αρβανίτες ανάκατα. Μη 
βλέπετε που αργότερα η αρβανίτικη γλώσσα θα τεθεί υπό διωγμόν. 
Αυτό θα γίνει γιατί η γλωσσική ομοιογένεια είναι μια απ’ τις προϋπο
θέσεις για να προκύψει εθνικό και όχι πολυεθνικό κράτος. Και από τη 
στιγμή που οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν πως το υπό ίδρυσιν 
ελληνικό κράτος έπρεπε να είναι ενιαίο και όχι καντονιακό, όπως 
ήθελε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ένας από τους βασικούς οργανωτές 
του καντονιακού διοικητικού συστήματος της Ελβετίας, ή δίθρησκο 
και δίγλωσσο, όπως ήθελε ο Κολοκοτρώνης, άρχισαν να γίνονται 
προσπάθειες για να εμφανιστεί στην Ελλάδα μια ζορισμένη «ενιαία» 
εθνική συνείδηση. Η κοινή θρησκεία υπήρχε ανάμεσα στους Έλληνες 
και τους Αρβανίτες. Αν προέκυπτε και κοινή γλώσσα, τόσο το καλύτε
ρο. Έλα όμως που οι Αρβανίτες δεν μπορεί παρά να έχουν αρβανίτικο 
κεφάλι και να επιμένουν να μιλούν αρβανίτικα. Σου λεν, οι άνθρωποι,
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εδώ μιλούσαμε αρβανίτικα τον καιρό του Αγώνα και να μη μιλούμε 
τώρα; Πού να ξέρουν απ’ τα τερτίπια των μεγάλων για την εμφάνιση 
τεχνητής εθνικής συνείδησης. Που παραμένει τεχνητή μέχρι τις μέρες 
μας. Αν δεν υπήρχαν οι χωροφύλακες να σε δέρνουν για να γίνεις καλός 
Έλληνας και οι παπάδες να σε απειλούν με την κόλαση αν δεν είσαι 
καλός Έλληνας, τα πράγματα θα εξελίσσονταν φυσιολογικότερα από 
εθνολογικής απόψεως κι εδώ, όπως σ’ όλον τον κόσμο.

Όλα αυτά φαίνονται ασήμαντα σήμερα που οι Αρβανίτες έχουν 
σκορπίσει σ’ όλη την Ελλάδα και έχουν μπερδευτεί αξεδιάλυτα μ’ 
όλες τις άλλες λαότητες που κατοικούν σ’ αυτόν τον τόπο, δημιουργώ
ντας μαζί τους μια καινούργια εθνότητα που εμείς επιμένουμε να την 
ονομάζουμε νεοελληνική και όχι ελληνική όπως οι δημαγωγοί, προ
κειμένου να συμπεριλάβουμε σ’ αυτήν όλες τις λαότητες που αφομοιώ
θηκαν με τους, ούτως ή άλλως, υπέρτερους αριθμητικά Έλληνες. Όμως, 
τότε που συγκροτούνταν το νεοελληνικό κράτος το πρόβλημα των 
μπερδεμένων εθνοτήτων είναι οξύτατο. Και θα δημιουργήσει μύρια 
όσα προβλήματα σ’ αυτούς που ανέλαβαν να μας πείσουν πως όσοι 
κατοικούν σ’ αυτόν τον τόπο αποκλείεται να μην είναι ένδοξοι απόγο
νοι ενδόξων προγόνων, λες και οι πρόγονοι είναι αυτοί που καθορίζουν 
το ήθος και την ποιότητα ενός απογόνου, και μάλιστα σε επίπεδο 
συλλογικό.

Για πάρα πολλά χρόνια μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους 
αντιμετώπιζαν τους Αρβανίτες σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν 
τους άφησαν να αφομοιωθούν απλά και φυσιολογικά με τους άλλους 
λαούς που ζουν στην εδαφική περιοχή που λέγεται Ελλάδα. Πράγμα 
που έγινε, βέβαια, τελικά αλλά πολύ ζορισμένα. Η βία δεν αποτελεί 
ποτέ και για τίποτα καλό σύμβουλο. Πόσω μάλλον στη δημιουργία 
ενιαίας εθνικής συνείδησης.

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι τόσο χαλαρή η εθνική συνείδηση 
ημών των Νεοελλήνων, που μόνο να φωνασκούμε για τους ενδόξους 
προγόνους μας ξέρουμε; Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι τόσο συχνό 
φαινόμενο οι εμφύλιοι πόλεμοι στην Ελλάδα; Καταλαβαίνετε τώρα 
γιατί ο πιο επικίνδυνος εχθρός για τον Έλληνα είναι ο διπλανός 
Έλληνας; Καταλαβαίνετε τώρα γιατί το ένα ελληνικό κόμμα μονίμως 
παραλαμβάνει από το άλλο «καμένη γη»; Καταλαβαίνετε τώρα γιατί 
είναι αδύνατη η άσκηση ενιαίας για όλα τα κόμματα εξωτερικής 
πολιτικής; Καταλαβαίνετε τώρα γιατί αυτός ο τόπος πάει κατά διαό- 
λου; Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς σ’ έναν τόπο όπου αναθέτουν στο 
χωροφύλακα τη δημιουργία εθνικής συνείδησης, όπου σε δέρνουν και 
σε βασανίζουν προκειμένου να γίνεις «καλός Έλληνας», όπου σε
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αποκλείουν απ’ την κοινωνική και πολιτική ζωή όταν αποφαίνονται 
πως δεν είσαι αρκούντως «καλός Έλληνας». Δεν είναι τυχαίο που η 
Ελλάδα είναι γεμάτη από απατεώνες. Η δημιουργία ενιαίας εθνικής 
συνείδησης στηρίχτηκε στην απάτη, κατά τις συμβουλές των «προ
στατών» μας Αγγλων. Αυτοί είναι που εισηγήθηκαν τη βία σαν μέθοδο 
δημιουργίας ενιαίας εθνικής συνείδησης.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς 
γιατί δεν πέρασε η άποψη του Κολοκοτρώνη για τη δημιουργία 
δίγλωσσου και δίθρησκου κράτους. Και τίποτα δε δείχνει πιο καθαρά 
την ελληνική εθνική σχιζοφρένεια απ’ τη στάση μας απέναντι στον 
όντως μεγάλο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Απ’ τη μια, κανείς δεν του 
αμφισβητεί τον τίτλο του υπ’ αριθμόν ένα ηγέτη της Ελληνικής 
Επανάστασης. Κι απ’ τη άλλη, οι πονηροί κάνουν την πάπια όταν 
χρειάζεται να μιλήσουν για τις απόψεις του σχετικά με την εθνολογική 
συγκρότηση του υπό σύσταση τότε νεοελληνικού κράτους.

Ε, λοιπόν, ή θα μάθουμε να λέμε την αλήθεια σε τούτον τον τόπο, ή 
μας πήρε ο διάολος και μας σήκωσε. Κι όποιον πατριδοκάπηλο 
τολμήσει να χαρακτηρίσει «ανθελληνικά» αυτά εδώ τα κείμενα, θα 
τον βάλω να διαβάσει με το ζόρι την Ιστορία του Σπυρίδωνα Τρικούπη 
για να δει εκεί πώς βάφτιζαν, αμέσως μετά την Επανάσταση, τους 
μουσουλμάνους της Ρούμελης, Έλληνες και Αρβανίτες ανάκατα, προ
κειμένου η Ελλάδα να αποχτήσει ενιαία θρησκεία. Τη μια μέρα τους 
βάφτιζαν ομαδικά στα ποτάμια, και την άλλη ξαναγίνονταν μουσουλμά
νοι. Μια, δυο, είκοσι φορές το ίδιο βιολί, μέχρι που είπαν οι άνθρωποι, 
άι σιχτίρ κόπανοι που θα μας πουντιάζετε κάθε μέρα πετώντας μας στα 
κρύα νερά. Θα γίνουμε χριστιανοί και επιτέλους θα ηρεμήσουμε.

Φυσικά, η πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων όσο και των Αρβανιτών 
ήταν χριστιανοί. Συνεπώς δεν υπέστησαν αυτά τα μαρτύρια. Αλλά ούτε 
αργότερα η πλειοψηφία των Ελλήνων ήταν κομμουνιστές. Συνεπώς, η 
πλειοψηφία των Ελλήνων ούτε τότε υπέστη ανάλογα μαρτύρια. Όσοι, 
όμως, ήταν κομμουνιστές έπαθαν τον παθών τους τον τάραχο προκει
μένου να μάθουν να σκέφτονται, λέει, ελληνικά. Τα βαφτίσια της 
εποχής του Τρικούπη και τα «βαφτίσια» της εποχής του Σοφούλη, 
είναι φαινόμενα της ίδιας τάξεως. Η βία στη υπηρεσία του «καθαρού» 
ελληνισμού! Αν είναι δυνατόν! Αν δε μάθουμε να σεβόμαστε τις 
μειοψηφίες, ας ξεχάσουμε τη δημοκρατία στον τόπο που τη γέννησε.

Για πρώτη φορά στη νεοελληνική ιστορία η βία έπαψε να είναι 
παράγων εθνικής συνοχής το 1981, με την ανάληψη της εξουσίας απ’ το 
ΠΑΣΟΚ. Η γνώμη μου γιαυτό το κόμμα κάθε άλλο παρά θετική είναι. 
Όμως, αποκλείεται να μην του αναγνωρίσω τούτη την εθνική προσφο
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ρά, να αφαιρέσει δηλαδή απ’ τον χωροφύλακα και τον παπά το ρόλο του 
φύλακα της εθνικής μας συνείδησης. Όμως, είναι όντως εθνική αυτή η 
προσφορά του ΠΑΣΟΚ; Η πλήρης διάλυση της Ελλάδας δεν άρχισε 
ακριβώς τότε που ο παπάς και ο χωροφύλακας εγκατέλειψαν το ρόλο 
του εθνοφύλακα; Μήπως το 1981 ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για μια 
φυσιολογική εξέλιξη της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης χωρίς βία 
και καταναγκασμό; Μήπως όλα είναι οριστικά χαμένα σε τούτη τη 
χώρα των μεγάλων απατεώνων;

7. Οι Τουρκαλβανοί

Το γεγονός πως Αρματολοί (το είπαμε ήδη: είναι οι χωροφύλακες 
στην υπηρεσία των Τούρκων καταχτητών) γίνονται όχι μόνο μουσουλ
μάνοι αλλά και χριστιανοί το θρήσκευμα από μια περίοδο και μετά, το 
χρωστάμε κατά κύριο λόγο στις στενές και εγκάρδιες σχέσεις που 
διατηρεί η φάρα των Κολοκοτρωναίων με τους «Τουρκαλβανούς». Και 
πολλά οφείλουν οι επαναστάτες στους Αρβανίτες κατοίκους των Δερβε
νοχωρίων, που φυλάγουν στη διάρκεια της Επανάστασης τον ισθμό της 
Κορίνθου. Αλλωστε, ήταν οι «Τουρκαλβανοί», δηλαδή οι μουσουλμά
νοι Αρβανίτες, που μεσολάβησαν στους Τούρκους, καθ’ υπόδειξιν των 
Κολοκοτρωναίων, για να εκχωρήσει η Πύλη το προνόμιο του αρματο
λού και σε χριστιανούς ομοφύλους τους αλλά και σε Έλληνες. Και πριν 
συμβεί αυτό πάντως, οι Κολοκοτρωναίοι γνωρίζουν πως είναι προτιμό
τερο να αστυνομεύουν την κατεχόμενη Ελλάδα Αρβανίτες μουσουλμά
νοι, παρά Τούρκοι μουσουλμάνοι. Πόσω μάλλον χριστιανοί Αρβανίτες. 
Οι Αρβανίτες μουσουλμάνοι εύκολα μπορούν να συνεννοηθούν με τους 
χριστιανούς Αρβανίτες, ενώ αυτοί δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλη
μα στις επαφές τους με τους Έλληνες χριστιανούς.

Μ’ άλλα λόγια, οι χριστιανοί Αρβανίτες γίνονται η γέφυρα ανάμεσα 
στους Έλληνες χριστιανούς και τους Αρβανίτες μουσουλμάνους. Έτσι, 
και οι τρεις ομάδες δυναστευομένων συνεργάζονται αφανώς κατά του 
κοινού δυνάστη, και μαζί βγαίνουν «τσάρκα», όπως λέγονται στα 
τουρκικά οι δήθεν αθώες εκδρομές που, όμως, αποσκοπούν κυρίως 
στην κλοπή, και εν πάση περιπτώσει σε κάτι λιγότερο αθώο από μια 
εκδρομή. (Τσάρκα σήμερα λέμε τον περίπατο προς άγραν γυναικός,
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κάτι που μοιάζει με «καμάκι» αλλά δεν είναι ακριβώς, διότι κατά την 
τσάρκα δε δηλώνεις τις προθέσεις σου, απλώς αφήνεις πονηρά το θύμα 
να έρθει κοντά σου, και τότε το αρπάζεις).

Κάπου τέσσερις αιώνες κρατάει αυτή η αφανής συνεργασία που, 
βέβαια, είναι εντελώς αυθόρμητη, αλλά μόνο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ- 
νης σκέφτεται πως θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθεί στρατηγικά για τις 
ανάγκες του αγώνα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας μεγάλος στρατηγικός 
νους. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά.

Το 1600, όλη η Ελλάδα είναι ανάστατη απ’ τον τριακονταετή τουρκο- 
ενετικό πόλεμο για την κατοχή της Κρήτης. Επιδέξιοι διπλωμάτες οι 
Ενετοί, καταφέρνουν να στρέψουν Έλληνες και Αρβανίτες, αδιακρίτως 
θρησκεύματος, κατά των Τούρκων. Η χάρη των Ενετών μάλιστα φτάνει 
μέχρι τη Λάρισα, όπου επικεφαλής της εξέγερσης του 1600 μπαίνει ο 
μητροπολίτης Διονύσιος. Όμως, τούτη η ενετοκίνητη εξέγερση κατά 
του δυνάστη πνίγεται στο αίμα. Και είναι τότε που μαρτυράει ο 
μητροπολίτης Σεραφείμ.

Ύστερα απ’ αυτό το φοβερό στραπάτσο, εξισλαμίζονται πάρα πολλοί 
Αρβανίτες. Ενώ άλλοι, Αρβανίτες και Έλληνες μαζί, γίνονται καθολι
κοί για να τους προστατεύουν οι Ενετοί, που σχεδόν πάντα τα έχουν 
καλά με όλους τους ισχυρούς της ηπειρωτικής Ευρώπης και φυσικά με 
τον πάπα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως οι Ενετοί (Βενετσιάνοι) 
είναι δηλωμένοι εχθροί των Τούρκων, που παρακωλύουν στο Αιγαίο 
την κίνηση του στόλου της άτυπης ναυτικής αυτοκρατορίας τους.

Ύστερα από 47 χρόνια, το 1647, ο ενετικός στόλος που περιπλέει 
δήθεν αμέριμνα την Πελοπόννησο γίνεται η αιτία να ξεσηκωθούν άλλη 
μια φορά Έλληνες και Αρβανίτες μαζί, που παρέα ρημάζουν τα τουρκο- 
χώρια. Όμως, ποιος είδε τον Αλλάχ και δεν τον φοβήθηκε μετά την 
αποχώρηση των Ενετών. Νέα σφαγή, αλλά και νέες προσχωρήσεις στον 
μωαμεθανισμό για να σωθούν κεφάλια.

Όλο αυτό το διάστημα των συνεχών προσηλυτισμών στον μουσουλ
μανισμό, οι Κολοκοτρωναίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα κατά των Τούρκων, αλλά ποτέ δεν τα χαλάν μ’ όσους προτιμούν 
να γίνουν μουσουλμάνοι από φόβο μάλλον, παρά από νηφάλια μεταφυ
σική επιλογή. Κλέφτες με παράδοση πολλών γενεών οι Κολοκοτρω
ναίοι, ξέρουν καλά όλα τα κλέφτικα τερτίπια, όπως λέγεται στα 
τουρκικά το ιταλικό κόλπο, που στα ελληνικά λέγεται τέχνασμα. 
(Αλλά, άντε να το πεις στα ελληνικά και να σε καταλάβουν οι Έλλη
νες).

Οταν τελικά το 1718 οι Ενετοί, που αγαπούν πολύ την Πελοπόννησο, 
την εγκαταλείπουν στη μοίρα της, ξεφυτρώνει εκεί και δεύτερος πα
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νίσχυρος οικισμός «Τουρκαλβανών» απ’ τους νεοπροσήλυτους. Πρό
κειται για το θρυλικό τουρκαρβανίτικο χωριό Λάλα στην Ηλεία, που 
είναι κράτος εν κράτει. Οι Λαλιώτες δε λογαριάζουν ούτε Τούρκους, 
ούτε Έλληνες, ούτε χριστιανούς Αρβανίτες, ούτε μουσουλμάνους Αρ
βανίτες. Οι Λαλιώτες σφάζουν αδιακρίτως τους πάντες.

Αλλά οι Κολοκοτρωναίοι το βιολί τους: Συνάπτουν αδελφοποιίαν με 
τους Λαλιώτες, που διατηρείται χρόνια, μέχρι την εποχή του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη και ενός σπουδαίου και σχεδόν μυθικού Λαλιώτη, του 
Αλή Φαρμάκη, μουσουλμάνου, φίλου κολλητού του χριστιανού Κολο
κοτρώνη.

Ομως, παρά τη φιλία με τους Λαλιώτες, δεν καταφέρνει να γλυτώσει 
από τη σφαγή ο Μπότσικας Κολοκοτρώνης, όταν 3.000 Λαλιώτες 
«Τουρκαλβανοί» και 5.000 Τούρκοι διαλύουν ολοσχερώς, το 1740, 
τον αρματολισμό της Πελοποννήσου. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
και ο Αλή Φαρμάκης αργότερα θα προσπαθήσουν να βάλουν φρένο 
στο θρησκευτικό μίσος και να καθοδηγήσουν τους αντιπάλους βάσει 
της σχέσης του σκλάβου με τον αφέντη, αλλά επί ματαίω. Τώρα, 
χριστιανοί, αδιακρίτως φυλετικής καταγωγής, μάχονται κατά μωαμε
θανών, αδιακρίτως φυλετικής καταγωγής.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, στην επανάσταση οι «Τουρκαλβανοί» 
δεν θα μπορούσαν παρά να πολεμήσουν στο πλευρό των Τούρκων 
εναντίον των Ελλήνων αλλά και εναντίον των χριστιανών Αρβανιτών, 
που μάχονται δίπλα δίπλα με τους Έλληνες. Οι χριστιανοί με τους 
χριστιανούς και οι μουσουλμάνοι με τους μουσουλμάνους. Αλλά ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Αλή Φαρμάκης, το βιολί τους. Κάνουν 
ό,τι μπορούν και οι δυο για να απαλείψουν τις συνέπειες του θρησκευ
τικού μίσους που υποδαυλίζουν συνεχώς οι παπάδες και απ’ τις δυο 
μεριές. Δεν είχαν καταλάβει φαίνεται πως οι άνθρωποι σκοτώνονται 
ευκολότερα για το Θεό παρά για την πατρίδα. Που όταν δεν έχει δικό 
της Θεό, δυσκολεύεται πολύ στον πόλεμο. Τώρα ξέρετε γιατί είναι 
αναγκαίος ο γνωστός και μη εξαιρετέος Θεός των Ελλήνων, που 
ουδεμία σχέση έχει με τον ακριβώς όμοιο Θεό των Ρώσων, των Σέρβων 
και των Βούλγαρων, που είναι κι αυτοί ορθόδοξοι λαοί.

Το 1770, μιμούμενοι τους Ενετούς, μπαίνουν στο παιχνίδι της παρα
κίνησης προς εξέγερσιν κατά των Τούρκων και οι Ρώσοι. Ο Αλεξέι 
Γκριγκόριεβιτς Ορλώφ, αφού στραγγάλισε με τα χέρια του τον τσάρο 
Πέτρο Γ' και ενθρόνισε στη θέση του την ερωμένη του Αικατερίνη, 
πήρε τον κατήφορο με σκοπό να βολιδοσκοπήσει τους υπόδουλους 
χριστιανούς και να δει αν είναι πρόθυμοι να τεθούν υπό την προστασία 
της Μεγάλης Αικατερίνης. Καταπλέει, λοιπόν, με τον στόλο του στα
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παράλια της νότιας Ελλάδας το 1770 και ξεσηκώνει τους χριστιανούς 
κατά των Τούρκων, υποσχόμενος λαγούς με πετραχήλια. Αλλά ξαφνικά 
την κοπανάει, κι αφήνει τους Τούρκους να περάσουν άλλη μια φορά διά 
μαχαίρας τους εξεγερμένους. Και όπως πάντα, νέο κύμα «αυθόρμητων» 
προσχωρήσεων στον μουσουλμανισμό έρχεται να σμίξει με τα προη
γούμενα. Βλέπετε, δεν μπορούν να λεν όλοι «σφάξε με αγά μου ν’ 
αγιάσω». Και δεν πιστεύουν όλοι το ίδιο ειλικρινά στον χριστιανικό 
παράδεισο. Ασε που, παράδεισο, και μάλιστα εξόχως ηδονικό, με 
σερμπέτια, με ουρί και με πιλάφια λαχταριστά έχει και ο μουσουλμα
νισμός. Σου λεν οι πεινασμένοι πρώην χριστιανοί, στον παράδεισο του 
γείτονα τρων. Θα πάμε κει να φάμε. Αχ, αυτή η μάσα. Όλη η ιστορία 
του κόσμου δομείται γύρω απ’ το στομάχι. Κι ύστερα σου λεν πως η 
υλική βάση δεν είναι το θεμέλιο της ιστορίας κι ότι οι άνθρωποι 
ενεργούν με βάση τις ιδέες. Ναι, αλλά πώς διαμορφώνονται οι ιδέες; 
Κάθε ιδέα έχει τα κλαδιά στο κεφάλι και τη ρίζα στο στομάχι, κι όλα τ’ 
άλλα είναι ιστορίες για χορτάτους.

Οι Τούρκοι, μετά τη φυγή του Ορλώφ, αναθέτουν την «εξομάλυνση» 
της κατάστασης στους «Τουρκαλβανούς». Αλλά αυτοί κάνουν τόσο 
φιλότιμα τη δουλειά τους, που βάζουν άγριο χέρι και στους... Τούρκους! 
Ελληνοχώρι, αρβανιτοχώρι, τουρκοχώρι τα ρημάζουν όλα αδιακρίτως! 
Σε σημείο που ο Τούρκος προεστός Χασάν Τζεφαερλής να ζητήσει την 
προστασία των... Ελλήνων προκειμένου να κάνει καλά τους αφηνιασμέ
νους «Τουρκαλβανούς». Και οι Έλληνες του την παρέχουν προθυμότα
τα. Αυτή την άγρια εποχή γίνεται χαμός στην Ελλάδα.

Ο παππούς του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη είχε ζητήσει κι αυτός 
προστασία απ’ τους προγόνους του Αλή Φαρμάκη. Αλλά τούτοι οι 
παραδοσιακά στενοί φίλοι των Κολοκοτρωναίων μωαμεθανοί Αρβανί
τες, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους, αδυνατούν να τον αποσπά
σουν απ’ τα νύχια των αφηνιασμένων «Τουρκαλβανών» που τον διαμε
λίζουν στην κυριολεξία, κάπου στη Μεσσηνία.

Αυτή την τρελή εποχή, που κανείς δεν είναι δυνατό να νιώθει 
ασφαλής όπου κι αν βρίσκεται, εμφανίζεται στο προσκήνιο και ο 
Αλή πασάς. Καλώς το παλικάρι στην ελληνική ιστορία! Προς το 
παρόν είναι μόνο ντερβέναγας, δηλαδή αρχηγός των ένοπλων φρουρών 
των διόδων και των στενωπών. Αλλά ήδη δουλεύει στο μυαλό του το 
σχέδιο να δημιουργήσει δικό του αυτόνομο πασαλίκι. Και συλλαμβάνει 
την εξής σατανική ιδέα: Ως ντερβέναγας, ας πούμε αρχιχωροφύλακας, 
ξαμολάει κρυφά στη Στερεά και τη Θεσσαλία τους υπό τας διαταγάς του 
«Τουρκαλβανούς» και τους διατάσσει να σφάζουν τους πάντες, μα τους 
πάντες, και κυρίως τους Τούρκους!
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Ο Σουλτάνος με το δίκιο του αγαναχτεί με τούτη τη βάρβαρη 
συμπεριφορά των ομοθρήσκων του «Τουρκαλβανών». Δεν ξέρει, βέ
βαια, πως ο Αλή πασάς τους έβαλε να σφάζουν Τούρκους. Και εκδίδει 
το περιβόητο κιρ φιρμάνι. Τουτέστιν διαταγή εξόντωσης του εχθρού με 
κάθε τρόπο. Είναι η πιο καταστροφική διαταγή που μπορεί να εκδώσει 
ένας σουλτάνος. Και αναθέτει την εκτέλεση των εντελλομένων διά του 
κιρ φιρμανίου, σε ποιόν νομίζετε, στον Αλή πασά, που ήταν η αιτία να 
εκδοθεί το κιρ φιρμάνι! Κι έτσι, ο τρομερός Αλή πασάς, βρίσκει την 
ευκαιρία να δείξει τη μεγάλη του ικανότητα στις εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις. Και δεν αφήνει Τουρκαλβανό για Τουρκαλβανό. Αυτοί 
που έκαναν τη δουλειά για λογαριασμό του πρέπει να πεθάνουν μέχρις 
ενός, μην τυχόν και μαθευτεί το μυστικό και τον παλουκώσει ο 
σουλτάνος. Εν τέλει, ο Αλή πασάς σώζει την Πύλη απ’ τους δικούς 
του κατσαπλιάδες!

Πανικόβλητοι οι «Τουρκαλβανοί» που τους πετσοκόβει ο πρώην 
εργοδότης τους Αλή πασάς ζητούν την προστασία των Ελλήνων 
αρματολών. Ο περίφημος Ζαχαριάς, αρχηγός των αρματολών της 
Πελοποννήσου, περιθάλπει και στη συνέχεια στρατολογεί 1.300 απ’ 
αυτούς τους ρέμπελους μωαμεθανούς Αρβανίτες. Και μαζί με τα 700 
δικά του παλικάρια, αρχίζει να κυνηγάει ανηλεώς τους Τούρκους. Αλλη 
μια φορά χριστιανοί και μωαμεθανοί πολεμούν μαζί τους Τούρκους. Ο 
Κολοκοτρώνης έχει δίκιο. Έτσι που μπέρδεψαν τα μπούτια τους όλοι οι 
υπόδουλοι, πρέπει να βρεις τρόπο να τους συσπειρώσεις κατά του 
κοινού εχθρού, που δεν είναι ο Αλλάχ, αλλά ο σουλτάνος.

Δυστυχώς, τα πράγματα δεν θα παν καθόλου καλά τόσο απ’ τη μεριά 
των Ελλήνων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όσο και απ’ τη μεριά των 
«Τουρκαλβανών» του Αλή Φαρμάκη. Δεν μπορούν να πείσουν κανέναν 
πως ο Θεός και ο Αλλάχ είναι το ίδιο πράγμα και ότι συνεπώς αλλού 
πρέπει να αναζητηθούν οι διαφορές ανάμεσα στον δυνάστη και τον 
δυναστευόμενο. Δεν πειράζει. Ας μη ζητούμε και πολλά. Έκαναν ό,τι 
μπορούσαν, ο καθένας απ’ τη μεριά του, αυτοί οι δυο υπέροχοι άνθρω
ποι. Δεν μπόρεσαν πολλά διότι δεν είναι καθόλου εύκολο να πείσεις τον 
αφελή και τον αγράμματο πως δεν είναι ο Θεός του αντιπάλου που 
φταίει για τη δυστυχία του.

Το σημαντικό είναι πως αυτοί οι δυο άνθρωποι κατάλαβαν. Και θα 
δούμε παρακάτω τι ακριβώς κατάλαβαν και πώς ακριβώς μεθόδευσαν τα 
πράγματα στη διάρκεια του Αγώνα. Μέχρι τέλους θα επιμένουν φανα
τικά στην άποψη πως οι «Τουρκαλβανοί» θα ήταν δυνατό να πάρουν 
μέρος στον Αγώνα δίπλα στους χριστιανούς Αρβανίτες και τους 
χριστιανούς Έλληνες.
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Τα πράγματα με τους μουσουλμάνους Έλληνες ήταν πιο απλά. Καθώς 
μιλούσαν ελληνικά και καθώς είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα μ’ όλους τους 
άλλους Έλληνες, δε δυσκολεύτηκαν να μπουν στον αγώνα κατά των 
Τούρκων. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, για παράδειγμα, ήταν μουσουλμά
νος. Βέβαια, δεν το ξέρετε γιατί δεν σας το είπαν στο σχολείο. Όμως 
αλίμονο αν περιμένετε να μάθετε ελληνική ιστορία στο ελληνικό 
σχολείο. Όπως και νάναι πάντως, τον καιρό της Επανάστασης, δε 
θεωρείσαι γνήσιος μουσουλμάνος αν δεν είσαι με τη μεριά των Τούρ
κων. Γιαυτό και δε γίνεται πολύς λόγος για τους Έλληνες μουσουλμά
νους, που μάχονται ηρωικά δίπλα δίπλα με τους Έλληνες χριστιανούς 
και τους Αρβανίτες χριστιανούς, έχοντας κάπου κάπου σαν περιστα- 
σιακούς συμμάχους και τους μουσουλμάνους Αρβανίτες, τους λανθα
σμένα επιλεγόμενους «Τουρκαλβανούς».

8. Το ελληνοαλβανικόν βασίλειον

Οι λαοί συνεργάζονται ή δε συνεργάζονται μεταξύ τους όχι βάσει 
ιδεών ή θρησκειών, αλλά βάσει των εκάστοτε συμφερόντων τους. 
Προσέξτε, λοιπόν, να δείτε τι συνέβη με τους Σουλιώτες που ήταν 
χριστιανοί Αρβανίτες και τους μωαμεθανούς Αρβανίτες της ευρύτερης 
περιοχής, που ήταν και ολίγον Έλληνες. Θα μπερδευτείτε λιγάκι αλλά 
μη φοβάστε, στο τέλος θα ξεμπερδευτείτε. Θα σας ξεμπερδέψει ο 
Κολοκοτρώνης με τα μεγαλοφυή του σχέδια για το ελληνοαλβανικό 
βασίλειο.

Οι Έλληνες και Αρβανίτες χριστιανοί, ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι 
τις προσπάθειες του Αλή πασά να αυτονομηθεί απ’ την Πύλη. Αν τους 
έβαζαν να διαλέξουν ανάμεσα σε δυο δυνάστες, θα επέλεγαν τον 
σουλτάνο, που ήταν λιγότερο βάρβαρος απ’ τον Αλή πασά, που ήταν 
θηρίο σκέτο. Όταν, λοιπόν, το 1799 οι Γάλλοι εγκατέλειψαν πρόσκαιρα 
την Επτάνησο στα χέρια των Τούρκων και των Ρώσων, ο Αλή πασάς το 
πρώτο που σκέφτεται είναι να εξαφανίσει τους Σουλιώτες από προσώ
που γης, γιατί εμπόδιζαν τα σχέδιά του για αυτονομία απ’ την Πύλη. 
Όμως, επικύρωση της αυτονομίας τους ζητούσαν και οι ήδη ατύπως 
αυτονομημένοι Σουλιώτες. Και δυο αυτόνομα κρατίδια στην ίδια πε
ριοχή, σίγουρα δεν θα είχαν καλή τύχη.
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Για πολλά χρόνια οι Σουλιώτες αντιστέκονταν ηρωικά στον Αλή 
πασά. Αλλά όσο ήρωες κι αν ήταν δεν θα τα κατάφερναν να αντιστα- 
θούν μέχρι τέλους αν δεν τους τροφοδοτούσαν οι «Τουρκαλβανοί» 
μπέηδες των πέριξ, που μισούσαν θανάσιμα τον Αλή γιατί τους ταλαι
πωρούσε κι αυτούς το ίδιο βάναυσα με τους Σουλιώτες. Όπως μας 
πληροφορεί ο Πουκεβίλ, ο Αλή βγήκε απ’ τα ρούχα του όταν έμαθε 
πως οι Σουλιώτες και οι μπέηδες είχαν συνάψει μυστική συμμαχία. 
Όμως, η συμμαχία αυτή δεν είχε καλή τύχη εξαιτίας του Μεγάλου 
Ναπολέοντα, ο οποίος το 1803 πείθει το Σουλτάνο να χτυπήσει ανηλεώς 
τους Έλληνες αρματολούς καθώς και όποιον τους βοηθούσε. Σημειώστε 
πως ο Μέγας Ναπολέων ήταν μισέλλην, και πως φλέρταρε συνεχώς με 
το Σουλτάνο, με τον οποίο θα ήθελε πολύ να μοιραστεί την εξουσία 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σημειώστε ακόμα πως ο 
Ναπολέων έφερε βαρέως την πρόσκαιρη κυριαρχία των Ρώσων στην 
Επτάνησο, απ’ την οποία σε λίγο θα τους διώξει. Ο καταλληλότερος να 
φέρει επιτυχώς εις πέρας τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά των 
αρματολών εν γένει και ειδικότερα κατά των πάντα ρέμπελων Σουλιω
τών, ήταν ο Αλή πασάς. Και ο Σουλτάνος, με την υπόδειξη όπως 
λέγεται του Μεγάλου Ναπολέοντα αναθέτει στον Αλή το δύσκολο έργο.

Παρά την απ’ ευθείας επέμβαση του σουλτάνου στα της Ηπείρου 
αληπασαλίδικα, οι Σουλιώτες και οι «Τουρκαλβανοί» μπέηδες της 
περιοχής συμμαχούν κατά του Αλή πασά, και στην πραγματικότητα 
κατά του σουλτάνου τώρα πια. Την εν λόγω συμμαχία επιβλέπει από 
μακριά, απ’ την Κωνσταντινούπολη, ο Χασάν Τσαπάρης, μάλλον Έλλην 
εξισλαμισθείς. Κι έτσι, στην Πάργα συναντώνται ο Κίτσος Μπότσαρης, 
ο Φώτης Τζαβέλας και άλλοι Σουλιώτες με τον Ισμαήλ Κόκκα, τον 
Μωχάμετ Νταλιάνη και άλλους «Τουρκαλβανούς» (μάλλον «καθαρό
αιμους» Έλληνες, όπως δείχνουν τα ονόματα) και την 2α Ιουλίου 1804 η 
τουρκαλβανοσουλιώτικη συμμαχία είναι πραγματικότητα. Αλλά όταν οι 
αυτοεξόριστοι στην Κέρκυρα Σουλιώτες επιχειρούν να αποβιβαστούν 
στις απέναντι ακτές της Ηπείρου με πρόθεση να ανακαταλάβουν το 
Σούλι, οι μπέηδες σύμμαχοι τους εμποδίζουν γιατί δεν είναι σίγουροι για 
τις περιουσίες τους. Φοβούνται πως οι τρομεροί Σουλιώτες θα τους τις 
αρπάξουν. Και η συμμαχία διαλύεται κακήν κακώς.

Μετά την καταστροφή του Σουλίου το 1803 απ’ τον Αλή πασά, 
κατόρθωμα μοναδικό γιατί μέχρι τότε κανείς δεν κατάφερε να υποτάξει 
τους Σουλιώτες, το άστρο αυτού του τρομερού ανθρώπου ανέρχεται 
κατακόρυφα. Ο σουλτάνος τον εξουσιοδοτεί τώρα να συντρίψει και 
τους Αρματολούς της Πελοποννήσου. (Κάθε τόσο οι Αρματολοί, αν και 
χωροφύλακες των Τούρκων, στρέφονται κατά του εργοδότη τους). Ο
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Αλή λοιπόν στέλνει εκεί τον γιο του Βελή πασά, και το σπουδαίο 
αρματολίκι της Πελοποννήσου γνωρίζει μια καταστροφή χωρίς προη
γούμενο. Οι μεγάλοι οπλαρχηγοί Πετιμεζάς, Γιαννιάς και Ζαχαριάς 
σκοτώνονται, ενώ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μόλις και μετά βίας 
διασώζεται περνώντας στην Επτάνησο το 1806.

Αλλά η σφαγή στην Πελοπόννησο συνεχίζεται. Οι «Τουρκαλβανοί» 
του Αλή πασά επιτίθενται τώρα κατά των Πελοποννησίων «Τουρκαλ
βανών» και τους ρημάζουν. Τα πανίσχυρα αρβανιτοχώρια στα Μπαρ- 
δούνια στο νότο καθώς και η Λάλα στην Ηλεία ισοπεδώνονται απ’ τις 
ορδές του Βελή πασά, του γιου του Αλή. Ο μεγάλος ηγέτης των 
Λαλιωτών Αλή Φαρμάκης ανθίσταται ηρωικά, αλλά όταν τα βρίσκει 
ζόρια καλεί σε βοήθεια τον στενό του φίλο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη 
που, παρά τα χάλια του απ’ τη δική του ήττα που προηγήθηκε ελάχιστα, 
σπεύδει να βοηθήσει τον «Τουρκαλβανό» Αλή Φαρμάκη. Και τότε 
συναποφασίζουν ελληνοαρβανίτικη σύμπραξη για την ανατροπή του 
Αλή πασά.

Λίγο αργότερα, το 1809, όταν και οι δυο οπλαρχηγοί βρίσκονται 
αυτοεξόριστοι στη Ζάκυνθο μετά την ήττα τους απ’ τον Αλή πασά, 
συμβαίνει κάτι το εντελώς συγκλονιστικό για την ελληνική ιστορία, 
που οι σοβινίζοντες ιστορικοί το υποβαθμίζουν σκόπιμα: Ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης και ο «αδερφός» του Αλή Φαρμάκης αποφασίζουν την 
ίδρυση Ελληνοαλβανικού Βασιλείου. Όλοι οι ιστορικοί μας βεβαιώ
νουν πως το σχέδιο θα πετύχαινε, αν στο μεταξύ οι Γ άλλοι δεν έφευγαν 
απ’ την Επτάνησο. Ο Γάλλος διοικητής Δονζελότ ευνοεί το σχέδιο 
γιατί οι σχέσεις του Ναπολέοντα με τον Σουλτάνο αυτή την εποχή είναι 
χάλια. Ο Ναπολέων, που απέχει απ’ το Βατερλό (1815) μόλις 6 χρόνια, 
αντιλαμβάνεται επιτέλους πως ο Σουλτάνος δεν θα ήθελε να μοιραστεί 
τη Μεσόγειο μαζί του.

Οι δυο οπλαρχηγοί, που ήταν και ικανότατοι πολιτικοί, είχαν ήδη τη 
σύμφωνο γνώμη για την ίδρυση ελληνοαλβανικού βασιλείου τόσο των 
Ελλήνων όσο και των «Τουρκαλβανών» της Πελοποννήσου. Αλλά και 
των «Τουρκαλβανών» μπέηδων της Ηπείρου που μισούν θανάσιμα τον 
Αλή πασά. Στο κόλπο μπαίνουν και οι Επτανήσιοι υπό τον Διονύσιο 
Ρώμα καθώς και οι αυτοεξόριστοι στην Επτάνησο Μανιάτες υπό τον 
Πέτρο Μαυρομιχάλη και τον Παναγιώτη Μουρτζινό. Το εγκεκριμένο 
απ’ όλους σχέδιο προέβλεπε πως το υπό ίδρυσιν Ελληνοαλβανικό 
Βασίλειο θα περιλάμβανε όλους τους Έλληνες και όλους τους Αρβανί
τες, ασχέτως θρησκεύματος και ασχέτως γλώσσας. Θα είχε δηλαδή δυο 
θρησκείες, το χριστιανισμό και τον μωαμεθανισμό και δυο γλώσσες, 
την ελληνική και την αρβανίτικη.
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Λεπτομερέστερα, το πλάνο των Κολοκοτρώνη, Φαρμάκη και Δανζε- 
λότ για την επανάσταση διά της οποίας θα ιδρυόταν Ελληνοαλβανικό 
Βασίλειο προέβλεπε τα εξής: Ο διοικητής της Επτανήσου Δανζελότ θα 
έδινε στους επαναστάτες 500 Γ άλλους πυροβολητές με τα κανόνια τους, 
που ντυμένοι με φουστανέλες θα εμφανίζονταν σαν Έλληνες ή Αρβα
νίτες. (Και οι Έλληνες και οι Αρβανίτες φορούσαν την ίδια αρβανίτικη 
στολή, τη φουστανέλα). Θα έδινε επίσης και τους 5.000 Έλληνες που 
υπηρετούσαν στην Επτάνησο υπό τας διαταγάς των Γάλλων, και θα 
επέτρεπε στους επαναστάτες να στρατολογήσουν άλλες 15.000 Επτανή- 
σιους. Οι Γ άλλοι θα τους βοηθούσαν ακόμα να στρατολογήσουν στη 
Στερεά, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και την Αλβανία όσους πε
ρισσότερους μπορούσαν. Θα σχηματιζόταν έτσι ένας πολύ ισχυρός 
στρατός, που διά του Ισθμού θα εισέβαλλε στην Πελοπόννησο, που 
ήταν η καρδιά της τούρκικης επικράτειας στην Ελλάδα.

Μόλις θα έμπαιναν στην Πελοπόννησο οι επαναστάτες, οι ήδη 
μιλημένοι Τούρκοι θα παρέδιδαν στους Ελληνοαλβανούς το ένα φρού
ριο μετά το άλλο, λέγοντας στον Σουλτάνο πως το κάνουν για να 
απαλλάξουν την Πελοπόννησο απ’ τον Βελή, που όπως και ο πατέρας 
του Αλή είχε γράψει στα παλιά του τα παπούτσια την Πύλη και 
ενεργούσε σαν να μην υπήρχε Σουλτάνος στην Ισταμπούλ. Κι αφού 
το νέο θα το έλεγαν στον Σουλτάνο οι άνθρωποί του στην Πελοπόννησο 
αυτός θα πίστευε στην ειλικρίνεια των προθέσεων των επαναστατών (να 
διώξουν τον Βελή πασά) και θα δεχόταν τους Ελληνοαλβανούς σαν 
ελευθερωτές των Τούρκων από τους «Τουρκαλβανούς» του Αλή πασά, 
που ενεργούσε στην Πελοπόννησο διά του υιού του Βελή πασά. Ο 
Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του λέει πως οι ντόπιοι Τούρκοι 
θα μάθαιναν αργότερα πως πρόθεση των επαναστατών δεν ήταν να 
διώξουν μόνο τους μισθοφόρους του Αλή πασά, αλλά και τους Τούρ
κους, όμως τότε θα ήταν πολύ αργά πλέον.

Το τοιουτοτρόπως σχεδιαζόμενον χριστιανομουσουλμανικό Ελληνο
αλβανικό Βασίλειο μπορεί να ήταν βασίλειο αλλά θα λειτουργούσε 
δημοκρατικότατα -  κι εδώ έχουμε άλλη μια ευκαιρία να θαυμάσουμε 
την ιδιοφυία του Κολοκοτρώνη, αυτής της εντελώς εκπληχτικής προ
σωπικότητας, που δεν θα γίνει τυχαία αργότερα ο υπ’ αριθμόν ένα 
ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης. Η κυβέρνηση θα αποτελούνταν 
από ίσο αριθμό χριστιανών και μουσουλμάνων: 12 χριστιανοί και 12 
μουσουλμάνοι. Και θα εφάρμοζε νόμους που θα συντάσσονταν στην 
Κέρκυρα γιατί αυτό το νησί ήταν από τότε σχεδόν καθαρά ευρωπαϊκό 
και συνεπώς θα μπορούσε να γίνει η γέφυρα της Ελλάδας με την 
Ευρώπη. (Αθάνατε Κολοκοτρώνη! Προέβλεψες τη σύνδεση της Ελλά
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δας με την Ευρώπη πριν καν η Ελλάδα γίνει κράτος. Που ’σαι Γέρο μου 
να δεις τα χάλια μας σήμερα). Σημειώστε πως η σημαία του νέου 
ελληνοαλβανικού κράτους θα είχε στη μια άκρη το σταυρό και στην 
άλλη το μισοφέγγαρο. Μεγαλοφυές, Γέρο μου μεγάλε!

Ενώ είχαν στρατολογηθεί 3.000 Αρβανίτες στην Τσαμουριά, που 
συγκεντρώθηκαν στην Πάργα, με ένα τμήμα 600 ανδρών να έχει 
αποβιβαστεί ήδη στη Λευκάδα, κι ενώ όλα πήγαιναν πρίμα με το 
σχέδιο Κολοκοτρώνη-Φαρμάκη-Δανζελότ για τη δημιουργία του Ελλη- 
νοαλβανικού Βασιλείου, τον Σεπτέμβιο του 1809 οι Αγγλοι καταλαμβά
νουν τη Ζάκυνθο, όπου και η έδρα της ηγεσίας της επανάστασης. Σε 
λίγο καταλαμβάνουν και την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τα Κύθηρα, και 
περιορίζουν τους Γάλλους, που κατείχαν πριν απ’ αυτούς την Επτάνη
σο, στην Κέρκυρα. Τούτη η απόβαση των Αγγλων αυτή την πολύ 
κρίσιμη στιγμή είναι μια καθαρή σύμπτωση. Όμως, εξαιτίας αυτής 
της σύμπτωσης δεν δημιουργείται τελικά το Ελληνοαλβανικό Βασί
λειο, για να προκύψει αργότερα ένα αμιγώς ελληνικό, που μόνο ο Θεός 
θα μπορούσε να το κάνει ελληνικό. Για να πιστέψει η πανσπερμία λαών 
που κατοικούν την Ελλάδα πως απαξάπαντες είναι γνήσιοι απόγονοι 
ενδόξων προγόνων, αρχίζουν να ουρλιάζουν όλοι μαζί πως είναι 
γνήσιοι Έλληνες, και ούτω πως γνήσιοι Έλληνες καταγόμενοι εκ των 
αρχαίων Ελλήνων εμφανίζονται συν τω χρόνω και οι Αρβανίτες. Οι 
ηλιθιωδέστεροι απ’ αυτούς μάλιστα λεν πως έχουν περισσότερα δικαιώ
ματα απ’ τους Έλληνες σε τούτον τον τόπο, διότι κατάγονται απ’ τους 
προέλληνες Πελασγούς!

Εν πάση περιπτώσει, όταν οι Αγγλοι καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο, οι 
δυο ηγέτες, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Αλή Φαρμάκης κατα
φεύγουν στη Λευκάδα, και παραμένουν εκεί με τα παλικάρια τους ένα 
χρόνο, μέχρι το 1810 για να δουν τι θα γίνει με τους Αγγλους. Θα 
καθίσουν ή θα φύγουν; Τελικά κάθονται -  και κατ’ ουσίαν συνεχίζουν 
να κάθονται μέχρι το 1946 που σκάντζαραν βάρδια με τους Αμερικά- 
νους. Κι έτσι, το 1810 ο Κολοκοτρώνης διαλύει το στράτευμα και 
εγκαταλείπει το σχέδιο για τη δημιουργία του Ελληνοαλβανικού 
Βασιλείου. Απέχουμε 11 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και 
η απόπειρα να δημιουργηθεί ελληνοαλβανικό κράτος έχει ναυαγήσει 
οριστικά.

Η συνωμοσία αποκαλύπτεται αμέσως μετά την αποτυχία και ο Αλή 
πασάς βρίσκει άλλη μια ευκαιρία να τσακίσει τους Έλληνες και τους 
Αρβανίτες συνωμότες. Τότε ακριβώς η Φιλική Εταιρεία σκέφτεται να 
κατευνάσει τον Αλή πασά, υποσχόμενη την αμέριστη προς αυτόν 
βοήθεια των Ρώσων προκειμένου όλοι μαζί να τσακίσουν τον Σουλτά

218



νο. Στην αρχή ο παμπόνηρος Αλή το τρώει το παραμύθι, γιατί οι 
Έλληνες αρματολοί προσχωρούν αθρόοι υπό τας διαταγάς του. Και η 
Φιλική Εταιρεία του δίνει να καταλάβει πως θα τον ήθελε στο θρόνο 
του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη, αν δεχόταν να γίνει ο ηγέτης 
της Ελληνικής Επανάστασης που κυοφορείται, όχι για να πετύχει η 
Ελλάδα αυτονομία αλλά ημιαυτονομία, όπως η Μολδοβλαχία. Αλλω
στε, την ημιαυτονομία είχαν στο νου τους και οι επαναστάτες του 1821. 
Αυτόν τον καιρό κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως ο σουλτάνος θα 
παραιτούνταν εντελώς από τα δικαιώματά του στην Ελλάδα.

Αλλά όταν ο Αλή πασάς ψυλλιάζεται κάποτε πως οι Έλληνες τον 
δουλεύουν καρφώνει στην Πύλη τους Φιλικούς. Όμως η Πύλη αντιμε
τωπίζει την περίπτωση σαν μια απ’ τις συνηθισμένες απάτες του και δεν 
δίνει σημασία σ’ όσα λέει για τους Έλληνες. Ευτυχώς. Γιατί η Ελλη
νική Επανάσταση ενδεχομένως θα είχε τσακιστεί το 1820 πριν καν 
εκδηλωθεί. Πάντως, στα επόμενα δυο χρόνια ζωής που του μένουν, ο 
Αλή πασάς θα προσποιηθεί πως υπηρετεί πιστά την Πύλη. Αλλά η 
Πύλη δεν τον πιστεύει πλέον και το 1822, ένα χρόνο μετά την κήρυξη 
της Ελληνικής Επανάστασης τον εκτελεί δι’ απαγχονισμού σαν βασικό 
υπεύθυνο για την εξέγερση των Ελλήνων, που για την Πύλη δεν είναι 
παρά δάκτυλος του δόλιου Αλή, που βρήκε αυτόν τον τρόπο για να 
πετύχει την αυτονομία του.

9. Ο τουρκαρβανίτικος σπόρος

Αλλοτε με τους-Έλληνες κι άλλοτε με τους Τούρκους, οι «Τουρ
καλβανοί» τελικά αποφασίζουν να μείνουν πιστοί στους ομοθρήσκους 
Τούρκους μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης και την 
αποτυχία του Κολοκοτρώνη να πείσει τους Έλληνες πως ο αγώνας δε 
γίνεται ανάμεσα στους οπαδούς δύο θρησκειών, αλλά ανάμεσα σε 
καταχτητές και καταχτημένους.

Φυσικά, η ορθοδοξία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην Επανάσταση, έτσι 
που κράτησε σε συνοχή έναν λαό που θα ήταν δύσκολο να αποχτήσει 
συνοχή με διαφορετικό τρόπο, π.χ. μ’ αυτόν που προτείνει ο Κολο
κοτρώνης. Το ίδιο σημαντικός ήταν και ο ρόλος που έπαιξε ο μωαμε
θανισμός απ’ την άλλη μεριά. Τώρα, οι μεν μάχονται για «του Χριστού
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την πίστη την Αγία», οι δε για τον Αλλάχ και τα παραδείσια πιλάφια 
του. Κι έτσι στο τέλος της Επανάστασης προκύπτει όχι ακριβώς 
ελληνικό, αλλά ελληνοχριστιανικό κράτος. Προκύπτει επίσης το 
μπέρδεμα των χριστιανικών με τις εθνικές γιορτές, φαινόμενο μοναδι
κό σ’ ολόκληρο τον κόσμο και άκρως κωμικό. Ακόμα και η Βουλή εδώ 
σε μας αρχίζει το έργο της κάθε βουλευτική περίοδο με αγιασμό για να 
ξορκιστούν τα κακά δαιμόνια. Αλλά πού αυτά!

Ο Κολοκοτρώνης, που αν δεν ήταν αυτός που ήταν η εκκλησία θα τον 
είχε αφορίσει ως συνεργασθέντα με τους αλλόπιστους, μέχρι το τέλος 
της Επανάστασης μένει αμετακίνητος στην άποψη πως χριστιανοί και 
μωαμεθανοί καταχτημένοι πρέπει να πολεμήσουν μαζί τους μωαμεθα
νούς καταχτητές, όχι γιατί ήταν μωαμεθανοί αλλά διότι ήταν καταχτη
τές. Προσέξτε τώρα να δείτε πώς φέρθηκε αυτός ο τρομερός άνθρωπος 
στους «Τουρκαλβανούς» στη διάρκεια της επανάστασης. Ξέρουμε πως ο 
Κολοκοτρώνης, κάνοντας διάκριση μεταξύ Τούρκων και «Τουρκαλ- 
βανών» επιζητούσε τη συνεργασία Ελλήνων και «Τουρκαλβανών» κατά 
των Τούρκων. Θα δούμε τώρα τις πραχτικές συνέπειες αυτής της 
στρατηγικής, στις λίγες περιπτώσεις που ο Κολοκοτρώνης μπόρεσε 
να την εφαρμόσει.

Ο Κολοκοτρώνης κατέλαβε την Τριπολιτσά τον Σεπτέμβριο του 1821 
χάρη στη συμφωνία που είχε κάνει με τους 3.000 εγκλείστους «Τουρ
καλβανούς» που υποσχέθηκε να μην τους ενοχλήσει αν αποχωρήσουν 
πριν αρχίσει η μάχη. Και οι «Τουρκαλβανοί» την κοπάνησαν απ’ την 
πολιορκημένη Τρίπολη εντελώς ανενόχλητοι. Κι όταν έφυγαν σαν 
κύριοι, οι απομείναντες στην πολιορκημένη Τριπολιτσά Τούρκοι ήταν 
δύσκολο πλέον να αμυνθούν αποτελεσματικά και κατέρρευσαν. Κι όταν 
κυριεύτηκε η Τριπολιτσά, οι Τούρκοι πετσοκόφτηκαν μέχρις ενός. 
(Τριάντα δύο χιλιάδες ήταν οι νεκροί Τούρκοι, μαζί και τα γυναικό
παιδα, που κι αυτά τα πέρασε διά μαχαίρας ο Γέρος του Μόριά. Που 
ήξερε πως οι αγώνες δεν κερδίζονται με τα καλά αισθήματα αλλά με τη 
σκληρότητα. Απαξ και αρχίσει το πανηγύρι, αποκλείεται να συνεχιστεί 
σύμφωνα με τα φιλανθρωπικά χριστιανικά πρότυπα. Το θέμα είναι να 
μη γίνει πόλεμος, αλλά άπαξ κι αρχίσει, η βαρβαρότητα εγκαθίσταται 
αυτομάτως και στις δυο πλευρές των αντιμαχομένων. Αυτά λέει ο 
πανέντιμος Σπυρίδων Τρικούπης στη μόνη απόλυτα έγκυρη «Ιστορία 
της Ελληνικής Επανάστασης»).

Αλλωστε οι Τούρκοι, πάντα στήριζαν τις έσχατες ελπίδες τους σε 
ώρες κινδύνου στους «Τουρκαλβανούς» που ήταν πολεμιστές πρώτης 
διαλογής. Όμως, όπως όλοι οι επαγγελματίες στρατιώτες έτσι κι αυτοί 
πήγαιναν μ’ όποιον πλήρωνε καλύτερα ή μ’ όποιον υποσχόταν το
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μεγαλύτερο πλιάτσικο μετά τη νίκη. Αντί χρημάτων, το αφεντικό, σε 
περίπτωση εσχάτου κινδύνου, θα μπορούσε να τους επιτρέψει να 
συνεχίσουν να κουβαλούν το κεφάλι τους στον ώμο, κι αυτό είναι η 
καλύτερη αμοιβή που θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας μελλοθάνατος, 
πράγμα που ο Κολοκοτρώνης το ήξερε καλά.

Σε μια άλλη εξίσου δύσκολη περίπτωση, πάλι οι «Τουρκαλβανοί», σε 
συνεννόηση με τον πιστό τους φίλο, τον Κολοκοτρώνη, ήταν αυτοί που 
ευκόλυναν την κατάσταση. Μιλάμε για την πτώση της Ακροκορίνθου. 
Οι «Τουρκαλβανοί» του παρέδωσαν το κάστρο με τη μεγαλύτερη άνεση. 
Ο Κολοκοτρώνης και πάλι κράτησε το λόγο του, και πάλι δεν τους 
πείραξε όταν βγήκαν απ’ το κάστρο. Κι αν οι προεστοί είχαν αφήσει 
τον Κολοκοτρώνη να συνεχίσει την πολιορκία των Πατρών, σίγουρα 
θα είχε τα ίδια θεαματικά αποτελέσματα. Διότι και πάλι είχε συνεννοη- 
θεί με τους έγκλειστους στην Πάτρα «Τουρκαλβανούς».

Το μυστικό του Κολοκοτρώνη ήταν πάρα πολύ απλό. Ήξερε από 
πείρα πως οι μισθοφόροι δεν αγωνίζονται για ιδανικά άλλα, πέρα απ’ 
αυτά που είναι δυνατό να μπουν στο πορτοφόλι τους. Και αν οι Τούρκοι 
ήταν το ίδιο φτωχοί με τους Έλληνες και δεν μπορούσαν να πληρώσουν 
τους «Τουρκαλβανούς» μισθοφόρους, αυτοί σίγουρα θα αποχτούσαν 
ιδανικά, όπως και οι Έλληνες, και θα μάχονταν μαζί τους. Διότι, όσο 
κατεβαίνεις την κλίμακα της ευημερίας, τόσο αυξάνονται τα ιδανικά για 
να αντισταθμίζεται η φτώχεια.

Ένα εύλογο ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί είναι τι απέγιναν οι 
«Τουρκαλβανοί» μετά το αίσιο για τους Έλληνες πέρας της Επανάστα
σης. Κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Πάντως, δεν εξατμίστη
καν, αυτό είναι βέβαιο. Οι μελετητές εικάζουν πως ένα μέρος, το 
μεγαλύτερο, αφομοιώθηκε με τους Τούρκους και ακολούθησε τη μοίρα 
τους. Ένα άλλο κινήθηκε προς Βορράν, προς την Αλβανία, για να 
συναντήσουν εκεί άλλους «Τουρκαλβανούς». Και ένα τρίτο, το μικρό
τερο, έγιναν χριστιανοί προκειμένου να αποφύγουν τις ταλαιπωρίες και 
τα σούρτα φέρτα από αφεντικό σε αφεντικό. Σίγουρα ανάμεσά μας 
υπάρχουν απόγονοι και εκείνων των «Τουρκαλβανών».

Το είπαμε ήδη αλλά είναι ανάγκη να το ξαναπούμε: Οι Έλληνες και 
οι Αρβανίτες δεν διαφέρουν σε τίποτα απολύτως σήμερα. Όμως, τα 
πράγματα θα ήταν καλύτερα για την Ελλάδα αν διατηρούσαν την 
εμφανέστατη στη διάρκεια της Επανάστασης εθνολογική τους διαφορά 
απ’ τους Έλληνες. Γ ιατί, η αφομοίωσή τους με τους Έλληνες ήταν και 
βεβιασμένη και βιασμένη. Αυτός είναι ο λόγος της πικρίας που νιώθουν 
πάντα αυτοί που έχουν αρβανίτικη ρίζα. Που βρήκαν δυο τρόπους για 
να αντισταθμίσουν την μειονεκτικότητα στην οποία τους εξανάγκασαν
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οι υπέρτεροι αριθμητικά Έλληνες. Είτε υπερβάλλοντας σε εθνικοφρο- 
σύνη και ελληνοφροσύνη τους πάντες, είτε αναπτύσσοντας έναν εντε
λώς ηλίθιο αρβανίτικο σοβινισμό μ’ εκείνες τις γελοίες απόψεις για την 
καταγωγή τους απ’ τους προέλληνες Πελασγούς, πράγμα που τους δίνει, 
λέει, περισσότερα δικαιώματα διότι είναι, λέει, παλιότεροι απ’ τους 
Έλληνες κάτοικοι της Ελλάδας!

Το απροκατάληπτο στοιχειώδες πλησίασμα της ιστορίας του Σουλίου 
που θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια, ελπίζω να δείξει πως είναι μάταιο 
να ψάχνει κανείς σε τούτον τον τόπο για «καθαρά αίματα». Θα προσέ- 
φερε σοβαρότερες εθνικές υπηρεσίες κανείς, αν έψαχνε για τις ιδιαιτε
ρότητες του νεοελληνικού πολιτισμού που ανέπτυξαν στη γεωγραφική 
περιοχή που λέγεται Ελλάδα πολλές και διάφορες εθνότητες, που όλες 
μαζί συναποτελούν την εθνότητα των Νεοελλήνων. Που όμως ακόμα 
δεν αποσαφήνισε εντελώς τα εθνολογικά της γνωρίσματα -  κι αυτός 
είναι ο λόγος που η νεοελληνική εθνική συνείδηση είναι τόσο χαλαρή, 
όσο χρειάζεται για να χαθεί η Ελλάδα. Κανείς Ευρωπαίος στην 
Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι διατεθειμένος πλέον να συνεχίσει ν’ ακούει 
ανοησίες περί «ελληνικής γνησιότητας». Όλοι τώρα ξέρουν καλά τι 
σήμαιναν αυτά τα εντελώς αντιεπιστημονικά ιδεολογήματα για μας. 
Ήταν μια πονηριά για να συγκινούμε τους δανειστές μας, ώστε να μη 
διακόψουν τα δάνεια και χαθεί ο σπόρος των αρχαίων Ελλήνων!

Τώρα όμως που όλοι ξέρουν πως αυτός ο φανταστικός σπόρος δεν 
ωφέλησε σε τίποτα τους Νεοέλληνες, το παραμύθι παίρνει τέλος κατ’ 
ανάγκην. Ή θα γίνουμε, λοιπόν, Νεοέλληνες, ή θα χαθούμε σαν λαός. 
Κι ας μην παραπονούμαστε για τον «ανθελληνισμό» των Ευρωπαίων. 
Δεν πρόκειται για ανθελληνισμό, πρόκειται για ένα σαφές σήμα διά του 
οποίου μας προειδοποιούν πως ετοιμάζονται να μας εγκαταλείψουν 
στην τύχη μας, αν δεν πάψουμε να λέμε ψέματα στους ίδιους τους 
εαυτούς μας. (Πόσω μάλλον στους άλλους). Ήδη επισημάναμε μερικά 
απ’ αυτά τα τερατώδη ιστορικά ψέματα, μπροστά στα οποία ωχριούν τα 
πολύ γνωστά ιστορικά ψεύδη του Στάλιν. Και θα δούμε από το επόμενο 
κεφάλαιο την απεγνωσμένη, όσο και αστεία προσπάθεια της επίσημης 
(ψευδολόγου) ελληνικής ιστοριογραφίας να ελληνοποιήσει με το ζόρι 
την εκπληχτική ιστορία των Αρβανιτών του Σουλίου.

Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δε θέλουμε να πούμε πως όλοι οι 
Έλληνες ιστορικοί ψεύδονται εμπρόθετα. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρη- 
γόπουλος, για παράδειγμα, αν και αυτοδίδακτος κατάφερε να αποχτήσει 
διεθνές επιστημονικό κύρος χάρη στην υποδειγματική του εντιμότητα, 
που τον σώζει τελικά από τις εντελώς ατεκμηρίωτες και ρομαντικές 
απόψεις του για την «τρισχιλιετή ελληνική ιστορία», πράγμα που οι
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ομόφρονες του Παπαρρηγόπουλου Ευρωπαίοι ιστορικοί, οπαδοί της 
λεγάμενης ρομαντικής ιστορικής σχολής, που δε νοιάζεται και πολύ για 
τεκμήρια, το δέχτηκαν με ευχαρίστηση, αφού πολύ θα ήθελαν κι αυτοί 
να ζουν ακόμα σ’ αυτόν τον τόπο απόγονοι εκείνου του εκπληχτικού 
λαού. Ο θαυμασμός των Ευρωπαίων ρομαντικών ιστορικών, κυρίως των 
Γερμανών, για την αρχαία Ελλάδα ήταν τόσο μεγάλος, που όπως λέει 
κάποιος σκωπτικά άρχισαν να ψάχνουν κάτω απ’ τα αρχαία ερείπια να 
βρουν Έλληνες! Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως ο μέγιστος των 
ρομαντικών ποιητών, ο Μπάυρον, σκάλισε το όνομά του σε μια κολόνα 
του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, εν πλήρει επιγνώσει πως είναι 
καταστροφέας. Το έκανε, λέει, για να ενώσει την ψυχή του μ’ αυτήν των 
αρχαίων Ελλήνων!

Πριν απ’ τον Παπαρρηγόπουλο, πάντως, ουδείς, ούτε Έλληνας ούτε 
Ευρωπαίος, κάνει λόγο για την τρισχιλιετή συνέχεια της ελληνικής 
ιστορίας. Ωστόσο, ο Παπαρρηγόπουλος δεν αρνήθηκε ποτέ το απλό και 
αυτονόητο γεγονός πως η Ελλάδα δεν είναι παρά ελληνικός πολιτισμός 
και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Όταν ο Παπαρρηγόπουλος μελετά
ει την ιστορία της Ελλάδας, πάντα έχει στο νου του έναν πολιτισμό, τον 
ελληνικό, και όχι κάποιον λαό εξ αίματος «κληρονόμο», που κληρο
νομεί τον σκαλωμένο στα αιμοσφαίριά του ελληνικό πολιτισμό. Μόνο 
που πιστεύει πως όσοι κατοίκησαν ή κατοικούν σ’ αυτόν τον τόπο 
αποχτούν αυτομάτως το χάρισμα να γίνονται τέλειοι Έλληνες. Διότι, 
λέει, οι λαοί που κατοίκησαν την Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι τις 
μέρες μας έχουν εκ Θεού το χάρισμα να σώζουν, έτσι αυτόματα, αυτόν 
τον πολιτισμό!

Όμως δέχεται πως τον ελληνικό πολιτισμό θα μπορούσε να τον 
κληρονομήσει ο καθένας που αποδέχεται την ελληνική κληρονομιά 
και δεν την διεκδικεί με δικαστικούς αγώνες. Παρά ταύτα πιστεύει πως 
όσοι κατοικούν την Ελλάδα, αποκλείεται να μην αντλούν την ελληνι
κότητά τους, κατά κάποιον τρόπο από την ελληνική γη. Τούτη η άκρως 
ιδεαλιστική άποψη, πριν περάσει στον Οδυσσέα Ελύτη είχε γίνει 
τρόπος ζωής για τον Περικλή Γιαννόπουλο, που αυτοκτόνησε όταν 
κατάλαβε πως δεν αρκεί να μυρίσεις το λουλούδι του ελληνικού αγρού 
για να γίνεις Έλληνας, όπως έλεγε. Ο ελληνισμός ως έδαφος, ως 
θάλασσα και ως φως νοούμενος δεν είναι παρά κατάλοιπο του ιστορι
κού ρομαντισμού, που δε νοιάζεται για επιστημονικές τεκμηριώσεις. 
Τέτοιες απόψεις, μπορεί να δώσουν καλούς ποιητές, καλούς επιστήμο
νες ιστορικούς πάντως αποκλείεται να δώσουν. Και όταν περάσουν στη 
μάζα, απλώς επιτείνουν τον παγανισμό της, που λανθάνει πάντα μέσα 
στην ορθοδοξία. Η κλιματολογική και εδαφολογική περί ελληνισμού
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αντίληψη, τύπου Ελύτη στις μέρες μας, δεν θα κάνει καλό στον 
ελληνισμό, αλλά ούτε και στον ίδιο τον ποιητή, που παρά την ποι
ητική του αξία, δεν θα διαβάζεται απ’ τη μέρα που οι Έλληνες 
συνειδητοποιήσουν πως ο ελληνισμός είναι βιωμένος πολιτισμός και 
όχι κλίμα και περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Όσο συμπαθής κι αν είναι ο 
Περικλής Γιαννόπουλος, που πλήρωσε με τη ζωή του τον ελληνορο- 
μαντισμό του, σίγουρα δεν είναι ένα παράδειγμα προς μίμησιν.

Αν ο ελληνικός πολιτισμός ήταν ακόμα ζωντανός στον τόπο όπου 
εμφανίστηκε, θα γινόταν αμέσως αντιληπτός ως ζων πολιτισμός και όχι 
ως ιδεολόγημα. Ο πολιτισμός είναι κάτι τόσο ζωντανό, λέει ο μεγάλος 
φιλόσοφος του πολιτισμού Χουιζίνγκα, που δεν έχει ανάγκη να κατα
φεύγει στο «δικαστήριο της ιστορίας» για να αποδεικνύει την ύπαρξή 
του. Στο «δικαστήριο της ιστορίας» καταφεύγουμε για τα αμφισβητού
μενα ιστορικά γεγονότα, όχι για τον ζώντα πολιτισμό. Εμείς γιατί 
καταφεύγουμε συνέχεια στο «δικαστήριο της ιστορίας»; Μήπως διότι 
οι άλλοι δυσκολεύονται να διακρίνουν την ελληνικότητα του πολιτι
σμού μας, παρά τους ισχυρισμούς του Παπαρρηγόπουλου πως ο Θεός 
μας διάλεξε για να σώσουμε αυτόν τον πολιτισμό; (Η επίδραση μιας 
εβραϊκού τύπου αντίληψης της εθνικής ιστορίας είναι προφανής εδώ. Η 
έννοια περιούσιος λαός, δηλαδή προορισμένος από το Θεό να σώσει 
τον κόσμο, είναι τυπικά εβραϊκή). Μήπως διότι δολιότατα πλασάρουμε 
την ορθοδοξία σαν ελληνικότητα; Τι σχέση μπορεί να έχει η ορθοδοξία 
με την ελληνικότητα, αφού είναι το εντελώς αντίθετό της; Ο ελλη- 
νοχριστιανισμός δεν είναι παρά βυζαντινισμός και βυζαντινολογία.

Ο Παπαρρηγόπουλος, φανατικά χριστιανός ο ίδιος, φέρει βασική 
ευθύνη για τούτη τη σύγχυση. Δεν είναι αρκετό να μιλάς ελληνικά και 
να ζεις στην Ελλάδα για να είσαι Έλληνας. Ελληνικά θα μπορούσε να 
μιλήσει ο οποιοσδήποτε και στην Ελλάδα θα μπορούσε να ζήσει ο 
καθένας. Και, βέβαια, ορθόδοξοι δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Ούτε οι 
καλύτεροι ορθόδοξοι είναι οι Έλληνες. Οι καλύτεροι ορθόδοξοι είναι 
οι Σλάβοι.

10. Η κοινωνία των Σουλιωτών

Το όνομα Σούλι αρχικά αναφερόταν σ’ ένα μόνο ορεινό, απόκρημνο 
και δυσπροσπέλαστο χωριό. Στη συνέχεια αναφερόταν και σε μια
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ομοσπονδία χωριών της Ηπείρου, ΝΔ των Ιωαννίνων, στη μέση της 
απόστασης ανάμεσα στην πρωτεύουσα της Ηπείρου και την Αρτα. Το 
πρώτο χωριό, το Σούλι, εμφανίστηκε στο χάρτη κατά τον 16ο αιώνα. 
Με τον καιρό, γύρω απ’ αυτό χτίστηκαν άλλα τρία: ο Αβαρίκος, η 
Κιάφα και η Σαμονίβα. Τα τέσσερα χωριά, που σε ένα δεύτερο στάδιο 
συναποτέλεσαν το Σούλι με μια έννοια ευρύτερη, απέχουν το ένα από το 
άλλο μισή ώρα με τα πόδια. Σημειώστε πως και τα τέσσερα προστα
τεύονται από ένα κεντρικό φρούριο, που λέγεται Κούγγι. Αργότερα, στα 
τέσσερα αρχικά χωριά θα προστεθούν άλλα εφτά χαμηλότερα, στην 
ίδια περιοχή της Μουργκάνας. Τα ένδεκα τελικά σουλιωτοχώρια 
αποτελούσαν ένα είδος αυτόνομης συμπολιτείας, στην οποία η Πύλη 
είχε παραχωρήσει ειδικά προνόμια.

Στην αρχή της τουρκικής κατάχτησης, τα χωριά του Σουλίου υπά
γονταν στη διοικητική περιφέρεια (πασαλίκι) των Ιωαννίνων. Αργότερα 
όμως, και στο βαθμό που οι επαγγελματίες πολεμιστές Σουλιώτες 
υπέτασσαν τη γύρω περιοχή, χωρίς να εξαιρούν τα τουρκοχώρια, ο 
πασάς των Ιωαννίνων υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει την αυτονομία της 
ιδιόρρυθμης ομοσπονδίας, που λειτουργούσε σαν μικροσκοπικό κρατί
διο. Αυτή την απόφαση την πήρε ο πασάς προκειμένου να σταματήσουν 
να μεγαλώνουν την επικράτειά τους αυτοί οι τρομεροί άνθρωποι, που 
κατέπληξαν ολόκληρη την Ευρώπη.

Όμως, παίρνοντας θάρρος οι Σουλιώτες απ’ το προνόμιο που τους 
παραχώρησε η Πύλη να μην εξαρτώνται διοικητικά απ’ αυτήν, υπέτα
ξαν άλλα 66 χωριά εκεί γύρω. Και τελικά το Σούλι έγινε κράτος εν 
κράτει, ένα ισχυρό κρατίδιο στην καρδιά της τουρκικής Αυτοκρατο
ρίας, φαινόμενο πάρα πολύ σπάνιο όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και 
στην παγκόσμια ιστορία. Τηρουμένων των αναλογιών χώρου, χρόνου 
και ιστορικών συνθηκών, θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το Σούλι 
με το Μονακό, το Λιχτενστάιν, ή τον Αγιο Μαρίνο στις μέρες μας.

Οι Σουλιώτες εισέπρατταν από τους υποταχτικούς τους, ασχέτως 
φυλής και θρησκεύματος, έναν φόρο. Έδιναν ένα μέρος αυτού του 
φόρου στον σουλτάνο προκειμένου να μην τους αφαιρέσει το προνόμιο 
της αυτονομίας και το άλλο το κρατούσαν για τον εαυτό τους. Δεν είχαν 
κανέναν άλλον πόρο, γιατί στα σουλιωτοχώρια δε φυτρώνει ούτε 
χορτάρι, που λέει ο λόγος. Αλλωστε, οι Σουλιώτες ήταν επαγγελματίες 
πολεμιστές και δεν ήξεραν να κάνουν τίποτα άλλο απ’ το να πολεμούν. 
Και μη μου πείτε, ας πήγαιναν κάπου εκεί δίπλα, ας πούμε στα 
Γιάννενα, μια πόλη «πρώτη στ’ άρματα, στα γρόσια και στα γράμμα
τα», που λέει το δημοτικό τραγούδι, διότι κανείς λογικός άνθρωπος 
εκείνον τον καιρό δε δούλευε όταν ήταν σε θέση ν’ αρπάξει τον καρπό
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της δουλειάς των άλλων. Και μη μου πείτε πως αυτό είναι σκέτη 
ληστεία διότι θα δείξετε πως δεν ξέρετε τον τεράστιο ρόλο που έπαιξε 
η ληστεία στην ανθρώπινη ιστορία.

Αλλωστε, και οι Κλέφτες, πριν κάνουν το μικρό γράμμα κεφαλαίο δεν 
ήταν παρά κλέφτες κοινότατοι, που δεν έκλεβαν μόνο τους Τούρκους 
μπέηδες, αλλά και τους κοτζαμπάσηδες, όπως λέγονταν οι εκ φεου
δαρχών Έλληνες προεστοί και δημογέροντες που συνεργάζονταν αρμο
νικότατα με τους Τούρκους αφέντες. Γιατί, αν πιστεύετε πως στη 
διάρκεια της επανάστασης ξεσηκώθηκαν κατά των Τούρκων, έτσι 
αυτόματα, απαξάπαντες οι Έλληνες για μόνο το λόγο πως ήταν Έλλη
νες, μάλλον μάθατε λάθος στο σχολείο την ιστορία της Ελληνικής 
Επανάστασης. Που ήταν μια επανάσταση κατά των Τούρκων των 
φτωχών της Ελλάδας αλλά και των Ελλήνων αστών της διασποράς, 
και όχι των πλούσιων γαιοκτημόνων, που σούρθηκαν στην επανάσταση 
μόνο όταν κατάλαβαν πως, είτε θα παν με τους επαναστάτες για να 
κερδίσουν στο τέλος κάτι, είτε θα μείνουν με τους Τούρκους και θα τα 
χάσουν όλα. Αποδείχτηκε πως πόνταραν σωστά.

Η οργάνωση της κοινωνικής ζωής των Σουλιωτών στηριζόταν στη 
φάρα. Δηλαδή στη συγγενική εξ αίματος ευρεία οικογένεια που περι
λαμβάνει συζύγους, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, πρώτα 
ξαδέρφια, κ.λπ.. Είναι η τυπική οργάνωση μιας σχετικά, αλλά όχι 
εντελώς πρωτόγονης φυλετικής κοινωνίας, όπου ούτε καν λόγος να 
γίνεται για κράτος. Κράτος εδώ είναι η φάρα η ίδια, που κάνει ό,τι θέλει 
όσον αφορά τις σχέσεις της με τις άλλες φάρες. Πάντως, στο εσωτερικό 
της, η φάρα λειτουργεί λιγότερο αυταρχικά γιατί στηρίζεται όχι μόνο 
στους σοφούς γέρους, αλλά και στα ικανά παλικάρια της.

Όπως όλες οι αρβανίτικες φάρες έτσι και οι σουλιώτικες τρώγονται 
συνεχώς μεταξύ τους. Αλλά όχι μέχρι του σημείου που η φαγωμάρα να 
γίνει βλαπτική για τα κοινά συμφέροντα των φαρών που συναποτελούν 
την ομοσπονδία τους. Έξω απ’ αυτόν τον συνεταιρισμό, ας το πούμε 
έτσι, που σχηματίζουν όλες οι συγγενικές μεταξύ τους φάρες, οι άλλες, 
οι λιγότερο συγγενικές, ή οι εντελώς ξένες, δεν είναι παρά «αλλο
εθνείς» όπως θα λέγαμε σήμερα.

Η λέξη φάρα είναι αλβανική και σημαίνει σπόρος. Κατά συνεκδοχήν, 
γένος, σόι, κάτι δηλαδή που προέρχεται απ’ τον ίδιο σπόρο. Η αλβα
νική φάρα είναι περίπου όμοια με την ελληνική φατρία, ή φρατρία, 
όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ένα άθροισμα ανθρώπων που συνδέ
εται με συγγένεια. Η κάθε μία απ’ τις ελληνικές φυλές χωρίζονταν σε 
τρεις φατρίες, των οποίων τα μέλη λεγόταν φράτορες ή φράτερες, ενώ 
τα μέλη της φυλής λεγόταν φυλέται. Το γένος είναι υποδιαίρεση της
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φατρίας και συνεπώς έννοια στενότερη απ’ τη φατρία και πάρα πολύ 
στενότερη απ’ τη φυλή. Κάθε αρχαιοελληνική φατρία είχε τριάντα 
γένη. Γένος οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν αυτό που εμείς σήμερα ονομά
ζουμε οικογένεια αλλά με μια ευρεία έννοια. Τόσο ευρεία που να 
συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν, εκτός απ’ τους γονείς και τα παιδιά 
και οι μακρινότεροι συγγενείς. Συνεπώς, είναι λάθος να μιλούμε για το 
«γένος των Ελλήνων». Ο χαρακτηρισμός αυτός εμφανίστηκε στη 
διάρκεια της τουρκοκρατίας, προφανώς για να τονιστεί η πολύ στενή 
συγγένεια, η σχεδόν οικογενειακή, των υπόδουλων Ελλήνων. Ίσως 
όμως και για να δηλωθεί πως οι Έλληνες δεν ήταν παρά μια χούφτα 
άνθρωποι.

Στις μέρες μας η ελληνική λέξη φατρία που δεν πρέπει να συγχέεται 
με την αρβανίτικη φάρα παρά την εννοιολογική της συγγένεια, δηλώνει 
το μέλος μιας μικρότερης ομάδας που δρα στα πλαίσια μιας μεγαλύτε
ρης προκειμένου να προάγει τα στενότερα συμφέροντά της σε βάρος 
των συμφερόντων της ευρύτερης αλλά και ερήμην κάθε ηθικής αρχής. 
Ο χαρακτηρισμός αποδίδεται και σε κόμματα που ενεργούν σε βάρος 
της υπόλοιπης κοινωνίας, αλλά και στις ομάδες εκείνες εντός ενός 
κόμματος που φατριάζουν, δηλαδή συνωμοτούν σε βάρος των άλλων 
μελών του κόμματος προκειμένου να προάγουν τα δικά τους ειδικά 
συμφέροντα.

Τη φατρία σήμερα τη λέμε χλευαστικά και αδερφάτο, όταν τα 
συμφέροντα που προασπίζονται τα μέλη της είναι πολύ ευτελή. Έτσι, 
το «αδερφάτο των ομοφυλόφιλων» αποτελείται από «αδερφές» που 
υπερασπίζονται από κοινού τα συμφέροντα του... κώλου τους, που 
λέμε. Αδερφάτα, όμως, λέμε και τα φιλανθρωπικά ή χριστιανικά σωμα
τεία που αποτελούνται από «αδελφούς εν Χριστώ», ή που αντιλαμβά
νονται όλους τους ανθρώπους σαν αδερφούς, κάνοντας όμως συχνά 
διάκριση ανάμεσα σε καλούς και κακούς αδερφούς, όπως και οι 
μασόνοι που αυτοαποκαλούνται αδερφοί. Μ’ άλλα λόγια, το αδερφάτο 
δεν απέχει και πολύ απ’ τη φατρία και ο φατριασμός σ ’ αυτό είναι καμιά 
φορά τόσο μεγάλος, όσο και στην κομματική, την κοινωνική ή την 
καλλιτεχνική φατρία, γιατί υπάρχει και τέτοια.

Σ’ όλες τις περιπτώσεις, η φατρία δηλώνει κοινότητα συμφερόντων 
και η αδελφότητα κοινότητα σκοπών, που συχνά όμως κρύβει μια 
κοινότητα συμφερόντων. Όπως και νάναι πάντως, η φατρία, νοούμενη 
σαν αρχική, και συνεπώς πρωτόγονη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας 
λειτουργεί θετικά εκεί που δεν υπάρχουν περισσότερο δημοκρατικές 
και υπερφυλετικές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας. Όμως, όταν 
σήμερα εμφανίζονται φατριαστικά φαινόμενα σημαίνει πως η κοινωνία
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συνεχίζει να είναι καθηλωμένη σε ιστορικά προγενέστερα στάδια 
κοινωνικής οργάνωσης. Όλοι ξέρουμε, άλλωστε, πως η σημερινή 
ελληνική κοινωνία είναι εξόχως φατριαστική.

Το ξαναλέμε, η αρχαιοελληνική (αλλά και η νεοελληνική) φατρία 
δεν πρέπει να συγχέεται με την αρβανίτικη φάρα, παρόλο που της 
μοιάζει. Διότι η φάρα δεν είναι παρά αυτό που οι επιστήμες της 
κοινωνιολογίας και της εθνολογίας ονομάζουν clan. Δηλαδή, μια 
μορφή οργάνωσης της κοινωνίας πιο πρωτόγονη απ’ την ελληνική 
φατρία. Τα μέλη του clan πιστεύουν κι αυτά πως είναι συγγενείς μεταξύ 
τους, όμως όχι γιατί κατάγονται απ’ τον ίδιο ανθρώπινο πρόγονο, όπως 
στη φατρία, αλλά διότι έχουν το ίδιο τοτέμ, όπως λεν οι ερυθρόδερμοι 
της Αμερικής ένα ζώο, ένα φυτό ή ένα φυσικό φαινόμενο με το οποίο 
πιστεύουν πως έχουν μια μυστηριώδη συγγένεια και γιαυτό το τιμούν ως 
γενάρχη και ως προστάτη της φυλής ή του clan.

Ο τοτεμισμός δεν είναι μόνο μια μορφή θρησκείας, που έχει σχέση με 
τη λατρεία των προγόνων, όπως ο σιντοϊσμός των Ιαπώνων, αλλά και 
ένας τρόπος να διατηρείται η κοινωνική συνοχή. Η νεοελληνική 
προγονολατρία, μπορεί να είναι αναχρονισμός, μπορεί να είναι τοτε
μισμός ή σιντοϊσμός, όμως έχει τη σημασία της. Αν έλειπε τούτος ο 
αταβισμός, νεοελληνική κοινωνία ίσως να μην υπήρχε. Μας συνέχουν 
τα σύμβολα, όπως τα τοτέμ τους ερυθρόδερμους. Όντας ανίκανοι να 
κάνουμε αφαιρέσεις, ώστε να φτάσουμε σε μια μετωνυμική κατανόηση 
του συμβόλου, το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το ιερό καθεαυτό.

Έτσι, η ελληνική σημαία από σύμβολο γίνεται τοτέμ. Και το τοτέμ 
πάρα πολύ εύκολα γίνεται ταμπού, όπως λεν στη γλώσσα τους οι λαοί 
της Πολυνησίας ένα αντικείμενο που είναι είτε ιερό, είτε μιαρό, και που 
η χρήση του, ή ακόμα και η επαφή μαζί του, απαγορεύεται αυστηρά με 
τον απόλυτο τρόπο της θρησκευτικής απαγόρευσης. Έτσι το τοτέμ, διά 
του ταμπού (της μεταφυσικής απαγόρευσης) γίνεται φετίχ όταν είναι 
άψυχο. Η λέξη φετίχ είναι πορτογαλική και τη χρησιμοποιούμε όταν 
θέλουμε να δείξουμε πως ένας πρωτόγονος λαός αποδίδει μαγικές 
ιδιότητες σε ένα άψυχο πράγμα, το φετίχ. Μ’ άλλα λόγια, ο φετιχισμός 
και η ειδωλολατρία είναι συνώνυμα. Και ως γνωστόν, αν και χριστιανοί 
ορθόδοξοι, εμείς οι Νεοέλληνες παραμένουμε βαθύτατα ειδωλολάτρες.

Παρά το γεγονός πως χαρακτηρίζουμε ως clan και όχι ως φατρία την 
αρβανίτικη φάρα, ωστόσο αυτή δεν είναι ένα καθαρό clan, όπως στους 
πρωτόγονους. Στην πραγματικότητα η αρβανίτικη φάρα είναι κάτι το 
ενδιάμεσο ανάμεσα στο clan και τη φατρία. Για να ακριβολογούμε, 
κλίνει περισσότερο προς την ομόαιμη φατρία παρά προς το τοτεμικό 
clan. Όπως και νάναι, τα όρια ανάμεσα στα δύο δεν είναι ποτέ σαφή, κι
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έτσι συχνά φάρα και φατρία γίνονται σχεδόν συνώνυμα.
Επειδή οι Σουλιώτες είχαν πολύ αναπτυγμένη την αίσθηση πως 

ανήκουν σε μια ξεχωριστή ράτσα ανθρώπων, προνομιούχων και κυ
ριαρχικών, δεν είχαν κανέναν απολύτως δισταγμό να καθυποτάσσουν, 
να εκμεταλλεύονται ακόμα και να σκοτώνουν οποιονδήποτε αντιτασσό- 
ταν στα συμφέροντα του συνασπισμού αυτής της συγκεκριμένης ομάδας 
από σουλιώτικες φάρες. Τα παραπάνω σημαίνουν πως οι Σουλιώτες 
κάθε άλλο παρά φιλικά φέρονταν στους άλλους Αρβανίτες που δεν 
ανήκαν στις σουλιώτικες φάρες. Το ίδιο άσχημα φέρονταν και στις 
αμιγώς ελληνικές φάρες. Όσο για τις τούρκικες, ούτε λόγος να γίνεται. 
Αυτές τις παλούκωναν με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση.

Φυσικά, το γεγονός πως οι Σουλιώτες ήταν χριστιανοί, ανέβαζε 
αυτομάτως στα μάτια τους τους άλλους χριστιανούς, Έλληνες και 
Αρβανίτες. Όμως αυτό δε σημαίνει πως δεν τους θεωρούσαν όλους 
συλλήβδην υποδεέστερους. Κι εδώ που τα λέμε, οι Σουλιώτες ήταν 
πράγματι κάτι το ξεχωριστό. Και το γεγονός πως, για πάρα πολλά 
χρόνια κατάφεραν να αντιμετωπίσουν ολομόναχοι τους Τούρκους, μια 
χούφτα άνθρωποι αυτοί, τους καθιστά αυτομάτως υποδείγματα για τους 
αγωνιστές του ’21, που θα τους τιμήσουν όπως πράγματι το αξίζουν.

Αυτά που είπαμε για τα clan και τις φατρίες, ισχύουν για όλες τις 
πρωτόγονες, ημιπρωτόγονες, αλλά και τις αρχαίες πολιτισμένες κοινω
νίες, όπως η ελληνική και η ρωμαϊκή. Εντούτοις, είναι αναγκαίο να 
γίνει κατανοητή η διαφορά της αρβανίτικης φάρας και από το clan και 
από τη φατρία. Είναι τούτη η λεπτή διαφορά που μπολιάζει στη φάρα 
τη μεταφυσική πλευρά του τοτεμικού clan αλλά και την αιματολογική 
συγγένεια της φατρίας. Στην πραγματικότητα, η φάρα δηλώνει μια 
φυσική συγγένεια μεταφυσικά κατοχυρωμένη όμως, πράγμα που εν 
πολλοίς ισχύει και σήμερα, όχι μόνο για τους Αλβανούς και τους 
Αρβανίτες, αλλά και για τους Έλληνες. Άλλωστε, σ’ όλα τα Βαλκά
νια, η συγγένεια έχει κάτι το ιερό και ειδικότερα κάτι το τοτεμικά ιερό.

11. Σουλιώτες, το τέλειο κράμα

Έλληνες ή Αρβανίτες ήταν οι Σουλιώτες; Το ερώτημα στερείται 
σοβαρότητος, διότι όπως πολλές φορές το είπαμε ήδη, είναι αδύνατο
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να γίνει διάκριση ανάμεσα στις δυο λαότητες, που αιώνες τώρα ζουν 
ανακατωμένες στον ίδιο τόπο. Ωστόσο, η έριδα ανάμεσα στους σοβι
νιστές και των δύο πλευρών συνεχίζεται. Οι Αρβανίτες σοβινιστές 
(υπάρχουν και τέτοιοι και είναι περισσότερο αστείοι από τους Έλληνες 
της ίδιας γνωστικής και νοητικής στάθμης) τους θέλουν «δικούς τους», 
όπως «δικούς τους» τους θέλουν και οι Έλληνες σοβινιστές. Οι οποίοι 
μάλιστα φτάνουν μέχρι τον Όμηρο για να δείξουν πως το όνομα Σούλι 
σχετίζεται με το ομηρικό Σελλοί, ενώ άλλοι μετριοπαθέστεροι σταμα
τούν στον Θουκυδίδη για να μας πουν πως το όνομα Σούλι έχει σχέση 
με το Σόλλιον.

Ωστόσο, το παιχνίδι με τις λέξεις το κερδίζει τελικά ο Π. Φουρίκης 
που αποδεικνύει απλά και εύκολα πως η λέξη σούλι είναι αλβανική και 
σημαίνει σκοπιά, βίγλα. Και η γεωγραφική θέση του Σουλίου ταυτίζε
ται απόλυτα με τη λογική της γλώσσας: Το Σούλι είναι πράγματι μια 
σκοπιά, έτσι σκαρφαλωμένο που ’ναι πάνω στα κατσάβραχα.

Ο Περραιβός, ο μόνος που θα μπορούσε να έχει έγκυρη και από 
πρώτο χέρι άποψη, λέει στα απομνημονεύματά του χωρίς πολλές περί 
διαγραμμάτου περιστροφές πως το Σούλι πήρε το όνομά του από 
κάποιον «Τουρκαλβανό» Σούλη ή Σούλιο. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν 
οι Σουλιώτες στη διάρκεια της Επανάστασης, όταν ο Περραιβός 
συζητούσε μαζί τους.

Γεγονός πάντως είναι πως οι Σουλιώτες ήταν δίγλωσσοι: Μιλούσαν 
και αρβανίτικα και ελληνικά. Αλλά αυτό εξηγείται εύκολα απ’ το 
γεγονός πως, όντας επαγγελματίες πολεμιστές είχαν να κάνουν συνε
χώς και με Έλληνες και με Αρβανίτες. Με την ευκαιρία, πρέπει να το 
ξαναπούμε: Και οι οπλαρχηγοί της Ελληνικής Επανάστασης ήταν 
δίγλωσσοι κατ’ ανάγκην. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να συνεννοηθούν 
με τα παλικάρια τους, που ήταν ανάκατα Έλληνες και Αρβανίτες.

Πάντως, τα δημοτικά τους τραγούδια ήταν γραμμένα μόνο στα 
ελληνικά. Αλλά κι αυτό εξηγείται απλά και λογικά: Η ελληνική 
γλώσσα έχει αλφάβητο από αρχαιοτάτων χρόνων ενώ η αλβανική το 
απόχτησε σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μετά το 1913. Μάλιστα οι Αλβα
νοί σκέφτονταν τότε να υιοθετήσουν το ελληνικό αλφάβητο πριν τελικά 
προκρίνουν το λατινικό σαν πιο βολικό για τους φθόγγους της αλβα
νικής γλώσσας που, όπως ξέρουμε, είναι ένα κράμα πολλών και 
ποικίλων γλωσσών με προεξάρχουσες τη λατινική και την τουρκική.

Ακόμα κι αν δεχτούμε την άποψη πως η δημοτική ποίηση είναι πάντα 
προφορική και ποτέ γραπτή, θα ήταν ανόητος ένας δίγλωσσος ποιητής 
που θα διάλεγε τη λιγότερο ποιητική γλώσσα για να εκφραστεί. Και το 
γεγονός πως η ζωή των αρχαίων Σπαρτιατών και των Σουλιωτών έχουν
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ομοιότητες, δε σημαίνει τίποτα απολύτως. Σκληροτράχηλοι και σκλη- 
ραγωγημένοι λαοί στην ιστορία δεν είναι μόνο οι Σπαρτιάτες ή οι 
Σουλιώτες.

Τον τελικό και οριστικό λόγο για τους Σουλιώτες τον λέει νομίζω ο 
εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ακούστε τον: 
«Οι Σουλιώται ήσαν κράμα Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών 
και εις των επιφανεστέρων γόνων του συνοικεσίου των δύο φυλών, του 
από της ΙΔ εκατόνταετηρίδος αρξαμένου και τελουμένου μέχρι σήμε
ρον». Τούτο το έξοχο συνοικέσιο των δύο φυλών, όπως το χαρακτηρίζει 
ο Παπαρρηγόπουλος, εγώ θα το έλεγα γάμο από έρωτα. Κι αν αυτός ο 
έρωτας τελικά αποδείχτηκε στείρος είναι γιατί κάποιοι εξυπνάκηδες 
εδώ βάλθηκαν να μας κάνουν όλους γνήσιους απογόνους ενδόξων 
προγόνων, με συνέπεια οι Αρβανίτες να περάσουν στην αντεπίθεση 
και ν’ αρχίσουν να λεν κι αυτοί ακόμα μεγαλύτερες κοτσάνες. Πως 
δηλαδή οι Αρβανίτες είναι απόγονοι των Προελλήνων Πελασγών. 
Τρέχουν οι καημένοι να προλάβουν τη διανομή προγονικών οικοπέδων 
που μας κληροδοτήθηκαν χωρίς συμβολαιογραφική πράξη, και συνε
πώς ανήκουν σ’ αυτόν που θα πείσει με τα καμώματά του πως δεν είναι 
μπάσταρδος. Οι σοβινιστές εκατέρωθεν δεν επέτρεψαν τη δημιουργία 
ενιαίας εθνικής συνείδησης σ’ έναν τόπο που ακόμα ψάχνει για την 
εθνική του ταυτότητα.

Η Συμπολιτεία του Σουλίου δεν ήταν, βέβαια, Ενωμένη Ευρώπη, ήταν 
όμως ενωμένα χωριά που, τηρουμένων των ιστορικών, γεωγραφικών και 
πολιτιστικών αναλογιών θα μπορούσαν να είναι υπόδειγμα και σήμερα 
για τον λεγόμενο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Συμπολιτεία, λοιπόν, διοικούνταν από συμβούλιο που λεγόταν 
Κριτήριον της Πατρίδος (εννοείται της σουλιώτικης πατρίδος κι όχι 
της Ελλάδας) που αποτελούνταν από τους αρχηγούς των φαρών. Αρχη
γός στο Κριτήριο γινόταν, όχι ο αρχαιότερος ή πλουσιότερος αλλά ο 
πιο ανδρείος. Η φάρα των Τζαβελαίων προμήθευσε τους περισσότερους 
αρχηγούς στο Κριτήριον. Δεύτερη ερχόταν η φάρα των Μποτσαραίων.

Τις διαφορές που εμφανίζονταν ανάμεσα στους άνδρες μιας φάρας τις 
έλυναν οι γυναίκες, που ήταν απολύτως ίσες με τους άνδρες στα πάντα. 
Παρά ταύτα, η φάρα καταδίκαζε στον διά λιθοβολισμού θάνατο όχι 
μόνο τη μοιχαλίδα αλλά και την ύποπτη για μια μοιχεία που δεν έγινε. 
Ο συνηθέστερος θάνατος για μοιχεία βαριάς μορφής δεν ήταν ο 
λιθοβολισμός, ο ισχύων τότε τρόπος εκτελέσεως του εγκληματία, αλλά 
το κλείσιμο της μοιχαλίδας σ’ ένα σακί όσο αυτή ήταν ακόμα ζωντανή 
και το πέταγμά της στον Αχέροντα. Ήταν απίστευτα σκληροί αυτοί οι 
άνθρωποι.
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Κάθε ύβρις προς άτομο της φάρας θεωρούνταν ύβρις προς ολόκληρη 
τη φάρα, κι αυτός ήταν επαρκής λόγος για να κληθεί επειγόντως το 
Κριτήριο, που ήταν νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία 
ταυτόχρονα. Φυσικά, η αντεκδίκηση (βεντέτα) ήταν έθιμο ιερό και 
απαράβατο ανάμεσα στις σουλιώτικες φάρες. Το ξαναλέω, ήταν απί
στευτα σκληρή αυτή η πρωτόγονη κοινωνία.

Ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός των Σουλιωτών, ο Αλή πασάς, αναρριχάται 
στην εξουσία στα Ιωάννινα το 1788. Όμως οι Σουλιώτες δεν περιμένουν, 
βέβαια, τον Αλή πασά για να πολεμήσουν τους Τούρκους που ήταν 
εχθροί τους από τότε που εμφανίστηκαν στην περιοχή, αλλά με την ίδια 
έννοια που ήταν εχθροί τους και οι πέριξ Έλληνες και Αρβανίτες που 
δεν υπέκυπταν στη θέλησή τους. Το Σούλι σ’ όλη την ιστορία του 
λειτουργούσε σαν κράτος εν κράτει, που αρνιόταν να υποταχτεί στον 
οποιοδήποτε, Τούρκο, Έλληνα ή εκτός Σουλίου Αρβανίτη. Οι περήφα
νοι και ανυπόταχτοι Σουλιώτες ήταν τέτοιοι όχι γιατί ήταν Έλληνες ή 
Αρβανίτες, αλλά διότι ήταν Σουλιώτες, έτσι απλά και καθαρά.

Τους πολέμους κατά των Τούρκων οι Σουλιώτες τους εγκαινιάζουν το 
1731, όταν ο Χατζή Αχμέτ πασάς των Ιωαννίνων, κατ’ εντολήν του 
σουλτάνου, εκστρατεύει κατά του Σουλίου. Παθαίνει όμως τέτοια νίλα, 
που δεν το ξαναεπιχειρεί. Όμως ο επόμενος πασάς των Ιωαννίνων, ο 
Μουσταφά, δοκιμάζει κι αυτός την τύχη του το 1754 αλλά κι αυτός 
σπάει τα μούτρα του. Ο σουλτάνος γίνεται έξαλλος για δεύτερη φορά, 
και το 1759 σκέφτεται πως ο Δοστ μπέης του Γαρδικίου ενδέχεται να 
είναι καλύτερος πολεμιστής. Αλλά και ο μπέης γελοιοποιείται απ’ τους 
Σουλιώτες τόσο γρήγορα, όσο και οι προηγηθέντες πασάδες. Η τέταρτη 
επίθεση κατά του Σουλίου γίνεται το 1762 από τον Μαζούτ αγά, 
βοεβόδα της Αρτας, που κι αυτός συντρίβεται, αλλά κάτι καταφέρνει 
ωστόσο στα περιφερειακά και όχι στα κυρίως Σουλιωτοχώρια. Η 
πέμπτη επίθεση κατά του Σουλίου γίνεται το 1772 από τον Σουλεϋμάν 
Τσαπάρη, μάλλον εκτουρκισθέντα Έλληνα που έχει ακριβώς την ίδια 
τύχη με τους προηγηθέντες. Οι Τούρκοι όμως επιμένουν και το 1775 
γίνεται η έκτη επίθεση κατά του Σουλίου από τον Κουρτ πασά που 
προωθείται περισσότερο απ’ τους άλλους, αλλά τελικά τα μαζεύει κι 
αυτός και φεύγει άπρακτος.

Σε 44 χρόνια από τότε που αρχίζει το πανηγύρι οι Τούρκοι επιχειρούν 
6 καλά οργανωμένες εκστρατείες κατά του Σουλίου, χώρια οι μικρότε
ρες, περίπου μία ανά εφταετία, αλλά στο τέλος το παίρνουν απόφαση 
και είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν με τους Σουλιώτες. Μέχρι που 
εμφανίζεται ο θηριώδης Αλή πασάς, που επιχειρεί ανεπιτυχώς την 
πρώτη του εκστρατεία το 1791, τη δεύτερη που είναι όμοια με την
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πρώτη, το 1792, και την τρίτη και φαρμακερή το 1802. Οι Σουλιώτες υπό 
την αρχηγία του Τζαβέλα αντιστέκονται ηρωικά όπως πάντα, αλλά 
τελικά συντρίβονται. Ο χορός του Ζαλόγγου, το Κούγκι και ο καλόγε
ρος Σαμουήλ, ο πύργος του Δημουλά όπου η Δέσπω Μπότση κλείνεται 
με τις κόρες και τις νύφες της και βάζει φωτιά για να μην πέσουν στα 
χέρια των Τούρκων κι άλλα πολλά, πάρα πολλά ηρωικά κατορθώματα 
γίνονται στη διάρκεια της τρίτης εκστρατείας του Αλή πασά κατά του 
Σουλίου.

Απ’ το 1802 δεν υπάρχει πλέον Σούλι. Οι Σουλιώτες διεκπεραιώνονται 
στα Ιόνια νησιά και σκορπίζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αναθαρ- 
ρεύουν πάλι στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, που δε θ’ 
αργήσει και της οποίας το πρελούντιο αποτελούν οι αγώνες των 
Σουλιωτών. Ωστόσο, μέρος στην επανάσταση δεν θα πάρουν. Εξακο
λουθούν να θεωρούν τον εαυτό τους κάτι το ξεχωριστό, και δεν τους 
αφορούν οι κοινές προσπάθειες των άλλων Ελλήνων και Αρβανιτών.

Θεωρούμε σκόπιμο να κλείσουμε τούτη την αναφορά στους Αλβα
νούς και τα ξαδέρφια τους, τους Αρβανίτες με ένα απόσπασμα από ένα 
εντελώς εκπληχτικό γράμμα του Αλέξανδρου Πάλλη (1851-1935), του 
σπουδαίου λόγιου, ποιητή, πρωτοπόρου του δημοτικισμού και μετα
φραστή της Ιλιάδας και της Καινής Διαθήκης στη δημοτική, δημοσιευ
μένο στην Αλβανική εφημερίδα «Σκιπερία» το 1907, με παραλήπτη τον 
Αποστολόπουλο. Το παραθέτουμε όπως το βρίσκουμε στο βιβλίο του 
Γεράσιμου Κακλαμάνη «Η Ελλάς ως κράτος δικαίου» (Εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου):

«[...] Είναι χρόνια τώρα που έχω την ιδέα - κ ι  ένα ταξίδι που έκανα 
πέρσι ως τα Γιάννενα μου τη στερέωσε- πως οι Τούρκοι, οι Αρβανίτες 
κι οι Έλληνες είναι αδέρφια κι ένα έθνος. Ατυχίες ιστορικές μας 
χώρισαν μα είναι καιρός πια να το καταλάβουμε πως είμαστε ένα 
αίμα. Τα περασμένα ξεχασμένα. Αν δεν το καταλάβουμε, μας είναι 
γραμμένο κι οι τρεις μας εθνικώς να χαθούμε. Θα μας ρουφήξουν οι 
Σλάβοι και θα μας ρουφήξουνε γλήγορα.

»[...] Τις ιδέες μου αυτές τις είπα και τις λέω όπου μπόρεσα κι όπου 
μπορώ. Είναι τώρα τρία τέσσερα χρόνια, έγραψα ένα γράμμα στον 
“Πύρρο” όπου πρότεινα ως πρώτη αρχή πως η αρβανίτικη πρέπει να 
κηρυχτεί ως άλλη εθνική μας γλώσσα στην Ελλάδα και πως του 
Διαδόχου τα παιδιά, τα μικρά βασιλόπουλά μας, πρέπει να μάθουν 
αρβανίτικα. Σε πολλούς φίλους είπα και πως το Δομπόλειο το κληρο
δότημα έπρεπε να χρησιμευτεί στο να γίνει Αρβανίτικο Πανεπιστήμιο 
ή στους Κορφούς ή όπου αλλού είναι καταλληλότερο κέντρο. Δυστυ
χώς στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα ως τώρα.
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»[...] Όσοι είμαστε Ρωμιοί, χρέος μας είναι με τα σκολιά μας, τα 
νοσοκομεία μας, τους προξένους μας, τους παπάδες μας, να βοηθήσουμε 
κάθε εθνική απαίτηση κι ανάγκη του Αρβανίτη. Α θέλει μάθημα στη 
γλώσσα του, μάθημα στη γλώσσα του πρέπει να του δώσουμε. Α θέλει 
εκκλησιές και παπάδες στη γλώσσα του, πρέπει να τόνε βοηθήσουμε ν’ 
αποχτήσει. Ό,τι δικό μας, ας είναι και δικό του.

»[...] Εγώ είμαι Αρβανίτικης καταγωγής. ΠΑΛ φαίνεται θα πει 
κόπανος (δυστυχώς δεν ξέρω αρβανίτικα), είμαι ας πούμε Λέκας Κοπα
νάς. Όντας Αρβανίτης από αίμα μου, θεωρώ πως είμαι και Αρβανίτης 
και Ρωμιός και Τούρκος, το κακό καθενός τους κακό και δικό μου και 
το καλό καθενός τους και καλό δικό μου».

Υπήρξαν πολλά φωτισμένα μυαλά σ’ αυτόν τον τόπο. Οι σκοταδιστές 
όμως πήραν απ’ αυτά ό,τι τους βόλευε, όπως το μεταφραστικό και λόγιο 
έργο του Πάλλη, και ό,τι δεν τους βόλευε, σαν το παραπάνω γράμμα, το 
πέταξαν στα σκουπίδια. Έτσι έγραψαν την ιστορία αυτού του σπου
δαίου τόπου οι «καθαρόαιμοι». Έτσι μας τύφλωσαν και μας αποβλάκω
σαν με τον «αιματολογικό» σοβινισμό τους. Η ελληνική ιστορία που 
μας δίδαξαν στα σχολεία είναι εν πολλοίς ψεύτικη. Φαίνεται πως η 
ιστορία αυτού του δύσμοιρου τόπου όπου ζούμε είναι πολύ μεγάλη για 
να χωρέσει σε κλούβια κεφάλια.

234



7. 0 1  ΡΟ Υ Μ Α Ν Ο Ι ΚΑΙ 0 1  ΒΛΑΧΟΙ

1. Ρουμανία, ένα κράτος ακαθορίστου εθνικότητας

Μέχρι το 1856 που δημιουργείται το κράτος της Ρουμανίας, Ρουμάνοι 
δεν υπάρχουν. Υπάρχουν Βλάχοι στη Βλαχία, δηλαδή στο κεντρικό και 
νότιο τμήμα της σημερινής χώρας, που συνορεύει με τη Βουλγαρία, 
υπάρχουν Μολδαβοί στη Μολδαβία, δηλαδή το ανατολικό τμήμα που 
συνορεύει με την κάθετη στο χάρτη λωρίδα της Βεσσαραβίας, που μαζί 
με ένα μεγάλο μέρος της Μολδαβίας συναποτελούσαν την ομόσπονδη 
σοβιετική δημοκρατία της Μολδαβίας, υπάρχουν και Τρανσυλβανοί 
στην Τρανσυλβανία, το πιο μεγάλο τμήμα της σημερινής χώρας, στα 
βορειοδυτικά. Πρόκειται για την περιοχή που συνορεύει με την Ουγγα
ρία κατά ένα μεγάλο μήκος των δυτικών συνόρων της χώρας. Σημειώστε 
πως η Τρανσυλβανία είναι κατά τι και ουγγρική κατά τον πολιτισμό. 
(Με τη Γιουγκοσλαβία η Ρουμανία συνορεύει εκτός απ’ τη μεριά της 
Τρανσυλβανίας και απ’ τη μεριά της Βλαχίας, λίγο νοτιότερα).

Αν σας μπέρδεψα, δε φταίω εγώ. Τα σύνορα της Ρουμανίας ανοι
γοκλείνουν σαν φυσαρμόνικα με απίθανη ευκολία. Για να είστε, λοιπόν, 
σίγουροι για το τι είναι Ρουμανία, πέστε, λιγάκι αυθαίρετα, πως κυρίως 
ειπείν Ρουμανία είναι η Βλαχία, όπου και το Βουκουρέστι, ενώ όλες οι 
άλλες περιοχές θα μπορούσαν να είναι πολλά και τίποτα. Σ’ αυτή τη 
χώρα, χάνει η μάνα το παιδί -  και οι «κομμουνιστές» τον Τσαου- 
σέσκου, που επιχείρησε, λέει, να δημιουργήσει ενιαία ρουμανική 
συνείδηση διά του μαστιγίου, τη στιγμή που γνώριζε πως ούτε οι ίδιοι 
οι Ρουμάνοι ξέρουν τι ακριβώς είναι από φυλετικής απόψεως. Πάντως, 
οι περισσότεροι, σ’ όλες αυτές τις εθνολογικά μπερδεμένες περιοχές, 
μιλούν ρουμάνικα. Αλλά παραλλαγές της ρουμανικής μιλούν και 
κάποιοι Ούγγροι, και λίγοι Γιουγκοσλάβοι. Και, βέβαια, οι δικοί μας 
οι Βλάχοι, που κατά μία εκδοχή είναι ξαδέρφια των γνήσιων Βλάχων 
της ρουμανικής Βλαχίας, πράγμα που απομένει να αποδειχτεί. Γιατί
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Βλάχοι δεν είναι μόνο οι Ρουμάνοι, και οι Ρουμάνοι δεν είναι μόνο 
Βλάχοι.

Το όνομα Ρουμανία (Ρομανία, για να το προφέρουμε σωστά) είναι 
τεχνητό. Το εφεύραν οι λόγιοι όταν η περιοχή ενοποιήθηκε το 1856. 
Μια και οι περισσότεροι μιλούσαν νεολατινικές διαλέκτους, είπαν να 
βαφτίσουν τη νέα χώρα Ρομανία προς τιμήν των Ρωμαίων που τους 
χάρισαν μια γλώσσα.

Όμως, οι δικοί μας Ρουμελιώτες δε δανείστηκαν απ’ τους Ρωμαίους 
καμιά γλώσσα, αφού μιλούν ελληνικά, και ωστόσο λέγονται κι αυτοί 
Ρωμαίοι: Το όνομα Ρούμελη είναι παράγωγο του ονόματος Ρώμη. Πιο 
συγκεκριμένα, σημαίνει «περιοχή όπου κατοικούν Ρωμιοί» -  δηλαδή 
Ρωμαίοι. Λοιπόν, είμαστε Ρωμιοί ή Έλληνες; Εδώ σε θέλω κάβουρα να 
περπατάς στα κάρβουνα της βαλκανικής εθνολογίας και να μην τσου
ρουφλίζεσαι μόνο αν είσαι αναστενάρης, όταν δηλαδή αναστενάζεις απ’ 
τον πόνο χωρίς να κλαις. (Ρουμ στα τουρκικά σημαίνει δύση. Αλλά η 
λέξη προέρχεται από το γεγονός πως στα δυτικά της Τουρκίας κατοι
κούσαν οι Ρωμαίοι, δηλαδή οι Βυζαντινοί, που αυτοχαρακτηρίζονταν 
Ρωμαίοι και όχι Βυζαντινοί, που είναι χαρακτηρισμός πάρα πολύ 
μεταγενέστερος).

Να σημειώσουμε επίσης πως η Ρουμανία διεκδικούσε πάντα και τη 
Βουκοβίνα, μια μικρή περιοχή στα βόρεια, που συνορεύει με την 
Πολωνία και την Ουκρανία, καθώς και τη Δοβρουτσά στο νότο, που 
βουλγαροφέρνει και που δεν είναι παρά μια φαρδιά λουρίδα πλούσιας 
γης που βλέπει στον Εύξεινο Πόντο. Εδώ βρίσκεται η Κωνστάντζα, η 
πόλη του Κωνσταντίνου, κάτι σαν ρουμάνικη Κωνσταντινούπολη, ας 
πούμε. Πρόκειται για την εκείθεν του ωραίου γαλάζιου Δούναβη 
περιοχή, που στην κάθετη μέσα στη Ρουμανία διαδρομή του είναι το 
φυσικό όριο ανάμεσα στη Βλαχία και τη Δοβρουτσά, όπως άλλωστε και 
ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Και στην κάθετη μέσα στη 
Ρουμανία διαδρομή του είναι το φυσικό όριο ανάμεσα στη Μολδαβία 
και τη Δοβρουτσά.

Πάντως ο Μολδάβας, ένα εντελώς τρελό ποτάμι που διασχίζει τη 
Βοημία (στην Τσεχοσλοβακία) και που δεν είναι παρά παραπόταμος- 
μπάι πας του Έλβα, που ενώ ξεκόβει απ’ τον Έλβα ξαναχύνεται σε τούτο 
το κατ’ εξοχήν γερμανικό ποτάμι, ουδεμία σχέση έχει με τη Μολδαβία. 
Ισως οι παλιότεροι κάτοικοι της ρουμάνικης Μολδαβίας να ήρθαν από 
την περιοχή του τσέχικου Μολδάβα, του παραπόταμου του γερμανικού 
Έλβα. Σε τούτη την περιοχή, η ανατολική και η δυτική Ευρώπη 
γίνονται μαλλιά κουβάρια, όπως άλλωστε και οι λαοί που την κατοι
κούν. Όσο για τα άλλα δυο ιστορικά ποτάμια, τον Δνείστερο και τον
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Προύθο, που ήταν τα «φυσικά» όρια μεταξύ σοβιετικής και ρουμανικής 
Μολδαβίας, αυτά μπλέκουν μάλλον παρά χωρίζουν τους λαούς, έτσι 
που αποτελούν έξοχους υδάτινους δρόμους.

Κατόπιν όλων αυτών των μπερδεμάτων δε μοιάζει καθόλου παράδοξο 
που η λατινογενής ρουμάνικη γλώσσα γερμανοφέρνει ολίγον και, το 
σκανδαλωδέστερον, ακολουθεί τη λογική (γραμματική και σύνταξη) 
των σλάβικων γλωσσών. Στη Ρουμανία όλα είναι τρελά. Ακόμα και η 
στενή σχέση της ρουμάνικης με τη γαλλική κουλτούρα. Ο Ιονέσκο και 
ο Σιοράν είναι Ρουμάνοι, αλλά δεν είναι πολλοί αυτοί που το ξέρουν. 
Ισως να μην το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο που ο 
Ιονέσκο είναι ο πάπας του θεάτρου του παράλογου και ο εκπληχτικός 
Σιοράν της φιλοσοφίας του παράλογου. (Ο ελληνικός παραλογισμός 
μόνο πολιτικούς παράγει).

Στην αρχαιότητα η σημερινή Ρουμανία κατοικούνταν από Σαρμάτες, 
Σκύθες και κυρίως Δάκες. Οι εκ Ρουμάνων σοβινιστές (υπάρχει παντού 
αυτό το φρούτο) θεωρούν τους εαυτούς τους γνήσιους, γνησιότατους 
απόγονους των Δακών. Η τρέλα εκεί δεν πάει στα Καρπάθια όρη της 
ρουμανικής Τρανσυλβανίας, όπου τα ενδιαιτήματα του Ρουμάνου κόμη 
Δράκουλα, πάει εκεί που πρέπει να πάει: στο κεφάλι των γνήσιων 
απογόνων των πανάρχαιων Δακών.

Ανάμεσα στο 101 και το 106 μ.Χ. η Δακία, ας πούμε η αρχαία 
Ρουμανία, όχι μόνο καταχτήθηκε από τον αυτοκράτορα Τραϊανό αλλά 
και εποικίστηκε με Ρωμαίους πολίτες, που έδωσαν στην περιοχή τη 
γλώσσα της. Ο εν λόγω εκλατινισμός άντεξε στις απανωτές εισβολές 
των βαρβάρων, θύννοι, Αβαροι, Γότθοι, Πετσενέγοι, Τάταροι, Σλάβοι, 
Κουμάνοι και δε συμμαζεύεται άφησαν στην περιοχή το σπερματικό 
τους επισκεπτήριο. Κάθε φορά που ένας βάρβαρος λαός εισέβαλλε στην 
περιοχή, οι παλιότεροι και πιο πολιτισμένοι κάτοικοι κατέφευγαν στα 
Καρπάθια, όπου κυρίως μιλιόταν η λατινική γλώσσα. Ακόμα και 
σήμερα τα καλύτερα βλάχικα, τόσο στη Βλαχία όσο και σε μας εδώ, 
τα μιλούν οι ορεσίβιοι.

Είναι αδύνατο να πεις τι σόι λαοί κατοικούσαν στην περιοχή της 
σημερινής Ρουμανίας μέχρι τον 13ο αιώνα, που καταλαγιάζουν οι 
εισβολές των βαρβάρων και οι κρυμμένοι στα Καρπάθια κατεβαίνουν 
προς τα ποτάμια και τις πεδιάδες, για να σχηματιστούν τότε ακριβώς, 
τον 13ο αιώνα, οι λαότητες των Βλάχων, των Μολδαβών και των 
Τρανσυλβανών, που θα συναποτελέσουν τους Ρουμάνους.

Προσέξετε τώρα την ανισόρροπη, ανισόχρονη και περιπλεγμένη 
κατάχτηση της περιοχής της σημερινής Ρουμανίας από τους Τούρ
κους, και προσπαθείστε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για την
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τούρκικη επιρροή. Πρώτα καταχτάται, μετά την ιστορική μάχη του 
Τίρνοβο, η Βλαχία το 1393, εξήντα χρόνια πριν απ’ την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης. Η Μολδαβία αντιστέκεται στους Τούρκους για 
έναν περίπου αιώνα, αλλά παρά την εκπληχτική αντιστασιακή δράση 
του ηγεμόνα Στέφανου του Μεγάλου, υποκύπτει κι αυτή στους Τούρ
κους το 1489. Ωστόσο, και οι δυο περιοχές είναι μεν φόρου υποτελείς 
στο Σουλτάνο, διατηρούν όμως τη σχετική αυτονομία τους, αφού 
διοικούνται από ντόπιους άρχοντες και όχι από Τούρκους, όπως οι 
Έλληνες.

Μέχρι τον 18ο αιώνα όλοι οι άρχοντες, μηδενός εξαιρουμένου, είναι 
Ρουμάνοι και εκλέγονται πάντα από το συμβούλιο των φεουδαρχών. 
Ένα είδος δημοκρατίας της κορυφής εγκαθίσταται στην περιοχή αμέ
σως μετά την τούρκικη κατάχτηση, που δεν είναι ακριβώς κατάχτηση, 
αλλά συνεργασία με τους ντόπιους φεουδάρχες, τους κοτζαμπάσηδες, 
όπως τους λεν οι Τούρκοι και όπως τους ξέρουμε κι εμείς από την 
επιβίωσή τους μέχρι τις μέρες μας.

Όμως, στις αρχές του 18ου αιώνα συμβαίνει κάτι πέρα για πέρα τρελό 
από μια πρώτη και επιπόλαιη ματιά. Οι Τούρκοι δε θέλουν πια να 
επιτηρούν τη χώρα οι ντόπιοι τοποτηρητές, και στέλνουν δικούς τους. 
Αλλά όχι Τούρκους, Έλληνες. Φαναριώτες. Αυτοί οι γεννημένοι δωσί
λογοι, όπως θα λέγαμε σήμερα, υπηρετούσαν τόσο καλά τους Τούρκους, 
είχαν αποχτήσει τόσο μεγάλη πείρα στη διοίκηση, που τα αφεντικά 
τους εμπιστεύονται τα πάντα με κλειστά μάτια. Και επειδή οι Τούρκοι 
εγγράμματοι είναι λιγοστοί, και επειδή στην περιοχή κατοικούν πολλοί 
Έλληνες, οι Τούρκοι προτιμούν τους Έλληνες δυνάστες, Ελλήνων και 
Ρουμάνων. Καλύτερους γραφειοκράτες δεν θα μπορούσαν να βρουν απ’ 
τους Φαναριώτες με τ’ όνομα. Κι αν απορείτε κι αν ψάχνετε για 
ελληνική συνείδηση είναι γιατί δεν ξέρετε πως και αργότερα, στη 
διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, οι αγωνιστές δε δίνουν πεντάρα 
για την ελληνικότητα, που είναι μεταγενέστερη ανακάλυψη, κυρίως του 
Κωλέττη. Οι αγωνιστές του ’21 ξέρουν πως είναι ραγιάδες (υπόδουλοι), 
Ρωμιοί (Ρωμαίοι) και ορθόδοξοι. Η διαφορά τους με τους Φαναριώτες 
είναι πως οι τελευταίοι είναι μεν Ρωμιοί και ορθόδοξοι, αλλά υπόδουλοι 
δεν είναι. Είναι ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι μιας αυτοκρατορίας, 
που όπως όλες οι αυτοκρατορίες έχει απόλυτη ανάγκη από γραφειοκρά
τες.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει άλλωστε πως τη γραφειοκρατία την 
εφεύραν οι Κινέζοι αυτοκράτορες. Οι περίφημοι Μανδαρίνοι δεν είναι 
παρά ανώτατοι αυτοκρατορικοί υπάλληλοι, υποταγμένοι σε μια αυστη
ρή γραφειοκρατική ιεραρχία, όπως ακριβώς και οι Έλληνες άρχοντες
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της Ρουμανίας. Ο αυτοκράτορας τους δίνει πολλά προνόμια. Όμως, 
τίποτα δεν τους ανήκει. Όλα ανήκουν στον αυτοκράτορα. Που αν θέλει 
τους τα παίρνει όλα ανά πάσα στιγμή. Εκβιάζοντάς τους μ’ αυτόν τον 
τρόπο, τους υποχρεώνει να κάνουν τη δουλειά του και τη δουλειά τους 
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι Έλληνες Φαναριώτες της Μολ
δοβλαχίας ήταν τύραννοι, για Ρουμάνους και για Έλληνες.

Η Τρανσυλβανία γλύτωσε πρώτη, και μάλιστα πολύ νωρίς, από τον 
τουρκικό ζυγό. Για να πέσει όμως σ’ άλλον. Το 1699 την καταχτούν οι 
Αυστριακοί που μένουν εκεί σαν καταχτητές μέχρι το 1918, δηλαδή για 
219 χρόνια. Και ενώ η Βλαχία και η Μολδαβία ακολουθούν τον ράθυμο 
ανατολίτικο πολιτιστικό ρυθμό, η Τρανσυλβανία εξευρωπαΐζεται ταχύ
τατα. Η διαφορά ανάμεσα στην δυτικότροπη και την ανατολικότροπη 
Ρουμανία είναι καταφάνερη και σήμερα. Ρουμάνικη σχιζοφρένεια κι 
εδώ. (Η διαφορά, εδώ σε μας, ανάμεσα στην δυτικότροπη Επτάνησο, 
που δεν γνώρισε άξια λόγου τούρκικη κατοχή, γνώρισε όμως ευρωπαϊ
κή, και την υπόλοιπη Ελλάδα, που και σήμερα μοιάζει σαν κοψίδι της 
Τουρκίας, ήταν καταφάνερη μέχρι πριν από δέκα χρόνια περίπου, οπότε 
η μετακίνηση των πληθυσμών μετέβαλε και την Επτάνησο σε ελληνικό 
αχούρι. Και μη μου πείτε το γνωστό καλαμπούρι πως ήταν καλύτερα 
που μας κατάχτησαν οι Τούρκοι και όχι οι Φράγκοι, γιατί έτσι 
διαφυλάξαμε την ορθοδοξία μας, αν, πρώτον, δεν αισθάνεστε και τόσο 
ικανοποιημένοι από την σημερινή ελληνική κατάσταση πραγμάτων και 
αν, δεύτερον, δεν εκφράζετε άπαξ του μηνός την ευγνωμοσύνη σας 
στους Τούρκους, που μας μισοτούρκεψαν κατά τα ήθη. Πάντως, την 
πίστη μας τη σώσαμε, α, όλα κι όλα! Ο πάπας ας σκάσει απ’ το κακό 
του! Αμ, δε που θα σκάσει! Σκασίλα του που δεν φραγκέψαμε, αλλά 
τουρκέψαμε, όχι όμως και κατά το θρήσκευμα, ευτυχώς!!!).
' Όμως, τόσο η Βλαχία όσο και η Μολδαβία, εν μέρει τουλάχιστον, 

απαλλάσσονται από τους Τούρκους νωρίτερα από μας. Η βόρεια 
Μολδαβία (Βουκοβίνα) περνάει απ’ τους Τούρκους στους Αυστριακούς 
το 1775 και η νότια και ανατολική Μολδαβία (Βεσσαραβία) προσαρτά- 
ται κανονικότατα στη Ρωσία το 1812.

Μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, η Βλαχία και η Μολδαβία γίνονται 
αυτόνομες περιοχές, και απαλλάσσονται και απ’ τους Τούρκους και απ’ 
τους Ρώσους και απ’ τους Αυστριακούς το 1856. Τα επόμενα δυο χρόνια, 
η ανεξάρτητη πλέον Μολδοβλαχία αποχτά δικούς της νόμους και δικό 
της στρατό, υπό τον ηγεμόνα Αλέξανδρο Κούζα. Όμως τον προοδευτικό 
με τα μέτρα της εποχής Κούζα ανατρέπουν οι συντηρητικοί με τη 
βοήθεια των παπάδων, που δεν τον θέλουν με τίποτα. Προτιμούν τον 
Κάρολο Α' των Χοεντσόλλερν, δηλαδή έναν Γερμανό, που γίνεται
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βασιλιάς το 1881. Ευτυχώς όμως που πεθαίνει το 1914 και η Ρουμανία 
το 1916 μπορεί να συμμαχήσει με την Αντάντ (όπως και ο Βενιζέλος). 
Κι έτσι, μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου η Ρουμανία 
μεγαλώνει πάρα πολύ, αφού μόλις τότε παίρνει την τεράστια Τρανσυλ
βανία.

Το 1939, μετά την υπογραφή της γερμανοσοβιετικής συμφωνίας, η 
Ρουμανία υποχρεώνεται να δώσει στη Ρωσία τη Βεσσαραβία και τη 
Βουκοβίνα, μέρος της Δοβρουτσάς στη Βουλγαρία και μέρος της 
Τρανσυλβανίας στην Ουγγαρία.

Το 1940 ο βασιλιάς Κάρολος Β' παραιτείται και την εξουσία ανα
λαμβάνει ο στρατηγός-δικτάτορας Αντονέσκου, που εισβάλλει στη 
Ρωσία μαζί με τους Γερμανούς φίλους του. Τον Αύγουστο του 1944 οι 
αντιφασίστες αντάρτες ανατρέπουν τον Αντονέσκου, και η λήξη του 
πολέμου βρίσκει τη φασιστική χώρα δημοκρατική, όπως ακριβώς και 
τη φασιστική Ιταλία, που κι αυτή γλύτωσε στο παραπέντε. Κι έτσι η 
Ρουμανία, που γίνεται Λαϊκή Δημοκρατία το 1948 παίρνει πίσω τα 
εδάφη που είχαν δοθεί στην Ουγγαρία, αλλά όχι κι αυτά που είχαν δοθεί 
στη Ρωσία και τη Βουλγαρία το 1940.

2. Οι Βλάχοι

Όποιος εθνολόγος λύσει το μυστήριο της καταγωγής και της προ
έλευσης των Βλάχων, λατινόφωνου λαού διάσπαρτου σ’ ολόκληρη τη 
Βαλκανική, από τη Ρουμανία μέχρι την Πελοπόννησο, σίγουρα θα 
αναγορευτεί επιστημονική ιδιοφυία. Το μυστήριο επιτείνεται από δυο 
αναμφισβήτητα δεδομένα: Την άκρως εντυπωσιακή διασπορά τους σ’ 
ολόκληρη τη Βαλκανική, και την ομοιότητα στις γλώσσες τους, παρά 
το γεγονός πως οι περισσότερες βλάχικες ομάδες δε γειτονεύουν μεταξύ 
τους.

Ένα τρίτο μυστήριο έχει μάλλον διαλευκανθεί: Οι Ρουμάνοι της 
Βλαχίας και οι υπόλοιποι Βλάχοι της Βαλκανικής, πολύ μικρή συγγέ
νεια έχουν μεταξύ τους, παρόλο που η ρουμάνικη και η βλάχικη 
γενικώς είναι συγγενικές γλώσσες. Πράγμα που, ωστόσο, δημιουργεί 
ένα πρόσθετο μυστήριο: Γιατί να είναι συγγενικές, αφού οι γεωργοί 
Ρουμάνοι της Βλαχίας και οι υπόλοιποι Βλάχοι, που για αιώνες ήταν
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ποιμενικός και νομαδικός λαός, ουδεμία άλλη εθνολογική σχέση έχουν 
μεταξύ τους;

Το απόλυτα βέβαιο είναι πως οι Βλάχοι έχουν κάποια σχέση με τους 
Ρωμαίους, αφού μιλούν μια απλοποιημένη λατινική γλώσσα. Αυτό 
οδηγεί τους εθνολόγους στο ανεπιβεβαίωτο συμπέρασμα πως οι Βλά
χοι προέρχονται από τις διαλυμένες ρωμαϊκές λεγεώνες, οι στρατιώτες 
των οποίων εγκαταστάθηκαν όπου βρέθηκαν όταν κατέρρευσε η Ρω
μαϊκή Αυτοκρατορία. Κατά μία άλλη παρεμφερή εκδοχή, οι Βλάχοι 
κατάγονται από τους Ρωμαίους ευγενείς που κατέφυγαν στα όρη για να 
γλυτώσουν από τους βάρβαρους που κατέλυσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρα
τορία.

Όμως, οι πιο ισχυροί, οι πιο οργανωμένοι και οι συχνότερα αναφε- 
ρόμενοι από τους ιστορικούς Βλάχοι κατοικούσαν κάποτε στη Βουλγα
ρία. Ωστόσο, μάλλον δεν πρόκειται για κυρίως ειπείν Βλάχους αλλά για 
Θράκες, και ειδικότερα για τους πανάρχαιους Θράκες Βυσσούς της 
Ροδόπης, που εκλατινίστηκαν, όπως και πολλές άλλες εθνολογικές 
ομάδες των Βαλκανίων. Όταν εγκαταστάθηκαν στη περιοχή της σημε
ρινής Βουλγαρίας οι πρώτοι Σλάβοι, και αργότερα οι Βούλγαροι, που 
όπως ξέρουμε δεν είναι Σλάβοι αλλά εκσλαβισθέντες Μογγόλοι τούρκι
κης καταγωγής, οι γηγενείς Θράκες, που είχαν εκλατινιστεί προ 
πολλού, εκσλαβίστηκαν κι αυτοί. Αλλά μέχρι να εκσλαβιστούν εντε
λώς συνυπήρχαν αρμονικά με τους Βούλγαρους. Μάλιστα, ο πρώτος 
βασιλιάς των Βουλγάρων στο δεύτερο βουλγαρικό κράτος που δημιουρ- 
γήθηκε το 1185 αμέσως μετά την απελευθέρωση από τη βυζαντινή 
κατοχή (που άρχισε το 1018 και κράτησε 167 χρόνια) δεν ήταν 
Βούλγαρος, αλλά Βλάχος. Πρόκειται για τον Πέτρο Ασάν. Και λίγο 
αργότερα, ο Βούλγαρος βασιλιάς Καλογιάννης (αδύνατο να καταλάβω 
γιατί έχει ελληνικό όνομα) ονόμασε τον εαυτό του βασιλιά των 
Βουλγάρων και των Βλάχων, πράγμα που σημαίνει πως τον 12ο αιώνα 
γινόταν ακόμα διάκριση στη Βουλγαρία ανάμεσα στους Βούλγαρους 
και τους Βλάχους. Σήμερα πάντως κανείς δεν κάνει λόγο εκεί ούτε για 
Βλάχους ούτε για Θράκες. Οι πάντες εκσλαβίστηκαν, όπως και οι 
Μογγόλοι Βούλγαροι που είχαν εκσλαβιστεί νωρίτερα απ’ όλους.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στη Ρουμανία. Μόνο που εκεί, όντας οι 
Βλάχοι περισσότεροι απ’ τους Σλάβους τελικά επέβαλαν τον δικό τους 
πολιτισμό και τη δική τους γλώσσα και αφομοίωσαν τους Σλάβους. Και 
ούτω πως προέκυψε η Ρουμανία -  Ρομανία, για να το πούμε σωστότε
ρα. Δηλαδή, το κράτος των Ρωμαίων, αλλά χωρίς Ρώμη και χωρίς 
αυτοκρατορία, έτσι εις μνήμην της τεθνεώσης Ρωμαϊκής Αυτοκρατο
ρίας, που έφερε τα πάνω κάτω στη Βαλκανική με τους λεγεωνάριους που
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εγκαταλείφτηκαν αδέσποτοι με την πτώση της αυτοκρατορίας, θάλεγες 
ίσα ίσα για να δημιουργούν προβλήματα στους εθνολόγους.

Απ’ τα παραπάνω συνάγεται πως τη Βαλκανική την εκπροσωπούν με 
τον πιο βαλκανικό τρόπο οι πιο συγχυσμένοι εθνολογικά άνθρωποι που 
υπάρχουν στον κόσμο, οι Βλάχοι. Είναι τέτοια η σύγχυσή τους, που 
μερικοί απ’ αυτούς πίστεψαν πως είναι γνήσιοι (και αυτοί!) Ρωμαίοι, 
όταν τους τόπε ο Μουσολίνι. Και στα γρήγορα σκάρωσαν εκείνο το 
γελοίο Πριγκιπάτο της Πίνδου, που έζησε όσο και η ιταλική κατοχή. 
Ακου, βλάχικο πριγκιπάτο στην Ελλάδα! Αλλά γιατί όχι, αφού ο 
Αλβανός βασιλιάς εκεί παραδίπλα αυτοχαρακτηριζόταν Αυτοκράτωρ; 
Η τρέλα μπορεί να μην πάει στα βουνά, όμως στα βαλκανικά βουνά πάει 
και παραπάει.

Οι Βλάχοι μνημονεύονται μ’ αυτό το όνομα για πρώτη φορά στα 
βυζαντινά κείμενα του 11ου αιώνα. Μέχρι τότε υπήρχαν μεν, αλλά ήταν 
αβάφτιστοι. Και κανείς δεν έμαθε ποτέ το νονό τους. Δεν έχουμε ιδέα τι 
σημαίνει ετυμολογικά το όνομα Βλάχος. Ίσως κατάγεται από την 
ελληνική λέξη βλήχημα, και κατ’ ακολουθία βλάχημα, που σημαίνει 
βέλασμα προβάτου. Τσομπαναραίοι από παράδοση οι Βλάχοι πριν 
αρχίσουν να εγκαθίστανται στα αστικά κέντρα και να εκπολιτίζονται, 
απόχτησαν ένα όνομα που είναι βέβαιο πως δεν παραπέμπει σε μια 
διακεκριμένη εθνότητα. Βλάχους ονόμαζαν οι Βυζαντινοί τους περιπλα- 
νώμενους τσομπάνους, τους νομάδες ποιμένες. Κατά συνεκδοχή, βλάχοι 
λέγονταν όλοι οι άξεστοι και οι απαίδευτοι, όλοι οι αγράμματοι 
ορεσίβιοι, και όχι ειδικά οι ομιλούντες την βλάχικη γλώσσα. Επειδή 
όμως ήταν πολλοί οι τσομπαναραίοι που μιλούσαν τούτο το λατινογε
νές γλωσσικό ιδίωμα, τελικά πήρε η μπόρα όλους τους λατινόφωνους 
Βαλκάνιους, τσομπάνηδες και μη. Διότι, βέβαια, δεν είναι όλοι οι 
Βλάχοι τσομπάνηδες και δεν είναι όλοι οι τσομπάνηδες Βλάχοι. Οι 
υποτιμητικός και χλευαστικός χαρακτηρισμός «βλάχος» μπορεί να 
αναφέρεται κάλλιστα και σε έναν «γνήσιο» Έλληνα, συγγενή χιλιο
στού βαθμού του Περικλή.

Αλλωστε, η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά στους Έλληνες Βλάχους. 
Ο αγωνιστής του ’21 Ν. Κ. Κασομούλης, που τους αποκαλεί Γραικο- 
βλάχους στα απομνημονεύματά του, τους πλέκει το εγκώμιο συχνά 
πυκνά για την προσφορά τους στον αγώνα. Και δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει πως η Σαμαρίνα στη Δυτ. Μακεδονία και το Μέτσοβο στην 
Ήπειρο, βλαχοχώρια ένδοξα και διάσημα, προσέφεραν στην Ελλάδα 
ένα σωρό εθνικούς ευεργέτες.

Η πάντα ζωηρή έφεση των Βλάχων για τα γράμματα, τις τέχνες και τις 
επιστήμες έχει επισημανθεί από την εποχή της τουρκοκρατίας. Τα
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Τρίκκαλα, μια σχεδόν εξ ολοκλήρου βλάχικη πόλη, ήταν και είναι 
πάντα μια απ’ τις πιο πνευματικές πόλεις της Ελλάδας -  άσε που είναι 
και πατρίδα του Βλάχου Τσιτσάνη. Κι αν ανοίξεις τον τηλεφωνικό 
κατάλογο στα ονόματα Βλάχος, Βλαχόπουλος, Βλαχάκης και τα συνα
φή, θα διαπιστώσεις πως είναι κατ’ ελάχιστον λιγότερα από τα Αρβα
νίτης, Αρβανιτόπουλος, Αρβανιτάκης και τα συναφή καταγωγικά επί
θετα. Γνήσιοι Έλληνες όλοι αυτοί; Γιατί όχι; Σάμπως οι άλλοι είναι 
γνησιότεροι; Έλληνες είναι ακόμα και οι Βούλγαρης, Βουλγαράκης, 
Βουλγαρίδης, Βουλγαρόπουλος. Τα καταγωγικά επίθετα είναι οι αδιά
ψευστοι μάρτυρες της ελληνικής γνησιότητας ημών των «γνησίων» 
Ελλήνων!

Οι εθνολόγοι μας βεβαιώνουν πως οι Βλάχοι των Βαλκανίων άρχισαν 
να ξεχωρίζουν απ’ τους άλλους βαλκανικούς λαούς μόλις κατά τον 8ο 
αιώνα. Χρειάστηκαν πάνω από τέσσερις αιώνες απ’ την πτώση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να δημιουργηθεί τούτη η λαότητα σε δυο 
διαφορετικά αρχικά κομβικά σημεία της βαλκανικής χερσονήσου, τα 
Καρπάθια στη Ρουμανία Kat την Πίνδο στην Ελλάδα. Οι πριν απ’ τους 
Βλάχους γηγενείς ορεσίβιοι της Πίνδου και των Καρπαθίων μιλούσαν 
την αιολική γλώσσα. Που είναι μάλλον λάθος να τήν χαρακτηρίζουμε 
ελληνική διάλεκτο, αφού τη συναντούμε και σε άλλους λαούς της 
Βαλκανικής, ινδοευρωπαϊκής προέλευσης.

Τόσο τα ρουμάνικα όσο και τα βλάχικα είναι μια σύνθεση της 
αιολικής, που μιλιόταν στα βουνά της Βαλκανικής τον καιρό που 
διαλύθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και της λατινικής. Μ’ άλλα 
λόγια, είναι μια λατινική εκβαρβαρισμένη και απλοποιημένη τόσο, 
όσο χρειάζονταν οι ποιμένες για να συνεννοούνται μεταξύ τους. Ένα 
άλλο παρακλάδι της ίδιας γλωσσικής επιμειξίας είναι η αλβανική, εκεί 
δίπλα στην Πίνδο, που είναι η κοιτίδα των Ελλήνων Βλάχων. Έτσι 
εξηγούνται οι ομοιότητες ανάμεσα στη ρουμάνικη, τη βλάχικη και την 
αλβανική γλώσσα: Το κοινό τους γλωσσικό υπόστρωμα είναι αφενός η 
αιολική και αφετέρου η λατινική. Αλλά φαίνεται πως η αιολική των 
ορεσίβιων ήταν αυτή που συγκρότησε τη λατινική και την κόλλησε 
πάνω της.

Κατ’ άλλους, η αιολική δεν ήταν ινδοευρωπαΐκή γλώσσα, αλλά 
θρακική διάλεκτος. (Οι Θράκες δεν ήταν Ινδοευρωπαίοι). Αλλά αυτό 
δεν αλλάζει σε τίποτα τις βάσιμες υποθέσεις για κοινή ρίζα της 
ρουμάνικης, της αλβανικής και της βλάχικης γλώσσας. Και δεν πρέπει 
να μας μπερδεύουν εδώ οι Έλληνες Αιολείς της Θεσσαλίας, της Λέσβου 
και της βόρειας Μικράς Ασίας (Αϊβαλί). Γιατί αυτοί πολύ νωρίς 
ξέχασαν τη βάρβαρη αιολική γλώσσα (ή μάλλον την προσάρμοσαν
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στις γραμματικές και λογικές απαιτήσεις της ιωνικής, της τέλειας 
ελληνικής γλώσσας απ’ την οποία κατάγεται η τελειότερη ιωνική 
παραλλαγή, η αττική διάλεκτος), διατηρώντας ωστόσο κάποιες φωνη
τικές ιδιομορφίες. Όταν λέμε αιολική γλώσσα, άλλωστε, δεν εννοούμε 
τη γλώσσα των Ελλήνων Αιολέων, που δεν γνωρίζουμε την αρχική της 
μορφή, αλλά ένα ινδοευρωπαϊκό γλωσσικό ιδίωμα που χάθηκε, και που 
υποθέτουμε πως περισώζεται εν μέρει στην ρουμανική, την αλβανική 
και τη βλάχικη, χωρίς όμως να είμαστε βέβαιοι πως αυτό που ονομά
ζουμε αιολική γλώσσα δεν ήταν παρά μια θρακική διάλεκτος. Εν πάση 
περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι πως υπάρχει συγγένεια 
ανάμεσα στις γλώσσες των ορεσίβιων της Βαλκανικής, που είναι 
ατελέστατες, εκτός απ’ τη ρουμάνικη που μόνο τον προτελευταίο αιώνα 
δουλεύτηκε απ’ τους λόγιους, που την προσάρμοσαν στη σλαβική 
γραμματική. Η βλάχικη, που πρέπει να την διακρίνουμε απ’ τη ρουμά
νικη, δεν είναι γραπτή γλώσσα. Και η αλβανική απόχτησε αλφάβητο 
πάρα πολύ αργά.

Πρέπει να σημειωθεί πως όσοι ξέρουν λατινικά, ιταλικά ή γαλλικά με 
δυσκολία αναγνωρίζουν στη ρουμάνικη την λατινική της ρίζα. Σα 
γλώσσα των ορεσίβιων των Καρπαθίων που ήταν στην αρχή, διατηρεί 
ακόμα τον πρωτογονισμό της, όπως και η βλάχικη, όπως και η 
αλβανική. Τα εκλεπτυσμένα λατινικά από μόνα τους δεν είναι φάρμακο 
για κάθε γλωσσική ατέλεια. Η γλώσσα δεν είναι ήχος, αλλά λογική 
δομή. Δηλαδή γραμματική και συντακτικό. Και, τόσο η γραμματική 
όσο και το συντακτικό, και στις τρεις αυτές γλώσσες πάσχουν από 
νηπιακές γλωσσικές ασθένειες, όπως η δυσκολία στο σχηματισμό των 
χρόνων των ρημάτων και των πτώσεων των ονομάτων. Αυτός είναι ο 
λόγος που η ρουμάνικη υιοθέτησε το εξαιρετικά πλούσιο συντακτικό 
και την πολύπλοκη γραμματική των σλαβικών γλωσσών, αν και 
γλώσσα λατινογενής κατά βάσιν αλλά όχι εν όλω.

Γνήσιοι Έλληνες Βλάχοι είναι μόνο οι λατινόγλωσσοι. Ωστόσο, 
Βλάχους ονομάζουμε και μια μεγάλη ομάδα ελληνικών λαοτήτων, που 
μιλούν μόνο ελληνικά. Οι Σαρακατσάνοι είναι σκόρπιοι σ’ όλη την 
Ελλάδα, αλλά κυρίως ζουν στη Θεσσαλία. Είναι πρώην Βλάχοι που 
ξέχασαν τη γλώσσα τους. Όμως, τα ήθη τους και η δομή της κοινωνικής 
τους οργάνωσης ελάχιστα διαφέρει απ’ αυτή των κυρίως Βλάχων. Δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει άλλωστε πως η Θεσσαλία κατά τον Μεσαίωνα 
λεγόταν Μεγάλη Βλαχία ή Μεγαλοβλαχία. Ιδέα δεν είχαν τότε οι 
Θεσσαλοί πως είναι Έλληνες, όπως και οι κάτοικοι της υπόλοιπης 
Ελλάδας, άλλωστε.

Εμείς οι Ρωμιοί θα λεγόμαστε έτσι (Ρωμαίοι), μέχρι τον 17ο αιώνα,

244



που δειλά δειλά και με την προτροπή των Γερμανών κυρίως ελληνι
στών, θ’ αρχίσουμε να πιστεύουμε πως είμαστε απόγονοι εκείνου του 
μεγάλου λαού, που ζούσε στον ίδιο τόπο και που κληροδότησε σ’ αυτόν 
μια παραλλαγή της τελειότερης γλώσσας που εμφανίστηκε ποτέ στη γη. 
Και οι τέλειες γλώσσες δεν εξαφανίζονται εύκολα, κυρίως στον τόπο 
που πρωτοεμφανίστηκαν. Η ελληνική έκανε μια μεγάλη γύρα φτάνο- 
ντας μέχρι τα μεταλεξανδρινά κράτη της Μέσης Ανατολής, και διά του 
Βυζαντίου επέστρεψε παραφθαρμένη στην κοιτίδα της, όπου και ρίζωσε 
για τον απλό λόγο πως δύσκολα χάνεται μια γλώσσα στον τόπο που 
πρωτοεμφανίστηκε, αρκεί να μη χάσει την αρχική λογική της δομή. Οι 
γλωσσολόγοι επισημαίνουν αυτή την αρχική ελληνική λογική δομή 
στα νέα ελληνικά. Και γιαυτό αποδίδουν στα νέα μια σχέση συγγένειας 
με τα αρχαία ελληνικά ίδια μ’ αυτήν που έχουν οι νεολατινικές, και 
κυρίως η ιταλική, με τη λατινική. Η διαφορά της αρχαίας ελληνικής με 
τη λατινική είναι πως η αρχαία ελληνική έδωσε μόνο μία θυγατρική 
γλώσσα, τα νέα ελληνικά. Και επειδή η γλώσσα μας είναι μοναχοκόρη, 
πρέπει να την προσέχουμε ως κόρην οφθαλμού.

Έλληνες Βλάχοι είναι επίσης οι ελληνόφωνοι Αρβανιτόβλαχοι στη 
βόρεια Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία και οι ελληνόφωνοι 
Κοπιτσαρέοι της Ελασσόνας και των Γρεβενών. Οσο για τους λατινό- 
φωνους Βλάχους, απομένουν λίγοι και ζουν κυρίως στην Πίνδο και τη 
Δυτική Μακεδονία. Είναι τόσο μεγάλη η αφομοιωτική δύναμη της 
ελληνικής γλώσσας, που σε δέκα χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε μισός 
λατινόφωνος Βλάχος και στην ψηλότερη κορφή της Πίνδου. Αλλωστε, 
οι συνεχείς επιμειξίες και οι αδιάκοπες μετακινήσεις δημιούργησαν μια 
ενιαία εθνότητα σε τούτον τον τόπο, τους Νεοέλληνες, που δεν πρέπει 
να συγχέονται με τους Έλληνες. Γιατί Έλληνες ήταν μόνο οι αρχαίοι 
Έλληνες. Προσοχή, δε λέω οι «αρχαίοι μας πρόγονοι». Αυτό το αφήνω 
για τους δημαγωγούς.
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8. 0 1  ΕΛΛΗΝΕΣ; Τ Η Σ  Μ ΙΚ ΡΑ Σ Α ΣΙΑΣ

1. Οι χαμένες πατρίδες

Έλληνες στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας υπάρχουν από τότε 
που υπάρχουν και στην κυρίως Ελλάδα. Στην ελληνική αρχαιότητα η 
Ιωνία (είναι η περιοχή της Σμύρνης) και η Αιολία (είναι η περιοχή του 
Αϊβαλιού) δεν έχουν καμιά ουσιαστική διαφορά ούτε απ’ την Αττική, 
όπου κατά κύριο λόγο αναπτύχτηκε ο ελληνικός πολιτισμός, ούτε απ’ 
τα απέναντι νησιά του Αιγαίου.

Σήμερα, τους Έλληνες των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας τους 
ονομάζουμε Μικρασιάτες, παρόλο που μικρασιάτες είναι επίσης τόσο 
οι Πόντιοι, όσο και οι Καππαδόκες (οι Έλληνες της κεντρικής Μικράς 
Ασίας, γύρω απ’ την Καισάρεια, που λέγονται και Καραμανλήδες). 
Υπάρχει ωστόσο μια κάποια διαφορά ανάμεσα σ’ αυτές τις τρεις ομάδες 
Ελλήνων της μεγάλης χερσονήσου όπου η σημερινή Τουρκία και που 
ονομάζεται Μικρά Ασία διότι ανήκει μεν στην Ασία αλλά και διαφέρει 
απ’ αυτήν.

Η στενή γειτονία της Μικράς Ασίας με την Ευρώπη καθώς και το 
γεγονός πως εδώ πρωτοεμφανίστηκε ο ελληνικός πολιτισμός που 
βρίσκεται στη ρίζα του ευρωπαϊκού, μας κάνει να την αντιμετωπίζουμε 
σαν περιοχή μάλλον ευρωπαϊκή παρά ασιατική. Αυτή είναι η λογική 
σημασία του επιθετικού προσδιορισμού «μικρά», που δεν έχει κανένα 
άλλο νόημα πλην της επιθυμίας μας να αντιδιαστείλουμε αυτήν τη 
σημαδιακή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό περιοχή τόσο από την υπό
λοιπη Ασία όσο και από την κυρίως Ευρώπη, νοούμενη με μια έννοια 
γεωγραφική. Με μια έννοια πολιτιστική όμως, η Μικρά Ασία ανήκει 
στην Ευρώπη. Με την ίδια έννοια, στην Ευρώπη ανήκει και η Κύπρος, 
παρόλο που γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, όπου ανήκει επίσης και η 
Ρόδος.

Τούτο το γεωγραφικό μπέρδεμα είναι άκρως ενδεικτικό και για τα
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άλλα, τα σοβαρότερα μπερδέματα, κυρίως τα εθνολογικά. Η μείξη λαών 
και πολιτισμών που έχει γίνει σε τούτη την από κάθε άποψη κρίσιμη 
περιοχή, που είναι το μεγαλύτερο σταυροδρόμι λαών σ’ ολόκληρη τη 
γη, σ’ ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, δεν έχει το όμοιό της πουθενά 
στον κόσμο. Κανείς δεν θα μπορούσε να πει από τι λαότητες, από ποιες 
αρχικές εθνότητες κατοικείται η σημερινή Μικρά Ασία, που είναι 
λιγότερο τούρκικη απ’ όσο είναι ελληνική η σημερινή βαρβαρίζουσα 
τουρκοελλάδα.

Ας δούμε χωριστά τις τρεις ομάδες Ελλήνων της Μικράς Ασίας για 
να αντιληφθούμε καλύτερα την εθνολογική τους σύσταση. Είπαμε ήδη 
πως στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας υπάρχουν Έλληνες από τότε 
που υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή από την εποχή της 
καθόδου των Αχαιών και των Δωριέων. Όμως, με το πέρασμα των 
αιώνων η περιοχή αυτή υπέστη μεγαλύτερες εθνολογικές προσμείξεις 
απ’ όσες υπέστη η σημερινή κυρίως Ελλάδα. Πρώτα πρώτα εξαιτίας του 
πρώιμου εξελληνισμού μέρους των πανάρχαιων προελληνικών λαών 
που κατοικούσαν στην περιοχή πριν απ’ τους Έλληνες. Ύστερα, 
εξαιτίας του εξελληνισμού της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατο
λής κατά την αλεξανδρινή περίοδο (αυτή των διαδόχων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου). Και τέλος, εξαιτίας της συνεχούς επικοινωνίας των 
παραλίων της Μικράς Ασίας με τη μητροπολιτική Ελλάδα, μέχρι τη 
Μικρασιατική Καταστροφή. Οπότε έπαψε να υφίσταται ελληνισμός σ’ 
αυτήν την περιοχή, με εξαίρεση φυσικά τις πολλές χιλιάδες Ελλήνων 
που υιοθέτησαν τον μωαμεθανισμό μόνο και μόνο για να μην εκπατρι
στούν κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. (Τα σημερινά παράλια της 
Μικράς Ασίας είναι γεμάτα από Έλληνες που «τούρκεψαν», όπως λέμε 
λανθασμένα τον προσηλυτισμό τους ή την προσχώρησή τους στο 
μωαμεθανισμό).

Οι Έλληνες του Πόντου (των βόρειων παραλίων της Μικράς Ασίας, 
αλλά και των απέναντι ρωσικών) έχουν διαφορετική προέλευση απ’ 
αυτή των Ελλήνων των δυτικών παραλίων. Ήρθαν εδώ πολύ πιο αργά 
από τότε που εγκαταστάθηκαν στην Ιωνία και την Αιολία οι πρώτοι 
Έλληνες Ινδοευρωπαίοι. Οι Έλληνες εγκαθίστανται στον Πόντο μόλις 
τον 8ο π.Χ. αιώνα, που αρχίζει ο ελληνικός εποικισμός.

Η πρώτη ελληνική αποικία στον Πόντο είναι η Σινώπη, που την 
ιδρύουν οι Μ ιλήσιοι της Ιωνίας. Τούτη η αποικία των Μιλησίων 
εποικίζει με τη σειρά της τις ανατολικές ακτές του Ευξείνου, και έτσι 
προκύπτουν οι πόλεις Κοτύωρα, Κερασούντα και Τραπεζούντα, που 
είναι αποικίες μιας ελληνικής αποικίας, της κραταιάς Σινώπης των 
Ιώνων Μιλησίων. Στη συνέχεια, πάμπολλοι Έλληνες, από διάφορες
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περιοχές της Ελλάδας, έρχονται και ιδρύουν αποικίες στα βόρεια 
παράλια της Μικράς Ασίας.

Η προέλευση της τρίτης ομάδας Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αυτών 
που κατοικούσαν στο κέντρο της και λίγο προς βορράν, ειδικότερα 
στην περιοχή της Καισάρειας στην Καππαδοκία (που συνορεύει με τη 
Γαλατία, τον τόπο εγκατάστασης Γαλατών, προγόνων των σημερινών 
Γάλλων) είναι κάπως σκοτεινή. Σίγουρα πάντως σ’ αυτήν την περιοχή 
δεν υπήρχαν Έλληνες πριν απ’ τον Μέγα Αλέξανδρο. Και μάλλον δεν 
μεταφέρθηκαν εκεί Έλληνες απ’ τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάν
δρου. Διότι η άγονη αυτή περιοχή δεν προσφέρεται για εποικισμό, και 
κανείς δε θα ζούσε εκεί ευχαρίστως σαν άποικος.

Πιο πιθανή φαίνεται η άποψη σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες της 
Καππαδοκίας, οι Καραμανλήδες όπως τους λέμε που, σημειωτέον, δε 
μιλούσαν ελληνικά όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών (πρόκειται 
για τους λεγάμενους τουρκόφωνους Έλληνες) δεν είναι παρά πανάρ- 
χαιοι γηγενείς κάτοικοι της περιοχής, προγενέστεροι και των Ελλήνων 
και των Τούρκων. Αλλωστε, οι τελευταίοι ήρθαν στην περιοχή πάρα 
πολύ αργά, για να αφομοιώσουν τελικά τους μη χριστιανούς αρχαίους 
κατοίκους αλλά και τους εκμουσουλμανισθέντες με τους αιώνες χρι
στιανούς.

Οι Έλληνες της Καππαδοκίας, λοιπόν, είναι μάλλον το «προϊόν» του 
εξελληνισμού της περιοχής διά του χριστιανισμού. Τούτος ο εξελλη- 
νισμός έγινε, όπως ξέρουμε, διά της «κοινής αλεξανδρινής», δηλαδή 
μιας απλοποιημένης μορφής της ελληνικής γλώσσας, που έφτιαξαν οι 
λόγιοι της Αλεξάνδρειας για τις γραφειοκρατικές ανάγκες των κρατών 
των επιγόνων του Μ. Αλεξάνδρου, αλλά και τις ανάγκες μη Ελλήνων 
σοφών και λογιών. Οι χριστιανοί βρήκαν έτοιμη αυτή τη διεθνή 
γλώσσα, και την έκαναν δική τους. Σημειώστε πως την κοινή αλε
ξανδρινή δεν τη μιλούσαν οι κυρίως ειπείν Έλληνες, αλλά οι εξελλη
νισμένοι βάρβαροι. Ομως, θα την υιοθετήσουν και οι Έλληνες, όταν 
εκβαρβαριστούν κι αυτοί αργότερα. Αλλωστε, η σημερινή νέα ελληνι
κή είναι παραλλαγή της αλεξανδρινής (που είναι η γλώσσα των 
Ευαγγελίων) και όχι της κυρίως ελληνικής των κυρίως Ελλήνων.

Αν, επιπροσθέτως, εκτός του εξελληνισμού της περιοχής με τη 
χρήση της κοινής αλεξανδρινής, πάρουμε υπ’ όψιν πως η Καππαδοκία 
είναι η «μήτρα» του οργανωμένου (σε εκκλησία) χριστιανισμού και η 
πατρίδα των δύο εκ των Τριών Ιεραρχών, που οργάνωσαν το σκόρπιο 
χριστιανισμό σε εκκλησία (σε ομάδες πιστών με διοικητική ιεραρχία 
και οργανωτική τάξη) τότε φαίνεται κάτι περισσότερο από βέβαιο πως 
οι τουρκόφωνοι Έλληνες Καππαδόκες δεν είναι ακριβώς Έλληνες αλλά
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χριστιανοί, που χρίστηκαν Έλληνες από τότε που ο ελληνισμός ταυ
τίστηκε αυθαίρετα με την ορθοδοξία: Πας Έλλην, ορθόδοξος και πας 
μουσουλμάνος, Τούρκος. Παρόλο που ορθόδοξοι δεν είναι μόνο οι 
Έλληνες, και μουσουλμάνοι είναι κυρίως οι Άραβες. Οι Τούρκοι απλώς 
υιοθέτησαν μια αραβική θρησκεία.

Έπαθαν μεγάλη νίλα οι Έλληνες της Μικράς Ασίας όταν τους 
τσουβάλιασαν και τους κουβάλησαν στην μαμά-Ελλάδα, που ούτε για 
παραμάνα δεν είναι άξια. Πρόσφυγες, λοιπόν, λέγονται αυτοί που 
προσφεύγουν (καταφεύγουν) κάπου για να ζητήσουν προστασία. Από 
τον Αύγουστο του 1922, που η επικείμενη τον Σεπτέμβριο καταστροφή 
του ελληνισμού της Μικράς Ασίας είναι πλέον ορατή, μέχρι τον 
Ιανουάριο του 1923 που υπογράφεται η υποχρεωτική ανταλλαγή των 
πληθυσμών, έχουν ήδη καταφύγει στην Ελλάδα περίπου 900.000 Έλλη
νες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, που όμως δεν περιλαμβάνουν όσους μετανάστευσαν 
στην Αμερική ή σε ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι τον Δεκέμβιο του 1924 που 
ολοκληρώνεται η μετακίνηση των πληθυσμών, έρχονται στην Ελλάδα 
από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη κυρίως, αλλά και από τη 
Βουλγαρία και από άλλα «επικίνδυνα» για τους Έλληνες μέρη,
1.220.000 Έλληνες και 45.000 Αρμένιοι. Από την Ελλάδα, φεύγουν 
518.146 μουσουλμάνοι για την Τουρκία και 92.000 Βούλγαροι για τη 
Βουλγαρία, γιατί η συνθήκη για την ανταλλαγή των πληθυσμών 
περιλαμβάνει και τους Βούλγαρους της Ελλάδας και τους Έλληνες 
της Βουλγαρίας, όσους είχαν απομείνει από μια προηγούμενη ανταλλα
γή πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Μέχρι τον Ιούνιο του 1923, η περίθαλψη των προσφύγων αντιμετω
πίζεται με έξοδα του ελληνικού κράτους, προσφορές ιδιωτών καθώς και 
από τον αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Όμως, το πρόβλημα είναι τόσο 
μεγάλο και τόσο οξύ, που η Κοινωνία των Εθνών (ο ΟΗΕ της εποχής) 
υποχρεώνεται να επέμβει. Κι έτσι, το 1924 δίνεται στην Ελλάδα δάνειο
12.300.000 λιρών Αγγλίας για την περίθαλψη των προσφύγων.

Θα ήταν τρελοί οι ξένοι αν άφηναν τη διαχείριση αυτού του μεγάλου 
δανείου στους παμφάγους Έλληνες, που ήδη είχαν ρημάξει τις υπέρ των 
προσφύγων ιδιωτικές προσφορές, αλλά κι αυτά που πλήρωνε για τους 
πρόσφυγες το ελληνικό δημόσιο. Κι έτσι δημιουργήθηκε υπό την 
εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών η Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων (ΕΑΠ).

Το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε στην ΕΑΠ 5.000.000 στρέμματα, 
που προέρχονταν από δημόσιες γαίες, από απαλλοτριώσεις και από τις 
ιδιοκτησίες των μουσουλμάνων που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Αλλά
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μέχρι να φτάσει στην ΕΑΠ η προορισμένη για τους πρόσφυγες γη 
καταπατούνταν δεόντως και με τρόπο τυπικότατα ελληνικό. Το προ- 
σφυγικό έκανε πλούσιους πολλούς ιθαγενείς της Ελλάδας.

Από το 1.220.000 του συνόλου των Ελλήνων προσφύγων, το 53% είχε 
αστική προέλευση και το 47% αγροτική. Η εγκατάστασή τους στην 
Ελλάδα σε αστικές ή αγροτικές περιοχές έγινε με βάση την προέλευσή 
τους. Απ’ το ίδιο σύνολο, κάπου οι μισοί και συγκεκριμένα 638.253 
εγκαθίστανται στη αραιοκατοικημένη και εθνολογικά μπερδεμένη Μα
κεδονία και της αλλάζουν αποφασιστικά την εθνολογική σύσταση. 
Μόνο τώρα μπορούμε να πούμε πως η ελληνική Μακεδονία γίνεται 
αναμφισβητήτως ελληνική. Κανείς δεν θα μπορούσε να πει τι θα 
γινόταν σήμερα στην ελληνική Μακεδονία, αν τότε δεν εγκαθίσταντο 
εκεί οι πρόσφυγες.

Εκτός απ’ τη Μακεδονία που απορροφά τους μισούς πρόσφυγες, μόνο 
107.607 εγκαθίστανται στη δυτική Θράκη, κι αυτό είναι μια πρώτης 
τάξεως γκάφα, 56.613 στα νησιά του Αιγαίου, 33.900 στην Κρήτη, 8.179 
στην Ήπειρο (κι άλλη γκάφα), και 377.297 στην Παλαιά Ελλάδα 
(Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία).

Η εγκατάσταση των προσφύγων στις αγροτικές περιοχές δεν παρου
σίασε σοβαρά προβλήματα. Όμως, όσοι εγκαταστάθηκαν στα αστικά 
κέντρα έπαθαν των παθών τους τον τάραχο. Θέατρα, κινηματογράφοι, 
αποθήκες, ταράτσες -  όλα πλημμυρίζουν με στοιβαγμένους πρόσφυ
γες. Η πρωτεύουσα, που το 1924 έχει πληθυσμό μισό εκατομμύριο 
κοντεύει να κλατάρει από την υπέρβαρη αθλιότητα.

Μέχρι το τέλος του 1929 η ΕΑΠ χτίζει 27.000 κατοικίες σε 125 
προσφυγικούς οικισμούς και το ελληνικό κράτος 25.000 κατοικίες 
εντός των υπαρχόντων οικισμών των ιθαγενών, αλλά το στεγαστικό 
πρόβλημα των προσφύγων παραμένει άλυτο. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, 
που η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 την έχει ρημάξει, η κατάσταση είναι 
τραγική. (Τα στοιχεία, από τον ΙΕ τόμο της Ιστορίας του Ελληνικού 
Έθνους, της Εκδοτικής Αθηνών).

Το προσφυγικό απασχολεί συνεχώς τη Βουλή, που το 1924 και 1925 
δεν προλαβαίνει να ψηφίζει τα σχετικά νομοσχέδια. Με τις κλοπές, τις 
καταχρήσεις, τις παραβιάσεις νόμων, τις αυθαιρεσίες απ’ τη μεριά των 
ιθαγενών (ντόπιων) Ελλήνων που, βέβαια, δε χάνουν την ευκαιρία να 
φάνε και να πλαντάξουν, στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό επικρατεί 
πλήρες ηθικόν και οικονομικόν χάος. Πολλά απ’ τα μεγάλα τζάκια 
φτιάχνονται αυτόν τον καιρό. Κι ακόμα καπνίζουν και δεν «τραβούν», 
τα σκασμένα.

Και το σημαντικότερο: Παντού οι ιθαγενείς αντιμετωπίζουν τους
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μετοίκους σαν εισβολείς, σαν εχθρούς, περίπου σαν Τούρκους. Ξυλο
δαρμοί, προπηλακισμοί, δολοφονίες εν ψυχρώ και εν θερμώ υποχρε
ώνουν τη Βουλή να συζητήσει την 10η Νοεμβρίου 1924 το θέμα «περί 
των συρράξεων μεταξύ προσφύγων και εντοπίων». Ένας βουλευτής 
αρχίζει το λόγο του με τα παρακάτω λόγια: «Θα αναφερθώ εις τας 
ατυχείς και θλιβερωτάτας σκηνάς, αίτινες έλαβον χώραν εις διαφόρους 
προσφυγικούς συνοικισμούς... ».

Το 1925 εμφανίζεται στη Βουλή μια «ανεξάρτητος προσφυγική ομάς 
βουλευτών» υπό τον περίφημο Λ. Ιασωνίδη, γύρω απ’ το πρόσωπο του 
οποίου η ιθαγενής κακοήθεια θα πλάσει καμιά δεκαριά βλακώδη 
ανέκδοτα: Θα σας φτιάξουμε γεφύρια. Μα, δεν έχουμε ποτάμια. Θα 
σας φτιάξουμε και ποτάμια. Θα σας χτίσουμε σχολεία. Μα, δεν έχουμε 
παιδία. Θα σας φτιάξουμε και παιδία. Είναι τότε που δημιουργούνται, σ’ 
αυτό το στιλ, τα γνωστά και πάντα κυκλοφορούντο «ποντιακά ανέκδο
τα», που δόλια συνεχίζουν να λοιδορούν και να υποτιμούν τους 
πρόσφυγες, χωρίς τους οποίους Ελλάδα σήμερα μάλλον δεν θα υπήρχε.

2. Οι Πόντιοι και το τέλος της ελληνικής διασποράς

Αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους 
Φράγκους, ο Αλέξιος Α', ο επιλεγόμενος Μέγας Κομνηνός, ιδρύει 
αυτόνομο κράτος στον Πόντο, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, που 
ζει 257 χρόνια και καταλύεται μετά την άλωση της Πόλης, το 1461, από 
τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Το κράτος της Τραπεζούντας, που για 
δυόμισι περίπου αιώνες πορεύεται παράλληλα με τη θνήσκουσα Βυ
ζαντινή Αυτοκρατορία, σφύζει από ζωή, έτσι που κόβει τις σχέσεις του 
με το διεφθαρμένο Βυζάντιο. Και γίνεται γιαυτό ο πόλος έλξης των 
καλών χριστιανών.

Είναι τότε ακριβώς, διά του ελληνόφωνου οικουμενικού χριστιανι
σμού, που εδραιώνεται περισσότερο η ελληνική, δηλαδή η ελληνιστική 
γλώσσα σ’ αυτή την περιοχή. Πάντως, κάποιοι Πόντιοι μπορεί να 
μιλούσαν την εποχή του Αλεξίου κάποια παραφθαρμένα αρχαία ελλη
νικά. Αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να το βεβαιώσει. Όπως και νάναι, 
τα ποντιακά δεν είναι τα γνησιότερα ελληνικά επειδή βρίσκονται πιο 
κοντά στα αρχαία ελληνικά, αλλά διότι βρίσκονται πιο μακριά από τα
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οικουμενικά αλεξανδρινά, από τα οποία προέκυψε η σημερινή νεο
ελληνική γλώσσα. Φαίνεται πως ο ελληνιστικός πολιτισμός δεν είχε 
μεγάλη επίδραση στον Πόντο. Ίσως γιαυτό η ποντιακή ελληνική 
διάλεκτος μοιάζει ατελέστερη από την νεοελληνική, αν και διατηρεί 
φωνολογικούς και λεξικούς τύπους της αρχαίας ελληνικής. Ωστόσο, 
ούτε την κομψότητα, ούτε την εκφραστική πληρότητα, ούτε τη συντα
κτική και γραμματική ευκαμψία της έχει.

Για εφτακόσια ολόκληρα χρόνια, από τα μέσα του 11ου αιώνα, που οι 
Σελτζούκοι Τούρκοι καταχτούν την περιοχή, μέχρι τις αρχές του 18ου 
αιώνα δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα για τους Έλληνες του Πόντου. 
Ούτε καν οι χρονικογράφοι του Αλεξίου, του βασιλιά του κράτους του 
Πόντου και των διαδόχων του δεν κάνουν λόγο για Έλληνες. Και μέχρι 
τις αρχές του 18ου αιώνα ούτε ένας Ευρωπαίος περιηγητής δεν προχω
ρεί παραπέρα από την περιοχή της Σμύρνης, για να έχουμε μια κάποια 
μαρτυρία για τους Έλληνες του Πόντου. Αλλά ούτε κάποιος Τούρκος 
χρονικογράφος σημειώνει έστω μια λέξη γΓ αυτούς. Παράξενη και 
δυσεξήγητη σιωπή. Κι ωστόσο μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών 
υπήρχαν πολλοί εκεί, που μιλούσαν ελληνικά. Όμως, η ελληνική 
γλώσσα δεν ήταν ούτε το μόνο ούτε το κύριο κριτήριο για την 
ανταλλαγή τους. Το κύριο κριτήριο ήταν η χριστιανική πίστη. Γιαυτό 
και ανταλλάχτηκαν και χριστιανοί που δε μιλούσαν ελληνικά, οι 
Καππαδόκες.

Επειδή, λοιπόν, η ανταλλαγή έγινε με βασικό κριτήριο την πίστη και 
όχι τη γλώσσα, εύκολα συμπεραίνουμε πως δεν ήταν όλοι Έλληνες την 
καταγωγή αυτοί που ανταλλάχτηκαν, αν και όλοι ήταν χριστιανοί. 
Αλλωστε, ούτε Τούρκοι ήταν όλοι οι μουσουλμάνοι που έφυγαν απ’ 
την Ελλάδα το 1924. Η περίπτωση των περίφημων Τουρκοκρητικών 
είναι μια αδιάψευστη μαρτυρία του γεγονότος πως η ανταλλαγή έγινε με 
ένα μόνο από τα κύρια εθνολογικά γνωρίσματα, αυτό του θρησκεύμα
τος. (Οι Τουρκοκρητικοί σε καμιά περίπτωση δεν ήταν Τούρκοι. Ήταν 
ένα κράμα εκμουσουλμανισθέντων Βενετσιάνων, Αράβων και Ελλή
νων).

Οι χριστιανοί δεν δεινοπάθησαν απ’ τους Τούρκους καταχτητές για 
μόνο το λόγο πως ήταν χριστιανοί. Ο μουσουλμανισμός είναι υπο
δειγματικά ανεξίθρησκος, κυρίως όσον αφορά τις δυο άλλες μονοθεϊ
στικές θρησκείες, τον ιουδαϊσμό και το χριστιανισμό. Οι χριστιανοί 
άρχισαν να δεινοπαθούν ως εξεγερμένοι ραγιάδες. Επειδή όμως οι 
ραγιάδες (οι υποταγμένοι στους Τούρκους) στην περιοχή των Βαλκα
νίων ήταν κυρίως χριστιανοί (στις αραβικές περιοχές, που επίσης ήταν 
υποταγμένες στους Τούρκους, μουσουλμάνοι δυνάστευαν μουσουλμά
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νους), ήταν φυσικό να συσπειρώνονται κατά των Τούρκων ως χριστια
νοί μάλλον, παρά ως Έλληνες, ή Σέρβοι, ή ό,τι άλλο. Αλλωστε, οι 
αγωνιστές του ’21 δεν αυτοχαρακτηρίζονταν μόνο Έλληνες, αλλά και 
Ρωμιοί (Ρωμαίοι), και προτιμούσαν αυτόν τον δεύτερο χαρακτηρισμό.

Έτσι έλεγαν και οι Βυζαντινοί τους κατοίκους των δυτικών επαρχιών, 
των κοντινότερων προς τη Ρώμη. Η λέξη Ρωμιός, συνεπώς, σε καμιά 
περίπτωση δεν είναι συνώνυμο της λέξης Έλληνας, αν και οι ομιλού- 
ντες την ελληνική Ρωμιοί είχαν ένα βασικό εθνολογικό γνώρισμα που 
θα τους επέτρεπε να αυτοπροσδιοριστούν ως Έλληνες. Πράγμα που, 
ωστόσο, το έκαναν μόνο οι λόγιοι. Ο λαός επέμενε να αυτοπροσδιορί- 
ζεται ως Ρωμιός, κι αυτό εν πολλοίς γίνεται και σήμερα.

Παρά την μουσουλμανική ανεξιθρησκία, το 1461, που ο Μωάμεθ ο 
Πορθητής καταλαμβάνει τον Πόντο, γίνεται άγρια σφαγή εκεί. Όχι με 
θανατικό κριτήριο τη θρησκεία, αλλά διότι όλοι οι από βαρβάρους 
φρεσκοκαταχτημένοι λαοί έχουν συνήθως την ίδια φρικτή μοίρα. Το 
ότι ο Μωάμεθ δεν έσφαξε τους Πόντιους με κριτήρια θρησκευτικά 
φαίνεται και από το γεγονός πως σεβάστηκε όλα, μα όλα τα θρησκευ
τικά κέντρα των χριστιανών, μεταξύ των οποίων και το πανάρχαιο 
μοναστήρι της περίφημης Παναγίας Σουμελά.

Οπως και νάναι, η μη αναφορά των Ελλήνων του Πόντου από τους 
Τούρκους χρονικογράφους για εφτακόσια ολόκληρα χρόνια σημαίνει 
μάλλον πως τους αντιμετώπιζαν σαν χριστιανούς παρά σαν Έλληνες. 
Και επειδή η επίσημη γλώσσα του χριστιανισμού ήταν, από την 
εμφάνισή του ακόμα, η ελληνική, εύκολα έγινε η σύγχυση ανάμεσα 
στους χαρακτηρισμούς Έλλην και χριστιανός, τόσο από τους χριστια
νούς, όσο και από τους μουσουλμάνους. Αλλά και από τους Ευρω
παίους.

Αυτό σημαίνει πως ο όρος ελληνοχριστιανισμός δεν είναι ένα 
αυθαίρετο σχήμα λόγου. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, με τη 
γλώσσα κυρίως, και ο ελληνόφωνος χριστιανισμός (ασχέτως άλλων 
εθνολογικών γνωρισμάτων) ταυτίστηκαν τόσο, που τώρα πλέον είναι 
αδύνατο να χωριστούν. Ωστόσο, καλό είναι να ξέρουμε πως, πας 
ελληνόφων ορθόδοξος δεν είναι κατ’ ανάγκην Έλλην. Αλλωστε, είναι 
αστείο να μιλάμε για ελληνική καταγωγή ύστερα απ’ αυτό το τρομερό 
μπέρδεμα που επέφερε ο ελληνόφωνος οικουμενικός (παγκόσμιος) 
χριστιανισμός, που υποχρέωσε τουλάχιστον τους λόγιους χριστιανούς 
να μιλούν ελληνικά, ήταν δεν ήταν Έλληνες.

Τα παραπάνω σημαίνουν επιπροσθέτως πως οι Πόντιοι Έλληνες πολύ 
μικρή σχέση έχουν με τους αρχαίους Έλληνες αποίκους του Πόντου. 
Απλά και καθαρά, οι Έλληνες Πόντιοι είναι μια πανσπερμία λαών που
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διέσωσαν την ελληνική γλώσσα διά του χριστιανισμού κυρίως. Αλλω
στε, από φυλετικής-φυσιογνωμικής απόψεως οι «καθαροί» Πόντιοι 
είναι ίδιοι κι απαράλλαχτοι με τους άλλους κατοίκους του Πόντου, 
και από τις δυο μεριές της θάλασσας. Είναι απολύτως αδύνατο να 
ξεχωρίσει κανείς φυσιογνωμικά έναν Έλληνα Πόντιο από έναν Γε
ωργιανό, για παράδειγμα. Φυσικά, ελληνικό αίμα, αν επιμένουμε να 
αιματολογούμε ηλιθίως, υπάρχει και στους Γεωργιανούς, και στους 
Αζέρους, και στους Αρμένιους και σ’ όλους τους κατοίκους του Πόντου. 
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, άλλωστε, πως οι αρχαίοι Έλληνες άποικοι 
δεν είχαν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να παντρεύονται ντόπιες 
(βάρβαρες).

Μια και η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε με βάση το θρήσκευμα, 
δεν απομένει παρά να θεωρούμε και μεις τους Πόντιους «γνήσιους» 
Έλληνες. Αλλά με την ίδια ακριβώς έννοια που «γνήσιοι» Έλληνες 
είναι κι όλοι οι άλλοι Έλληνες, τόσο της Μητρόπολης όσο και της 
διασποράς. Που μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν ο κορμός και η ψυχή του 
ελληνισμού, με μια πολιτιστική έννοια. Και είναι ακριβώς οι Έλληνες 
της διασποράς και όχι της Μητρόπολης που πρωτοχρησιμοποίησαν 
στα νεότερα χρόνια τον χαρακτηρισμό Έλλην αντί Ρωμιός. Πράγμα 
που σημαίνει πως είχαν μεγαλύτεροι συνείδηση της σχέσης τους με 
τους αρχαίους Έλληνες. Και βέβαια ο Ίων Δραγούμης είχε δίκιο όταν 
έλεγε πως αν εκλείψει ο ελληνισμός της διασποράς, θα εκλείψει νέτα 
σκέτα ο ελληνισμός. Πράγμα που γίνεται καταφάνερο στις μέρες μας, 
τώρα που δεν υπάρχουν πια παρά ψήγματα ελληνισμού της διασποράς.

Αμέσως μετά τα ορλωφικά (1770) ένα πλήθος Ελλήνων της Πελο- 
ποννήσου βρίσκουν άσυλο και καταφύγιο στα δυτικά παράλια της 
Μικράς Ασίας, όπου σχεδόν απόλυτος άρχων είναι ο Καραοσμάνο- 
γλου, ένας φιλέλληνας Τούρκος, που προστατεύει τους Έλληνες που 
διώκει στην Ελλάδα ο σουλτάνος. Είναι αυτήν ακριβώς την εποχή, λίγο 
μετά τα ορλωφικά, που στοιχίζουν τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων της 
Πελοποννήσου, που οι Έλληνες της Μυτιλήνης, του Πηλίου, της 
Δωδεκανήσου, της Κύπρου και των νησιών του Αιγαίου, αρχίζουν να 
συρρέουν μπουλουκηδόν στη Μικρά Ασία για να μπερδευτούν με τους 
από παλιότερα εγκαταστημένους εκεί Έλληνες, αλλά και με τους 
εκχριστιανισθέντες Τούρκους. Αλλωστε, μουσουλμάνοι και χριστια
νοί συζούν αρμονικότατα σ’ αυτή τη μακάρια περιοχή των παραλίων 
της Μικράς Ασίας μέχρι την καταστροφική μικρασιατική εκστρατεία, 
που δημιουργεί μίση και πάθη στα καλά καθούμενα.

Από τα ορλωφικά και μέχρι την εξαφάνιση του ελληνισμού ολόκλη
ρης της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες του Πόντου, των άγονων οροπεδίων
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της Καππαδοκίας και των δυτικών παραλίων (της κυρίως ειπείν Μικρός 
Ασίας) θα κινούνται ελεύθερα εντός της χερσονήσου. Χιλιάδες Καππα- 
δόκες και Πόντιοι θα εγκατασταθούν στην Κωνσταντινούπολη και στη 
Σμύρνη, ή όπου αλλού υπάρχουν Έλληνες. Αυτό σήμαινε πως αυτοί που 
απόμειναν στην Καππαδοκία και τον Πόντο από το 1770 και μετά είτε 
ήταν πλούσιοι, είτε δε νοιάζονταν να παν να συναντήσουν άλλους 
χριστιανούς. Περνούσαν καλά παρέα με τους φιλόξενους Τούρκους. 
Οι οποίοι, όπως ξέρουμε ήδη, ελάχιστη σχέση έχουν με τους «γνή
σιους» (τους Σελτζούκους και τους Οθωμανούς) Τούρκους σε μια 
περιοχή που οι γηγενείς πληθυσμοί πριν απ’ την έλευση των Τούρκων 
υπερτερούσαν συντριπτικά. Υπάρχουν, λοιπόν, τόσοι «γνήσιοι» Τούρ
κοι στην Τουρκία, όσοι και «γνήσιοι» Έλληνες στην Ελλάδα, το 
ξαναλέμε. Το τι λέει ο τούρκικος σοβινισμός, είναι μια άλλη ιστορία, 
ανάλογη μ’ αυτήν που λέει ο ελληνικός σοβινισμός.

Τις δυσκολότερες μέρες της ιστορίας τους, οι Πόντιοι τις περνούν το 
1914. Με το πρόσχημα της ασφάλειας των παραλίων από τους Ρώσους 
που προελαύνουν και καταλαμβάνουν στα γρήγορα την Τραπεζούντα, 
σφάζονται ή πεθαίνουν απ’ τις κακουχίες της εξορίας 200.000 Πόντιοι. 
Πολλοί, για να γλυτώσουν, ακολουθούν το 1917 τα ρωσικά στρατεύμα
τα που υποχωρούν στην απέναντι παραλία του Πόντου, ενώ μερικοί 
έρχονται στην Ελλάδα από τότε. Πολλοί από τους σημερινούς Ρωσο- 
πόντιους, δεν είναι παρά οι φυγάδες του 1917 απ’ τον τούρκικο Πόντο 
στον ρώσικο Πόντο. Αλλά όχι μόνο. Το πήδημα στην άλλη μεριά του 
Εύξεινου Πόντου δεν ήταν ποτέ στην ιστορία αυτής της κατάφορτης 
από ιστορία περιοχής πάρα πολύ δύσκολο. Τα σούρτα φέρτα των λαών 
απ’ τη μια παραλία στην άλλη δε σταμάτησαν ποτέ σε τούτη την 
κλειστή θάλασσα.

Το 1919 νέα δεινά αρχίζουν για όλους τους Έλληνες της Μικράς 
Ασίας. Στη διάσκεψη των Παρισίων αυτή τη χρονιά, ένα μεγάλο μέρος 
του βιλαετιού του Αϊδινίου (της Σμύρνης), επιδικάζεται στην Ελλάδα 
ως προτεκτοράτο, για λόγους συμμαχικής στρατηγικής, και ειδικότερα 
για να έχουν οι νικητές του Α' Παγκοσμίου Πομέμου, κυρίως οι Αγγλοι, 
ένα φιλικό (ελληνικό) προγεφύρωμα κοντά στα πετρέλαια της Μέσης 
Ανατολής. Τα μυαλά των Ελλήνων παίρνουν αέρα απ’ αυτή την, για 
δικούς τους και μόνο λόγους τελεσθείσα παραχώρηση των συμμάχων 
προς τους Έλληνες, και την 2α Μαίου 1919 αποβιβάζεται στη Σμύρνη 
μια ελληνική μεραρχία. Η περίφημη μικρασιατική εκστρατεία έχει 
αρχίσει. Διαρκεί τρία χρόνια και τέσσερις μήνες. Και λήγει άδοξα 
την 5η Σεπτεμβρίου 1922 με την τρομερή ήττα του ελληνικού στρατού 
και την καταστροφή της Σμύρνης.
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Το κωμικό σ’ αυτήν την τραγωδία είναι πως την πρωτοφανή σφαγή 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας δεν την προκαλούν οι αντιδραστικοί 
φίλοι του παραπαίοντος σουλτάνου, αλλά οι προοδευτικοί Νεότουρκοι 
του Μουσταφά Κεμάλ, του επιλεγόμενου Ατατούρκ. Ωστόσο, ο Θεσσα- 
λονικιός Κεμάλ δεν έχει τίποτα με τους Έλληνες. Τους πονηρούς 
συμμάχους των Ελλήνων διώκει διώκοντας τους Έλληνες. Που τους 
πήρε η μπόρα εντελώς κατά λάθος, και κάτω από την ιστορική συγκυ
ρία του θανάτου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δέχεται τη 
χαριστική βολή απ’ τον Ατατούρκ τότε ακριβώς.

Μέχρι να βάλουν το χεράκι τους οι καταραμένοι σύμμαχοι και να 
παρασύρουν τους Έλληνες σ’ αυτή τη συμφορά, τα προβλήματα μεταξύ 
μουσουλμάνων Τούρκων και χριστιανών Ελλήνων ήταν από ελάχιστα 
έως ανύπαρχτα. Οι Σμυρνιοί και οι Κωνσταντινουπολίτες έχουν να λεν 
ακόμα για τις άριστες σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων μέχρι το 1919. Κι 
αν πιστεύετε πως οι Τούρκοι είναι οι «προαιώνιοι εχθροί» των Ελλήνων 
διότι άλωσαν την Πόλη, υποδούλωσαν την Ελλάδα για 400 χρόνια και 
κατέστρεψαν τους Μικρασιάτες το 1922 είναι γιατί σας γέμισαν το 
κεφάλι αέρα οι δημαγωγοί και οι εθνοκάπηλοι. Όλα αυτά τα γεγονότα 
δε συνέβησαν από εχθρότητα προς τους Έλληνες ειδικά. Είναι ιστορικά 
γεγονότα ευρύτερης σημασίας.

Εντούτοις, οι τραμπούκοι της άλλης μεριάς ρήμαξαν τους Έλληνες 
της Κωνσταντινούπολης το 1955. Τους έκαναν τη ζωή μαρτύριο για να 
τους υποχρεώσουν να φύγουν από κει και να έρθουν στην Ελλάδα. Ποτέ 
δεν ξέχασαν οι Τούρκοι τη μικρασιατική εκστρατεία και το ρόλο των 
Ελλήνων ως δούρειου ίππου (εγώ θα έλεγα γαϊδάρου) των φρικτών 
συμμάχων. Κι έτσι σήμερα όλοι οι Έλληνες, ιθαγενείς και πρώην 
διεσπαρμένοι, ζούμε σε μια οικτρή χώρα, που μόνο ο γνωστός Θεός 
των Ελλήνων θα μπορούσε να την κάνει Ελλάδα.
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9. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

1. Μνημόσυνο για μια πεθαμένη αυτοκρατορία

Είναι αδύνατο να γίνει νοητή μια ιστορία της Ευρώπης στο σύνολό 
της και ειδικότερα των Βαλκανίων χωρίς το Βυζάντιο, που λειτουργεί 
σαν η αντίρροπη δύναμη σ ’ αυτό που θα ονομαστεί «ευρωπαϊκό 
πνεύμα». Αν το ευρωπαϊκό πνεύμα δεν είναι παρά η συνέπεια και η 
κατάληξη του ελληνικού ορθολογισμού, που πέρασε στην Ευρώπη 
μέσω της Ρώμης, το «βυζαντινό πνεύμα» δεν είναι τίποτα άλλο από τη 
διαφύλαξη του πρωταρχικού, του προελληνικού πυρήνα του κλασικού 
ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή του μυστικισμού των αρχαίων ανατολι
κών αυτοκρατοριών, κυρίως της αιγυπτιακής και της βαβυλωνιακής.

Ο χριστιανισμός ελάχιστη σχέση έχει με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. 
Όμως έχει σχέση, και μάλιστα μεγάλη, με το πανάρχαιο πνεύμα της 
Ανατολής. Απ’ το οποίο, όμως, κατάγεται και ο αρχαιοελληνικός 
πολιτισμός. Που, ωστόσο, απόχτησε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
με μια πλήρη αντιστροφή της άποψης της Ανατολής για την ανθρώπινη 
μοίρα και τον «προορισμό» του ανθρώπου. Η ολικά ανεξέλεγκτη στην 
ανατολική σκέψη μοίρα, με τους Έλληνες αρχίζει να γίνεται ελέγξιμη, 
χάρη στη μεγάλη ανακάλυψη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, τη 
σχέση του αίτιου με το αιτιατό. Αν το αίτιο των πάντων δεν είναι ο 
Θεός, άποψη που κυριαρχεί στην ανατολική σκέψη, τότε δε σου μένει 
παρά να εμπιστευτείς το ανθρώπινο μυαλό, πράγμα που σε κάνει να 
σέβεσαι την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Η πιο μεγάλη προσφορά της 
αρχαίας ελληνικής σκέψης στον ανθρώπινο πολιτισμό είναι τούτη η 
εμπέδωση της εμπιστοσύνης στον αυτάρκη άνθρωπο, που παίρνει τη 
μοίρα στα χέρια του.

Κατά τον Νίτσε, το ελληνικό πνεύμα έχει δύο σκέλη, το απολλώνιο 
και το διονυσιακό. Καθαρά ελληνική και συνεπώς απόλυτα πρωτότυπη 
είναι μόνο η απολλώνια πλευρά του ελληνικού πολιτισμού, αυτή που
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έχει να κάνει με τη σκέψη και τη λογική. Η άλλη πλευρά, η διονυσιακή, 
η χθόνια και η μεταφυσική, ήρθε στην Ελλάδα απ’ την Ανατολή και 
επέστρεψε σ' αυτήν διά του Βυζαντίου.

Η Ανατολή δεν παρήγαγε επιστήμη, γιατί δεν εμπιστεύτηκε άλλες 
δυνάμεις, πλην τις εκ του Θεού εκπορευόμενες. Η Ανατολή παραμένει 
πάντα μυστικιστική και ποιητική. Και ως εκ τούτου, άκρως γοητευτική. 
Όμως, κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις επιστήμη είναι αδύνατο να 
εμφανιστεί. Και ο δυτικός πολιτισμός είναι κατ’ αρχήν και κατά κύριο 
λόγο επιστημονικός. Κι όποιος μισεί την επιστήμη και την τεχνολογία, 
δεν έχει παρά να πετάξει το αυτοκίνητό του, την τηλεόρασή του, το 
τηλέφωνό του, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και χιλιάδες άλλα 
πράγματα, που δυσκολεύουν τη ζωή μόνο εκείνων που αρνούνται ή δεν 
μπορούν, λόγω νοητικής ανεπάρκειας, να καταλάβουν πως όλα αυτά 
έχουν εγγεγραμμένο μέσα τους ένα εκπληχτικό κατασκευαστικό σχέδιο 
που το δημιούργησε το ανθρώπινο μυαλό, ο Λόγος των αρχαίων 
Ελλήνων, απ’ τον οποία εκπηγάζει, με τον πιο φυσικό τρόπο, η δυτικο
ευρωπαϊκή επιστήμη, η ολικά άγνωστη στο Βυζάντιο.

Παρά ταύτα, το βυζαντινό πνεύμα διατηρεί την αξία του σαν ποιητικό 
αντίρροπο στην ξηρότητα της δυτικής επιστήμης, όπως παρατηρεί κι 
όπως αποδεικνύει ο Αντρέ Μαλρώ. Απ’ το σημείο αυτό όμως μέχρι την 
αδιάκοπη και άκριτη δοξολόγηση του εξ ορισμού αντιεπιστημονικού 
πνεύματος της Ανατολής, η απόσταση είναι τεράστια. Ο κόσμος 
στηρίζεται σταθερά στην επιστημονική Δύση και όχι στη μυστικιστι
κή Ανατολή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποφύγει την «πνευματική 
υγρασία» της Ανατολής, που κρατάει συνεχώς δροσερό το δυτικό 
επιστημονικό πνεύμα.

Χάρη στο χριστιανισμό, ένα τυπικό δημιούργημα της Ανατολής, η 
επιστημονική Δύση δεν αποξηράνθηκε. Η Ανατολή όμως πνίγηκε μέσα 
στην αδιάκοπη πνευματική υγρασία της, που διαρκώς καταστρέφει το 
Λόγο και συνεχώς παρεμποδίζει τη διερεύνηση των αιτιάκών σχέσεων: 
Κάθε τι έχει τη συγκεκριμένη αιτία του, και η αιτία των πάντων δεν 
είναι ο Θεός, όπως θέλει η Ανατολή, που δεν μπόρεσε να παραγάγει 
επιστήμη ακριβώς γιατί δεν κατανόησε ποτέ τη σχέση του αιτιατού 
προς το αίτιο.

Το Βυζάντιο «φύτρωσε» στις ανατολικές περιοχές της παλιάς Ρωμαϊ
κής Αυτοκρατορία που είχε κληρονομήσει τον αιτιοκρατικό πολιτισμό 
των Ελλήνων, που πέρασε στη Δύση απ’ τη Ρώμη κι όχι απ’ την 
Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς. Διότι το 
Βυζάντιο είναι Ανατολή από κάθε άποψη. Γεωγραφική, εθνολογική, 
πολιτιστική, μεταφυσική.
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Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ποτέ στην μακραίωνη ιστορία της δεν 
ονόμασε τον εαυτό της έτσι. Οι όροι Βυζάντιο, βυζαντινός πολιτισμός, 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ούτε μια φορά δεν αναφέρονται στις βυζαντι
νές πηγές. Για τους Βυζαντινούς δεν υπάρχει Βυζάντιο, υπάρχει μόνο 
Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, που καμιά φορά το λεν και Μεταγενέστε
ρο Ρωμαϊκό Κράτος. Οι κάτοικοι αυτής της τεράστιας πολυεθνικής 
αυτοκρατορίας δεν ονομάζουν τους εαυτούς τους Βυζαντινούς ούτε, 
βέβαια, Έλληνες. Ονομάζουν τους εαυτούς τους Ρωμαίους -  Ρωμιούς, 
όπως λέμε εμείς. Η βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ θα ήθελε 
εμείς οι Νεοέλληνες να χρησιμοποιούμε πιο συχνά τον χαρακτηρισμό 
Ρωμιοί (Ρωμαίοι) αντί του Έλληνες. Γιατί, είναι πολύ αμφίβολο αν 
έχουμε έστω και μακρινή σχέση με το μεγάλο λαό των αρχαίων 
Ελλήνων. Όμως, όπως θα δούμε, είναι βέβαιο πως είμαστε Ρωμιοί. 
Δηλαδή, τα εθνολογικά, γλωσσικά και φυλετικά κατάλοιπα της πολυ
εθνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που έκανε επίσημη γλώσσα του 
κράτους την ελληνική περίπου απ’ τα μέσα της ζωής της, για χατίρι του 
χριστιανισμού και όχι του ελληνισμού. Η λατινική γλώσσα που 
χρησιμοποιούσε μέχρι τότε το Βυζάντιο ήταν καταλληλότερη από 
την ελληνική για τις διοικητικές και γραφειοκρατικές του ανάγκες.

Ό,τι πέρασε σαν ελληνικός πολιτισμός στο Βυζάντιο, πέρασε μέσα απ’ 
την ελληνική γλώσσα και όχι μέσα απ’ το χριστιανισμό, που δεν είναι 
ελληνική θρησκεία αλλά εβραϊκή κατά την καταγωγή και διεθνιστική 
κατά το δόγμα. Κι ό,τι απ’ τον ελληνικό πολιτισμό επέστρεψε στην 
γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ελλάδα, επέστρεψε με τη γλώσσα και 
όχι με τη θρησκεία. Κι αν η πιο σπουδαία γλώσσα που εμφανίστηκε 
ποτέ στη γη, η ελληνική, δεν εξαφανίστηκε μαζί με το Βυζάντιο, αυτό 
οφείλεται στο γεγονός πως οι γλώσσες επιβιώνουν στη γεωγραφική 
περιοχή που πρωτοεμφανίζονται. Μιλούμε ελληνικά όχι γιατί είμαστε 
«γνήσιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων» (είμαστε Ρωμιοί), αλλά διότι 
κατοικούμε στη γεωγραφική περιοχή που κατοικούσε η κύρια μάζα 
εκείνου του πολύ μεγάλου και πολύ σπουδαίου λαού. Είμαστε όντως 
κληρονόμοι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά με την ίδια έννοια που θα ήταν 
κληρονόμοι τους οποιοιδήποτε κατοικούσαν σε τούτη τη χώρα, που 
πάνω της άνθισε ο μεγαλειώδης ελληνικός πολιτισμός. Είμαστε κληρο
νόμοι των αρχαίων Ελλήνων διότι έτυχε να κατοικούμε στην περιοχή 
όπου κατοικούσαν και κείνοι και σε μας έπεσε ο κλήρος της διαφύλαξης 
μιας παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μιλούμε σήμερα ελληνικά διότι η διεθνής τότε ελληνική γλώσσα 
ήταν η επίσημη γλώσσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας απ’ τα μέσα 
της ζωής της και μετά. Και έγινε επίσημη γλώσσα της Βυζαντινής
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Αυτοκρατορίας η ελληνική, διότι ήταν ήδη επίσημη γλώσσα του 
χριστιανισμού, που είχε ανάγκη από μια διεθνή γλώσσα για να κάνει 
σ ’ αυτήν το διεθνιστικό του κήρυγμα. Καλύτερη επιλογή για τις 
πνευματικές του ανάγκες δε θα μπορούσε να κάνει ο χριστιανισμός, 
και κατ’ ακολουθίαν το Βυζάντιο. Η ελληνική γλώσσα, ακόμα και στην 
παραφθαρμένη παραλλαγή της Νεολληνικής, που την διαμόρφωσαν 
αρχικά οι Αλεξανδρινοί (που δεν πρέπει να συγχέονται φυλετικά με 
τους Έλληνες) για να την πάρουν απ’ αυτούς οι χριστιανοί της Ανατο
λής και διά των χριστιανών οι Βυζαντινοί, είναι η τελειότερη και 
εκφραστικότερη που εμφανίστηκε ποτέ στον κόσμο.

Τα ποντιακά και κυρίως τα χωριάτικα κυπριακά έχουν μεγαλύτερη 
συγγένεια με την αρχαία ελληνική απ’ ό,τι η νεοελληνική, που ως 
παραλλαγή της αρχαίας δεν τη διαμόρφωσαν οι απόγονοι των Ελλή
νων, αλλά οι Αλεξανδρινοί γραμματοδιδάσκαλοι, το ξαναλέμε, που 
απλοποίησαν απελπιστικά την αρχαία ελληνική, ώστε να τη μιλούν 
και οι ολικά άσχετοι με τους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό 
βάρβαροι. Μεταξύ των οποίων και οι σημερινοί κάτοικοι του τόπου που 
ονομάζεται Ελλάς, του μόνου τόπου όπου μιλιέται τώρα πια μια 
επιγονική της αρχαίας ελληνικής γλώσσα, για λόγους που έχουν 
σχέση με έναν βασικό κανόνα της εξέλιξης των γλωσσών, που ήδη 
αναφέραμε: Μια γλώσσα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσει 
στην γεωγραφική περιοχή όπου πρωτοεμφανίστηκε, διότι η γλώσσα 
είναι κατ’ αρχήν κοινωνικό γεγονός. Πράγμα που σημαίνει πως κλη
ρονομείται από γενιά σε γενιά, και τούτο άσχετα με την εκάστοτε 
φυλετική σύνθεση του λαού που κατοικεί σε μια περιοχή, της οποίας 
τη γλώσσα θα μιλήσει κατ’ ανάγκην, όπως για παράδειγμα ο Ελληνο- 
αμερικανός μετανάστης που κατ’ ανάγκην θα μιλήσει αγγλικά, και από 
την τρίτη γενιά και μετά θα ξεχάσει την μητρική του γλώσσα, ενσω- 
ματούμενος πλήρως στον επιτόπιο πολιτισμό.

Είμαστε, το ξαναλέω, κληρονόμοι του ελληνικού πολιτισμού διότι 
κατοικούμε στον τόπο που κατοικούσαν και κείνοι. Αλλά και διότι 
μιλούμε νεοελληνικά -  και όχι ελληνικά, δηλαδή αρχαιοελληνικά. Τα 
αρχαία ελληνικά κείμενα τα διαβάζουμε σε μετάφραση, σαν από μια 
ξένη γλώσσα, που μάλιστα την περιφρονούμε. Προτιμούμε τη σύγχρο
νη διεθνή γλώσσα, την αγγλική, που παίζει το ρόλο που κάποτε έπαιζε 
η ελληνική. (Δυστυχώς, η ελληνική έχασε για λίγους ψήφους τότε που 
οι Αμερικανοί συζητούσαν για το ποια πρέπει να είναι η γλώσσα του 
πολυεθνικού τους κράτους, των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι μια 
άτυπη αυτοκρατορία).

Οι όροι Βυζάντιο, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, βυζαντινός πολιτισμός
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και τα άλλα παράγωγα, πρωτοεμφανίστηκαν παρεμπιπτόντως το 1562 σ’ 
ένα σύγγραμμα του Γ. Βολφ. Ο όρος Βυζάντιο αρέσει πολύ και ο 
Γάλλος ιστορικός Φιλίπ Λαμπ τον καθιερώνει το 1648, για να τον 
επιβάλει οριστικά και τελεσίδικα στους ιστορικούς το 1680 ο Γάλλος 
Ντυ Κανζ, γνωστός σε μας και σαν Δουκάγγιος, που θεωρείται ο πρώτος 
σημαντικός βυζαντινολόγος. Μέχρι τον Δουκάγγιο, οι επιστήμονες 
μελετούσαν τη βυζαντινή ιστορία σαν παράρτημα της ρωμαϊκής. Και 
δεν είχαν άδικο. Διότι οι ίδιοι οι Βυζαντινοί ποτέ δεν αντιμετώπισαν 
τους εαυτούς τους σαν κάτι το ξεχωριστό απ’ τους Ρωμαίους. Και κανείς 
βυζαντινός αυτοκράτορας πριν απ’ τον Ιουστινιανό, που εγκαταλείπει 
οριστικά το σχέδιο ύστερα από μερικές αποτυχημένες απόπειρες 
εφαρμογής του, δεν παραιτήθηκε απ’ την επιθυμία της ανασύστασης 
της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα μέγιστα όρια της οποίας 
εκτείνονταν απ’ την έρημο της Σαχάρας στο νότο, μέχρι τη Βόρεια 
Θάλασσα, το Ρήνο και τον Δούναβη στο βορρά, και από την Αρμενία 
στην Ανατολή, μέχρι τις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού στη Δύση.

Ακριβώς τις ίδιες περιοχές διεκδικούσαν πάντα για τους εαυτούς τους 
και οι βυζαντινοί Αυτοκράτορές, και τούτο άσχετα απ’ το γεγονός πώς 
ποτέ δεν κατάφεραν να μεγαλώσουν τόσο πολύ την Αυτοκρατορία τους. 
Η οποία συρρικνωνόταν ολοένα και περισσότερο με το πέρασμα των 
αιώνων, για να νοείται, στα τελευταία, ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
μόνο η Κωνσταντινούπολη. Που κι αυτή πήρε το όνομά της πολύ μετά 
το θάνατο της Αυτοκρατορίας. Οι Βυζαντινοί ονόμαζαν την Κωνστα
ντινούπολη Νέα Ρώμη, και συχνά της έδιναν τον επιθετικό προσδιο
ρισμό Βασιλεύουσα (Πόλη), κυρίαρχη πόλη, πρωτεύουσα (πόλη), όπως 
θα λέγαμε εμείς. Κάποτε κόψαμε το Βασιλεύουσα, και σήμερα η Πόλη 
απόμεινε σκέτη, χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Πάντως, Βυζάντιο, απ’ 
όπου προήλθαν τα παράγωγα, ονόμαζαν αυτή την φυσικά οχυρωμένη 
περιοχή του Βοσπόρου και της Προποντίδας, μόνο οι αρχαίοι Έλληνες. 
Η πόλη Βυζάντιο, που θα δώσει το όνομά της σε μια ένδοξη αυτοκρα
τορία ήταν ελληνική αποικία που ίδρυσαν εκεί άποικοι απ’ τα Μέγαρα, 
το 685 π.Χ.

Το γεγονός πως οι ιστορικοί αναγκάστηκαν να εφεύρουν ένα και
νούργιο όνομα για να ξαναβαφτίσουν το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, 
είναι ενδεικτικό της μεγάλης αμηχανίας τους. Ήξεραν, βέβαια, πως το 
Βυζάντιο είναι η φυσιολογική συνέχεια της Ρώμης. Όμως, ήξεραν 
επίσης πως με τους αιώνες δημιουργήθηκε εκεί μια εντελώς καινούργια 
κατάσταση και ένας ριζικά διαφορετικός απ’ τον ρωμαϊκό πολιτισμός. 
Όλα τώρα στηρίζονται στο χριστιανισμό και ο Πατριάρχης είναι το 
δεξί χέρι του Αυτοκράτορα σε μια διαρχική εξουσία, όπου ούτε ο
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Αυτοκράτορας προσπαθεί να επιβληθεί απόλυτα πάνω στη θρησκευτική 
εξουσία, ούτε ο Πατριάρχης προσπαθεί να μιμηθεί τον Πάπα, και να τα 
θέλει όλα δικά του. Πατριάρχης και Αυτοκράτορας παν χέρι χέρι, κι 
αυτό είναι το καινούργιο που φέρνει στην ιστορία των διοικητικών και 
εξουσιαστικών συστημάτων η βυζαντινή διαρχία.

Όσο για την αρχή της βυζαντινής ιστορίας, μη την ψάχνετε. Αλλω
στε, ούτε οι βυζαντινολόγοι την ξέρουν. Αλλοι την τοποθετούν το 284 
μ.Χ., με την αλλαγή του διοικητικού συστήματος της Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας από τον Διοκλητιανό, άλλοι το 324 μ.Χ. με τον διορισμό 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως υποαυτοκράτορα, ας το πούμε έτσι, της 
ανατολικής μεριάς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την υιοθέτηση 
του χριστιανισμού, άλλοι το 395 μ.Χ., με τον Μεγάλο Θεοδόσιο και τον 
οριστικό αποχωρισμό της Ανατολής απ’ τη Δύση, άλλοι με την 
ανάρρηση στο θρόνο του Ηράκλειου το 610 μ.Χ. και άλλοι, τέλος, με 
την εγκατάσταση στην εξουσία της δυναστείας των Ισαύρων το 717 μ.Χ.

2. Κωνσταντίνος ο Μέγας

Προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα την ιδιαιτερότητα των βαλ
κανικών λαών, πρέπει να ρίξουμε μια βιαστική ματιά στο χριστιανισμό, 
μέχρι την εμφάνιση των Τριών Ιεραρχών, που έβαλαν τάξη στα 
χριστιανικά πράγματα και οργάνωσαν τη χριστιανική εκκλησία κατά 
το δόγμα που σήμερα ονομάζεται ορθοδοξία, και που είναι προγενέστε
ρο του άλλου δόγματος, που σήμερα ονομάζεται καθολικισμός.

Οι ιστορικοί χωρίζουν τη βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους: Την 
πρωτοβυζαντινή, που κρατάει 241 χρόνια (324-565), τη μεσοβυζαντινή, 
που κρατάει 516 χρόνια (565-1081) και την υστεροβυζαντινή, που 
κρατάει 372 χρόνια (1081-1453). Η πρωτοβυζαντινή περίοδος δεν είναι 
ακριβώς βυζαντινή, είναι μια περίοδος μεταβατική απ’ τη Ρωμαϊκή προς 
τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τούτη η συγχυσμένη περίοδος του τοκε
τού, κατά την οποία μια αυτοκρατορία πεθαίνει και μια καινούργια 
γεννιέται απ’ το πτώμα της, κρατάει 241 δύσκολα χρόνια. Η ιστορία, 
που μετράει την ηλικία της με αιώνες δε βιάζεται. Βιαζόμαστε μόνο 
εμείς οι θνητοί, που μετράμε την ηλικία μας με χρόνια.

Το έτος 324 που εγκαινιάζει την πρωτοβυζαντινή περίοδο, δεν έχει
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καμιά σχέση με τη βυζαντινή ιστορία, παρόλο που αυτή τη χρονιά 
μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Κων
σταντινούπολη ο Κωνσταντίνος. Η σημαδιακή αυτή χρονιά αφορά 
μάλλον τη ρωμαϊκή ιστορία. Γιατί ο τοκετός της Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας συντελείται στη Ρώμη το έτος 324, τότε που ο διεκδικητής του 
τίτλου του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος, νικάει εκεί και τον 
τελευταίο από τους πέντε συνδιεκδικητές του θρόνου και επαναφέρει τη 
μονοκρατορία, που πήγε να καταργήσει ο Διοκλητιανός με την τετραρ- 
χία, γινόμενος έτσι απόλυτος κυρίαρχος και στο δυτικό και στο 
ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας.

Η τετραρχία που είχε επιβάλει ο μεγάλος μεταρρυθμιστής Διοκλη- 
τιανός προκάλεσε τρομαχτική αναταραχή. Κάθε τόσο δεκάδες φιλόδο
ξοι Ρωμαίοι διεκδικούν ένα απ’ τα τα τέσσερα πόστα: Τα δύο του 
Αυγούστου και τα δύο του Καίσαρα. Ο Διοκλητιανός, για να λύσει το 
πρόβλημα της διοίκησης μιας κολοσσιαίας αυτοκρατορίας που ξεχει
λώνει από παντού, αποφασίζει να υπάρχουν δύο Αύγουστοι, δηλαδή δύο 
πρώτοι τη τάξει, ας πούμε συναυτοκράτορες, ένας για το δυτικό και ένας 
για το ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας και δύο Καίσαρες, βοηθοί 
αυτοκράτορες ή υποαυτοκράτορες, ας τους πούμε έτσι.

Για να καταλάβουμε καλύτερα το ρόλο που θα παίξει στη δημιουργία 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο Κωνσταντίνος, που αργότερα θα 
ονομαστεί δικαιότατα Μέγας, διότι είναι πράγματι μια απ’ τις μεγαλύ
τερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας, πρέπει να πούμε τι σημαίνει 
Αύγουστος και τι Καίσαρ για τους Ρωμαίους.

Και τα δυο ονόματα είναι τίτλοι. Που ωστόσο δε σημαίνουν καθόλου 
αυτοκράτωρ, δηλαδή απόλυτος μονάρχης, ειδικότερα απόλυτος μονάρ
χης μιας γεωγραφικά μεγάλης, πολυεθνικής περιοχής που λέγεται 
αυτοκρατορία. (Ο μονάρχης μιας σχετικά μικρότερης περιοχής λέγεται 
Βασιλιάς. Κατά κάποιον τρόπο, ο αυτοκράτωρ είναι ένας υπερβασιλιάς, 
που βασιλεύει σ’ ένα εθνολογικά ετερόκλητο, μέγα πλήθος ανθρώπων). 
Ο λέξη Imperator στη λατινική γλώσσα σημαίνει στρατηγός. Αλλά ο 
Ιμπεράτορ δεν είναι όποιος κι όποιος στρατηγός. Είναι μόνο αυτός που 
έχει πετύχει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Μ’ άλλα λόγια, η λέξη 
Imperator ήταν αρχικά τιμητικός τίτλος και όχι δηλωτικό στρατιωτι
κού αξιώματος.

Το νεολογισμό Imperator τον παρήγαγαν η Ρωμαίοι απ’ τη λατινική 
λέξη imperium που αρχικά εσήμαινε επίταγμα, προσταγή, και στη 
συνέχεια εξουσία, ηγεμονία. Οι Έλληνες λόγιοι, το imperium το 
μετέφρασαν εξυπνότατα σε αυτοκρατορία και τον Imperator τον είπαν 
αυτοκράτορα.
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Όλοι οι επιφανείς Ρωμαίοι στρατηγοί δικαιούνταν τον τίτλο Impera- 
tor. Αλλά αυτός που τον δικαιούνταν πιο πολύ απ’ όλους ήταν ο 
ιδιοφυής στρατηγός, πολιτικός και ρήτορας Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, ο 
άνθρωπος που κατέλυσε τη δημοκρατία στη Ρώμη και επέβαλε τη 
δικτατορία, για να πέσει τελικά δολοφονημένος, για το λόγο αυτό, 
από το μαχαίρι του Βρούτου, του θετού γιου του. («Και συ τέκνον 
Βρούτε;», ήταν τα τελευταία του λόγια, που τα επαναλαμβάνουν ηλίθια 
οι πάντες με την κάθε προδοτική ευκαιρία, από τότε που ο Σαίξπηρ τα 
έκανε διάσημα στην τραγωδία του «Ιούλιος Καίσαρ»),

Η λέξη Καίσαρ δεν είναι ούτε καν τιμητικός τίτλος. Είναι απλώς η 
επωνυμία ενός κλάδου της ιουλίας γενιάς, αυτής που κατά τη ρωμαϊκή 
μυθολογία καταγόταν απ’ τον Αινεία, που ήρθε απ’ την Τροία για να 
ιδρύσει το ρωμαϊκό κράτος. Συνεπώς, Γάιος (πρόκειται για μικρό 
όνομα) Ιούλιος Καίσαρ σημαίνει, Γάιος, ο εκ της υπογενεάς των 
Καισάρων και της γενεάς των Ιουλίων καταγόμενος.

Με την κυριαρχία του εν λόγω Γάιου, το Καίσαρ γίνεται τώρα τίτλος, 
που δηλώνει τον αυτοκράτορα, τον δικτάτορα καλύτερα. Αλλά ο κυρίως 
Καίσαρ παραμένει πάντα στην ιστορία ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ. Κι 
όταν λέμε σήμερα Καίσαρ εννοούμε κατ’ αρχήν αυτόν τον συγκεκρι
μένο Καίσαρα, ας πούμε τον κατ’ εξοχήν Καίσαρα. Γ ιατί, απ’ αυτόν και 
μετά όλοι οι αυτοκράτορές θα λέγονται Καίσαρες, ασχέτως καταγωγής.

Το όνομα του Καίσαρα διασώθηκε και σ’ αυτό που σήμερα ονομά
ζουμε καισαρική τομή. Κατά την παράδοση, είτε ο ίδιος ο Γάιος 
Ιούλιος Καίσαρ είτε, το μυθολογικά πιθανότερο, κάποιος σημαίνων 
πρόγονός του, γεννήθηκε από μητέρα που μόλις είχε πεθάνει, κόβοντας 
την κοιλιά της. (Σήμερα δεν περιμένουν να πεθάνει η μη-τέρα για να της 
πάρουν το μωρό με τομή).

Διάδοχος του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα είναι ο ανεψιός του Οκταβια- 
νός. Ήταν κι αυτός ένας λαμπρός αυτοκράτωρ, και επιπλέον διανοού
μενος, όπως και ο θείος του. Για να τιμήσουν τον Οκταβιανό, οι 
σύγχρονοί του, του δίνουν τον χαρακτηρισμό Augustus (Αύγουστος), 
που στα λατινικά σημαίνει σεβαστός. Ένας καινούργιος αυτοκρατορι- 
κός τίτλος προκύπτει μαζί με το όνομα του μήνα Αύγουστου (του 
Σεβαστού, για να το πούμε ελληνικά). Ο προηγούμενος του Αύγουστου 
μήνας, ο Ιούλιος, χρωστάει το όνομά του στον μεγάλο προκάτοχο του 
Αύγουστου Οκταβιανού, τον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα, και αν προτιμάτε, 
στην ιουλία γενεά, τη σπουδαιότερη ρωμαϊκή γενιά. Έδωσαν το όνομα 
αυτό στον μήνα Ιούλιο για να τιμήσουν τον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα για τη 
μεταρρύθμιση του ημερολογίου, που ονομάστηκε προς τιμή του Ιουλια- 
νό. Και που ισχύει ακόμα για τους παλαιοημερολογίτες, όπως ονομά
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ζουμε αλλιώς τους εξ ορθοδόξων χοντροκέφαλους, που προτιμούν το 
εσφαλμένο ημερολόγιο που έφτιαξε το 46 π.Χ. ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ 
με τη βοήθεια του Αλεξανδρινού αστρονόμου Σωσιγένη, απ’ αυτό που 
επέβαλε το 1582 ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ'. Έγιναν θηρία κάποιοι χριστια
νοί το 1923, που καθιερώθηκε και στην Ελλάδα με καθυστέρηση αιώνων, 
ως συνήθως, το γρηγοριανό ημερολόγιο, μόνο και μόνο γιατί το επέβαλε 
ένας πάπας! Προτιμούν το πανάρχαιο ιουλιανό, τα ξεφτέρια, κι ας το 
’φτιάξε ένας δωδεκαθεϊστής Ρωμαίος αυτοκράτορας. Αντε να δεις προ
κοπή σ’ αυτόν τον τόπο με τέτοια βλακεία, ριζωμένη στην ελληνοχρι
στιανική παράδοση. (Στο Αγιον Όρος δεν ακολουθούν μόνο το ιουλιανό 
ημερολόγιο, αλλά και το εντελώς άσχετο με το δικό μας βυζαντινό 
ρολόι, που μετράει τις ώρες με βάση την ανατολή του ηλίου. Και το να 
σταματήσει στο 1453 ο χρόνος στο Αγιον Όρος δεν είναι και τόσο 
σημαντικό από εθνικής απόψεως. Όχι, όμως, διάολε, να σταματήσει κατ’ 
ουσίαν και στην υπόλοιπη βυζαντινότροπη Ελλάδα! Κύριοι, αν δεν 
κουρδίσετε σωστά το ρολόι της ελληνικής ιστορίας, ξεχάστε την 
Ελλάδα).

Μέχρι τον Αυτοκράτορα Αδριανό (117-138) οι αυτοκράτορες λέγο
νται Καίσαρες. Όμως, ο Τραϊανός ονόμασε Καίσαρα τον διάδοχο του 
αυτοκράτορα, ή τους μετά τον αυτοκράτορα σημαίνοντες ηγέτες, και 
τον αυτοκράτορα τον είπε Αύγουστο (Σεβαστό). Στο εξής, οι αυτοκρά
τορες θα λέγονται Αύγουστοι και ο παλιός χαρακτηρισμός Καίσαρ θα 
πέσει στην αφάνεια. Μέχρι να τον ξαναθυμηθεί ο Καρλομάγνος 
(Κάρολος ο Μέγας) που αυτοχαρακτηρίστηκε Καίσαρ. Αλλά και ο 
Ρώσος αυτοκράτορας πολύ αργότερα, που κι αυτός αυτοχαρακτηρίστη
κε Καίσαρ. (Αυτό σημαίνει στα ρωσικά η λέξη Τσάρος). Μέχρι και οι 
Τούρκοι Σουλτάνοι απ’ το 1453 και μετά αυτοχαρακτηρίζονται Καίσα
ρες. Το ξεφτέλισαν το πράγμα οι μεταγενέστεροι αυτοκράτορες, που 
όλοι θέλουν να μοιάσουν τον ιδιοφυή Γάιο Ιούλιο Καίσαρα.

Ο Διοκλητιανός (285-305), ο αυτοκράτωρ που έκανε το τολμηρότερο 
λίφτινγκ στη γερασμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επαναφέρει σε ισχύ 
τον τίτλο του Καίσαρα στο τετραρχικό του διοικητικό σύστημα. Καί
σαρες λέγονται τώρα οι δύο (ανατολικός και δυτικός) υποαυτοκράτορες, 
ή βοηθοί αυτοκράτορες, αν προτιμάτε, ενώ Αύγουστοι συνεχίζουν να 
λέγονται οι δυο συναυτοκράτορες της δυτικής και της ανατολικής 
μεριάς της ενιαίας ακόμα Αυτοκρατορίας. (Σημειώστε πως οι χρονιές 
αμέσως μετά το όνομα ενός βασιλιά ή αυτοκράτορα δείχνουν τα χρόνια 
της βασιλείας του και όχι τα χρόνια της ζωής του. Η υπόλοιπη ζωή των 
αρχόντων δεν ενδιαφέρει κανέναν -  κι αυτή είναι η τιμωρία τους απ’ 
την ιστορία για όσα δεινά προκάλεσαν στους ανώνυμους υποταχτικούς).
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Όταν ο Κωνσταντίνος, που γεννήθηκε στη Ναϊσσό της Σερβίας, 
διαδέχεται το 306 τον πατέρα του Κωνσταντίνο τον Χλωρό στο πόστο 
του Αυγούστου (Αυτοκράτορα) του δυτικού τμήματος της Αυτοκρατο
ρίας, Αύγουστος στο ανατολικό τμήμα είναι ο Γαλέριος. Όμως, και οι 
δυο διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία επί ολοκλήρου της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας: Ποιος απ’ τους δυο συναυτοκράτορες είναι λίγο πε
ρισσότερο αυτοκράτορας; Ιδού η απορία.

Ο μεταρρυθμιστής Διοκλητιανός αποδείχτηκε πολύ αφελής, ελπίζο
ντας πως οι τέσσερις ύπατοι άρχοντες (δύο Αύγουστοι, δηλαδή συναυ
τοκράτορες και δύο Καίσαρες, δηλαδή συνυποαυτοκράτορες) που προ- 
έβλεπε τα τετραρχικό του σύστημα δεν θα σφαχτούν μεταξύ τους.

Την εποχή του Κωνσταντίνου που θα ονομαστεί Μεγάλος, γίνεται 
χαμός. Κι αυτός, θ’ αρχίσει να ξεπαστρεύει έναν έναν τους αντιπάλους 
συναυτοκτάτορες και υποσυναυτοκράτορες. Πάντως, δεν είναι αυτός ο 
λόγος που η χριστιανική εκκλησία τον ανακήρυξε ισαπόστολο και 
Αγιο, χωρίς να έχει καμιά σχέση με την αγιότητα, τούτος ο τρομερός 
άνθρωπος. Απλώς, τούτος ο φανατικός της μονοκρατορίας (διάβαζε 
δικτατορίας), που κατάργησε το τετραρχικό διοικητικό σύστημα του 
Διοκλητιανού για να γίνει ο μόνος Αυτοκράτωρ σ’ Ανατολή και Δύση, 
είχε τη φαεινή ιδέα να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας στην πόλη που θα πάρει το όνομά του, για λόγους 
καθαρά στρατιωτικούς και πολιτικούς. Η παλιά αποικία των Μεγαρέων, 
το Βυζάντιο, ήταν ένας τέλεια φυσικά οχυρωμένος τόπος κι αυτό δεν το 
κατάλαβε ο Διοκλητιανός, που είχε κάνει συμπρωτεύουσα τη Νικομή
δεια εκεί κοντά, που ήταν ήδη μεγάλη πόλη, κι όχι το Βυζάντιο, που 
τότε ήταν ένα ψωροχώρι του κέρατά, που λέμε.

Όμως, αυτό δεν ήταν το μόνο που δεν κατάλαβε ο πολύ μεγάλος κατά 
τα άλλα μεταρρυθμιστής Διοκλητιανός, που έκανε ό,τι μπορούσε για να 
σώσει την Αυτοκρατορία απ’ τους βαρβάρους που καλπάζουν και την 
έχουν ζώσει από παντού. Αλλωστε, ο κίνδυνος της άλωσης της Αυ
τοκρατορίας ήταν που τον υποχρέωσε να αναθεωρήσει το παλιό 
μονοκρατορικό διοικητικό σύστημα και να ορίσει συμπρωτεύουσα 
της Ρώμης τη Νικομήδεια, όπως εμείς τη Θεσσαλονίκη. (Αν οι Τούρ
κοι καταλάβουν κάποτε την πρωτεύουσα Αθήνα θα μας μείνει για 
ρεζέρβα η συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Δε βρίσκω άλλο πραχτικό 
νόημα στην ηλιθιότητα να χρίεις μια πόλη συμπρωτεύουσα. Εκτός κι 
αν θεωρείς τη Μακεδονία όχι και τόσο ελληνική, οπότε σου χρειάζεται 
μια υποπρωτεύουσα για την υποελληνική υποπεριοχή. Κι ύστερα μου 
λες πώς κρατιούνται τα κεραμίδια ξεκάρφωτα στα Σκόπια. Βρε ηλίθιοι, 
όταν μιλάτε για συμπρωτεύουσα δεν είναι σαν να αναγνωρίζετε σαν
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μισοαυτόνομη τη Μακεδονία, σαν να τη θεωρείτε μισοελληνική και όχι 
πλήρως ενσωματωμένη στο ελληνικό κράτος; Και σαν να μην έφτανε 
αυτή η τερατώδης γκάφα, μου φτιάχνετε και υπουργείο Βορείου Ελλά
δος, Μακεδονίας και Θράκης σήμερα. Υπάρχει υπουργείο Πελοποννή
σου; Θα μου πείτε, γιατί να υπάρχει αφού Πελοπόννησος είναι τελικά ή 
Ελλάδα όλη, με τη σχεδόν απόλυτη κυριαρχία αυτής της περιοχής επί 
της υπολοίπου Ελλάδος, που δεν είναι και τόσο Ελλάδα διότι δεν είναι 
Πελοπόννησος).

Λοιπόν, ο Διοκλητιανός, που ήταν ένας λυσσασμένος διώκτης των 
χριστιανών, δεν κατάλαβε πως οι καιροί έχουν αλλάξει προ πολλού όσον 
αφορά τα θεϊκά πράγματα, κι ότι ένας νέος και ακμαίος Θεός διεκδικεί 
μια θέση στις καρδιές των δυστυχισμένων υπηκόων της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Μπορεί αυτή η ζωή να είναι κόλαση, πάντως ο παρά
δεισος περιμένει στην άλλη. Δύσκολο είναι να πετάς την πρόσκαιρη ζωή 
σου στα λιοντάρια, για χατίρι της αιώνιας; Κι εγώ θα το ’καμνα αν 
πίστευα στην αιωνιότητα. Τώρα όμως που δεν πιστεύω, είμαι υποχρε
ωμένος να κάτσω να με φάνε οι κοριοί, όπως εκείνον τον τύπο του 
Μπρεχτ που λέει: γλύτωσα απ’ τα λιοντάρια και με φάγαν οι κοριοί.

Ο Κωνσταντίνος, σαν πραγματικά μεγάλος ηγέτης, συλλαμβάνει το 
πνεύμα των καιρών και κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους, σ’ 
Ανατολή και Δύση, το χριστιανισμό, φερόμενος όμως με υποδειγματι
κή ανεξιθρησκία και στους ειδωλολάτρες και στους δωδεκαθεϊστές. 
Μόνο το 10 % των κατοίκων της Αυτοκρατορίας είναι αυτή την εποχή 
χριστιανοί. Αλλά στην Ανατολή είναι κατά τι μεγαλύτερο το ποσοστό. 
Πάντως, δεν πλειοψηφούν οι χριστιανοί ούτε εδώ. Όμως, οι χριστιανοί 
είναι καλοί άνθρωποι, ήσυχοι και νομοταγείς πολίτες. Κι αυτό το 
αρπάζει στον αέρα ο δαιμόνιος Κωνσταντίνος. Για να υποτάξεις 
εντελώς τους ρεμπεσκέδες υπηκόους σου, είναι προτιμότερο πρώτα να 
τους κάνεις να υποκλιθούν μπροστά στον Βασιλιά του Σύμπαντος κι 
ύστερα μπροστά στο βασιλιά σκέτα.

3. Η αίρεση του Αρείου

Όπως ξέρουμε, το έτος 324 ο Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτωρ 
καταλύοντας το τετραρχικό διοικητικό σύστημα του Διοκλητιανού
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διά της εξαφανίσεως των αντιπάλων του. Εκ των οποίων σπουδαιότερος 
είναι ο Μαξέντιος, που τον νικάει κατά κράτος στη Μουλβία γέφυρα 
της Ρώμης το 312. Ήταν σ’ αυτήν ακριβώς την κρίσιμη μάχη που ο 
Κωνσταντίνος, κατά τη χριστιανική παράδοση, θα δει στον ουρανό τον 
σταυρό και κάτωθι αυτού την θεϊκή προτροπή «εν τούτω νίκα». Που, 
βέβαια, είναι γραμμένη στα λατινικά. Γιατί ο Κωνσταντίνος, ως γνή
σιος Ρωμαίος, ουδεμίαν σχέσιν έχει προς το παρόν με την Ανατολή. 
Και δεν θα μάθει ποτέ ούτε μια λέξη ελληνική, που είναι η γλώσσα της 
Ανατολής γενικά και όχι μόνο της Ελλάδας και των Ελλήνων.

Το νόημα της θεϊκής προτροπής είναι σαφές: Δε θα εδραιώσεις την 
εξουσία σου αν δε στηριχτείς στους χριστιανούς, που μπορεί προς το 
παρόν να είναι μόνο το 10% των υπηκόων της Αυτοκρατορίας, αλλά 
σύντομα θα γίνουν το 90%, αν πάρεις υπ’ όψιν τον καλπαστικό ρυθμό 
διάδοσης του χριστιανισμού από τον τρίτο αιώνα και μετά.

Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, γίνεται χριστιανός μάλλον το 312 («εν 
τούτω νίκα», το ξέρει καλά). Όχι όμως με την προτροπή της μητέρας 
του Ελένης, που βρίσκεται στην πατρίδα της, τη Βιθυνία, στην ορεινή 
Μικρά Ασία, κοντά στον Εύξεινο Πόντο. Ο σύζυγός της Κωνσταντίνος 
ο Χλωρός, που την βρήκε εκεί και την παντρεύτηκε όταν περιφερόταν 
στη Μικρά Ασία ως Ρωμαίος στρατηγός ουδεμία σχέσιν έχων με τον 
χριστιανισμό, χώρισε αυτή τη φτωχή γυναίκα όταν μεγαλοπιάστηκε 
αναγορευόμενος Καίσαρ από τον Διοκλητιανό, και την έστειλε στο 
μπαμπά της, στη Βιθυνία. Αυτή η όντως καλή χριστιανή θα κάνει 
χρόνια να δει το γιο της Κωνσταντίνο. Με τον οποίο θα αποχτήσει 
πολύ καλές σχέσεις αργότερα, όταν ο κραταιός Αυτοκράτωρ την 
αναγορεύσει Αυγούστα, προφανώς ζητώντας έτσι συγνώμη και από 
μέρους του φαλλοκράτη πατέρα του, που ξαπόστειλε την πρώην σύζυγο 
στη Μικρά Ασία για το χατίρι μιας ομορφούλας.

Αλλωστε, ένας αυτοκράτωρ του μεγέθους του Κωνσταντίνου δεν θα 
ήταν δυνατό να νιώθει πληβείος απ’ τη μεριά της μάνας του. Της δίνει 
λοιπόν τον μέγιστο τίτλο της Αυγούστας και απαλαίνει με την ευκαιρία 
και τις ενοχές του για ένα τρομαχτικό έγκλημα που κάνει όταν είναι 
μονοκράτωρ. Ο Κωνσταντίνος δολοφονεί το γιο του Κρίσπο, καρπό 
κοιλίας της πρώτης συζύγου του, Μινερβίνης. Ο Κρίσπος ήταν διοι
κητής της Γαλατίας και είχε τον διακοσμητικό τίτλο του Καίσαρα.

Οταν η Ελένη πληροφορήθηκε τούτη τη φρικτή παιδοκτονία, πήγε 
στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε τον αυτοκράτορα γιο της και του 
τράβηξε τ’ αυτί. Ίσως να του ’κανε και χειρότερα, τούτη η παραμε
ρισμένη πρώην καισαρική σύζυγος και νυν αφανής αυτοκρατορική 
μάνα. Έκτοτε ο Κωνσταντίνος θα τη σέβεται και θα την τιμά. Και εκ
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των υστέρων, δηλαδή αφού έκανε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία 
του κράτους, ασφαλώς θα τον επηρέασε και η μάνα του ώστε να γίνει κι 
αυτός ένας καλός χριστιανός, τουλάχιστον όσο χρειάζεται για να μη 
σκοτώσει και κανέναν άλλο γιο. Όσο για την Ελένη, μπορεί να μην 
ήταν Αγία ακριβώς, όμως έπαθε τόσα στη ζωή της, που ο χαρακτη
ρισμός της αξίζει.

Ο γιος της, όμως, πώς έγινε κι αυτός Αγιος κατά λάθος; Επειδή τέτοια 
χοντρά λάθη, να ανακηρύσσουν Αγιο έναν παιδοκτόνο, δεν τα κάνουν 
ούτε αρχιεπίσκοποι, δε μένει παρά να δεχτούμε την εκδοχή σύμφωνα με 
την οποία ο Κωνσταντίνος ανακηρύχτηκε Αγιος τιμής ένεκεν, για τις 
τεράστιες υπηρεσίες που προσέφερε στην εμπέδωση και τη διάδοση του 
χριστιανισμού, που για τον ιδιοφυή πολιτικό Κωνσταντίνο είναι η 
συνέπεια μιας πολιτικής που προσπαθεί να εφαρμόσει και όχι η 
συνέπεια της πίστης στον καινούργιο Θεό. Μπορεί, βέβαια, να είχε 
και πίστη, αλλά αυτή μάλλον του ’ρθε εκ των υστέρων, αφού δηλαδή 
εδραίωσε την εξουσία του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κόρη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η 
Ελένη Φλαβία Ιουλία, θα γίνει σύζυγος του Ιουλιανού του Παραβάτη, 
μετά το θάνατο του πατέρα της. Βέβαια, θα πάρει διαζύγιο κι αυτή, αλλά 
όχι για θρησκευτικούς λόγους. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς πως τα 
κίνητρα των αρχόντων έχουν κάποια ουσιαστική σχέση με την πίστη 
στο Θεό. Ο Θεός έρχεται πάντα δεύτερος σε σχέση με την εξουσία, που 
έρχεται πάντα πρώτη. Αυτό ισχύει ακόμα και για τους αρχιεπισκόπους, 
που είναι σε θέση να ξεριζώσουν τρίχα τρίχα τα γένεια του αντιπάλου 
διεκδικητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου. Βλέπε και τα ρασοτραβήγμα
τα, για να μην πω γενειοτραβήγματα, που γίνονται διαρκώς στη Διαρκή 
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Που μπορεί να είναι και 
διαρκής και σύνοδος, όμως με μεγάλη δυσκολία θα την χαρακτήριζε 
κανείς ιερή επιπροσθέτως.

Δημιουργός του θεσμού των Συνόδων είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
Που συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο (της Νικαίας) το 325, 
μόλις ένα χρόνο μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντι
νούπολη. Γιατί αυτή η βιασύνη απ’ τη μεριά του να βάλει τάξη στο 
δογματικό χάος που βασανίζει τους χριστιανούς, που μέχρι τότε αντι
λαμβάνεται ο καθένας τον χριστιανισμό όπως του κατέβει; Μα, διότι 
ξέρει καλά πως η μονοκρατορία που επιδιώκει πάση θυσία είναι 
αδύνατη μ’ ένα πλήθος αιρέσεων γύρω του, που δεν επιτρέπουν στους 
χριστιανούς να ηρεμήσουν και να λατρέψουν ήσυχα και καλά τον ένα 
Θεό.

Τον καιρό του Κωνσταντίνου, εκείνος ο καταραμένος επίσκοπος, ο
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Αρειος, έχει αναστατώσει τους πάντες με τις θεωρίες του. Η Σύνοδος 
της Νικαίας, λοιπόν, έχει σαν αντικείμενο θεολογικής έρευνας τον 
αρειανισμό. Είναι τότε, σ’ αυτή τη Σύνοδο, που θα ψηφιστεί απ’ τους 
συνέδρους, όπως θα λέγαμε σήμερα, ο καταστατικός χάρτης της ορθο
δοξίας, το Σύμβολο της Πίστεως, γνωστό και ως Σύμβολο της Νικαίας 
(«πιστεύω εις έναν Θεό», κ.λπ.).

Πρωταγωνιστής σ’ αυτή τη σημαδιακή για τον χριστιανισμό Σύνοδο 
που συγκαλεί ο δαιμόνιος Κωνσταντίνος για να ηρεμήσει τα πνεύματα 
των χριστιανών, που κάθε άλλο παρά χριστιανικά φέρονται μεταξύ τους 
έτσι που αρπάζονται με το παραμικρό για δογματικά ζητήματα, είναι ο 
νεαρός διάκονος Αθανάσιος, ο μετέπειτα επίσκοπος Αλεξανδρείας 
Αθανάσιος και αργότερα Αγιος Αθανάσιος, γνωστός και με τη προσω
νυμία Μέγας χάρη στις τεράστιες υπηρεσίες που προσέφερε στην 
καταπολέμηση του αρειανισμού, που είναι ένας δυναμίτης στα θεμέλια 
μιας θρησκείας που ακόμα ψάχνεται.

Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, ο στενός του φίλος 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός και ο λίγο νεότερος τους Ιωάννης ο Χρυσό
στομος, δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα για να επιβάλουν την τελική και 
οριστική άποψη για την ορθοδοξία, με το τεράστιο κύρος τους, και 
κυρίως με την κολοσσιαία ελληνική τους παιδεία.

Ένα άλλο μπέρδεμα, άσχετο με τον αρειανισμό, θα προκύψει αργό
τερα μ’ αυτούς τους τρεις κολοσσούς, χωρίς τους οποίους είναι αμφί
βολο αν θα υπήρχε σήμερα χριστιανική εκκλησία. Οι χριστιανοί 
τσακώνονται διαρκώς για το ποιος απ’ τους τρεις είναι ο μεγαλύτε
ρος. Και για να πάψουν να τσακώνονται, ο αυτοκράτορας Αλέξιος 
Κομνηνός αποφασίζει να συνεορτάζεται η μνήμη τους την 30ή Ιανουα- 
ρίου. Και ούτω πως, δι’ αυτοκρατορικού διατάγματος, προκύπτει η 
εορτή των Τριών Ιεραρχών. Γιορτή του χριστιανικού πνεύματος και 
της χριστιανικής σοφίας, και γιαυτό ακριβώς αφορμή για άλλη μια 
κοπάνα των μαθητών απ’ τα μαθήματα.

Προς το παρόν βρισκόμαστε στον Μεγάλο Αθανάσιο, που δεν ήταν 
και τόσο μεγάλος, όσο τουλάχιστον ο πραγματικά Μέγας Βασίλειος, 
αλλά έκανε τέτοιον αγώνα κατά του αρειανισμού, που χωρίς να το 
καταλάβει θα γίνει τελικά το δεξί χέρι του Κωνσταντίνου. Ο οποίος, 
όμως, από δογματικής απόψεως αδιαφορεί πλήρως γι’ αυτή την αίρεση. 
Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να σταματήσουν οι καβγάδες μεταξύ 
των χριστιανών, ώστε κι αυτός να κάνει απρόσκοπτα την αυτοκρατο- 
ρική δουλειά του, και κείνοι να αφοσιωθούν στο Θεό τους, και δι’ αυτού 
στον αυτοκράτορα. Που εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του 
δόγματος -  αρκεί να υπάρξει δόγμα, ένα οποιοδήποτε δόγμα, κι όχι
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να γίνεται το κακό που γίνεται τώρα με τις δεκάδες των Ευαγγελίων που 
κυκλοφορούν αδέσποτα και μπερδεύουν τους πιστούς με τις αντιφάσεις 
τους. (Το πρόβλημα θα το λύσουν οριστικά οι Τρεις Ιεράρχες, λίγο 
αργότερα).

Πρέπει να πούμε πως ο χριστιανισμός, που δεν προέκυψε σαν 
οργανωμένη και σοβαρή θρησκεία μια και έξω, τον δεύτερο κιόλας 
αιώνα έχει αποχτήσει μεν ένα ιερατείο (μέχρι τότε γινόταν μπάχαλο), 
που όμως θα συγκροτηθεί πλήρως σε σωστά οργανωμένη εκκλησία 
μόνο τον τέταρτο αιώνα, τον αιώνα του Κωνσταντίνου και των Τριών 
Ιεραρχών.

Ο Λίβυος (προάραβας, να εξηγούμαστε για να μη γίνει κανένα 
μπέρδεμα με τους Άραβες προγόνους του Καντάφι) ο Λίβυος, λοιπόν, 
Άρειος, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικής μορφώσεως, που όπως όλοι οι 
μορφωμένοι χριστιανοί αυτόν τον καιρό γνωρίζει ελληνικά. Διά της 
ελληνικής του παιδείας, όπως ακριβώς και ο Μέγας Βασίλειος, θα 
προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στο τραγικά δύσκολο, από 
θεολογικής απόψεως, ερώτημα: Πώς γίνεται ο Χριστός να είναι Θεός 
αφού είναι υιός Θεού; Εγώ που είμαι γιος του πατέρα μου, δεν είμαι ο 
πατέρας μου. Τότε ο Χριστός, πώς γίνεται να είναι και γιος του πατέρα 
του και ο ίδιος ο πατέρας του, αφού είναι ομοούσιος του πατρός (εκ της 
ιδίας θεϊκής ουσίας φτιαγμένος); Θα γραφούν πάρα πολλές χιλιάδες 
σελίδες για τούτο το δύσκολο θεολογικό πρόβλημα. Προς το παρόν 
όμως το πρόβλημα βρίσκεται στα σπάργανα από θεολογικής απόψεως 
και ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει, και όχι ό,τι υπαγορεύει το 
Σύμβολον της Πίστεως σήμερα.

Και να τι του κατέβηκε του Άρειου να πει και να αποδυναμώσει έτσι 
τη θεϊκότητα του Χριστού. Καταφανώς επηρεασμένος από τον νεοπλα
τωνικό φιλόσοφο Πορφύριο, που έγραψε 15 βιβλία για να δείξει πως ο 
χριστιανισμός είναι φιλοσοφικά σκάρτος, πράγμα που είχε σαν συνέ
πεια ν’ ανάψουν όλα τα γλομπάκια των εκ χριστιανών σοβαρών 
φιλοσόφων, είπε πως ο Χριστός είναι μεν υιός Θεού, αλλά όχι ακριβώς 
Θεός «αληθινός» κι ο ίδιος. Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέ- 
ρεται πως ο Χριστός είδε το Θεό, με την ίδια περίπου έννοια που τον 
«είδε» ο Μωάμεθ αργότερα. Χαρακτηρίζει μεν Πατέρα του τον Θεό, 
αλλά με την ίδια έννοια που, ως δημιουργήματα του Θεού, όλοι είμαστε 
παιδιά του Θεού. Ο Χριστός αντιλαμβάνεται τον Πατέρα ως πνεύμα και 
ως Λόγο, αλλά πουθενά δεν κάνει ευθέως λόγο πως είναι Θεός ο ίδιος. Ο 
Χριστός νιώθει το Θεό να υπάρχει μέσα του και όχι έξω του, και τη 
δύναμή του την παίρνει απ’ τον Θεό που υπάρχει μέσα του και όχι έξω 
του. Ενώ ο Θεός δεν μπορεί παρά να είναι ένα έξω, που γίνεται μέσα με
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τη Θεία Χάρη. Συνεπώς, λέει, ο Αρειος, ο Χριστός είναι κι αυτός κτίσμα 
του Θεού, το τελειότερο κτίσμα που θα μπορούσε να υπάρξει, το 
τελειότερο έργο του Θεού, αλλά πάντως όχι Θεός ο ίδιος, ή έστω το 
δεύτερο συστατικό της έννοιας της θεότητας, σύμφωνα με το περί Αγίας 
Τριάδος δόγμα, που συνεχίζει να μπερδεύει τους θεολόγους.

Μ’ άλλα λόγια, ο Αρειος κατ’ ουσίαν καταργούσε την έννοια της 
Αγίας Τριάδος, και στη θέση της έβαζε τον Ένα και Μοναδικό Θεό, 
όπως περίπου και ο Μωάμεθ, που ούτε αυτός θα αρνηθεί τον Χριστό, 
την Παναγία, τους αγγέλους και τους σημαντικότερους απ’ τους Αγίους 
του χριστιανισμού. (Αυτός είναι ο λόγος που ο μωαμεθανισμός είναι 
πάρα πολύ ανεκτικός με τους χριστιανούς, αυτός είναι ο λόγος της 
αρμονικότατης συνύπαρξης χριστιανισμού και μωαμεθανισμού για 400 
χρόνια στον τόπο μας. Όλα τα ανέχονται στις άλλες θρησκείες οι 
μουσουλμάνοι, εκτός απ’ τον κακό λόγο για τον Προφήτη. Αν πεις 
κακό λόγο για τον Προφήτη, σε πήρε ο διάολος και σε σήκωσε).

Όμως, όταν καταργήσεις την Αγία Τριάδα, καταργείς και όλα τα 
χριστιανικά μυστήρια. Και όταν καταργήσεις τα χριστιανικά μυστήρια 
που κάνουν τον χριστιανισμό την κατ’ εξοχήν πνευματική θρησκεία, 
καταργείς τον ίδιο το χριστιανισμό και πας σ’ έναν μωαμεθανισμό πριν 
της ώρας του. Κατά κάποιον τρόπο, ο Αρειος είναι ο προπομπός του 
Μωάμεθ, κι αυτό ο Αθανάσιος το γνωρίζει καλά. Δηλαδή γνωρίζει πως 
αν ο Κωνσταντίνος δεν κυνηγήσει τους αρειανούς, θα χαθεί το παιχνίδι 
του αυτοκράτορα, που ξέρει τη σημασία που έχει για τη (ίυνοχή της 
αυτοκρατορίας του ένας Θεός όσο γίνεται πιο πνευματικός, ή αν 
προτιμάτε τόσο πνευματικός, όσο χρειάζεται για να λειτουργήσει η 
απολύτως αναγκαία στο χριστιανισμό έννοια του πνευματικού μυστη
ρίου, που τον δένει με τις πιο βαθιές ρίζες των αρχαίων θρησκειών της 
Ανατολής και τον αποσπά απ’ την εκλογίκευση του δωδεκαθεϊσμού. 
Που είναι πλέον εντελώς χρεοκοπημένος, έτσι που οι 12 θεοί το έχουν 
ρίξει στην πλάκα και κάνουν πράγματα που κανείς σοβαρός άνθρωπος 
δεν τα κάνει, πόσω μάλλον οι θεοί.

Ο Κωνσταντίνος συλλαμβάνει το μήνυμα του διακόνου Αθανασίου, 
που κάνει τα περισσότερα για την τελική διατύπωση του Συμβόλου της 
Πίστεως, και τελικά το εγκρίνει. Ποτέ δεν έκανε λάθος στις επιλογές 
του αυτός ο τρομερός άνθρωπος. Γνωρίζει την αξία και τη σημασία μιας 
θρησκείας όσο γίνεται πιο πνευματικής για τη συνοχή μίας κοινωνίας 
που έχει αποδιαρθρωθεί απ’ τη συνεχή εκλογίκευση που εγκαινίασε ο 
ελληνικός πολιτισμός. Πίστευε και μη ερεύνα. Γιατί αν ερευνάς μόνο, 
από πιστός θα γίνεις επιστήμονας και τότε χέστα με το υπαρξιακό σου 
πρόβλημα, αν δεν παραμείνεις και λίγο θεολόγος. Έτσι πρέπει να

272



σκεφτόταν ο Κωνσταντίνος, ένας πραγματικά ιδιοφυής άνθρωπος.
Πάντως, αυτός ο μεγάλος πολιτικός ποτέ δεν αποπήρε την αδερφή του 

Κωνσταντία, που ήταν φανατικά αρειανή. Πράξτε και σεις ομοίως με 
τους αλλόδοξους και τους αλλόπιστους, προκειμένου να περιοριστεί η 
μισαλλοδοξία: το μίσος για την πίστη (δόξα, άποψη) του άλλου.

4. Οι Τρεις Ιεράρχες

Τελικά, το δύσκολο πρόβλημα του αρειανισμού δε στάθηκε δυνατό να 
λυθεί με θεολογικό και εκκλησιαστικό τρόπο. Γ ιατί, τόσο οι επίσκοποι 
και οι αρχιεπίσκοποι όσο και το ποίμνιο, ήταν μοιρασμένοι στα δυο. Κι 
όπως πάντα στις περιπτώσεις των άλυτων κόμπων, ο γόρδιος δεσμός θα 
λυθεί με το σπαθί. Ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Α' ο Μέγας επεμβαίνει το 
380 και με διάταγμα καταργεί τον αρειανισμό, που απασχολεί τους 
πιστούς κάπου ογδόντα χρόνια. Μάλιστα, τα σαράντα απ’ αυτά, οι 
επίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως είναι όλοι τους αρειανοί.

Το 380 που συμβαίνει τούτο το πολύ σημαντικό για το χριστιανισμό 
γεγονός έχουν περάσει ήδη 43 χρόνια από τον θάνατο του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου το 337. Και μόλις 2 από την ανάρρηση στο θρόνο του 
Θεοδοσίου Α'. Που βιάζεται να κλείσει αυτό το θέμα, αυτές τις ατέ
λειωτες συζητήσεις για το αν ο Χριστός είναι Θεός και ο ίδιος ή απλώς 
το τέλειο δημιούργημα του Θεού, όπως λέει ο Αρειος και όπως 
πιστεύουν τουλάχιστον οι μισοί χριστιανοί αυτής της εποχής.

Όσο για τους βαρβάρους που εκχριστιανίζονται, ούτε λόγος να 
γίνεται για την Αγία Τριάδα, που για να υπάρξει σαν τέτοια προϋπο
θέτει Θεό τον Χριστό. Οι εκ βαρβάρων χριστιανοί είναι όλοι τους 
αρειανοί, κι αυτό δεν τους βοηθάει καθόλου να εκπολιτιστούν. Μια 
απολύτως πνευματική θρησκεία είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου 
να ηρεμήσει απολύτως ο κόσμος, που διά του αρειανισμού ρέπει προς 
απλοποιήσεις κατάλληλες μόνο για ειδωλολάτρες ή έστω δωδεκαθεϊ- 
στές. Οι αρειανοί είναι πράγματι επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη. Κι 
αυτό το λέει σχεδόν καθαρά στον φίλο του αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α' ο 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός, γιος αρειανού επισκόπου ο ίδιος. Ρέπει ακα
τάσχετα προς τον μοναχικό βίο, τούτος ο λεπτεπίλεπτος φαλακρός και 
καμπούρης σοφός, που ο πατέρας του τον έκανε παπά με το ζόρι, και
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που ο Θεοδόσιος τον έκανε επίσκοπο πάλι με το ζόρι, μπας και 
μπορέσει να συμμαζέψει τους αρειανούς. Αλλά παρά τη ρητορική του 
δεινότητα, δεν πέτυχε τίποτα το σημαντικό. Οι αρειανοί είναι σκέτα 
ντουβάρια. Εδώ που τα λέμε πάντως, τα πράγματα είναι, απελπιστικά 
δύσκολα από θεολογικής, φιλοσοφικής και λογικής απόψεως. Κι αν 
μου βρείτε σήμερα έστω έναν παπά που να καταλαβαίνει τι ακριβώς 
είναι ο χωρισμένος στα τρία ένας Θεός, να μου τρυπήσετε τη μύτη.

Αυτός που διευκρίνισε τούτα τα πράγματα μ’ έναν εντελώς εκπληχτι- 
κό τρόπο είναι ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, επίσκοπος Κωνσταντινου
πόλεως για ένα φεγγάρι, απ’ 379 μέχρι το 380 που τον εκτοπίζει ο 
Μάξιμος για λίγο, για να επανέλθει για άλλον ένα χρόνο μέχρι το 381 
που παίρνει των ομματιών του και γυρίζει στην πατρίδα του τη Να- 
ζιανζό, γνωστή και ως Διοκαισάρεια, στη νοτιοδυτική Καππαδοκία, όχι 
μακριά απ’ την Καισάρεια όπου ζει και άρχει ο στενός του φίλος Μέγας 
Βασίλειος, που έκανε πολύ καλά και δεν πήγε κι αυτός σ’ εκείνη τη 
σφηκοφωλιά, την Κωνσταντινούπολη, όπου στριμώχνονται περί τον 
αυτοκράτορα χιλιάδες σφογγοκωλάριοι παπάδες.

Ο Γ ρηγόριος, τύπος εκ φύσεως μοναχικός, θα πεθάνει στο πατρικό 
του σπίτι στο χωριό Αριανζό, κοντά στη Ναζιανζό, το 390, σε ηλικία 60 
ετών. Σημειώστε πως μέχρι το 380 που ο Θεοδόσιος Α' καταργεί με 
διάταγμα τον αρειανισμό, επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως όντος του 
Γρηγορίου Ναζιανζηνού, δεν υπάρχει πατριάρχης ούτε στην Κωνστα
ντινούπολη, ούτε πουθενά. Το αξίωμα εμφανίζεται αμέσως μετά την 
κατάργηση του αρειανισμού. Η εκκλησιαστική εξουσία πρέπει να γίνει 
πιο συγκεντρωτική, λέει ο Γρηγόριος. Και ο Θεοδόσιος, που τον 
σέβεται πολύ, προσυπογράφει. Όλοι φοβούνται την αναβίωση του 
αρειανισμού. Που αν αναβίωνε, πιθανώς δεν θα υπήρχε ούτε Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, ούτε ορθοδοξία. Ας μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε 
ακόμα στην αρχή της πρωτοβυζαντινής περιόδου. Και η Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία δεν έχει κοπεί στα δυο. Όλα παίζονται ακόμα και όλοι 
ποντάρουν τώρα που γυρίζει ο τροχός της ιστορίας.

Ο Γ ρηγόριος, σπουδαίος ποιητής και δεινός θεολόγος και φιλόσο
φος, ίσως θα πήγαινε χαμένος, αν δε σπούδαζε στην Αθήνα, για τέσσερα 
περίπου χρόνια, χίλια δυο πράγματα. Ό χι πάντως θεολογία. Γιατί 
κανείς στην Αθήνα δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για το χριστιανισμό από 
φιλοσοφικής απόψεως. Συμφοιτητής του ήταν ο στενός φίλος του, 
Μέγας Βασίλειος. Αλλά και ο Ιουλιανός, ο κατοπινός Παραβάτης.

Οι 45 λόγοι του που σώζονται μαρτυρούν ρήτορα τόσο μεγάλο, όσο 
και οι πιο μεγάλοι της ελληνικής αρχαιότητας. Και οι 214 σωζόμενες 
επιστολές είναι τέλεια δείγματα φιλοσοφικοθεολογικής σκέψης. Ενώ
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τα ποιήματα και τα πεζά του δείχνουν σπάνιο λογοτεχνικό ταλέντο. 
Ήταν σίγουρα ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Γρηγόριος, ο επονομαζόμε
νος Θεολόγος, ο πρώτος μετά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή που παίρνει 
αυτόν τον τιμητικό τίτλο.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι ένα τέρας μορφώσεως, αλλά δεν έχει το 
φιλοσοφικό και το ποιητικό ταλέντο του φίλου του. Είναι δυναμικός, 
πληθωρικός, κοινωνικός, και μεγάλος, πολύ μεγάλος ηγέτης. Γεννημέ
νος φιλόσοφος-κυβερνήτης κατά το πλατωνικό πρότυπο, αυτός ο τρο
μερός άνθρωπος έχει μια πλήρη εποπτεία των πάντων. Οργανωτής απ’ 
τους πιο σπάνιους, είναι αυτός που οργανώνει τον μοναχικό βίο αλλά 
και που καθορίζει το τυπικό της λατρείας. Ό,τι γίνεται σήμερα μέσα 
στην εκκλησία έχει τη ρίζα του στη δική του έμπνευση. Μ’ άλλα λόγια, 
είναι και μέγας σκηνοθέτης.

Γεννημένος στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, το μεγαλύτερο χρι
στιανικό κέντρο αυτή την εποχή, σπουδάζει κι αυτός στην Αθήνα για 
τεσσεράμισυ χρόνια, φιλοσοφία, ρητορική, αστρονομία, ιατρική, γε
ωμετρία. Αλωνίζει τη Μέση Ανατολή (Συρία, Αίγυπτο, Μεσοποταμία, 
Παλαιστίνη) και τελικά εγκαθίσταται στην πατρίδα του, την Καισά- 
ρεια, ως επίσκοπος. Εκεί, ιδρύει γηροκομεία, πτωχοκομεία, νοσοκο
μεία, και κάνει την πατρίδα του πρότυπο κέντρο χριστιανικού βίου.

Η φήμη του ξαπλώνεται γρήγορα σ’ όλο τον χριστιανικό κόσμο, και 
από παντού έρχονται να διδαχτούν κοντά του την τέχνη του χριστια- 
νικώς διοικείν. Αυτός ο φοβερός άνθρωπος πέθανε μόλις 48 ετών από 
νεφρική ανεπάρκεια, την 1η Ιανουαρίου 379, όταν επίσκοπος Κωνστα
ντινουπόλεως ήταν ο φίλος του Γ ρηγόριος. Στην κηδεία του έγινε στην 
κυριολεξία σκοτωμός. Η παράδοση λέει πώς πέθαναν απ’ το ποδοπά
τημα καμιά εικοσαριά. Θρήνος και οδυρμός. Κανείς δε λέει να παρα
δεχτεί πως έχασε τον πατέρα του.

Η γενναιοδωρία και η φιλανθρωπία του είναι που έκαναν τον Βασί
λειο, Άι-Βασίλη. Όντως αυτός ο άνθρωπος μια ζωή μοίραζε δώρα. Αλλά 
δεν τ’ αγόραζε απ’ το... Μινιόν. Τα έπαιρνε απ’ τους πλούσιους και τα 
έδινε στους φτωχούς. Κι αν οι πλούσιοι δυστροπούσαν, τους έδινε και 
καμιά στ’ αυτιά. Δηλαδή, αν χρειαζόταν, γινόταν και ζόρικος. Δεν ήταν 
ήπιος και υποχωρητικός, σαν τον φίλο του τον Γρηγόριο, που σαν 
χαρακτήρας είναι ο αντίποδάς του. Και αγαπούσε πράγματι τα παιδιά. 
Ο Βασίλειος ήταν το τέλειο μοντέλο του καλού και δυναμικού χριστια
νού.

Θυμίζω πως αυτή την εποχή η χριστιανική εκκλησία είναι όντως 
καθολική, δηλαδή ενιαία και παγκόσμια. Ορθόδοξους τότε ονόμαζαν 
τους μη αρειανούς. Σήμερα, ο χαρακτηρισμός καθολική (παγκόσμια)
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αποδίδεται λανθασμένα μόνο στην παπική εκκλησία. Όμως, και οι 
σημερινοί καθολικοί ισχυρίζονται ότι είναι ορθόδοξοι, ότι δηλαδή 
αυτοί είναι που κατέχουν την ορθή δόξα, τη σωστή άποψη για τη 
χριστιανική θρησκεία. Ο καθένας που ανήκει σε μια πίστη ή σ’ ένα 
δόγμα είναι λογικό να θεωρεί σωστό αυτό που πιστεύει. Αν πάψει να το 
θεωρεί σωστό, θα αλλάξει θρησκεία ή δόγμα για να πάει σ’ αυτό που 
τώρα θεωρεί σωστό. Η πίστη, η κάθε πίστη, είναι πρόβλημα συνείδη
σης και ελεύθερης επιλογής και όχι πρόβλημα αλήθειας. Δεν υπάρχει 
αληθινή πίστη. Η πίστη είναι αληθινή μόνο γι’ αυτούς που πιστεύουν 
στην αλήθεια της. Κάθε άλλη άποψη είναι σκέτος δογματισμός, που 
μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θρησκευτικούς πολέμους. Ειρήνη 
ημίν, λοιπόν, και ο Άι-Βασίλης να σας έχει καλά.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο τρίτος των Τριών Ιεραρχών, των 
ανθρώπων δηλαδή που έκαναν χριστιανισμό τον χριστιανισμό από 
ξέφραγο αμπέλι που ήταν μέχρι τότε, ήταν 14 χρόνια μικρότερος του 
Βασιλείου και 15 του Γρηγορίου. Αλλά ούτε Μικρασιάτης ήταν ούτε 
κοντοχωριανός με τους δυο Καππαδόκες. Γεννήθηκε, σπούδασε και 
έδρασε κατ’ αρχήν στην Αντιόχεια, που σήμερα βρίσκεται στη νότια 
Τουρκία, πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Αυτή η Αντιόχεια, 
μια απ’ τις 28 Αντιόχειες της αλεξανδρινής αρχαιότητας, λέγεται 
Αντάκιγια στα τουρκικά, και είναι σήμερα μια εντελώς ασήμαντη 
πόλη. Τόσο, που το πανάρχαιο πατριαρχείο Αντιόχειας να μην εδρεύει 
εκεί αλλά στη Δαμασκό.

Στην Αντιόχεια δημιουργήθηκε ο χριστιανισμός. Εκεί ήταν που ο 
Πέτρος και ο Παύλος, σε κοινή σύσκεψη, αποφάνθηκαν πως ο χριστια
νισμός και ο ιουδαϊσμός είναι δυο διαφορετικές θρησκείες. Μέχρι τότε 
οι πάρα πολύ φρέσκοι ακόμα χριστιανοί νόμιζαν πως ο χριστιανισμός 
είναι μια αίρεση του ιουδαϊσμού, πράγμα που πολλοί συνεχίζουν να το 
πιστεύουν και στις μέρες μας.

Όμως, η Αντιόχεια την εποχή του Ιωάννη δεν είναι μόνο η αρχαία 
πρωτεύουσα του χριστιανισμού, αλλά και το κέντρο σχεδόν όλων των 
αιρέσεων αλλά και όλων των ακολασιών. Θρησκείες, απόψεις, ιδέες, 
όλα σωρεύονται φύρδην μίγδην σε τούτη την περίφημη πόλη. Ήταν 
εκεί που συνειδητοποίησε ο Ιωάννης πως αν οι χριστιανοί δε σοβαρευ
τούν και δε σταματήσουν το χαβαλέ, όλα θα παν κατά διαόλου. Ήταν 
τέτοια η πειστική ικανότητα και η ευφράδεια του Ιωάννη, που όταν 
μιλούσε, τούτος ο εντελώς εκπληχτικός ρήτορας, γινόταν χαμός. Έτρε
χαν να τον ακούσουν οι πάντες, χριστιανοί, Ιουδαίοι, ειδωλολάτρες.

Η μεγάλη του φήμη έφτασε τελικά μέχρι την Κωνσταντινούπολη και 
το 398 τον κάλεσαν για να τον κάνουν πατριάρχη. Είναι ο δεύτερος
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πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά τον Νεκτάριο, απ’ το 380 που ο 
Θεοδόσιος Α' καθιερώνει αυτόν τον διοικητικό εκκλησιαστικό θεσμό.

Αλλά τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη ήταν χειρότερα απ’ την 
Αντιόχεια. Οι περισσότεροι χριστιανοί, που ακόμα δεν έχουν ιδέα τι 
είναι η χριστιανική ηθική (σάμπως σήμερα έχουν;), δε διαφέρουν σε 
τίποτα κατά τα ήθη και τη συμπεριφορά από τον οποιονδήποτε άλλο 
αχρείο που κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα. Και ο Ιωάννης, με μια 
γλώσσα που σπάει κόκαλα, αναλαμβάνει να τους επαναφέρει στη 
χριστιανική τάξη. Αλλά ποιος τον ακούει. Όλοι θαυμάζουν τον ρήτο
ρα, αλλά στο τέλος κάθε κηρύγματος οι περισσότεροι του κάνουν 
πλάκα.

Πιο πολύ απ’ όλους τους κοσμικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες 
ενοχλείται από τον Ιωάννη η αυτοκράτειρα Ευδοξία, σύζυγος του 
αυτοκράτορα Αρκαδίου, διαδόχου του Θεοδοσίου Α'. Η οποία δυο 
φορές προκάλεσε την καθαίρεσή του απ’ τον πατριαρχικό θρόνο καν 
τρεις φορές την εξορία του. Είπαν οι αυτοκράτορες να συμμαχήσουν με 
τους χριστιανούς για να ηρεμήσουν όλοι, αλλά δε λογάριασαν πως 
κάπου κάπου θα εμφανίζονται και στραβόξυλα τύπου Ιωάννη, που θα 
αποδείχνουν πως ο πλούτος, η αρπαγή και η απάτη δε συμβιβάζονται με 
τη χριστιανική ηθική.

Για να το πούμε με σύγχρονους όρους, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
είναι ο δημιουργός αυτού που θα ονομαστεί «χριστιανικός σοσιαλι
σμός». Το να ισχυρίζεται ένας κατ’ όνομα χριστιανός, κοσμικός ή 
κληρικός, πως διάβασε τα τρομερά πατερικά κείμενα του Ιωάννη και 
εντούτοις παραμένει καθοίκι, σημαίνει είτε πως δεν τα διάβασε, είτε πως 
είναι τόσο διεφθαρμένος, που δεν τον «πιάνει» τίποτα, πλην ίσως των 
απειλών της 17 Νοέμβρη.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πέθανε στην εξορία σε ηλικία 63 ετών. 
Μα, Έλληνας κομμουνιστής ήταν ο καημένος; Στη Μακρόνησο της 
εποχής του πέθανε, ο δύστυχος; Αιώνια του η μνήμη. Ας το πω εγώ ο 
άθεος, γιατί δε βλέπω να το λεν πρόθυμα οι καλοί χριστιανοί, εκείνοι 
που προσεύχονται πριν και μετά από κάθε απάτη. Πριν για να πάει καλά 
η κλοπή, ας πούμε, και μετά για να ευχαριστήσουν το Θεό που φύλαγε 
τσίλιες.

Ο Ιωάννης γνώριζε καλά τα ελληνικά, όπως κάθε μορφωμένος 
άνθρωπος της εποχής του, αλλά δεν πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει, 
όπως οι άλλοι δυο Ιεράρχες. Αλλωστε δεν ήταν σημαντικός φιλόσοφος, 
όπως οι άλλοι δυο. Από τα αρχαία ελληνικά κείμενα τον ενδιέφεραν 
μόνο τα έχοντα σχέση με την ηθική. Γιατί, σκοπός της ζωής του ήταν 
να δημιουργήσει μια χριστιανική ηθική. Και τη δημιούργησε, ψάχνο
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ντας με την υπομονή και τη μεθοδικότητα φιλολόγου, στα κείμενα της 
Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Αλλά τι κι αν τη δημιούργησε; Όπως όλοι οι κανόνες έτσι κι αυτοί 
δημιουργήθηκαν για να εφαρμόζονται από ανθρώπους που οι «έξυπνοι» 
τους χαρακτηρίζουν κορόιδα, ακριβώς όπως τον μεγάλο ρήτορα και 
ηθικολόγο Ιωάννη, τον επιλεγόμενο Χρυσόστομο από το 630 και μετά, 
από τότε δηλαδή που ο Ιωάννης Μόσχος του κόλλησε αυτό το έξοχο 
παρατσούκλι. Μέχρι τότε τον έλεγαν άλλοτε «λαμπτήρα παντός του 
κόσμου», άλλοτε «φως αλήθειας», άλλοτε «στύλο της εκκλησίας» και 
άλλοτε «σάλπιγγα του Θεού». Προσωπικά, προτιμώ αυτό το τελευταίο 
απ’ το Χρυσόστομος.
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