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AYTOΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ 
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Λεπθάδνο. Λίθλν Καξδηάο>>, εθδφζεηο ΟΣΡΗΑ, Αζήλα   

2018. 

Σν ιανγξαθηθφ βηβιίν κε ηίηιν: <<Ο Λεπθαδίηηθνο 

Γάκνο>>, Δθδφζεηο ΟΣΡΗΑ, Αζήλα 2018. 
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Ζ Πνηεηηθή πιινγή (ππφ έθδνζε) κε ηίηιν:<< Ηππάξηνλ 

Υαξίελ>>. 

Tν ιανγξαθηθφ βηβιίν (ππφ έθδνζε), κε ηίηιν: << Οη 

Έρεηινί ζνπ γε καο>>.  

Ζ Πνηεηηθή δεκηνπξγία (ππφ έθδνζε) κε ηίηιν: << Tα α Δθ 
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ΖΜΔΗΧΖ 

Ζ θσηνγξαθία ηνπ εμψθπιινπ είλαη πίλαθαο ηνπ Νηθνιάνπ 

Κνπθνπιηψηε. Αλαπαξηζηά Λεπθαδίηε Πνιεκηζηή Υσξηθφ, 

κε ην θαξπνθχιη, φκνηνο κε φζνπο πήξαλ κέξνο ζηελ κεγάιε 

Δμέγεξζε ησλ Αγηνκαπξηηψλ  Υσξηθψλ ζηα 1819 θαηά ηεο 

αγγιηθήο πξνζηαζίαο. Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθν 

<<ΝΗΡΖΚΟ>> ηνπ πιιφγνπ Λεπθαδίσλ Πάηξαο θαη 

αλαδεκνζηεχηεθε ζην βηβιίν ηνπ Αλδξέα Λάδαξε <<Ο 

Ξεζεθσκφο ησλ Ακπεινπξγψλ ηεο Λεπθ;aδνο ην 1935. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
     Θ  ςυμπλιρωςθ διακοςίων ςυναπτϊν χρόνων, απ’ το <<Φεμπελιό 

των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν ςτα 1819>>, διότι, φρονοφμε πωσ αυτόσ 

μπορεί να είναι ο επακριβισ τίτλοσ, αφοφ όλα τα  αρχειακά επίςθμα 

ζγγραφα, που αφοροφν τα γεγονότα τθσ Εξζγερςθσ, μιλοφν κακαρά 

για Αγία Παφρα, αυτι θ ςυμπλιρωςθ δφο αιϊνων είναι μια καλι 

αφόρμθςθ για να προχωριςομε, ςτθν δθμιουργία του παρόντοσ 

ταπεινοφ μασ πονιματοσ , δίκθν μνθμοςφνου ςτουσ πρωταγωνιςτζσ 

Χωρικοφσ του εςθκωμοφ, όχι μόνο ςαν ζκφραςθ ενόσ λατρευτικοφ 

αταβιςμοφ, αλλά και ςαν απόφαςθ περιχαράκωςθσ τθσ κορυφαίασ 

διττισ ενςωμάτωςθσ τθσ Εξζγερςθσ, του εκνοτικοφ και κοινωνικοφ 

χαρακτιρα τθσ. Διότι, θ Εξζγερςθ των Χωρικϊν τθσ Αγίασ Παφρασ 

ςυνάρκρωςε αντιςταςιακά, εκνοτικά, αλλά και κοινωνικά ςυνάμα 

προτάγματα, τα οποία οδιγθςαν ςε μια  δυναμικι, που ορίηει και 

ςτα  Επτάνθςα γενικότερα, ζναν νζο διμζτωπο εξεγερςιακό ιςτορικό 

κφκλο, αφ’ ενόσ μεν εναντίον τθσ απειλισ του βρεταννικοφ 

<<βοναπαρτιςμοφ>>, αφ ετζρου εναντίον των μθχανιςμϊν των 

προυχόντων ευγενϊν, μθχανιςμοί, που ςυνδιαμόρφωναν ζνα 

ηοφερό τοπίο για τθν ηωι των εξακλιωμζνων χωρικϊν… Mια 

ευκφβολθ μακροδομικι προςζγγιςθ τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν, 

κζλει τουσ ίδιουσ ςαν αυτόκλθτουσ διαμεςολαβθτζσ, ςτον δρόμο 

προσ τθν υπζρβαςθ των κοινωνικϊν αποκλειςμϊν, ςε μια περιεκτικι 

κοινωνία τθσ δικαιοςφνθσ, βάςει τθσ οποίασ οι υλικοί και 

παραγωγικοί χαρακτιρεσ, μποροφν να διοχετευκοφν για βελτίωςθ 

και τθσ δικισ τουσ μίηερθσ ηωισ… 

    Πια δεφτερθ αφόρμθςθ, για τθν δθμιουργία του παρόντοσ 

πονιματοσ αποτζλεςε θ διαφαινόμενθ, εςχάτωσ, οψιγενισ πρόκεςθ 

να επανεννοιολογθκεί ριηικά ο ομφαλόσ τθσ ιςτορικισ εξζγερςθσ, 
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ιτοι ο χαρακτιρασ τθσ αυτονομίασ και του ακθδεμόνευτοφ τθσ, που 

τελικά κα οδθγιςει ςτθν   απορρφκμιςθ τθσ ιςτορικισ ςυλλογικισ 

μνιμθσ και απομαγνθτιςμοφ τθσ απ’ τθν καρδιά του ιςτορικοφ 

γεγονότοσ τθσ Εξζγερςθσ. Αυτι θ πρόκεςθ, μασ οδθγεί ςτθν άντλθςθ 

ενόσ ερευνθτικοφ οπλοςταςίου, από μια γκάμα ικανοποιθτικισ 

βιβλιογραφίασ, προκειμζνου το αμάρτυρο, κατά τθν άποψι μασ, 

αλλά με αλματικοφσ ςυλλογιςμοφσ και υποκζςεισ εγχείρθμα, να 

αποβεί αναποτελεςματικό, ςτθν κατεφκυνςθ να απαλειφκεί ό 

κακοριςτικόσ και πρωταγωνιςτικόσ όροσ <<ΧΩΦΛΞΩΡ>> και μαηί του 

το ςπερματικά κοινωνικό μινυμα, που εκπζμπει, και θ λείανςι του 

ςτον κολοβωμζνο νεότιτλο <<Θ Εξζγερςθ των Οευκαδίων το 

1819>>…   

    Χφμμαχόσ μασ ς’ αυτι τθν προςπάκεια θ εξελικτικι ιςτορικι 

εμπειρία, θ οποία ζχει να δείξει πωσ, κάκε φορά και ςε κάκε ςτάδιο, 

που επιχειρείται αναίτιοσ και ςχεδόν αμάρτυροσ επανακακοριςμόσ  

τθσ, θ Λςτορία γνωρίηει να ςπακίηει και να αντιτάςςει τθν αυτονομία 

τθσ και τθν κφρακεν αντικειμενικότθτα και αυκεντικότθτά τθσ, 

λειτουργϊντασ ςαν ανεξάρτθτθ και αποκλειςτικι τροφοδοςία 

γνϊςθσ και μνιμθσ, ενϊ ςυγχρόνωσ ρθγματϊνει κάκε αμφιςβιτθςθ, 

ι απόπειρα ανϊφελου επανακακοριςμοφ τθσ. Ψότε οι νζεσ 

ανακεωρθτικζσ ιδζεσ, αν μάλιςτα αποδεικνφονται αλυςιτελείσ και 

αμάρτυρεσ,  κατεβαίνουν ςτθν βάςθ με δφναμθ ελαττωμζνθ, που 

δεν ζχει τθν ικανότθτα να υπερβεί τθν ηϊςα ςυλλογικι ιςτορικι 

μνιμθ, θ οποία δεν δζχεται ανεφοδίαςτεσ παρεμβολζσ, και να 

αποβεί υπολογίςιμοσ κοινωνικόσ παράγοντασ. 

       Επομζνωσ, μια πικανι προςπζλαςθ του  ιςτορικοφ γεγονότοσ τθσ 

Εξζγερςθσ και θ λείανςι του ς’ ζνα α- κοινωνικό και ετεροκίνθτο 

γεγονόσ, υπό τον κολοβωμζνο ανωτζρω νεότιτλo,  τθν ίδια ςτιγμι, 
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μάλιςτα, που,  οι εκ των κυρίων πρωταγωνιςτϊν των γεγονότων, και  

ο ζπαρχοσ Οευκάδοσ αναφζρεται κατθγορθματικά ςε ΧΩΦΛΞΣΩΧ 

ΧΨΑΧΛΑΧΨΕΧ, αλλά και ο Άγγλοσ Ψοποτθρθτισ  επίςθσ αναφζρεται 

ςτισ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΨΑΕΛΧ του νθςιοφ, αυτό το ιςτορικό γεγονόσ, κατ’ 

όγκον και ποιότθτα ζχει γίνει, δυο αιϊνεσ τϊρα, οργανικό κτιμα του 

Οευκαδίτικου λαοφ, και αποτελεί κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ βοφλθςισ 

του, ςαν μια αποκάλυψθ υψθλισ ςτάκμθσ ευαιςκθςίασ, απζναντι ςε 

μια ομάδα ρακζνδυτων και εξακλιωμζνων χωρικϊν, που δεν ηθτοφν 

πάρεξ τθν ιςότιμθ και αρωγμάτιςτθ ανκολόγθςι τουσ ςτο ςτερζωμα 

τθσ ιδεολογικισ εξουςίασ τθσ ιςτορίασ! 

     <<Θ Εξζγερςθ των Χωρικϊν τθσ Αγίασ Παφρασ  ςτα 1819>>, 

ςυνάρκρωςε  αντιςταςιακά  και κοινωνικοοικονομικά προτάγματα 

των αρχϊν του 19ου αιϊνα. Τριςε τθν εκκίνθςθ ακολουκιϊν ριηικϊν 

κοινωνικϊν αλλαγϊν, ακόμθ και αν μεςοπρόκεςμα φάνθκαν ςτο 

Επτανθςιακό ςτερζωμα, (1948 και 1949 ςτθν Ξεφαλλονιά,) και 

αποτζλεςε τθν απαρχι τθσ αντίςταςθσ κατά τθσ κρυπτοφαςίηουςασ 

αγγλικισ δεςποτείασ, αναδεικνφοντασ τθν κεντρικι εκνοτικι τθσ 

ςτόχευςθ, ενϊ ςυγχρόνωσ οι ςτοχοφμενεσ κοινωνικζσ αναςυνκζςεισ 

αφοροφςαν ςτο ντόπιο ιδιότυπο φεουδαρχικό ςφςτθμα 

γαιοκτθμόνων και εμπορογαιοκτθμόνων τοκογλφφων, με τα 

προςτφχια, τουσ τόκουσ υπερθμζριασ, τισ ςυντεχνίεσ, τισ 

καταςχζςεισ,  τουσ εναρμονιςμζνουσ ανταγωνιςμοφσ, κα λζγαμε με 

ςθμερινοφσ οικονομικοφσ όρουσ… Κα ακολουκιςουν οι κοινωνικζσ 

εξεγζρςεισ ςτο Χκουλικάδο και ςτον Ωψόλικο τθσ Ηακφνκου, <<Ψου 

Χταυροφ>> και τθσ Χκάλασ ςτθν Ξεφαλλονιά. 

     Θ Εξζγερςθ  εμπεριζχει ζναν φψιςτο ιςτορικό ςυμβολιςμό, κυρίωσ 

για τθν αγροτικι κοινωνία τθσ Οευκάδοσ, ενϊ προζκυψε και  ςαν 

επιτακτικι ανάγκθ, για ςυντόμευςθ τθσ επίλυςθσ των 
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κοινωνικοοικονομικϊν διευκετιςεων.  Ζφερε ςτο προςκινιο και 

ςτθν κεντρικότθτα τθν Χωριάτικθ Αγιομαυρίτικθ φιγοφρα, ζςτω και 

αν οι Υρωταγωνιςτζσ Χωρικοί παρίςτανται βουβοί και άλαλοι, 

διακόςια χρόνια τϊρα, χωρίσ τθν νενομιςμζνθ δυνατότθτα να 

υπεραςπίςουν το διμζτωπο εγχείρθμά τουσ, όπωσ πολφ εφςτοχα 

επιςθμαίνουν αυτι τθν κακοριςτικι αντικειμενικι τουσ αδυναμία  

και ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, 

Ψόμοσ Β, ςελίδα 268) και ο Ψριαντάφυλλοσ Χκλαβενίτθσ, (<<Θ 

ΕΕΓΕΦΧΘ ΨΩΡ ΟΕΩΞΑΔΛΩΡ ΧΩΦΛΞΩΡ TO 1819>>, ςελίδα 43), 

μπροςτά ςτθν πλθμμυρίδα   τθσ μονόπλευρθσ παρουςίαςθσ των 

αρχειακϊν εγγράφων των αντιπάλων τουσ… Πόνο ο Ψριαντάφυλλοσ 

Χκλαβενίτθσ <<ςπάει>>, κα λζγαμε, αυτι τθν ανυπαρξία ςτοιχείων 

απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, παρουςιάηοντασ δφο γραπτά 

ντοκουμζντα, τα οποία είναι θ αναφορά των εξεγερμζνων χωρικϊν 

προσ τον Χτόβιν, όταν ο τελευταίοσ τουσ ηιτθςε τα αιτιματά τουσ και 

θ αναφορά   των κατοίκων τθσ Εγκλουβισ, οι οποίοι, ςθμειωτζον, 

δεν πιραν μζροσ ςτθν Εξζγερςθ, όταν θ ςυςτακείςα ςχετικι 

επιτροπι, μετά τα γεγονότα, ηιτθςε απ’ τουσ χωρικοφσ του νθςιοφ 

να εκφράςουν τα αιτιματά τουσ. (Ψριανατάφυλλοσ Χκλαβενίτθσ: <Θ 

ΕΕΓΕΦΧΘ ΨΩΡ ΟΕΩΞΑΔΛΩΡ ΧΩΦΛΞΩΡ ΨΣ 1819>>, ςελίδα 45).    

    Ακριβϊσ αυτι τθν δεινι και μειονεκτικι κζςθ των Υρωταγωνιςτϊν 

Χωρικϊν, φιλοδοξοφμε, ζςτω κατά ζνα πολλοςτθμόριο, να 

αναπλθρϊςομε και να υποςταςιοποιιςομε, αν είναι δυνατόν, με το 

ταπεινό μασ αυτό πόνθμα… Χτα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ, 

ςυγκεντρϊςαμε ζνα μεγάλο υλικό, πολλά χρόνια τϊρα, αφοφ 

ςκοπεφαμε προγραμματικά, ςαν κα ζρκει το… πλιρωμα του χρόνου, 

να αςχολθκοφμε ςυγγραφικά με το κζμα τθσ <<Εξζγερςθσ των 

Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν ςτα 1819>>, αλλά και από άλλεσ πθγζσ και 
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βιβλιογραφίεσ, επιςτρατεφοντασ ςυνάμα τθν ςυλλογικι ιςτορικι 

μνιμθ και παράδοςθ, ζτςι όπωσ ζφταςε ςτισ μζρεσ μασ, 

προερχόμενθ αυτι θ παράδοςθ απ’ τον  τόπο του κεάτρου των 

πολεμικϊν επιχειριςεων και τθσ απαρχισ των γεγονότων, τουσ 

Χφακιϊτεσ. Πε αυτό το υλικό κα τολμιςομε τθν ςυγγραφι του 

παρόντοσ βιβλίου με κζμα, τον καταξιωμζνο,  αρωγμάτιςτο και 

απαράγραπτο ιςτορικό τίτλο: <<To Φεμπελιό των Χωρικϊν. Αγία 

Παφρα ςτα 1819>>.  

    Χτθν προςπάκειά μασ αυτι κα βαδίςομε δομικά πάνω ςε μια 

λογικι ςειρά των γεγονότων και των ςυνκθκϊν τθσ Εξζγερςθσ, που 

κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον αναγνϊςτθ να ζχει μια ςφαιρικι 

κεϊρθςθ του όλου εγχειριματοσ των Χωρικϊν και τθσ 

αντιμετϊπιςθσ, που ζτυχαν απ’ το αρραγζσ μζτωπο των Άγγλων και 

των προυχόντων τθσ Χϊρασ. Κα ςτθριχτοφμε  ςτουσ τζςςερεισ  

βαςικοφσ  πυλϊνεσ, που ζγραψαν για τθν Εξζγερςθ: Χτον Ηακφνκιο 

Υαναγιϊτθ Χιϊτθ <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ ΛΣΡΛΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ, (1815 – 1864)>>, 

ςτον Ξωνςταντίνο Παχαιρά, <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, και <<Θ ΟΕΩΞΑΧ ΕΥΛ ΕΡΕΨΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςτθν δίτομθ 

εργαςία του κορυφαίου Οευκαδίτθ ιςτορικοφ Υάνου Φοντογιάννθ, 

<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>> και ςτθν εργαςία του 

Ψριαντάφυλλου Χκλαβενίτθ, <<Θ ΕΕΓΕΦΧΘ  ΨΩΡ ΟΕΩΞΑΔΛΩΡ 

ΧΩΦΛΞΩΡ ΨΣ 1819>>. Αλλά και ςε μια πλοφςια παραπζρα 

βιβλιογραφία, τθν οποία κα ςυνυφάνουμε , όπωσ προαναφζρκθκε, 

με τθν τοπικι παράδοςθ των Χφακιωτϊν, κακϊσ αυτι διαςϊκθκε 

από απλοϊκοφσ, αλλά φωτιςμζνουσ Χφακιϊτεσ χωρικοφσ, όπωσ ο 

Βαγγζλθσ Γλθγόρθσ (Γατςοφλθσ), απ’ το Χπανοχϊρι, του οποίου 

προςφιλζςτατο κζμα ιταν θ Εξζγερςθ του 1819, και του οποίου, 
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μάλιςτα, δίκθν πρελοφδιου ςτα γεγονότα, δθμοςιεφομε το ποίθμά 

του για τθν Εξζγερςθ με τον ςυμβολικό τίτλο: <<ΠΕ ΕΡΑ ΣΧΛ…>>. 

     Πε προςεγμζνθ ειδικι μζριμνα κα αποπειρακοφμε  να μποφμε 

ςτον ντορό και ςτα… υποδιματα των Χωρικϊν, να δοφμε ποια 

μπορεί να είναι τα βακιά αίτια, που τουσ οδιγθςαν ςε ζνα τζτοιο 

εγχείρθμα, να αντιπαρατεκοφν με τθν παγκόςμια αυτοκράτειρα 

δφναμθ τθσ εποχισ εκείνθσ, μα κυρίωσ να τεκμθριϊςομε, επίςθσ με 

μια ςθμαντικι βιβλιογραφία, πωσ ο αγϊνασ τουσ ιταν αυτόφωτοσ 

και ακθδεμόνευτοσ, δεν υπιρξε πίςω τουσ κανζνασ ικφνων νουσ, 

οφτε ο Ξαποδίςτριασ. Ιταν αυτόσ ο αγϊνασ τουσ διμζτωποσ. 

Εκνοτικόσ, ςτα πλαίςια τθσ ςυνείδθςθσ, που είχαν ατςαλϊςει 

τόςουσ αιϊνεσ, ουςιαςτικά απ’ το 1295 επί Σρςίνι, που πζραςαν 

κάτω από  τόςουσ κατακτθτζσ, Φράγκουσ, Βενετοφσ, Ψοφρκουσ, και 

πάλι Βενετοφσ, Φωςότουρκουσ, Γάλλουσ και τϊρα Άγγλουσ, πωσ είναι 

ενότθτα και ομάδα Ελλθνικι, που ακατάπαυςτα αντιπαλεφει τθν 

ξενοκρατία ςτον τόπο τουσ, ζτςι όπωσ μοναδικά τουσ φμνθςε, μζςα 

απ’ το επικολυρικό του δθμιοφργθμα, τον <<ΦΩΨΕΛΡΣ>>, και ο 

απθνισ διϊκτθσ αυτισ τθσ ξενοκρατίασ ςτο νθςί, ο Ζλλθνασ βάρδοσ 

Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ, αλλά και ενάντια ςτθν Αγιομαυρίτικθ 

τοπικότθτα του ιδιότυπου γαιοφεουδαρχιςμοφ.  

     Επειδι, όμωσ, κατά πρϊτον, πάντα ενδιαφζρουν  μια ζρευνα  οι 

ςχζςεισ που διαμορφϊνονται μεταξφ του κοινωνικοφ και του 

ανκρωπογενοφσ χϊρου, κατά δεφτερον, οι κοινωνίεσ αποτελοφν 

κεςμοκετθμζνεσ ςυμβολικζσ δομζσ, απ’ όταν, τουλάχιςτον, ο 

άνρωποσ αιςκάνκθκε τθν ανάγκθ τθσ ςυνφπαρξθσ, και μάλιςτα 

δομζσ με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, ψυχοςωματικά, οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτιςμικά, γι αυτό κα αναφερκοφμε αναλυτικά 

ςτουσ δφο κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ αυτοφσ παράγοντεσ, τουτζςτιν 
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ςτισ οικονομικοκοινωνικζσ ςυνκικεσ του 1819 και των 

προγενζςτερων δεκαετιϊν ςωρευτικά, ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

οικονομικι γεωγραφία του ηωτικοφ χϊρου των Χωρικϊν τθσ Αγίασ 

Παφρασ, και των χαρακτθριςτικϊν του, ςυνκικεσ που  ζπαιξαν 

κακοριςτικό ρόλο ςτον εςθκωμό. Διότι, μπορεί με μια απλοϊκι 

προςζγγιςθ να κεωρθκεί το γεγονόσ τθσ εξζγερςθσ των Χωρικϊν τθσ 

Αγίασ Παφρασ ςτα 1819, μια πολεμικι τοπικι διαμάχθ, όμωσ, απ’ 

τθν ςτιγμι που ζλαβε υπερτοπικά χαρακτθριςτικά και απαςχόλθςε 

τα τότε διεκνι φόρα, ςε Οονδίνο και Βιζννθ, ενϊ κακαρά ακόμθ 

ενδφκθκε ζναν ιςτορικό ςυμβολιςμό ςθματοδοτόντασ και τθν 

εκκίνθςθ ακολουκιϊν ριηικισ κοινωνικισ αλλαγισ ςτα Επτάνθςα 

γενικότερα, απαιτεί, φρονοφμε, θ προςζγγιςι του πλζρια και 

πολυμορφικι ανάλυςθ, και όχι μια απλι καταγραφι των γεγονότων.  

    Υεραίνοντασ. Σ διάχυτοσ φόβοσ, απ’ το γεγονόσ ότι ο ετερόκλθτοσ 

κόςμοσ τθσ εξουςίασ και τθσ ςυνακόλουκθσ καταπίεςθσ, 

ςυνοςτίηονταν αποφαςιςτικά γφρο από ζνα επικετικό εγχείρθμα, 

ουδόλωσ  αποκάρρυνε τουσ Αγιομαυρίτεσ Χωρικοφσ, μπροςτά ςτο 

κακολικό αίτθμά τουσ για  απεξάρτθςθ απ’ τθν προςταςία και 

βελτίωςθ  των ςυνκθκϊν διαβίωςισ τουσ, επιςτρατεφοντασ 

ςχθματικά τον περίφθμο <<Ξφκλο τθσ Δικαιοςφνθσ>>, αςφαλϊσ όχι 

το ιδεολογικοποιθμζνο Σκωμανικό ςχιμα, αλλά το αρχαιοελλθνικό 

κλαςικό περιεχόμενο του όρου, μονόδρομοσ που ζπρεπε να 

ακολουκιςουν… Ξαι δεν είχαν αρχικά άλλο μζςο πίεςθσ προσ τουσ 

εξουςιαςτικοφσ μθχανιςμοφσ,  παρά τθν ανυπακοι ςτθν πλθρωμι 

των φόρων και όςα μαηί ςυνυφάνκθκαν…… 

Οευκάδα  2019  

Κοδωρισ Γεωργάκθσ 
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*ΜΔ ΔΝΑ ΟΥΗ…    

Με ηελ απγή πέξα ε ζάιαζζα ιάκπεη  

θαη κε ηνλ ήιην ε δσή μαλαληψλεη! 

Σα ρειηδφληα ρηίδνπλ ηελ θσιηά ηνπο! 

Σα παιηά ακπέιηα ζαξαθσκέλα ρσξίο ζηαθχιηα… 

Μίδεξε  ζηηο ειηέο ε ζνδεηά ηνπο… 

Σα φξληα φκσο ζρίδνπλ ηνλ αγέξα… 

Αζάιεπηα μαλνίγνληαη 

 κε ηα θηεξά αλνηγκέλα…  

Με ηη ηξφπν λα ηα δηψμεηο; 

Απηφλ ηνλ καχξν γχπα,  

πνπ καο ηξψεη η’ απνκεηλάξηα απ’ ην ζψκα; 

Αο αλεβνχκε ζηα χςε,  

κε ηηο θσλέο θαη ηνπο αληίιαινπο 

μππλψληαο απ’ ηνλ βαζχ χπλν  

ηνπο πνξσκέλνπο βξάρνπο… 

Να ληπζνχκε πξέπεη κε ηελ ζάξθα ηνπο… 

 Με έλα ΟΥΗ… 

Οη ιεγφκελνη ηξαλνί καο πεξηκέλνπλ… 

Ζ ςπρή ηνπο είλαη βνπβή πέξα σο πέξα… 

Κ’ εκείο έλα μεξφθιαδν ελφο θνξκηνχ 

πνπ ην αίκα ηνπ ξνχθεμαλ νη γχπεο… 

’ απηφλ ηνλ ηφπν αο δσληαλέςεη ν ζθιάβνο,  
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θηηαγκέλνο απ’ ηελ ζηάρηε… 

Κφληξα ζηνλ θφζκν ηνλ δηθφ ηνπο…  

 

 

 

 *Υοίθμα του λόγιου ωμάχου Βαγγζλθ Γλθγόρθ (Γατςοφλθ), απ’ το 

Χπανοχϊρι των Χφακιωτϊν, για το μαρτυρικό 1819… 
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Αγηνκαπξίηηζζα ρσξηθή! ηνλ ζθιεξφ αγψλα κέρξη ηα  

βαζηά γεξάκαηα… (Φσην Φξίηδ Μπέξγθεξ). 
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Mέροσ  
Πρώτο 

 

Tα βαθύτερα αίτια τησ 
Εξέγερςησ 
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ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΕΙ ΣΨΝ ΦΨΡΙΚΨΝ ΠΑΓΚΟΜΙΨ… 
    Θ ςυνεξζταςθ τθσ <<Εξζγερςθσ των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν, ςτα 

1819>>, με τθν πλειάδα παρόμοιων Ξινθμάτων ςε παγκόςμιο, αλλά 

και Επτανθςιακό επίπεδο, δίνει τθν δυνατότθτα ςτον αναγνϊςτθ να 

διειςδφςει αποτελεςματικότερα ςτθν κατανόθςθ τθσ Αγιομαυρίτικθσ 

Εξζγερςθσ, δεδομζνου ότι, ς’ αυτζσ τισ αναφορζσ  ςτο παγκόςμιο 

εξεγερςιακό επίπεδο, πάντα υπάρχει ζνα κοινό ςτοιχείο: Ξάκε φορά, 

οι αρχικζσ εμβρυϊδεισ φραςτικζσ διαφοροποιιςεισ Υρουχόντων – 

Χωρικϊν, περνοφν ςε ζνα επίπεδο καταγγελτικοφ λόγου, ςαν 

προοίμιο τθσ τελικισ μορφοποίθςθσ μιασ επικετικισ ςυλλογικισ 

ψυχισ, που ορατά, πλζον, ςτοχεφει ςτο υπαρκτό τείχοσ των 

κοικωνικϊν ανιςοτιτων… Ξαι πάντα, όταν, κατά τον Gustave Le Bon, 

(<<Θ Ψυχολογία των Παηϊν>>), κατατάλλθλεσ ιδζεσ και μθνφματα, 

εν προκειμζνω το αίτθμα διαχρονικά και παγκοςμίωσ των Χωρικϊν, 

για κοινωνικι ιςότθτα, ειςζρχονται ςτθν ςυλλογικι ψυχι, τότε 

αποκτοφν τεράςτια δφναμθ και παράγουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ, 

οδθγϊντασ ςε πόλεμο και επανάςταςθ… 

    Ψο 1381, ςυμβαίνει θ εξζγερςθ των άγγλων Χωρικϊν, (Peasants’ 

Revoit),  όταν ο βαςιλιάσ Φιχάρδοσ ο Β, επζβαλλε ςτουσ  Χωρικοφσ 

νζο φορολογικό χαράτςι. Mε μπροςτάρθ τον ιερζα Ψηον Ππόλ, ο 

οποίοσ με φλογερά κθρφγματα βομβάρδιηε τθν ςυλλογικι ψυχι, 

προαναφερκικαμε, όταν με αρχθγό τον κεραμιδά ςτο επάγγελμα 

Γουότ Ψάϊλερ, οι άγγλοι Χωρικοί εξεγζρκθκαν και μπικαν ςτο 

Οονδίνο. Ξατζςφαξαν κάποιουσ Φλαμανδοφσ εμπόρουσ και ζκαψαν 

το κάςτρο του δοφκα του Οάνκαςτερ! (Χθμ. Χυγ. Σποία ομοιότθτα με 

όςα ςυνζβθςαν ςτθν Εξζγερςθ των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν πζντε 

αιϊνεσ μετά…). Θ εξζγερςθ, επόμενο, καταπνίγθκε ςτο αίμα απ’ τθν 

άρχουςα βαςιλικι τάξθ. Τμωσ απζκτθςε τεράςτιο ςυμβολικό 
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χαρακτιρα, που φτάνει, για τθν αγγλικι φιλομεταρρυκμιςτικι 

παράταξθ, ςθμερινό Εργατικό κόμμα, μζχρι και των θμερϊν μασ, και 

αποτελεί αυτι θ εξζγερςθ του 1381 ζνα απ’ τα ςφμβολά τθσ, αφοφ, 

το ςθμερινό Εργατικό κόμμα τθσ Αγγλίασ, που ιδρφκθκε ςτισ αρχζσ 

του 20ου αιϊνα, ζχει ευκεία αναφορά ςτο από του 1678 

δθμιουργθκζν, μζςα ςτα πλαίςια του δικομματικοφ αγγλικοφ 

κοινοβουλευτικοφ ςυςτιματοσ, φιλομεταρρυκμιςτικό κόμμα των 

Γουϊγκσ. 

   Αυτι θ μακραίωνα παγιωμζνθ δικομματικι κοινοβουλευτικι 

αγγλικι διάρκρωςθ, ςαφϊσ και ζχει ςχζςθ και ςυνάφεια με τθν 

Εξζγερςθ των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν. Χτον  Αρμοςτι Παίτλαντ, 

προκάλεςε  ςθμαντικά πολιτικά προβλιματα θ Εξζγερςθ, ο οποίοσ 

ανικε ςτο αριςτοκρατικό κόμμα των Ψόρρισ, επιγενζςτερα, 

αρχίηοντασ απ’ το 1834 και κυρίωσ επί πρωκυπουργίασ Ρτιςραζλι, το 

1874, κεμζλιωςε τον ςθμερινό τίτλο <<Χυντθρθτικό>>,  αφοφ ςτο 

μθτροπολιτικό Οονδίνο, οι αντιδράςεισ τθσ φιλομεταρρυκμιςτικισ 

αντιπολίτευςθσ των Γουϊγκσ, που ιδθ απ’ τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα 

άρχιςε να μετατρζπεται ςε κόμμα των Φιλελευκζρων, αλλά, οι 

αντιδράςεισ και   άλλων προοδευτικϊν κφκλων ςτο Οονδίνο ζναντι 

των πολιτικϊν του Παίτλαντ, για τον δεςποτικό τρόπο με τον οποίο 

εξαςκοφςε τθν Αρμοςτία, αλλά και για το γεγονόσ των 

απαγχονιςμϊν ςτθν Οευκάδα, αςκοφςαν πίεςθ ςτο  κυβερνόν 

κόμμα. Ωσ εκ τοφτου, ζνα απ’ τα βακφτερα αίτια, τθσ καταγγελτικισ 

επιςτολισ του Παίτλαντ προσ τθν Γερουςία ςτισ 6 – 12- 1819, όταν 

επζςτρεψε απ’ τθν Πάλτα, μετά τα πολεμικά γεγονότα ςτθν 

Εξζγερςθ, ςτα οποία κα αναφερκοφμε διεξοδικότερα,  με τθν οποία 

κατιγγειλε τουσ πάντεσ, είτε ςαν <<απονενοθμζνουσ>>, είτε ςαν 

<<άρπαγεσ>>, εννοϊντασ τουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τισ ορζξεισ 
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του Οευκαδίτεσ ευγενείσ, που άρπαηαν τισ περιουςίεσ των φτωχϊν 

χωρικϊν (!), είτε ςαν <<ταραχοποιοφσ>>, ουςιαςτικά ιταν μια 

αποπροςανατολιςτικι  επιςτολι,  με τθν οποία, κατά βάκοσ, 

<<ζβλεπε>> προσ τθν μθτροπολιτικι πολιτικι κατάςταςθ, ςε μια 

προςπάκεια να αμβλφνει τισ επιπτϊςεισ, που προκαλοφςε αυτι θ 

επικριτικι ςτάςθ τθσ αγγλικισ αντιπολίτευςθσ, κατακερματίηοντασ 

και επιμερίηοντασ τισ ευκφνεσ ο Παίτλαντ, για τθν Εξζγερςθ, ςε 

διάφορεσ ενδοεπτανθςιακζσ πλευρζσ και κοινωνικζσ πακογζνειεσ…  

    Χτα 1525, οι Γερμανοί Χωρικοί, 8.000 κατά τον αρικμό, κα 

ςυγκρουςκοφν ςτα περίχωρα τθσ πόλθσ  Φρανκεχάουηεν, με τον 

ιςάρικμο ςτρατό των φεουδαρχϊν. Αφορμι θ εντεινόμενθ 

δουλοπαροικοποίθςθ των Χωρικϊν εκ μζρουσ των φεουδαρχϊν, 

πρωτίςτωσ, και ςυνολικά οι υπάρχουςεσ κρθςκευτικοκοινωνικζσ 

διαφορζσ, από ετϊν, μεταξφ των δφο κοινωνικϊν αντιπάλων, τθσ 

θγεμονεφουςασ τάξθσ των φεουδαρχϊν και των αδφναμων 

γερμανϊν χωρικϊν, οι οποίοι είχαν αρχθγό τον Ψόμασ Πίνςτερ, 

μακθτι, αρχικά, του Παρτίνου Οοφκθρου, ο οποίοσ 

ριηοςπαςτικοποιικθκε, ςτθν ςυνζχεια, όταν ο Οοφκθροσ τάχτθκε με 

το μζροσ των φεουδαρχϊν και των ιπποτϊν… 

    Θ αγροτικι Εξζγερςθ του Υουγκατςόφ ςτα 1775, ςτθν περιοχι του 

Φωςικοφ Βόλγκογκραντ, όταν θ απαίτθςθ για τθν αλλαγι τθσ 

τςαρικισ κοινωνίασ του φεουδαρχιςμοφ, είχε φτάςει ςτθν 

κορφφωςι τθσ, με απότοκο τθν αιματθρι  εξζγερςθ, που ξεγφμνωςε 

το κακεςτϊσ των ευγενϊν και φϊτιςε τθν αγροτικι δυςτυχία… 

Θγζτθσ τθσ ο περιπλανϊμενοσ Ξοηάκοσ Εμιλιάν Υουγκατςόφ, ο 

οποίοσ θγικθκε μιασ τεράςτιασ κίνθςθσ των δουλοπάροικων τθσ 

τςαρικισ αυτοκρατορίασ τθσ Αικατερίνθσ Β… Θ εξζγερςθ ιταν τυφλι 

και καταδικαςμζνθ να καταπνιγεί απ’ τα τςαρικά ςτρατεφματα… 
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Αλλά αυτό δεν εμπόδιςε τουσ κολλιγεσ χωρικοφσ να πζςουν ςτθν 

φωτιά, από προςμονι και μόνο για απαλλαγι…  

    Mα, και επί των θμερϊν μασ, ςτθν Οατινικι Αμερικι, ειδικά ςτθν 

Βραηιλία, όπου το 46% του γεωργικοφ κλιρου ανικει μόνο ςτο 1% 

των γαιοκτθμόνων τθσ αχανοφσ χϊρασ, με αυτζσ τισ τεράςτιεσ 

πλουτοπαραγωγικζσ δυνατότθτεσ, υπάρχει το λεγόμενο <<ΞΛΡΘΠΑ 

ΨΩΡ ΑΞΨΘΠΣΡΩΡ>>, (Movimento dos Trabalhadores sem Terra). Ψο 

κίνθμα ξεκίνθςε τθν αγωνιςτικι του διεκδθκθτικι δράςθ το 1985 και 

εκπροςωπεί δϊδεκα εκατομμφρια παντελϊσ άκλθρουσ γεωργοφσ 

τθσ Βραηιλίασ. Χτθν αγωνιςτικι του δράςθ εντάςςονται πιο ιπιασ 

μορφισ κοινωνικζσ εξεγζρςεισ, οι οποίεσ κυρίωσ ζχουν τον 

χαρακτιρα αυκαίρετων καταλείψεων γεωργικϊν εκτάςεων, ενϊ 

ολοκάκαρα αςκοφν τεράςτια επιρροι ςτο βραηιλιάνικο εκλογικό 

ςϊμα… Αυτι θ διαμορφωμζνθ γαιοκτθτικι κατάςταςθ ςίγουρα 

κρφβει ςτα κεμζλιά τθσ μια ιδιάηουςα χρονοβόμβα για τθν Βραηιλία, 

θ οποία κανείσ δεν ξζρει πότε κα εκραγεί, με δεδομζνο, μάλιςτα, 

πωσ, άλλα είκοςι εκατομμφρια άκλθρων βραηιλιάνων γεωργϊν 

ζχουν καταφφγει ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, όπου ζχουν 

παρειοποιθκεί ηϊντασ ςτισ περίφθμεσ φαβζλεσ…  

    Χτον Ελλαδικό χϊρο, θ μεγάλθ Εξζγερςθ των Ξερκυραίων Χωρικϊν 

ςτα 1652, επί Ενετοκρατίασ, θ οποία ςυνζβθ ςτο χωριό 

Χωροεπίςκοποι ςτο Βαϊλάτο του Γφρου ςτθν Βόρεια Ξζρκυρα,  ζνα 

αυκόρμθτο γζννθμα καταπίεςθσ, φωτίηει τισ κρυφζσ ςτιγμζσ μιασ 

ηοφερισ πραγματικότθτασ, για ζναν κόςμο των Χωρικϊν, που ηοφςε 

ςτθν πολυειδι εξάρτθςθ και κάτω απ’ το δόγμα των Υρουχόντων 

του νθςιοφ: <<Eμείσ δροφμε και επιδροφμε… Εςείσ υποχρεοφςκε να 

εργάηεςκε και να παράγετε…>>. Αυτό το δεςποτικό δόγμα των 

Ξερκυραίων προυχόντων, ςυνδυαςμζνο με τθν καταχρζωςθ των 
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αγροτϊν με όρουσ τοκογλυφικοφσ, γνωςτοί ςαν Υροςτφχι, 

(Prtostichi), τότε, ο ιδθ υποτιμθμζνοσ Χωρικόσ, δεν είχε άλλθ 

επιτακτικι επιλογι πζρα απ’ τον εςθκωμό, ςε μια ςτοχοφμενθ 

κατεφκυνςθ, τθν αναμφιςβιτθτθ επικράτθςθ των ιδανικϊν τθσ 

δικαιοςφνθσ… 

    Θ αφορμι, για τθν Εξζγερςθ των Ξερκυραίων Χωρικϊν, δόκθκε 

απ’ τθν ανάλγθτθ όςο και απαξιωτικι ςυμπεριφορά ενόσ ευγενοφσ, 

ο οποίοσ πιγε ςε οικογζνεια αγροτϊν του χωριοφ να ηθτιςει το 

<<ςολιάτικο>>, μορφι ενοικίου για κτιματα ευγενϊν, το οποίο είχε 

προςειςπράξει, μάλιςτα, ο γιόσ του, με τθν απαξιωτικι προςταγι: 

<<Άλλο εγϊ, άλλο ο γιόσ μου>>.  Ψο ςυμπυκνωμζνο μίςοσ, τότε, των 

χωρικϊν κατά των ευγενϊν, μετατράπθκε ομαδικά ςε κακοποιιςεισ 

γαιοκτθμόνων, πυρκαγιζσ και καταςτροφζσ. 

   Θ Ενετικι κεντρικι ςτρατιωτικι παρζμβαςθ, με ιππικό και 

δυνάμεισ ςτρατοφ, απϊκθςε τουσ εξεγερμζνουσ ςτο βουνό 

Υαντοκράτορασ. Σ νζοσ  Υροβλεπτισ του νθςιοφ Πάρκο Πολίν 

ζςτειλε μεγάλεσ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ  και διζλυςαν τουσ 

εξεγερμζνουσ Χωρικοφσ. Ακολοφκθςαν, θ κανάτωςθ του αρχθγοφ 

των Εξεγερμζνων Χωρικϊν, του Χτζλιου Φαματά και θ καταδίκθ του 

ςυναρχθγοφ του Χεβαςτιανοφ Γουδζλθ, όπωσ και άλλων Χωρικϊν, με 

τθν ποινι τθσ εργαςίασ ςε Ενετικι γαλζρα… Θ διαμορφωμζνθ, επί 

Ενετοκρατίασ χαοτικι κοινωνικι διαφορά, που χϊριηε ευγενείσ και 

χωρικοφσ ςτθν Ξζρκυρα, δίνεται απ’ τον Ανδρζα Πάρμορα: 

<<Historia di Corfu, 1672>>: 

{… Πια εικόνα που αντανακλά τθν άποψθ των Ξερκυραίων Ευγενϊν 

για τθν ςτακερότθτα τθσ κοινωνικισ δομισ: θ ςυγκεκριμζνθ 

κοινωνικι ιεράρχθςθ όχι μόνο είναι θ μόνθ <<λογικι>>, αλλά και 
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αντανακλά τθ κεϊκι τάξθ. Άρα κάκε προςπάκεια αλλαγισ  είναι και 

παράλογθ και <<αμαρτωλι>>…} 

    Χυνοπτικά. Σι ςυλλογικζσ ςυνειδιςεισ και θ γεννεαολογία των 

ανατρεπτικϊν ιδεϊν, ανεξάρτθτα, χρόνου, ζκνουσ και φυλισ, δεν 

μποροφν παρά να εςτιάηουν ςτον ομφαλό τθσ κοινωνίασ, για μια 

περιςςότερο αντιπροςωπευτικι προοπτικι, μζςα απ’τθν 

αφυπνιςτικι δθμιουργία νζων κοινωνικϊν μορφωμάτων, που 

ξεκάκαρα ςτοχεφουν ςτθν ςυμμετοχι και ςτθν ςυνδιαχείρθςθ τθσ 

εξουςίασ. 

    Ζνα παρόμοιο αίτθμα ςυςωμάτωςε θ εξεγερςιακι λογικι των 

Χωρικϊν τθσ Αγίασ Παφρασ, οι οποίοι, πζραν απ’ τθν κορυφαία 

εκνοτικι τουσ ςτόχευςθ, ζβλεπαν τισ οικονομικοκοινωνικζσ 

ςυνκικεσ, να διαμορφϊνονται ςε ζνα κακαρά αγροτογεωργικό νθςί, 

υπζρ των λειτουργιϊν τθσ πόλθσ και ςε βάροσ τθσ υπαίκρου, θ 

οποία πόλθ οργάνωνε ζνα δικό τθσ δομικό θγεμονικό πρόςωπο, το 

οποίο ευχερϊσ ταυτίηονταν με τθν ιδεολογία τθσ κυβζρνθςθσ. 

Αποτζλεςμα, αυτό το διαχωριςτικό τείχοσ πόλθσ – υπαίκρου, να 

παίρνει οξφτατα χαρακτθριςτικά κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ, ςτον 

οποίο, το τελικό εξαγόμενο, ιταν θ επικράτθςθ τθσ βοφλθςθσ του 

κυρίαρχου… Ξαι αυτοί ιταν οι ευγενείσ… 

    Ξαι ακριβϊσ αυτι θ κυριαρχικι ςχζςθ αποτζλεςε τθν κρυαλλίδα 

ενόσ αυτόφωτου και ακθδεμόνευτου εςθκωμοφ… Τπωσ ακριβϊσ, 

φανερϊςαμε πωσ ςυμβαίνει, διαχρονικά και παγκοςμίωσ, ςε κάκε 

ςαφι κοινωνικι αναντιςτοιχία…   
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ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΤΣΗ Η ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΨΝ ΦΨΡΙΚΨΝ 
    Σι κοινωνίεσ, όπωσ ςυνοπτικά αναφερκικαμε ειςαγωγικά, είναι 

κεςμοκετθμζνεσ  ςυμβολικζσ δομζσ, με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, 

ψυχοςωματικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτιςμικά, διακριτά 

χαρακτθριςτικά, που, πολυλειτουργικά, είτε  εκφράηονται, είτε 

μορφοποιοφνται ςε δεδομζνεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ, ςε μια 

νομιμοποιθμζνθ μαηικι διοχζτευςθ… Ζτςι, θ υποτακτικι 

ςυμμόρφωςθ, ιταν λζξθ άγνωςτθ για τθν κοινωνία των Σρεινϊν τθσ 

Αγίασ Παφρασ και ο αναπότρεπτοσ εςθκωμόσ τουσ ςυμπφκνωςε το 

κυρίαρχο αίτθμα τθσ μετάβαςθσ απ’ τθν απλι διαμαρτυρία, ςτθν 

απαίτθςθ μιασ ρθξικζλευκθσ τομισ, που πάνω ςτο ατςάλινο αμόνι 

τθσ  κα ςυνζκλιβε τον  βρεταννικό <<βοναπαρτιςμό>> και τισ άκλιεσ 

ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ, απότοκο του κοινωνικοφ τουσ 

αποκλειςμοφ και τθσ ςυνακόλουκθσ <<παρειοποίθςισ>> τουσ…  

    Θ κυρίαρχθ ςυλλογικι ςυμπεριφορά των Εξεγερμζνων υπερζβθ 

τθν κεωρθτκι τομι μεταξφ εφικτοφ και ανζφικτου, μπροςτά ςτο 

κορυφαίο πρόταγμα τθσ πολιτικοκοινωνικισ αναδιοργάνωςθσ, με 

ςαφι προςανατολιςμό τθν απεξάρτθςθ και τθν βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν τουσ διαβίωςθσ, όχι μόνο με τθν άρνθςθ πλθρωμισ των 

νεοπαγζντων φόρων, αλλά ςαν ζνα πζραςμα ςυνακροιςμζνων 

ανταγωνιςτικϊν αιτθμάτων, ςε μια κοινωνία ςυνδιαχείρθςθσ των 

υλικϊν πόρων. Ζτςι…     

{… Απφ ηνπ 1815 νη νξεηλνί ηεο Αγίαο Μαχξαο ήξμαλην 

θαηαπίπηνπζη επί ησλ Βξεηηαληθψλ δπλάκεσλ…} 

     Θ ανωτζρω γραπτι αναφορά τθσ DORAS D’ ISTRIA, (Εleni Ghika), 

(<<OΛ ΛΣΡΛΣΛ ΡΘΧΣΛ ΩΥΣ ΨΘΡ ΔΕΧΥΣΨΕΛΑΡ ΨΘΧ ΕΡΕΨΛΑΧ ΞΑΛ ΨΘΡ 

ΑΓΓΟΛΞΘΡ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΡ>>, ζκδοςθσ 1858, ςελίδα 132), αφετθριακά, 
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προςδιορίηει τθν ζναρξθ των αντιςταςιακϊν ενεργειϊν των 

κατοίκων τθσ Σρεινισ Οευκάδοσ, κατά τθσ Αγγλικισ ουςιαςτικά 

Ξατοχισ,  θ εκπφρωςθ των οποίων ςυνζβθ τον Χεπτζμβριο ςτα 1819, 

με τα πολεμικά γεγονότα ςτον χϊρο των Χφακιωτϊν. Aλλά 

πρωτίςτωσ να εξετάςομε, ςτα πλαίςια τθσ διανομισ και τθσ 

χωροταξικισ  διάςταςθσ του κοινωνικοφ και ανκρωπογενοφσ χϊρου, 

ποιοί ιταν αυτοί <<ΣΛ ΣΦΕΛΡΣΛ>>, τουσ οποίουσ προςδιορίηει 

επακριβϊσ θ ρουμάνικθσ καταγωγισ φιλελλθνίδα ςυγγραφζασ Δϊρα 

Δίςτρια, εν ζτει 1858… Ευκφσ ωσ επαγιϊκθ ςτα διεκνι φόρα του 

Υαριςιοφ και τθσ Βιζννθσ, 1814 και 1815, θ Αγγλικι Υροςταςία ςτα 

Επτάνθςα, ζγινε πεποίκεςθ των ανυπότακτων ορεινϊν κατοίκων τθσ 

Αγίασ Παφρασ και πρωτίςτωσ των Χφακιωτϊν, πωσ πρόκειται για 

νζα κατοχι, όπωσ ακριβϊσ αυτζσ, που ςτο πζραςμα των αιϊνων 

γεφκθκαν, είτε με τθν μορφιν εξαναγκαςμοφ, είτε ακόμθ με τθν 

δικεν φωτιςμζνθ λυτρωτικι ζμπνευςθ. Ψοφτο το ανυπότακτο 

φρόνθμα, ςαν μια βακιά κοινωνικι διαχείρθςθ, που οδθγεί ςε 

εκφάνςεισ ριηοςπαςτικοποίθςθσ, χάνεται ςτα βάκθ τθσ διαδρομισ 

των,  απ’ τον 14ο αιϊνα, όταν οι πρόδρομοι οικιςμοί των Χφακιωτϊν, 

Υετεινοχϊρι, (ςθμερινόσ Ξάβαλλοσ), Πεςοχϊρι, (ς. Χπανοχϊρι), 

Οουβροχϊρι, (ς. Αςπρογερακάτα), Ξαμποχϊρι, (ς. Υινακοχϊρι) 

ξεςθκϊκθκαν επιτυχϊσ κατά  του δυνάςτθ Ηϊρηθ Γρατιανοφ, 

εξζγερςθ που πζραςε ςτθν ιςτορία ςαν <<Επανάςταςθ τθσ 

Βουκζντρασ ςτα 1357>>, με αφορμι και πάλι δυςβάςτακτθ 

επιβλθκείςα φορολογία, για τθ ςίτιςθ των ναυτϊν του ενετοφ 

ναφαρχου Χοράντηο.  

    Αυτι ακριβϊσ θ ελευκερόφρονθ ςκζψθ των κατοίκων των 

πρόδρομων οικιςμϊν, <<παντρεφτθκε>> τον 15ο αιϊνα με τθν 

επίςθσ υψθλόφρονθ ψυχι των Χφακιωτϊν, (διότι Χφακιϊτεσ 
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αποκαλοφνταν περίπου ζωσ το 1900 οι ςθμερινοί Χφακιανοί), των 

κατοίκων που ζφταςαν ςτθν Άγια Παφρα, προερχόμενοι απ’ τα 

Χφακιά τθσ Ξριτθσ, (Βλζπε, δικό μασ βιβλίο με τίτλο: <<ΧΦΑΞΛΩΨΕΧ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ. ΟΛΞΡΣ ΞΑΦΔΛΑΧ>>, Ζκδοςθ 2019), προκφπτοντασ ζνα 

αλζγρο εκρθκτικό μείγμα το οποίο εφεξισ ουδζποτε ανζχκθκε, ι 

τουλάχιςτον αντιπάλεψε κάκε μορφι κατακτθτοφ… Πθδζ και των 

φοβερϊν  Ψοφρκων κατακτθτϊν τθσ Οευκάδοσ, (1479–1684), 

εξαιρουμζνων, οι οποίοι αποκαλοφςαν τουσ Χφακιϊτεσ, ςφμφωνα 

με τθν τοπικι παράδοςθ, <<Χεϊτάν Αςκζρ>>, διαβολομπουλοφκι… 

    Αυτό το ρθξικζλευκο του τραχφ χαρακτιρα των Χφακιωτϊν, 

ςυνυφαςμζνο με τον περιφανο και δυναμικό χαρακτιρα των 

κατοίκων τθσ Ξαρυάσ, χωριά τα οποία και επί των θμερϊν μασ 

ςυναποτελοφν τθν Σρεινι Οευκάδα, μεταλλάχκθκε αποκεωτικά ςτα 

1819, και απ’ το ςτάδιο του ςυναιςκιματοσ και του πάκουσ πζραςε 

ςε αυτό τθσ αποφαςιςτικότθτασ… Ακολοφκθςαν ακόμθ οκτϊ χωριά 

του νθςιοφ, Απόλπαινα, Παραντοχϊρι, Υόροσ, Ξοντάραινα, 

Ξατοφνα,  Ξαρυϊτθ, Αλζξανδροσ και Υλατφςτομα, όπου 

κατζςτρωςαν  ζνα ςτρατθγικό  ςχζδιο, όπωσ ζδειξαν τα 

επακολουκιςαντα πολεμικά γεγονότα, ςτο ςτζνωμα τθσ περιοχισ 

του Ππόηα, τον Σκτϊβριο του 1819, κατά των Άγγλων 

<<προςτατϊν>>, ουςιαςτικά δυναςτϊν,  με αφορμι μεν τθν επιβολι 

νζων δυςβάςτακτων  φόρων, ςτουσ πάμπτωχουσ χωρικοφσ, αλλά με 

ςαφζςτατα τα  βακφτερα αίτια να εντοπίηονται ςτθν ςυςςωρευμζνθ 

μακροχρόνια δουλεία από διαφόρουσ κατακτθτζσ, με ότι αυτι 

ςυνεπάγεται, αλλά και ςτο από αιϊνων αγροτοφεουδαρχικό 

ςφςτθμα ςτο νθςί, που εξζκρεψε τθν τάξθ των ευγενϊν και, όπωσ 

προαναφζρκθκε, <<παρειοποίθςε>> τουσ Χωρικοφσ… 
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      Ωσ εκ τοφτου, ο εςθκωμόσ, αποτελεί ζνα αυτόφωτο, αυτόνομο 

και ακθδεμόνευτο γεγονόσ, ςυμπζραςμα ςτο οποίο ζχει καταλιξει 

και ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΙΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, 

Ψόμοσ Β, Χελίδεσ 268 και 298), ςτισ οποίεσ, αντίςτοιχα, τονίηει 

κατθγορθματικά: <<… H εξζγερςθ του 1819 παρουςιάηει και 

κοινωνικό και ζνα ζκδθλο αντιαγγλικό χαρακτιρα>>, και <<…Υαρά 

τισ προςπάκειεσ τθσ αυςτριακισ αςτυνομίασ κανζνα ενοχοποιθτικό 

ςτοιχείο για τον Ξαποδίςτρια δεν βρζκθκε. Αςφαλϊσ δεν υπιρχε. 

Γιατί θ ςτάςθ των Χωρικϊν τθσ Οευκάδοσ δεν ιταν ετεροκίνθτθ>>.  

    Ειδικότερα μια πικανι ςυμμετοχι ι και οργάνωςθ τθσ Εξζγερςθσ 

απ’ τον ίδιο τον Ξαποδίςτρια, φρονοφμε πωσ δεν ευςτακεί.  Ακόμθ 

και αν δεχκοφμε κάποιασ μορφισ ςυμμετοχι του,  ζςτω με τθν 

φπαρξθ  μιασ παραινετικισ επιςτολισ του, μια ευφυζςτατθ 

διπλωματικι περςόνα, με τεράςτια αναλυτικι ςκζψθ, ςαν τον 

Λωάννθ Ξαποδίςτρια, όπωσ πιο διεξοδικά κα παρακζςομε εν 

ςυνεχεία, το πρϊτο που κα εξζταηε ςε μια εξζγερςθ ιταν ςε ποιό  

γενικότερο ςτρατθγικό  ςχεδιαςμό κα τθν ενζταςςε, αφοφ οψιγενϊσ 

και μετά από τριακονταετία ςχεδόν ςυνζβθςαν τα γεγονότα ςτθν 

Ξεφαλλονιά, με τισ αιματθρζσ εξεγζρςεισ των εκεί Χωρικϊν το 1848 

και 1849, για να επακολουκιςει το φοφντωμα του κινιματοσ των 

Φιηοςπαςτϊν, που οδιγθςε ςτθ ζνωςθ των Επτανιςων με τθν 

Ελλάδα. Θ επιχειροφμενθ, ωσ εκ τοφτου, ενεργι ανάμειξθ του 

Λωάννθ Ξαποδίςτρια, ςαν κφριου υποκινθτι τθσ Εξζγερςθσ του 1819, 

δεν μπορεί να διαμορφϊςει τισ ςυνκικεσ εκείνεσ ικανζσ να 

μιλιςουμε για ολικζσ <<ανατροπζσ>> ςτθν Εξζγερςθ, με μόνο 

δεδομζνο ότι, ο Ξαποδίςτριασ, διατθροφςε ςχζςεισ και 

αλλθλογραφία με τθν όντωσ ςθμαντικότατθ για το νθςί οικογζνεια 

Φλογαϊτθ, μζλοσ τθσ οποίασ, ο Χπυρίδων Φλογαϊτθσ, προφανϊσ από 
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υψθλόφρονα αιςκιματα, αλλά και αλλθλζγγυοσ των Χωρικϊν, με 

τουσ οποίουσ κακθμερινά ςυναλάςςονταν, ςαν ςυμβολαιογράφοσ 

τθσ εξοχισ, ςτο χωριό του το Παραντοχϊρι, είχε πάρει μζροσ ςτθν 

εξζγερςθ των Χωρικϊν, καταδικάςτθκε, μάλιςτα, αλλά πρόλαβε και 

απζδραςε, ςωηόμενοσ μάλλον και απ’ τθν αγχόνθ των Άγγλων. 

Υικανι εμπλοκι του Ξαποδίςτρια μόνο με αλματικό ςυλλογιςμό 

μπορεί να ςτοιχειοκετθκεί, πράγμα, που ναι μεν μπορεί να ςυμβεί 

ςτα πλαίςια τθσ αςφνορθσ επιςτιμθσ τθσ ιςτορίασ, ουδόλωσ, όμωσ 

αποτελεί κακοριςτικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ίδιασ τθσ ιςτορίασ, αν 

δεν τεκμθριϊνεται επακριβζςτατα, διότι: 

    Υρϊτον. Σ Ξαποδίςτριασ  ςτα διεκνι φόρα Υαριςιοφ και Βιζννθσ 

ςτα 1814 και 1815 υπιρξε ο αρχιτζκτονασ τθσ Αγγλικισ Υροςταςίασ 

ςτα Επτάνθςα, προκειμζνου, να μθν περιπζςουν αυτά ςτθν επιρροι 

τθσ Αυςτρίασ, θ οποία, ςαν διάδοχθ κατάςταςθ τθσ Ενετικισ 

κυριαρχίασ, κεωροφςε εαυτιν ζχουςα δικαιϊματα και ιγειρε 

αξιϊςεισ επί των Επτανιςων, πρϊθν Ενετικισ κυριαρχίασ. (Χπφρου 

Βερφκιου: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΘΡΩΠΕΡΩΡ ΞΦΑΨΩΡ ΨΩΡ ΛΣΡΛΩΡ 

ΡΘΧΩΡ>>, ςελίδεσ 10 και 80). Ευφυζςτατα ο Ξαποδίςτριασ, με τουσ 

κατάλλθλουσ χειριςμοφσ και πάντα υπό τθν ςκζπθν του Ψςάρου τθσ 

Φωςίασ, του οποίου ιταν ςυγχρόνωσ υπουργόσ εξωτερικϊν, δεν 

άφθςε τα Επτάνθςα ςτα χζρια του μιςζλλθνα Πζτερνιχ, ο οποίοσ 

πολφ πρόςφατα είχε αποφανκεί πωσ δεν υπάρχει Ελλθνικό ζκνοσ, 

αλλά ιταν ακόμθ νωπζσ και οι αλγεινζσ εντυπϊςεισ και θ 

απάνκρωπθ ςυμπεριφορά των Αυςτριακϊν ςτθν καταλθφκείςα  απ’ 

αυτοφσ Λταλία…  

    Ασ φανταςτοφμε μια Αυςτρία ςτο μαλακό υπογάςτριο τθσ 

Ελλάδοσ, ςτα Επτάνθςα, ποιό εκρθκτικό μείγμα κα αποτελοφςε, με 

δεδομζνθ και εκπεφραςμζνθ τθν φιλοοκωμανικι τθσ πολιτικι…         
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Αυτι θ εργϊδθσ διπλωματικι προςπάκεια του Ξαποδίςτρια να 

αποτρζψει μια Αυςτριακι επιρροι ςτα Επτάνθςα, κινδφνευςε 

ςοβαρότατα το καλοκαίρι του  1815 ςτθν Βιζννθ, όταν ςτισ 

διαπραγματεφςεισ, θ Αγγλικι πλευρά κινοφμενθ δολίωσ και 

υςτερόβουλα, όπωσ απεδείχκθ, προκειμζνου να δθμιουργιςει 

ριγμα μεταξφ Αυςτρίασ και Φωςίασ, για τθν τφχθ των Επτανιςων, 

και τελικά να περιζλκουν ς’ αυτι, ςαν ϊριμο φροφτο, τότε, 

επαναλαμβάνομε, δολίωσ κινοφμενθ και προσ ζκπλθξθ όλων των 

ςυνζδρων κατζκεςε ςχζδιο, με το οποίο ςυμφωνοφςε να 

περιζλκουν τα Επτάνθςα ςτθν επιρροι τθσ Αυςτρίασ!!! 

(Ξωςταντίνου Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, ςελίδα 32) και (Χπυρίδωνοσ Βερφκιου: <<ΛΧΨΣΦΛΑ 

ΨΩΡ ΘΡΩΠΕΡΩΡ ΞΦΑΨΩΡ ΨΩΡ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ>>, ςελίδα 81).  Σ 

αιφνιδιαςμόσ όλων ιταν ζκδθλοσ, πλθν του Ξαποδίςτρια, ο οποίοσ 

αντιλθφκείσ <<το παιγνίδι>> τθσ Αγγλικισ διπλωματίασ, επζμενε 

απαραςάλευτα, με τθν διττι του ιδιότθτα, ςαν εκπρόςωποσ του 

Ψςάρου τθσ Φωςίασ, αλλά και εκπρόςωποσ τθσ Γερουςίασ των 

Επτανιςων, ςτθν αρχικι του πρόταςθ, για Αγγλικι Υροςταςία ςτα 

Επτάνθςα και ςε καμία περίπτωςθ Αυςτριακι τοιαφτθ…    Για τοφτο 

το υψθλό διπλωματικό του επίτευγμα  ο Ξαποδίςτριασ, γράφει ςτον 

Σφγκο Φϊςκολο ςτο Οονδίνο: 

Αη Νήζνη επεηιήζεζαλ, γξάθεη ν Καπνδίζηξηαο ζηνλ 

Φψζθνιν, λα πεξηέιζνπλ ππφ ηελ Απζηξηαθήλ δεζπνηείαλ, ε 

απεηιή απηή ζπλερψο επηθξέκαηαη, παξά ηηο ζπλερείο 

αληηδξάζεηο απηνχ, δηα ηελ απνθπγήλ ελφο ηνηνχηνπ 

ζπκβάληνο, ην νπνίν ζα ήην δηα ηελ Δπηάλεζνλ πξαγκαηηθή 

θαηαδίθε. Δδήηεζα, ιέγεη ν Δπγελήο Κεξθπξαίνο, λα 

πεξηέιζνπλ αη Νήζνη καο, ππφ ηελ πξνζηαζίαλ ηεο Αγγιίαο, 

ηεο νπνίαο ην έκβιεκα είλαη  ε Σξίαηαλα ηνπ Πνζεηδψλνο… 
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Πεξαίλσλ ζπληζηά εηο ηνλ Φψζθνινλ, αλ αλνηρζή εηο ην 

Λνλδίλνλ ζπδήηεζεο πεξί ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, πξάγκα πνπ 

εζεψξεη πηζαλφλ, (εκ. πγ. Αθφκε δελ είρε επηθπξσζεί 

ηειεζίδηθα ε Αγγιηθή πξνζηαζία ζηα Δπηάλεζα), λα 

αλαιάβεη (ν Φψζθνινο) ηελ ζπλεγνξίαλ ηεο παηξίδνο ηνπ 

θαη λα εχξε ζπκπαξαζηάηαο εηο ην έξγνλ ηνχην… 

(ππξίδσλνο Βεξχθηνπ: <<ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΣΧΝ 

ΗΟΝΧΝ ΝΖΧΝ>>, ζειίδα 84). 

     Σι προςπάκειεσ του Ξαποδίςτρια για τθν Αγγλικι Υροςταςία ςτα 

Επτάνθςα τελεςφόρθςαν, τον Ροζμβριο του 1815 ςτο Χυνζδριο των 

Πεγάλων Δυνάμεων ςτο Υαρίςι, αφοφ διαρριδθν απζκρουε τθν 

Αυςτριακι Υροςταςία, για τουσ ευνόθτουσ λόγουσ που 

προαναφζραμε. <<Aι Λόνιοι Ριςοι, περιελάμβανε το πρϊτο άρκρο 

τθσ Χυμφωνίασ, μετά των εξαρτθμάτων των, κα καταρτίςουν του 

λοιποφ ελεφκερον και ανεξάρτθτον Ξράτοσ των Θνωμζνων Λονίων 

Ριςων, υπό τθν άμεςον και αποκλειςτικιν Υροςταςίαν του 

Βαςιλζωσ τθσ Πεγάλθσ Βρεττανίασ και των διαδόχων αυτοφ, των 

λοιπϊν Δυνάμεων παραιτουμζνων παντόσ δικαιϊματοσ και 

οιαςδιποτε αξιϊςεωσ επί των Ριςων αυτϊν…>>, (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά: <ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, 

ςελίδα 33). 

     Επομζνωσ, πωσ κα μποροφςε ο ίδιοσ ο Ξαποδίςτριασ, πζντε 

χρόνουσ μετά, ζςτω και παρά τθν γνωςτι του ρθματικι διακοίνωςθ 

προσ τουσ Άγγλουσ τον Απρίλθ του 1819, κατά τθν επίςκεψι του ςτο 

Οονδίνο,  ςτθν οποία γνωςτοποιοφςε ςτουσ άγγλουσ ικφνοντεσ, πωσ, 

ο Αρμοςτισ Παίτλαντ, ςυμπερεφζρεται ςτουσ ςυμπατριϊτεσ του 

ωςάν ςε Λνδοφσ, πωσ κα μποροφςε, επαναλαμβάνομε, να 

ανακεωριςει τισ ςτρατθγικζσ του απόψεισ για τα Επτάνθςα και να 

οργανϊςει τθν Εξζγερςθ των Χωρικϊν τθσ Οευκάδοσ το Χεπτζμβρθ 
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του 1819, αφοφ πάντα θ Αυςτρία ενζδρευε;  Θ ευφυία του, επί 

πλζον, και θ διπλωματικι του δεινότθτα δεν κα του επζτρεπαν να 

ανοίξει μζτωπο και κατά των Άγγλων και μάλιςτα τυφλό και ορφανό, 

τθν ςτιγμι που δεν είχε που ςτρατθγικά να το προβάλλει και να το 

ςυνδιοργανϊςει, ζχοντασ, μάλιςτα κατά νου πωσ επίκειται και θ 

ζκρθξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. Διπλό μζτωπο κα άνοιγε με 

Ψουρκία και Αγγλία; Θ οποία Αγγλία, ςτα πλαίςια των 

γεωςτρατθγικϊν τθσ επιδιϊξεων, ζτςι όπωσ τθν εξυπθρετοφςε θ 

κατοχι τθσ Επτανιςου, δεν κα παραιτείτο εφκολα, ακόμθ και αν 

ξεςθκϊνονταν το 1819 όλα τα Επτάνθςα, αλλά κα οδθγοφνταν τα 

πράγματα ςε μακρόχρονθ εμπλοκι και με δεδομζνεσ τισ λυςςϊδεισ 

αντιδράςεισ τθσ Αγγλίασ για μθ διαμελιςμό τθσ Σκωμανικισ 

Αυτοκρατορίασ, μπορεί και να ςυνζπραταν οι δφο… 

    Δεφτερον.  Σ  Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ, για τθν οριςτικι Υροςταςία 

τθσ Αγγλίασ επί των Επτανιςων, ςαφζςτατα δικι του διπλωματικι 

επιτυχία, αςχζτωσ πωσ αυτι θ προςταςία ζμελλε να πάρει τον πιο 

ςτυγνό μανδφα τθσ δεςποτείασ και τθσ απολυταρχίασ τελικά, και να 

προκαλζςει κφελλα αντιδράςεων ςτα Ρθςιά, με τουσ γνωςτοφσ 

εςθκωμοφσ ςε Οευκάδα, Ηάκυνκο και Ξεφαλλονιά, απευκυνόμενοσ 

ςτουσ Επτανθςίουσ, αφοφ εξαίρει τθν ςυμφωνία ςαν ςπουδαία για 

το αναπτυξιακό μζλλον των Λονίων Ριςων, τονίηει μεταξφ των άλλων 

παραινζςεϊν του: 

{…. Ζ ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ, ελ ζπεχδσ λα ζαο 

δηαθνηλψζσ, θαζηεξνί επηζήκσο ηελ δηθαίαλ θαη ειεπζέξαλ 

ηαχηελ πξάμηλ, απνδίδνπζα εηο ηνλ Ηφληνλ ιαφλ ηελ 

ειεπζεξίαλ θαη ηνπο λφκνπο ηνπ, ελεξγεί ππέξ απηνχ πξάμηλ 

δηθαηνζχλεο, εγγπσκέλε ηελ εηξεληθήλ απφιαπζηλ ηνζνχησλ 

ζπνπδαίσλ επεξγεηεκάησλ, αλαζέηνπζα δε ηελ πξφνδνλ ηεο 
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πνιηηηθήο αλαγελλήζεψο ησλ ππφ ηνπο νησλνχο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο, ζπλελψλεη ηελ ηχρελ ησλ κεηά ησλ πςεινηέξσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη εγγπάηαη πξνο ηελ επδαηκνλίαλ ηνπ 

επξχηαην κέιινλ}. (DORA D’ ISTRIA: <<ΟΗ ΗΟΝΗΟΗ 

ΝΖΟΗ ΤΠΟ ΣΖΝ ΓΔΠΟΣΔΗΑΝ ΣΖ ΔΝΔΣΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑΝ>>, έθδνζε 1858 ζειίδα 

74).  

    Πε ζνα τζτοιο νζο <<μανιφζςτο>>, υπζρ τθσ Αγγλικισ Υροςταςίασ, 

παρά το ευμετάβολον των διεκνϊν ςχζςεων, ο Ξαποδίςτριασ δεν κα 

προχωροφςε ποτζ ςτο απονενοθμζνο διάβθμα να ανοίξει, 

επαναλαμβάνομε, μζτωπο και με τθν Αγγλία, ζςτω και κρυφίωσ, 

ςτθρίηοντασ τθν εξζγερςθ των Χωρικϊν τθσ Αγίασ Παφρασ ςτα 1819. 

Γνϊριηε,  επί πλζον, και τθν αδυναμία τθσ Φωςίασ να παρζμβθ υπζρ 

τθσ ςχεδιαηόμενθσ, θ Φιλικι Εταιρεία είχε φουντϊςει για καλά, 

Πεγάλθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, τθσ οποίασ Φωςίασ ιταν 

υπουργόσ εξωτερικϊν, αποκάλυψθ τθν οποία καταγράφει 

παρακάτω ο ίδιοσ ςε ςυνομιλία  του, (Λωάννθ Ξαποδίςτρια: 

<<AΩΨΣΒΛΣΓΦΑΦΛΑ>>, ςελίδα 112), με τουσ Αρματωλοφσ 

Ξολοκοτρωναίουσ και Πποτςαραίουσ, αλλά και άλλουσ επιςιμουσ 

άνδρεσ από Υελοπόννθςο και Ακαρνανία, οι οποίοι τον 

επιςκζφκθκαν ςτθν Ξζρκυρα τον Απρίλθ του 1819, δια να 

διερευνιςουν τθν ςτάςθ τθσ Φωςίασ, ζναντι των πιζςεων τθσ 

Ωψθλισ Υφλθσ, ϊςτε να μθν δζχεται θ Οευκάδα τουσ καταφεφγοντασ 

εκεί Αρματωλοφσ και Ξλζφτεσ τθσ Χτερεάσ, αλλά και τθν ςτάςθ τθσ 

Φωςίασ ζναντι τθσ ςχεδιαηόμενθσ Επανάςταςθσ, ενϊ μια φιλόδοξθ 

ενδόμυχθ ςκζψθ τουσ ζφτανε μζχρι να του  ανακζςουν ακόμθ και 

τθν πολιτικι αρχθγία τθσ επί κφραισ Εξζγερςθσ του Ζκνουσ. Χτουσ 

παράγοντεσ ατοφσ του Ελλθνιςμοφ, ο Ξαποδίςςτριασ, μίλθςε με ωμό 
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ρεαλιςμό ενόσ ευφυζςτατου διπλωμάτθ. (Υάνου Φοντογιάννθ: 

<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>> ΨΣΠΣΧ Β, ςελίδα 243). 

<<πλνκηιψλ κε ηνπο άλδξαο ηνχηνπο, (εκ. πγ. Δλλνεί 

ηνπο αλσηέξσ Αξκαησινχο θ.α), ηνπο ηφζνλ δπζηπρείο φζνλ 

θαη ζεβαζηνχο, κεηερεηξίζζελ ηελ γιψζζαλ ελ κνη είρελ 

νξίζεη ν απηνθξάησξ, (ηεο Ρσζίαο),  γιψζζαλ άιισο ηε, ππφ 

ηαο ηφηε ζπλζήθαο, ζχκθσλνλ θαη πξνο ηα ηδηθάο κνπ 

πεπνηζήζεηο. (εκ. πγ. Πεπνίζεζή ηνπ ήηαλ πσο αθφκε δελ 

ήηαλ ψξηκεο νη ζπλζήθεο γηα ην κεγάιν εγρείξεκα ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, παξά ηα φζα ηνπ παξνπζίαζαλ νη 

ζπλνκηιεηέο ηνπ Αξκαησινί… Καη εκείο δηαιχνπκε ηνλ 

θψλσπα γηα λα αλαδείμνκε ηνλ Καπνδίζηξηα αξρηηέθηνλα 

ηνπ Ξεζεθσκνχ ησλ Υσξηθψλ ζηνπ Μπφδα). Πξνζπάζεζα 

λα απνδείμσ ζε απηνχο, ζπλερίδεη ν Καπνδίζηξηαο, φηη ν 

Απηνθξάησξ ηεο Ρσζίαο νπδφισο ήην δηαηεζεηκέλνο λα 

πξνθαιέζε πφιεκνλ θαηά ησλ Σνχξθσλ ή λα πεξηπιέμεη ηαο 

ζρέζεηο ηνπ κεηά ηεο Αγγιίαο. ηη παλ φηη ήην θαηνξζσηφλ 

λα γίλε ππέξ απηψλ άλεπ θηλδχλνπ πξνθιήζεσο πνιέκνπ, ζα 

εγέλεην, αιιά πξνο ηνχην έπξεπε απηνί λα νπιηζζνχλ κε 

ππνκνλήλ θαη θαξηεξίαλ πξνζπαζνχληεο ελ ησ κεηαμχ λα 

αλαζξέςνπλ θαιψο θαη εζληθψο ηα ηέθλα ησλ, επαθηέκελνη 

δε, σο πξνο ηα ινηπά, εηο ηνλ ρξφλνλ θαη ηελ ζείαλ 

πξφλνηαλ>>. 

    Τλα τοφτα, τα άκρωσ φειδωλά, ςυντθρθτικά και αποτρεπτικά, ςε 

τελικι ανάλυςθ, λόγια    του Ξαποδίςτρια προσ τουσ Αρματωλοφσ, με 

κορυφαία ζκφραςθ ότι <<δεν μπορεί να υπάρξει διπλι εμπλοκι και 

με τθν Αγγλία για τα Επτάνθςα και με τθν Ψουρκία>>,  τα οποία 

διαλαμβάνει θ Αυτοβιογραφία του, διαδραματίηονται  τον μινα 

Απρίλιο του 1819, τρεισ μινεσ πριν υποτίκεται τθν  <<ανάμειξι 
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του>> ςτθν Εξζγερςθ των Χωρικϊν τθσ Αγίασ Παφρασ ςτθν περιοχι 

του Ππόηα… 

   Tρίτον. Σ ευφυζςτατοσ Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ ποτζ δεν κα 

προχωροφςε ςε μια εξεγερςιακι λογικι ςτα Επτάνθςα, πόςο μάλλον 

τοπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτι των Χωρικϊν ςτθν Άγια Παφρα το 

1819, με τθν οποία κα ανζτρεπε τθν απλι οργίλθ παρζμβαςθ τθσ 

κοινωνικισ ζνταςθσ, λόγω τθσ δεςποτικισ <<Υροςταςίασ>>, και κα 

τθν μετζτρεπε ςε οργανωμζνο πανεπτανθςιακό κίνθμα, με τελικό 

ςτόχο τθν απαλλαγι εκ τθσ <<Υροςταςίασ>>, ζςτω και τθν 

επαναφορά τθσ Φωςικισ Υροςταςίασ… Ξαι τοφτο διότι δεν είχε 

εκείνο το υλικό ςτα χζρια του, που κα τον ωκοφςε ςτθν απόφαςθ 

μιασ γενικευμζνθσ εξζγερςθσ των Επτανθςίων, βλζποντασ, μάλιςτα 

απρόκυμθ τθν ιδιαίτερθ πατρίδα του, τθν Ξζρκυρα, για παρόμοιεσ 

περιπζτειεσ, θ οποία κρατοφςε ςχεδόν πακθτκι ςτάςθ απζναντι 

ςτουσ Άγγλουσ, τουλάχιςτον τθν πρϊτθ δεκαετία τθσ Υροςταςίασ.… 

Ξαι τοφτο διότι, εν αντικζςει με τα άλλα τρία μεγάλα νθςιά, 

Ξεφαλλονιά, Ηάκυνκο και Οευκάδα, τα οποία εγκατζλειψαν οι 

Άγγλοι να ςτροβιλίηονται ςτθν δίνθ του πρωτογονιςμοφ του 

γεωργικοφ τομζα, ςτθν Ξζρκυρα, οφςα θ βιτρίνα και θ πρωτεφουςα 

των άγγλων ςτα Επτάνθςα, προχϊρθςαν ς’ ζναν ζξυπνο 

προβιομθχανικό προγραμματιςμό, ορμϊμενοι απ’ τθν εν εξελίξει 

ευριςκομζνθ βιομθχανικι ανάπτυξθ ςτο Οονδίνο και ςτισ άλλεσ 

μεγάλεσ πόλεισ τθσ Αγγλίασ, δθμιουργϊντασ πολλζσ υποδομζσ ςτο 

νθςί, όπωσ άρτιο οδικό δίκτυο, πράγμα που επζτρεψε, ςτα πλαίςια 

του ανατζλοντοσ μερκαντιλιςμοφ, τθν άνετθ διακίνθςθ αγακϊν και 

εμπορίου, καταςκεφαςαν το περίφθμο <<Ωδραγωγείο Παίτλαντ>>, 

διαμόρφωςαν υποτυπϊδθ λιμάνια, ακόμθ και ςτον μθχανικό τομζα 

ειςιγαγαν τον κορυφαίο γεννεςιουργό παράγοντα τθσ βιομθχανικισ 
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επανάςταςθσ, τθν ατμομθχανι, αλλά και άλλεσ ακόμθ υποδομζσ 

δθμιοφργθςαν, που ζτειναν να αλλάξουν τον αμιγϊσ ενετικό 

γεωργικό χαρακτιρα του νθςιοφ τθσ Ξζρκυρασ, ςε ζνα προςτάδιο 

εμπορικοφ και διαμετακομιςτικοφ κζντρου, με ςυνακόλουκο 

γεγονόσ και τον μεταςχθματιςμό τθσ Ξερκυραϊκισ κοινωνίασ επί τα 

βελτίω. Ωσ εκ τοφτου, το βάροσ των κοινωνικϊν εντάςεων απζμειναν 

να ςθκϊνουν τα άλλα τρία νθςιά… 

     

 

 

 



[41] 
 

 

Tζαγθάξεδεο Υσξηθνί ζηνπο θαθηψηεο! 
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Ο ΚΑΠΟΔΟΣΡΙΑ ΣΟΤ ΜΑΓΕΜΕΝΟΤ ΣΑ 1807 
    Σ Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ, ιταν θ κορυφαία διπλωματικι περςόνα 

των αρχϊν του 19ου αιϊνα ςτθν Ευρϊπθ, θ δράςθ του ζχει όλα 

εκείνα τα τεχνοκρατικά διπλωματικά χαρακτθριςτικά ςθμερινϊν 

εποχϊν, ευφυζςτατοσ, διορατικόσ και ρεαλιςτισ ςτο ζπακρον, δεν 

κα ζπραττε τίποτα παραπάνω, που κα ενζβαλλε ςε περιπζτεια τόςο 

τα προςφιλι του Επτάνθςα και τθν Ελλάδα γενικότερα, αλλά και τα 

ςυμφζροντα τθσ Φωςίασ, τθν οποία υπθρετοφςε ςαν ο κορυφαίοσ 

του διπλωματικοφ τθσ ςϊματοσ. Σι άρρθκτοι και ειλικρινείσ δεςμοί 

του με το τςαρικό κακεςτϊσ τθσ Φωςίασ, όπωσ αβίαςτα προκφπτει 

και απ’ τθν παραπάνω αποκαλυπτικι, όςο και ρεαλιςτικι ςυνομιλία 

του, με τουσ Αρματωλοφσ, ςφυρθλατικθκαν απ’ τισ αρχζσ του 19ου 

αιϊνα, όταν ουςιαςτικά οι Φϊςοι, οι οποίοι απ’ το 1800 είχαν τθν 

προςταςία των νθςιϊν του Λονίου, με τθν ψιλι κυριαρχία τθσ 

Ψουρκίασ, θ οποία είχε κάπωσ ατονιςει, μζςω του Κεοτόκθ, 

ζςτειλαν τον ζμπιςτό τουσ Ξαποδίςτρια, το 1807, ςτθν Οευκάδα, 

μαηί με τον υπουργό Ηαμπζλθ, τον πρφτανθ Βλαςςόπουλο, τον 

ςτρατθγό Υαπαδόπουλο, τον ρϊςο ςτρατιωτικό διοικθτι Ηάγκελ, τον 

ρϊςο ςτρατθγό Χτατζρ, τον γάλλο μθχανικό Πιςϊ και τον 

Πθτροπολίτθ Άρτθσ, (μετζπειτα Συγγροβλαχίασ), Λγνάντιο,  

προκειμζνου να ςυνδιοργανϊςουν τθν αντίςταςθ του νθςιοφ κατά 

τθσ φανερισ επιβουλισ και απειλισ του Αλι παςά. (Δθμοςκζνθ 

Ξουνιάκθ: <<Σ  ΞΑΥΣΔΛΧΨΦΛΑΧ ΞΑΛ Θ ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΧΘ ΨΩΡ 

ΞΟΕΦΨΑΦΠΑΨΩΟΩΡ ΧΨΣΩ ΠΑΓΕΠΕΡΣΩ ΧΨΘ ΟΕΩΞΑΔΑ ΧΨΑ 1807>>, 

ζκδοςθ 1972). 

    Σ Αλισ εποφκαλμιοφςε ανοιχτά και από ετϊν τθν Οευκάδα, μθ 

διςτάςασ, μάλιςτα να κάνει και δόλια πρόταςθ ςτουσ Γάλλουσ,  εν 

όςω αυτοί ζγκλειςτοι το 1810 ςτο Ξάςτρο τθσ Αγίασ Παφρασ, 
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πολιορκοφνταν απ’ τουσ Άγγλουσ του Τςβαλντ, να τουσ ενιςχφςει 

ςτον αγϊνα τουσ κατά των άγγλων και ςε αντάλλαγμα να του 

παραχωριςουν τθν Οευκάδα. Θ πρόταςι του ζγινε μζςω του γάλλου 

πρόξενου ςτα Γιάννενα Υουκεβίλ, τθν οποία οι Γάλλοσ πρόξενοσ 

απζρριψε αμζςωσ απαντϊντασ του…  <<Θ ιδζα παραδόςεωσ 

χριςτιανικοφ λαοφ εισ τον ηυγόν των μουςουλμάνων διεγείρει τθν 

αγανάκτθςιν παντόσ τιμίου Γάλλου. Ενδεχόμενον θ Γαλλία ν’ 

απωλζςθ οριςτικϊσ τασ Λονίουσ Ριςουσ – τοιαφται είναι αι τφχαι του 

πολζμου – αλλά δεν είναι διατεκειμζνθ ποςϊσ να κθλιδϊςθ τθν 

ςθμαίαν τθσ>>. (Φραγκίςκου Οζνορμαν: <<ΨΣ ΛΣΡΛΣΡ ΗΘΨΘΠ 

ΕΡΩΥΛΣΡ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΘΧ>> Πετάφραςθ εκ του Γαλλικοφ, ζκδοςθ 

1859).  

    Σ Αλι παςάσ, ακολοφκωσ, ζχοντασ πάντα κατά νου τθν κατάλθψθ 

τθσ Οευκάδοσ,  διαβλζποντασ τθν ριξθ των ρωςοτουρκικϊν 

ςχζςεων, υλοποίθςε τισ ςκζψεισ του,  διαδίδοντασ και κεωρϊντασ 

ότι ουςιαςτικά δεν ςτρζφεται κατά του ςουλτάνου, αλλά κατά των 

Φϊςων. Αυτόσ το Πόςκοβο, όπωσ ζλεγε, ικελε να κτυπιςει, ζτςι 

διακιρυττε, τουλάχιςτον, ςτουσ  ζντρομουσ κατοίκουσ τθσ 

Οευκάδοσ, ευριςκόμενοσ  με ςτρατεφματα, κατ’ ζναντι του  νθςιοφ 

ςτα κάςτρα τθσ Υλαγιάσ και του Ψεκζ… (… Ξαι γιφερεν ο Υαςάσ 

μεγάλο ςεφζρι ςτθν Υλαγιά και επολζμαγε με τον Πόςκοβο, κι ιταν 

κι ο Δεςπότθσ τθσ Άρτασ κοντά με το Πόςκοβο…), ςθμειϊνει τον 

Πάρτθ του 1807 ο ιερζασ του Χπανοχωρίου των Χφακιωτϊν 

Χπυρίδων Χαλικιάσ, πάνω ςτο Οθξιαρχικό βιβλίο τθσ εκκλθςίασ των 

Ψαξιαρχϊν! (Δθμοςκζνθ Ξουνιάκθ, ωσ άνω,>>, ςελίδα 15).  

    Σ Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ, ουςιαςτικά,  με αυτι του τθν αποςτολι 

και τθν ιςτορικι ςυγκζντρωςθ τθσ οποίασ προζςτθ <<Χτου 

Παγεμζνου >>, ςτθν Οευκάδα ςτα 1807, με τον θγετικό ρόλο, που 
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ζχτιςε, μεταξφ των Επτανθςίων και των Ξλεφταρματωλϊν τθσ 

Δυτικισ Χτερεάσ, αλλά και τισ ςχζςεισ που δθμιοφργθςε μαηί τουσ, 

αναδείχκθκε ςε κορυφαία Επτανθςιακι προςωπικότθτα, θ οποία 

τον ζφερε πολφ πιο κοντά ςτθν Φωςία, με αποτζλεςμα να αναλάβει 

τθν διεφκυνςθ του διπλωματικοφ τθσ ςϊματοσ, ςαν κορυφαίοσ 

υπουργόσ των εξωτερικϊν. Χυνεπϊσ και τα Επτάνθςα και ολόκλθρθ 

θ Ελλάδα προςζβλεπε με τεράςτιεσ ελπίδεσ ςτο πρόςωπό του, τισ 

οποίεσ μεγιςτοποιοφςε θ καίρια κζςθ που κατείχε ςτθν υπερδφναμθ 

τθσ εποχισ, τθν Φωςία.  Αναχωρϊντασ απ’ του Παγεμζνου τθσ 

Οευκάδοσ, όπωσ ο ίδιοσ ομολογεί, ζφυγε ικανοποιθμζνοσ… <<… Εν 

παντί καιρϊ κα διατθρϊ τθν γλυκυτζραν ανάμνθςιν τθσ Οευκάδοσ,, 

του λαοφ, των ευγενϊν και τθσ διοικιςεωσ αυτισ>>. ( Χπυρίδωνοσ 

Υαπαδόπολθ – Χταφρου: <<H EΥΨΑΡΘΧΛΑΞΘ ΕΩΓΕΡΕΛΑ ΧΨΘΡ 

ΟΕΩΞΑΔΑ>>, ζκδοςθ 1992, ςελίδα 12).  

    Οογικό, ωσ εκ τοφτου, μια τζτοιου βελθνεκοφσ προςωπικότθτα να 

παρακολουκείτο, απ’ τισ ανταγωνίςτριεσ προσ τθν Φωςία, Αγγλία και 

Αυςτρία, με δεδομζνο μάλιςτα ότι ιταν και Ελλθνικισ καταγωγισ, 

πράγμα που γνϊριηε και ο ίδιοσ και κακόριηε, όπωσ ανωτζρω 

είδαμε, ςε χαρακτθριςτικό απόςπαςμα, απ’ τα Απομνθμονεφματά 

του, όλεσ του  τισ ενζργειεσ. Σι φοβερά οργανωμζνεσ και 

δολοπλόκεσ αγγλικζσ μυςτικζσ υπθρεςίεσ, αλλά και οι διαβολικζσ 

μυςτικζσ υπθρεςίεσ τθσ Αυςτρίασ, οι οποίεσ δεν ιλεγχαν μόνο τθν 

κεντρικι Ευρϊπθ, αλλά και όλα τα Βαλκάνια, ςίγουρα κα 

υποπτεφονταν εμπλοκι του Ξαποδίςτρια, και λογικό φαίνεται να 

ζφταςαν οι ανωτζρω μυςτικζσ υπθρεςίεσ και το κζμα τθσ 

<<Εξζγερςθσ των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν ςτα 1819>>, ςτον 

πανίςχυρο Πζτερνιχ ςτθν Βιζννθ, ςε μια εξϊφκαλμθ προςπάκεια να  

πζςουν ςκιζσ πάνω ςτον Ξαποδίςτρια και ςυνακόλουκα ςτθν Φωςία.  
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Αναποτελεςματικά, όμωσ, τουλάχιςτον εξ όςων προκφπτουν απ’ τα 

μζχρι τϊρα νεοφανζντα αρχεία, τα οποία δεν αφινουν κανζνα 

περικϊριο, οφτε καν ςτα πλαίςια τθσ ελευκεριότθτασ τθσ επιςτιμθσ 

τθσ ιςτορίασ, για δεφτερθ ςκζψθ, περί οργανϊςεωσ άνωκεν, 

(Ξαποδίςτριασ), τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν ςτα 1819, 

παραμζνουςα, ωσ εκ τοφτου, αναλλοίωτθ και αρωγμάτιςτθ, 

διακόςια χρόνια τϊρα, ςαν μια αυτόφωτθ, ακθδεμόνευτθ και 

αυτόνομθ Εξζγερςθ, με χαρακτθριςτικά αντιςταςιακά, εκνοτικά, 

όπωσ ειςαγωγικά αναφζραμε, αλλά και κοινωνικά… Ειδικότερα ο 

Αρμοςτισ Παίτλαντ αςμζνωσ και με ανακοφφιςθ κα ζβλεπε μια 

πικανι αναταραχι περί τον Ξαποδίςτρια, αλλά μάταια, ςτον οποίο 

καταλόγιηε ανοιχτά τθν δθμιουργία πνεφματοσ εκνικισ ανυπακοισ 

ςτα Επτάνθςα, αλλά τον κεωροφςε και διαβολζα του ςτθν 

Πθτροπολιτικι Ξυβζρνθςθ των Ψόρρισ ςτο Οονδίνο, διότι τον Απρίλθ 

του 1819, όταν τελείωςε τθν επίςκεψι του ςτθν πατρίδα του τθν 

Ξζρκυρα, μετζβθ ςτο Οονδίνο, προαναφζραμε ςχετικά, όπου 

ςυνάντθςε τουσ άγγλουσ υπουργοφσ των Αποικιϊν, Συζλιγκτων και 

Βάρκουςτ, ενϊ επζδωςε ςτον Οόρδο Ξάςτελρθγ και ςτον 

Συζλιγκτων επιςτολι του τςάρου τθσ Φωςίασ, με τθν οποία ο τςάροσ 

τουσ παρακαλοφςε να λάβουν ςοβαρά υπ’ όψιν τουσ, όςα κα τουσ 

μετζφερε ο Ξαποδίςτριασ για τθν αφόρθτθ κατάςταςθ ςτα 

Επτάνθςα, ςε μια προςπάκεια διπλωματικι να αμβλφνει τθν 

δεςποτικι του ςυμπεριφορά ο Παίτλαντ επί των Επτανθςίων.  

(Υάνου Φοντογιάννθ: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, 

ςελίδα 242).  

    Ρα αναφζρομε, επί πλζον, πωσ, αυτι θ εργϊδθσ προςπάκεια του 

Παίτλαντ κατά του Ξαποδίςτρια, εκδθλϊκθκε με τθν ίδια ζνταςθ, 

αλλά και πάλι αναποτελεςματικά, δυο χρόνια μετζπειτα, το 1821, 
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κατά τθν ζκρθξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, όταν κζλοντασ, 

αφϋενόσ μεν, να προςφζρει υπθρεςίεσ ςτθν Ωψθλι Υφλθ, μετά τθσ 

οποίασ θ Αγγλία διατθροφςε φιλικότατεσ ςχζςεισ, αφϋετζρου να 

επαναφζρει ςυνδυαςτικά το κζμα τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν ςτα 

1819, υποςχζκθκε 10.000 δίςτθλα ςτον ειςαγγελζα τθσ Αγίασ 

Παφρασ Λωάννθ Ηαμπζλιο, προκειμζνου να προςκομίςει κάποιο 

ζγγραφο, το οποίο κα ενζπλεκε τον Ξαποδίςτρια ςαν ενορχθςτρωτι 

τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, χωρίσ να ενδϊςει, βζβαια ο πατριϊτθσ 

Ηαμπζλιοσ. ( Υάνου Ξουνιάκθ: << Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ 

ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΑ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, ςελίδα 37). 

    Υζραν του Παίτλαντ επίςθσ και  ο Πζτερνιχ υποπτεφονταν τον 

Ξαποδίςτρια, όχι μόνο για τα γεγονότα ςτα Επτάνθςα, Εξζγερςθ των 

Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν ςτα 1819, Εξζγερςθ των Ηακυνκίων Χωρικϊν 

ςτο Χκουλικάδο τθσ Ηακφνκου, επίςθσ ςτα 1819, αλλά και για πικανι 

ανάμειξι του για γενικευμζνεσ ςτάςεισ ςτθν Δαλματία. Σ πρόεδροσ 

του αυλικοφ δικαςτθρίου τθσ αςτυνομίασ ζγραφε ςτον κυβερνιτθ 

τθσ Βενετίασ ςτισ 12 Λανουαρίου 1820, (Υάνου Φοντογιάννθ: 

<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, ςελίδα 298): 

<<Aη ηνπ ιανχ ζηάζεηο εθξαγείζαη ην παξειζφλ έηνο εηο ηελ 

Ηνληθήλ Νήζνλ Αγίαο Μαχξαο έρνπζη εηδηθφλ ην πςειφλ 

ελδηαθέξνλ πξνο ηελ αζηπλνκίαλ ηνπ θξάηνπο ηεο Απζηξίαο, 

θαζ’ φζνλ ελ πξψηνηο ππάξρνπζη ηεθκήξηα ηνπ λα 

ππνζέζσκελ φηη ε πξνεηνηκαζία ε αξρή θαη ε δηαγσγή 

ηνηνχησλ ζπκβάλησλ δελ είλαη άγλσζηα εηο ην Ρσζηθφλ 

κπζηηθνζπκβνχιηνλ, ή κάιινλ εηπείλ πξέπεη λα απνδνζψζη 

εηο ηαο ξαδηνπξγίαο ηνπ γξακκαηέσο ηνπ Ρσζηθνχ Κξάηνπο 

Κφκεηνο Καπνδνζηξίνπ φζηηο ην παξειζφλ έηνο κεηέβε εηο 

Κέξθπξαλ ππφ ηελ πξφθαζηλ ηνπ λα επηζθεθζή ηελ 

νηθνγέλεηάλ ηνπ, θαη φζηηο δηα ηνηαχηεο Ρσζηθήο επηξξνήο 
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ήζειε δπλεζή λ’ απνπεηξαζή, φπσο θζάζε κε ηνλ ίδηνλ 

ζθνπφλ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ εηο ηαο Ηνλίνπο Νήζνπο θαη λα 

πεξηιάβε ηαο πεξηρψξνπο Καηάξνπ θαη Ραγνχζεο θαη πξνο 

ηνχηνηο θαη ηελ Γαικαηίαλ…>> 

    Παταίωσ, όμωσ θ αυςτριακι πλευρά προςπακοφςε να 

ενοχοποιιςει τον Ξαποδίςτρια, διότι, όπωσ επιςθμαίνει και ο Υάνοσ 

Φοντογιάννθ, ςτθν ανωτζρω ςελίδα: <<Υαρά τισ προςπάκειεσ τθσ 

αυςτριακισ αςτυνομίασ κανζνα ενοχοποιθτικό ςτοιχείο για τον 

Ξαποδίςτρια δεν βρζκθκε. Αςφαλϊσ δεν υπιρχε. Γιατί θ ςτάςθ των 

Χωρικϊν τθσ Οευκάδοσ δεν ιταν ετεροκίνθτθ.>> Αλλά και πϊσ να 

υπάρξει ενοχοποιθτκό ςτοιχείο, αφοφ είδαμε ανωτζρω ςτον διάλογό 

του με τουσ Αρματωλοφσ, με ποια χειρουργικι λεπτότθτα και με 

ποιόν ρεαλιςμό εκινείτο ο Ξαποδίςτριασ και για τα ςυμφζροντα τθσ 

Φωςίασ και για τα ςυμφζροντα των Επτανιςων, αλλά και τθσ 

Ελλάδοσ γενικότερα.  

    Δίκθν επίλογου, ς’ αυτι τθν ενότθτα, που αφορά το 

ακθδεμόνευτο τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν, ςτα 1819, κατά τθν 

άποψθ μασ, αν επικυμεί κάποιοσ να αναγνωρίςει μια μορφι 

εμβλθματικοφ ρόλου ςτθν Εξζγερςθ, αυτόσ κα πρζπει να ανικει 

ςτθν Ψοπικι εκκλθςία και μάλιςτα ςτο ςϊμα των απλϊν κλθρικϊν, οι 

οποίοι, ζξι τον αρικμό, βγικαν μπροςτά και πάλεψαν για το δίκιο 

των Χωρικϊν, όντεσ και αυτοί Χωρικοί. Υρόκειται για τουσ δφο 

απαγχονιςκζντεσ ιερείσ Κεόκλθτο  Χτραβοςκιάδθ και Φίλιππο 

Ξολυβά, για τον περίφθμο παπά Δραγανιϊτθ, με τθν ςυμμετοχι 

μετζπειτα και ςτθν Επανάςταςθ του 1821, για τον Γεϊργιο 

Αςπρογζρακα, τον Δθμιτριο Κεριανό και  τον Αναγνϊςτθ Χαλικιά, 

για τουσ οποίουσ κα γίνει ειδικι αναφορά ςτο εδάφιο του παρόντοσ 

με τίτλο: <<Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧ ΧΨΘΡ ΕΕΓΕΦΧΘ ΨΣΩ 1819>>. 
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Ο Ηζηνξηθφο ηζάκηθνο ζηελ ζπλάληεζε <<Σνπ Μαγεκέλνπ>> 

ζηελ Νηθηάλα ηεο Λεπθάδνο, ζηα 1807. Ζ Φπρή ηεο κάδσμεο 

ν κεηέπεηηα Κπβεξλήηεο ηεο ειεχζεξεο Διιάδνο, ν Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο θξαηά ηνλ πξσηνρνξεπηή θαη μαθνπζηφ 

Αξκαησιφ ηεο Ρνχκειεο, ηνλ ζξπιηθφ Καηζαληψλε! (θίηζν 

ηνπ Θαλάζε Μπαθνγηψξγνπ, 1963. Αξρείν Π. Η. Βαζηιείνπ) 
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Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο 
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TO ΑΝΕΛΕΤΘΕΡΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΑΙΣΛΑΝΣ  
    Θ Αγγλία, ςε ςχζςθ με τθν ιςτορικι προκιρυξθ του Τςβαλντ ςτα 

1810, όταν κατζλαβε τθν Οευκάδα, ςυνεπικουροφμενοσ απ’ τον 

Κεόδωρο Ξολοκοτρϊνθ, θ οποία προκιρυξθ γζμει υποςχζςεων και 

δθμοκρατικϊν ενατενίςεων, μετά τθν οριςτικι πρόςδεςθ ςτο άρμα 

τθσ των Επτανιςων, τον Ροζμβρθ του 1815, ουςιατικά οχυρϊκθκε 

ςε μια εντυπωςιακι αυταρχικι μετατόπιςθ, όπωσ φάνθκε απ’ το 

εφροσ των καςταλτικϊν μθχανιςμϊν και δυνάμεων που 

δθμιοφργθςε με το περίφθμο <<Χφνταγμα Παίτλαντ>> ςτα 1817… Σ 

<<βοναπαρτιςμόσ>>, τον οποίο κατακεραφνωνε θ ωσ άνω 

προκιρυξθ Τςβαλντ, βρικε τον ιδανικό εκφραςτι ςτο πρόςωπο του 

<<χαριςματικοφ>> Παίτλαντ, με τισ πολυλειτουργικζσ και 

πολυμορφικζσ εξουςιαςτικζσ αντιλιψεισ, τισ οποίεσ επζβαλε με το 

περίφθμο Χφνταγμα του 1817, ζνα ωφελιμιςτικό ολοκάκαρα 

δθμιοφργθμα, με αποτζλεςμα, το απορρζον εξ αυτοφ πολιτικό και 

διοικθτικό ςφςτθμα να αποβλζπει ςε δφο τινά, πρϊτον ςτθν 

διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ προςταςίασ και δεφτερον ςτθν 

ςτενι ςυνεργαςία με τθν τιμοκρατικι τάξθ των Επτανιςων, θ οποία 

ςυνεργάηονταν ςτενά και ανοιχτά με τισ αγγλικζσ αρχζσ… 

    Ωσ εκ τοφτου, ο ςυλλογικόσ αυτοκακοριςμόσ των Αγιομαυριτϊν 

Χωρικϊν, απ’ τον οποίο απζρρεε το διττό τουσ αίτθμα για ανατροπι 

των δφο κυριαρχιϊν, που τουσ βάραιναν, αυτόσ τθσ αγγλικισ 

κεςμοκετθμζνθσ, (Χφνταγμα 1817), απολυταρχίασ και αυτι θ άτυπθ, 

αλλά υπαρκτι, των αρχόντων τθσ πόλθσ με χαρακτθριςτικά 

κοινωνικοοικονομικά, ζδωςε τθν εκκίνθςθ ακολουκιϊν ριηικισ 

πολιτικοκοινωνικισ αλλαγισ, ςυναρκρϊνοντασ θ Εξζγερςθ 

αντιςταςιακά και κοινωνικά προτάγματα, απϋτθν ςτιγμι, μάλιςτα, 

που το ανωτζρω Χφνταγμα επζβαλλε ςυνκικεσ ανφπαρκτθσ εκνικισ 
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και λαϊκισ κυριαρχίασ… Σ ςυνδυαςμόσ τθσ λαϊκισ δυςαρζςκειασ, 

που πιγαηε απ’  τθν αυταρχικι αγγλικι μετάλλαξθ, με τθν 

ςωρευμζνθ αγανάκτθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, που 

πολλαπλαςίαηε, το με οικονομικοφσ όρουσ επωνομαηόμενο 

<<Ψοκογλυφικό Ξεφάλαιο>>, (κα μλιςομε παραπζρα αναλυτικά γι 

αυτό), οδιγθςε ςε μια αποςτακεροποιθτικι δυναμικι, που άρχιςε 

να υποςταςιοποιείται με αφετθρία τθν Εξζγερςθ των Αγιομαυριτϊν 

Χωρικϊν ςτα 1819… 

    Λδοφ μερικζσ των απόψεων, για το ανελεφκερο και αυταρχικό 

Χφνταγμα του Παίτλαντ, ουςιαςτικά ζνα μπουκζτο δεςμευτικϊν 

αποφάςεων ςτθν κατεφκυνςθ <<νομιμοποιθμζνων>> μαηικϊν 

αυταρχικϊν διοχετεφςεων… 

     <<Ζνασ κεςμόσ δεςποτικόσ και απαίςιοσ>>, χαρακτθρίηεται απ’ 

τον Ανδρζα Λδρωμζνο, ενϊ ο κακθγθτισ Α.Α Χίδερισ το κρίνει ωσ 

ακολοφκωσ: <<…Σφτω το Χφνταγμα τοφτο απζβθ ςυντθρθτικϊτερον 

και του Χυντάγματοσ του 1803, (Χθμ. Χυγ. Υρόκειται για το 

επωνομαηόμενο Βυηαντινό Χφνταγμα των Φωςότουρκων, το οποίο 

είχε προκαλζςει αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ ςτθν Οευκάδα, 

πρελοφδιο, ουςιαςτικά του Πεγάλου εςθκωμοφ των Χωρικϊν ςτα 

1819), ανελεφκερον με χείρονα εκείνου ςφγχυςιν των εξουςιϊν, με 

ςυγκζντρωςιν εξαιρετικϊν δικαιωμάτων εισ χείρασ του Αρμοςτοφ 

και τθσ Γερουςίασ>>. Ξαι ο Franc. Lenormant λζγει: <<Διαβάηοντάσ 

τεσ, (τισ διατάξεισ του Χυντάγματοσ του 1817), κ’αναγνωρίςετε πωσ 

πουκενά ςτθν Ευρϊπθ δεν υπάρχει απολυταρχικό ςφςτθμα πιο 

ςοφά οργανωμζνο>. Σ δε Θλίασ Ηερβόσ περιςςότερο παραςτατικά 

και αναλυτικά γράφει: <<Ψο υπό τθσ Αγγλικισ Υροςταςίασ 

εγκακιδρυκζν εισ τθν Επτάνθςον Χφνταγμα κατά το ζτοσ 1817 ιτο 

μοναδικόν εισ το είδοσ του και ιδιογενζσ εισ τθν καταςκευιν του, 
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αλλότριον εισ τθν επιςτιμθν και εισ τθν ιςτορίαν. Ιτο αλόκοτόν τι 

κράμα ετεροειδϊν ςτοιχείων, κεμελιωδϊν κεςμϊν, οργανικϊν 

νόμων και απλϊν κανονιςμϊν, παραδόξωσ μεν αλλ’ επιδεξίωσ 

ςυνδυαςμζνων>>. Χε ότι αφορά δε τθν Υολιτεία που δθμιουργικθκε 

εκ τθσ εφαρμογισ του εν λόγω Χυντάγματοσ του 1817, ο Α.Α Χίδερισ 

γράφει: <<Ψο Χφνταγμα τοφτο ςυγκροτεί ουχί κυρίαρχον Υολιτείαν, 

κατά τθν Χυνκικθν των Υαριςίων, αλλά κράτοσ προτεκτοράτον τθσ 

Πεγάλθσ Βρεταννίασ και ςτρατιωτικϊσ κατεχόμενον υπ’ αυτισ>>. ( 

Υάνου Φοντογιάννθ: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, 

ςελίδα 263.) Σ δε ζξοχοσ άγγλοσ πολιτικόσ και ιςτορικόσ Ψηόν 

Πόρλεϊ τονίηει, για το Χφνταγμα του 1817: <<ΨΣ Χφνταγμα του 1817 

παρείχε κατ’ επίφαςιν πολλάσ ελευκερίασ αλλά κατ’ ουςίαν 

ουδεμίαν, εχρθςίμευςε δε ταχζωσ ωσ βάςισ κυβερνιςεωσ 

Δεςποτικισ, ϊςτε και αυτόν τον Πζτερνιχ να ευχαριςτιςει…>>.  

    Αυτά τα κεςμικά αγγλικά δεδομζνα, μποροφμε, πλζον, ανοιχτά να 

ιςχυριςκοφμε πωσ απετζλεςαν αφετθρία για  καμπι προσ τον  

ριηοςπαςτιςμό του Επτανθςιακοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ, που 

αρχίηει να καναλίηει ςτο μυαλό του, ζςτω και αχνά,  μια γενικευμζνθ 

αναίρεςθ τθσ αγγλικισ δεςποτείασ. Αυτι θ δεςποτεία και ο 

ανελεφκεροσ τρόποσ ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ των Άγγλων ζναντι 

των Επτανθςίων,  πζραν των ανωτζρω εκπεφραςμζνων απόψεων 

επί του Χυντάγματοσ, φαίνεται απεικονιςτικά όςο και εναργζςτατα 

ςτθν ςκζψθ του Ψόμασ Γκάλαντ, του διακεκριμζνου κακθγθτι τθσ 

νεότερθσ Ελλθνικισ Λςτορίασ ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Φλόριντα, ο 

οποίοσ ςτο βιβλίο του: <<Θ ΕΠΥΕΛΦΛΑ ΨΘΧ ΑΥΣΛΞΛΑΞΘΧ 

ΞΩΦΛΑΦΧΛΑΧ>>, ςτοχάηεται και διερωτάται: <<… Υοιοσ κα μποροφςε 

να φανταςτεί τουσ κατοίκουσ των Επτανιςων του 19ου αιϊνα ωσ 

Ευρωπαίουσ Αβορίγινεσ, ι Πεςογειακοφσ Λρλανδοφσ; Ξαι όμωσ 
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αυτζσ είναι οι ταυτότθτεσ που πρόβαλαν πάνω τουσ οι βρετανοί 

αποικιοκράτεσ, επιδιϊκοντασ να κατανοιςουν τα πολιτιςμικά τουσ 

χαρακτθριςτικά τόςο για να τουσ εξουςιάςουν αποτελεςματικότερα, 

όςο και για να νομιμοποιιςουν τθν δικι τουσ κυριαρχία. Ξακϊσ οι 

Ζλλθνεσ ιταν λευκοί χριςτιανοί και διάδοχοι των αρχαίων προγόνων 

τθσ Ευρϊπθσ δεν επρόκειτο για μια τυπικι περίπτωςθ 

αποικιοκρατίασ με προφανείσ φυςικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ.>> 

Ξαι όμωσ, αυτό απζδειξαν οι πολιτικζσ τουσ πρακτικζσ, 

ερμθνευόμενεσ  ςτα πλαίςια του βρετανικοφ οριενταλιςμοφ, ζνα 

ςφνδρομο ανωτερότθτασ ζναντι τθσ ανατολισ, κεωρϊντασ 

ανατολίτεσ τουσ Επτανιςιουσ, γιατί δεν φρόντιςαν, όπωσ ςτοχάηεται 

ο δυτικοτραφισ παλαιςτίνιοσ SAID EDWARD, (<<OΦΛΕΡΨΑΟΛΧΠΣΧ>>, 

ζκδοςθ 1978), να ςυνεξετάςουν τθν κοινωνία και τθν κουλτοφρα 

μαηί, εν προκειμζνω των Επτανθςίων).<<  Ζτςι, ςυνεχίηει ο Ψόμασ 

Γκάλαντ, θ ςυηιτθςθ μετατοπίηεται απ’ τθν απλι πόλωςθ μεταξφ 

θγεμονίασ και αντίςταςθσ ςτισ αμφίςιμεσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 

αποικιοκρατϊν και αποικιοκρατουμζνων, ξζνων και ντόπιων, που 

ςθμαδεφονται απ’ τθν ιςτορικι ςυγκυρία και τθν εμπρόκετθ 

δράςθ…>> 

    Αλλά,  ασ δοφμε, και ζχει μεγάλθ ςθμαςία, με ποιον τρόπο και 

ςτόχο κατζλαβαν οι άγγλοι τθν Οευκάδα το 1810, και τα Επτάνθςα 

γενκότερα, και πωσ ο ςτρατθγόσ Ψηον Τςβαλντ, υπζκρυπτε κάτω απ’ 

το δθμοκρατκότατο διακιρυγμά του προσ τουσ Οευκαδίουσ, τον 

πραγματικό βρεταννικό λζοντα… Σ Κεόδωροσ Ξολοκοτρϊνθσ, ο 

οποίοσ τότε ιταν ςτθν δοφλεψθ των άγγλων, περιγράφει ςτθν 

ΑΩΨΣΒΛΣΓΦΑΦΛΑ του, τον τρόπο με τον οποίο εξεδίωξαν απ’ τθν 

Οευκάδα τουσ Γάλλουσ. Αποςπάςματα αυτισ τθσ αυτοβιογραφίασ 
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του Κεόδωρου Ξολοκοτρϊνθ ςταχυολογοφμε, απ’ τον Ξωνςταντίνο 

Παχαιρά, (ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 19). 

    {… Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1809 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1810 έκελα εηο ηελ Αγία Μαχξα… έηζη κε έθαλε έλα γξάκκα 

ν Οζβάιδ θαη ν Φνξέζηεο, (ν ππξίδσλ Φνξέζηεο ήηαλ 

πξεζβεπηήο ηνπ βαζηιέσο ηεο Αγγιίαο παξά ηε Δπηαλήζσ 

Πνιηηεία), θαη ην έζηεηιαλ κε έλαλ θνπκπάξνλ κνπ 

Εαθπλζηλφλ ιεγφκελνλ Πνκφλε… Αθνχ έθηαζα εηο ηελ 

Εάθπλζνλ επήγα εηο ηνλ ζηξαηεγφλ Οζβάιδ εηο ηνλ 

Φνξέζηελ θαη εηο ηνλ Σδνχξηδ θαη κε εμήηαζαλ δηα ηα 

πξάγκαηα ηεο Αγίαο Μαχξαο… Δκβήθα εηο ηελ δνχιεςηλ κε 

βαζκφ θαπεηάληνπ (ινραγνχ). 

    … Δπήγα εηο ηνλ Κάιακνλ αληάκσζα ηνλ Λεπεληψηε 

επήξα ηα θατθηα θαη εθάκακε ηζεβάξθν (απφβαζηλ) εηο ην 

Μέγα Νήζη θαη εδηψμακε ηνπο Φξαληζέδνπο θαη εθάκακε 

ζηάζηλ εθεί… 

   … ηαλ ήκνπλ εηο ην Μέγα Νήζη έζηεηια θαη ήξζαλ 

κεξηθνί Έιιελεο απ’ ηελ Αγία Μαχξα θαη ηνπο νδήγεζα ηη 

πξέπεη λα θάκνπλ. Δπήγακε λα δνχκε πνπ ζα ζηαιεί ν 

ζηφινο, εθζάζακε εηο ηνπ Βαγελά ηα καγαδηά, (εκ. πγ. 

Δλλνεί ην ζεκεξηλφ ιηκάλη ηεο Λπγηάο) θαη εβγήθα εγψ ν 

Λψβηο θαη ν Κσζηαληήο Πεηκεδάο. Οη Γάιινη αθνχ καο 

είδαλ έζηεηιαλ έλα ηάγκα θαη 4 θαλφληα θαη καο 

εθαλνλνβφιεζαλ θαη εηο έλα κέξνο ηνπο Έιιελαο εηο ηελ 

Γαιιηθήλ δνχιεςηλ θαη ηνπο είπα, <<ηη θάκλεηε; Ηδνχ ν 

ζηφινο ν Αγγιηθφο έξρεηαη>>. 

   … Έηδη ηξαβήμακε εκπξφο επήξακε ηε ρψξα… 

    Δηο ηνπο αλεκνκχινπο εθαβαιίθακε ηα θαλφληα. Οη 

θξαληζέδνη πάλε εηο ηελ Γχξα πνπ έρνπλ ηε κπαηαξία 
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δπλαηή θηηαγκέλε. Έηδη επξννδεχζακελ, νη Έιιελεο εκπξφο, 

νη ηθειηαλνί δεχηεξνη θαη ν άγγινη πζηεξλνί. 

   … 30 εκέξαηο δελ ηνπο εθηππήζακελ έσο φηνπ ειάβακε 10 

θαλφληα θαη 10 βφκβαηο, θαη εηο 8 εκέξαο δελ εβάζηαμε, 400 

βφκβαηο έπεθηαλ ην εκεξφλπρην. Ο καδφξ Κιάξθ απέζαλε. 

Οη Φξαληζέδνη επξνζθχλεζαλ, ηνπο κελ ζηξαηηψηαο ηνπο 

έζηεηιαλ αηρκαιψηνπο εηο ηελ Μάιηαλ, ηνπο δε νθνθηαιένπο 

(αμησκαηηθνχο) εηο ηελ Νεάπνιη. Σνηαχηε ήηαλ ε ζπλζήθε. 

Δπηζηξέςακε έπεηηα εηο ηελ Εάθπλζν θαη εθεί 

επξνβηβάζζεθα Μαγηφξνο (ηαγκαηάξρεο)…} 

     Ξατά τθν διάρκεια που ο αγγλικόσ ςτόλοσ, απ’ τον Σκτϊβρθ του 

1809, εμφανίςκθκε ςτα Λόνια Ρθςιά, ο ςτρατθγόσ  Sir John Osvald, 

εξζδωςε  τθν ακόλουκθ προκιρυξθ προσ τουσ Επανθςίουσ, ςτθν 

οποία προαναφερκικαμε, τουσ οποίουσ καλοφςε ςε εξζγερςθ κατά 

των Γάλλων, (Ξωνςταντίνου Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ 

ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 10). 

    <<Πξνζθαινχκελ πκάο εηο ην έλδνμνλ έξγνλ ηεο απφ ησλ 

ρεηξψλ ηνπ θνηλνχ ερζξνχ απαιιαγήο ηεο παηξίδνο ζαο. 

Ζκείο δελ εξρφκεζα σο επηδξνκείο ή σο άπιεηζηνη 

θαηαθηεηέο, αιι’ σο ζχκκαρνη επηζπκνχληεο λ’ 

απνδηψμσκελ ηνπο ηπξάλλνπο, λ’ απνθαηαζηήζσκελ 

αλεμάξηεηνλ θπβέξλεζηλ θαη λα εμαζθαιίζσκελ εηο πκάο ηελ 

ειεπζέξαλ ελάζθεζηλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ ζαο. Παξαβάιαηε, φζελ, ηα πθ’ 

εκψλ πξνζθεξφκελα σθειήκαηα πξνο φζαο δεκίαο έρεηε 

ππνζηή θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, φηε απφ 

ηνπ δπγνχ ησλ Ρψζσλ κεηαπεζφληεο εηο εθείλνλ ησλ Γάιισλ, 

εζηεξήζεηε, σο Έζλνο κελ ηεο αλεμαξηεζία ζαο, σο άηνκα 

δε ηεο ειεπζεξίαο ζαο>>. 
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    Πια προκιρυξθ που γζμει αγακϊν προκζςεων και δθμοκρατικϊν 

πεποικιςεων!!! Αλλά, ο νεολογιςμόσ, κζλει τον δρόμο για τθν 

κόλαςθ να είναι ςτρωμζνοσ με τισ καλφτερεσ των προκζςεων… Διότι 

πραγματικά περί κολάςεωσ μποροφμε να μιλοφμε, για όςα οι ίδιοι 

αυτοί οι <<Αμφντορεσ και Κεματοφφλακεσ τθσ Δθμοκρατίασ>>, 

ελάχιςτα χρόνια μετά, όταν πλζον παγίωςαν τθν εξουςία τουσ το 

1815 ςτα Επτάνθςα, προςπόριςαν δεινά ςτον Λόνιο Οαό, με ζνα  

ςτυγνό απολυταρχιςμό, που, ςυγχρόνωσ, ζςτεργε τθν βακιά 

κοινωνικι διαίρεςθ και πόλωςθ ςτθν Επτανθςιακι κοινωνία… 

   Χυνοπτικά. Ζνα φανερά  αλλθλοτροφοδοφμενο δίπολο εξουςίασ, 

πρωτίςτωσ τθσ αγγλικισ προςταςίασ και ακολοφκωσ τθσ 

τιμοκρατικισ Επτανθςιακισ τάξθσ, που προςδιορίηονταν απ’ το 

αμοιβαίο ςυμφζρον, παγίωςαν ζνα περίπλοκο εξουςιαςτικό 

ωφελιμιςτικό ςφςτθμα, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αδιάλλειπτθσ 

επικυριαρχίασ… 

 

 

 

 

 

 

 

 



[57] 
 

 

NEGOTIATIONS! (ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ)! θίηζν ζε 

εεκεξίδα ηνπ Λνλδίλνπ, 26 Ηαλνπαξίνπ 1856. Ο άγγινο 

πξνζθέξεη θιάδν ειαίαο γηα εηξήλεπζε ζηνπο Δπαλήζηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην νγθνχκελν θίλεκα ππέξ ηεο 

Δλψζεσο… Οη Δπηαλήζηνη, ππνςηαζκέλνη πιένλ, απ’ ηα 

δηπισκαηηθά παηγλίδηα ηεο Αγγιίαο, ηνπο απαληνχλ: << Δάλ 

ζέιεηε εηξήλε, λαη… Αιιά φρη άιια θφιπα απηή ηελ 

θνξά…>> 
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H ΝΕΟΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΕΣΑΔΕ… 
    Θ παρουςία και θ φανερι  προβολι τθσ άρχουςασ αγγλικισ τάξθσ, 

ςαν κορυφαίοσ πολιτικόσ παράγοντασ, ςτα Επτάνθςα, αντλοφνταν 

απ’ το γνωςτό απόκεμα ςυγκρότθςθσ του αγγλικοφ μφκου, ςαν 

θγζτιδα παγκόςμια δφναμθ. Αυτι τθν εξουςιαςτικι όςο και 

αμοραλιςτικι βρετανικι ιδεολογικι ςφλλθψθ, ςαν ζκφραςθ  

νεοαποικιοκρατίασ ςτα νθςιά, οι Άγγλοι, τθν μετουςίωςαν ςε πράξθ 

με το ανελεφκερο Χφνταγμα του 1817, το οποίο κλικθκε να 

εφαρμόςει αρχικά ο Αρμοςτισ Ψόμασ Παίτλαντ, που ζφταςε ςτθν 

Ξζρκυρα απ’ τθν Πάλτα ςτα 1816. Θ κθτεία του ςτιγματίςτθκε απ’ 

τισ πιο απολυταρχικζσ και <<μαφρεσ>> πολιτικζσ, ςυνοπτικά ζνα 

ολιγαρχικό μόρφωμα, που προκάλεςε ςειςμικζσ αντιδράςεισ ςτα 

Επτάνθςα, αρχισ γενομζνθσ με τθν Εξζγερςθ των Αγιομαυριτϊν 

Χωρικϊν ςτα 1819. Τταν, επί πλζον, κεϊρθςε ο Παίτλαντ πωσ, αυτι 

θ Εξζγερςθ, πικανόν να υπζκρυπτε μια μεςοπρόκεςμθ εξζλιξθ  για 

μετάβαςθ ςε ζνα νζο επίπεδο αντιθγεμονίασ, απ’ τθν καραδοκοφςα 

Φωςία, τότε, ζτι περιςςότερο άπλωςε το απολυταρχικό του δίχτυ ςε 

όλα τα Επτάνθςα. 

     Υροκάτοχοσ του Παίτλαντ, ιταν ο ςτρατθγόσ Ξάμπελ, ςτθν 

αγγλικι διοίκθςθ των Επτανιςων απ’ το 1812 ζωσ το 1814, πριν καν 

ακόμθ προςδεκοφν ςτο Υαρίςι το 1815  και επίςθμα ςτθν αγγλικι 

προςταςία. Σ Ξάμπελ, κφριοσ εκφραςτισ τθσ βρεταννικισ 

βουλθςιοκρατίασ, ιταν εξ ίςου απολυταρχικόσ. Χφμφωνα με τον 

Γεϊργιο Βερφκιο, (<<ΑΥΣΠΡΘΠΣΡΕΩΠΑΨΑ>>, ςελίδα 205) 

χαρακτθρίηονται ςαν κθριωδίεσ οι πράξεισ του: <<… Διατελζςασ 

προθγουμζνωσ διοικθτισ τθσ εν τθ Λνδικι, ενόμιςεν ότι ϊφειλε να 

κυβερνιςει τουσ Λονίουσ, (Χθμ. Χυγ. Σ εξϊφκαλμοσ βρετανικόσ 

οριενταλιςμόσ για τον οποίο κάναμε λόγο), ωσ είχε κυβερνιςει και 
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τουσ κατοίκουσ τθσ θμιβαρβάρου εκείνθσ χϊρασ. Ιρξατο να κθρφττθ 

εισ τουσ Επτανθςίουσ με ικοσ όλωσ βρετανικόν, ότι θ κυβζρνθςισ 

του δεν ανεγνϊριηε ποςϊσ ανεξάρτθτον φπαρξιν Λονίου λαοφ…>> 

Αναφζρει δε ζνα χαρακτθριςτικό γεγονόσ ο Γεϊργιοσ Βερφκιοσ, το 

οποίο ζλαβε χϊρα ςτο χωριό Ξομθλιό τθσ Οευκάδοσ, προκειμζνου 

να καταδείξει τθν νοοτροπία του Ξάμπελ να ςυμπερεφζρεται όπωσ 

ακριβϊσ και ςτουσ Λνδοφσ… <<Σ Απόςτολοσ Παραγκόσ αποδείχτθκε 

ζνοχοσ κλοπισ. Ξαταδικάςτθκε να <<φάθ>> 24 μπαςτουνιζσ που κα 

του δοκοφν ςτθν πλάτθ ςτο κζντρο του χωριοφ ενϊπιον των 

χωριανϊν του, ενϊ κα χτυπάει θ καμπάνα τθσ  εκκλθςίασ. 

Διατάηονται μερικοί πυροβολθτζσ υπό τισ διαταγζσ ενόσ 

αξιωματικοφ των τςερνίδων (οι επίλεκτοι τθσ Υολιτοφυλακισ), να 

τον πάρουν από τθν φυλακι, που είναι, και να τον πάνε ςτο χωριό 

να γίνθ δικαιοςφνθ. Επίςθσ ο αξιωματικόσ να διατάξθ τον κλζφτθ να 

καταβάλθ ςτον πακόντα Υζτρο Βερφκιο 30 πιάςτρεσ. Πετά ο 

επικεφαλισ να γυρίςει να δϊςθ αναφορά τθσ εκτελζςεωσ τθσ 

αποφάςεωσ…>> 

    Ψον Ξάμπελ διαδζχκθκε ο πολφσ Ψόμασ Παίτλαντ, πολιτικόσ 

ζμπειροσ, αλλά τυρανικόσ, βίαιοσ ανελεφκεροσ και καςιϊτθσ τθσ 

Λεράσ Χυμμαχίασ. Ζφταςε ςτθν Οευκάδα τον Φλεβάρθ του 1816. Θ 

πρϊτθ του ενζργεια ιταν να επιςκεφκεί τα νθςιά και να 

διαμορφϊςει εικόνα, ενϊ, ουςιαςτικά ςτόχευε ςτθν αλίευςθ 

ατόμων πρόκυμων, υποταχτικϊν και υπάκουων, που μαηί τουσ κα 

ςυγκυβερνοφςε. Ζτςι, κατά τον Υαναγιϊτθ Χιϊτθ,  (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ 

ΛΣΡΛΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ>>ςελίδεσ 69 – 71): <<… Υροφχοντεσ όμωσ και 

αςτοί, όςοι ικελον να ωφελθκοφν εκ τθσ νζασ καταςτάςεωσ 

κολακευτικϊσ υποδζχοντο τον Παίτλαντ και επευφιμουν ωσ 

ςωτιρα και ευεργζτθ των Ριςων…>. Εκείνοσ δε: <<… των μεν εξιρει 
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τασ φρζνασ εισ φιλοδοξίασ και μικροφιλαυτίασ και φιλοκερδείασ και 

εισ άλλουσ υπζςχετο χρυςοφν αιϊνα του Λονίου…>>. Χυγχρόνωσ, 

όμωσ, ςε δυο διακθρφξεισ του, που δθμοςιεφτθκαν Ελλθνικά και 

Λταλικά ςτθν Ξζρκυρα το Πάρτθ του 1816, είχε διατυπϊςει τον 

απαράδεκτο ιςχυριςμό πωσ οι Επτανιςιοι ιταν θκικϊσ ανίκανοι να 

ςυντάξουν μόνοι των Χφνταγμα και να κυβερνθκοφν μόνοι των, 

ιςχυριςμό ςτον οποίο αντζδραςαν οι Γερουςιαςτζσ των Επτανιςων 

Χτεφανίτςθσ, Πεταξάσ, Φϊμασ, Φλαμπουριάρθσ και ο γραμματζασ 

Ξατςαϊτθσ, με αποτζλεςμα να τουσ κακαιρζςει… Ιταν, ουςιαςτικά θ 

είςοδόσ του ςτον αποκρουςτικό κόςμο τθσ δεςποτικισ και 

αντιδθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ…  

     Χτισ αρχζσ του 1817 διόριςε ο Παίτλαντ το ενδεκαμελζσ 

Υροκαταρκτικό Χυμβοφλιο (Consilio Primario), από προκρίτουσ από 

όλα τα νθςιά. 

{… ια ηα κέιε ηνπ πξψηνπ πκβνπιίνπ, θαηά ηνλ 

Παλαγηψηε Υηψηε, <<… ήζαλ εθ ησλ επξεζέλησλ 

νκνθξφλσλ ησ Μαίηιαλδ, φηε πεξηψδεπζελ εηο ηαο λήζνπο… 

Απιψο κφλνλ πξζειήθζεζαλ ηα νλφκαηα απηψλ, αθνχ 

πξφηεξνλ ζπλσκίιεζαλ κε ηνλ Αξκνζηήλ πεξηνδεχνληα θαη 

θαηεγξάθεζαλ ηα νλφκαηα απηψλ γλψκε θαη ηδία ρεηξί ηνπ 

Αξκνζηνχ Μαίηιαλδ>>. <<Οη αληηπνιηηεπφκελνη θαη 

ερέθξνλεο παηξηψηαη αληειήθζεζαλ ηνλ Αξκνζηήλ εθ ηεο 

πξάμεσο ηαχηεο σο πξψηνλ παξαβάηελ θαη εκπαίθηελ ησλ 

νξηδνκέλσλ ελ ηε ζπλζήθε δηθαησκάησλ ηνπ Ηνλίνπ 

αλεμαξηήηνπ θξάηνπο…} 

    Απ’ τθν Οευκάδα αντιπρόςωποσ ιταν ο Ευτφχιοσ Ηαμπζλθσ, ο 

οποίοσ, ςθμειωτζον, χειρίςτθκε τα κζματα τθσ Εξζγερςθσ των 

Χωρικϊν, δυο χρόνια μετά, το 1819… Ψο Υροκαταρκτικό Χυμβοφλιο 
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ςτισ 23 – 3 – 1817 ενζκρινε το προςχζδιο του ςυντάγματοσ, που τουσ 

υπζβαλλε ο Παίτλανδ. Ακολοφκωσ ορίςτθκε επιτροπι ςε κάκε νθςί, 

θ οποία κα ςυνζταςςε τον κατάλογο των ψθφοφόρων, οι οποίοι κα 

εξζλεγαν βουλευτζσ, που ομοφ με το ενδεκαμελζσ, κα ψιφιηαν το 

νζο Χφνταγμα. Πζλθ τθσ επιτροπισ ςτθν Οευκάδα διορίςτθκαν ο 

Άγγελοσ Ξόνταρθσ και ο Λωάννθσ Ηαμπζλιοσ, με ςαφείσ οδθγίεσ απ’ 

τον Παίτλαντ και το Υροκαταρκτικό, να επιλζξουν ςαν ψθφοφόρουσ 

όςουσ είχαν ςτθν Οευκάδα ειςόδθμα ετιςιο 540 Ενετικά δουκάτα 

και άνω! Ψελικά ςε ζναν πλθκυςμό 17.000 κατοίκων του νθςιοφ 

ενεγράφθςαν ςτον ςχετικό εκλεκτορικό κατάλογο μόνο 375 άτομα!!!  

Ψι λογισ ιταν θ εκλογι αυτι, ςχολιάηει ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ 

(<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΞΑΔΣΧ>>, τόμοσ Β, ςελίδα 250) δεν είναι 

δφςκολο να φανταςκεί κανείσ, αφοφ θ εκλογι ιταν φανερι και τθν 

επϊπτευαν άγγλοι ςτρατιϊτεσ!!! 

    Υαραςτατικότερα, από κάκε άλλον, ο Θλίασ Ηερβόσ ςτοχάηεται και 

ςκιαγραφεί τθν πολιτικι ςυμπεριφορά και εφαρμογι των επιταγϊν 

του Χυντάγματοσ Παίτλαντ: <<… Eάν τϊρα πειρακϊμεν να 

προςδιορίςωμεν τθν φφςιν τθσ παραγωγοφ και απορροφθτικισ 

αυτισ του Ξράτουσ αρχισ ι δι άλλων λόγων να δϊςωμεν  πολιτικόν 

τινα χαρακτιρα εισ το πρόςωπον του Αρμοςτοφ, αδφνατον είναι να 

φκάςωμεν εισ ακριβζσ εξαγόμενον, γνωςτόν εισ τθν επιςτιμθν και 

εισ τθν ιςτορίαν…>> 

     Αλλά το πλζον απεχκζσ κεςμικό όργανο που δθμιοφργθςε ο 

Παίτλαντ ιταν θ Ωψθλι Αςτυνομία, θ οποία αποτελοφνταν μόνο 

από άγγλουσ ι αλλοδαποφσ, προκειμζνου να μθ δείχνουν κανζναν 

οίκτο, προφανϊσ,  και ξοδεφονταν για αυτι 14.500 λίρεσ ετθςίωσ. 

Πε τθν Ωψθλι Αςτυνομία ο Αρμοςτισ ζπιανε, φυλάκιηε και εξόριηε 

κάκε ανεπικφμθτο, χωρίσ να δίνει λόγο ςε κανζναν. Θ υπθρεςία 
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αυτι αποτζλεςε το φοβερότερο εκτελεςτικό όργανο τθσ 

Υροςταςίασ…  

     Θ  απαρχι αυτισ τθσ δεςποτικισ ςυμπεριφοράσ  των άγγλων 

ικυνόντων ςτα Επτάνθςα δεν κα εγαινιάηονταν, όμωσ, αν δεν 

υπιρχαν πρόκυμοι Επτανιςιοι να τθν ςτθρίξουν… << Ξατά τθν 

πρϊτθ περίοδο οι βουλευτζσ τθσ Λονίου Βουλισ, που όλοι τουσ 

εκλζγονταν, επειδι τουσ ικελαν οι Οόρδοι Αρμοςτζσ, ι ιταν από 

εκείνουσ διοριςμζνοι, ςθμειϊνει ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ 

ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΔΣΧ>>, τόμοσ Β, ςελίδα 240), δζχονταν υποτακτικά 

και δουλικά τισ ειςθγιςεισ των Αρμοςτϊν και ψιφιηαν αςυηθτθτί 

(come sta) <<και δθ εν επευφθμίαισ>>, (Ανδρζασ Λδρωμζνοσ), τα 

νομοκετιματα που εκείνοι ειςθγοφνταν, και γι αυτό κι όλασ 

ωνομάςτθκαν ειρωνικά απ’ τον λαό <<κομεςτάδοι>>.  Θ δε 

εφθμερίδα <<ΟΕΩΞΑΧ>>, που εκδόκθκε ςτθν Οευκάδα από το 

Φλεβάρθ του 1866 ζγραφε ςχετικά με τουσ Ξομεςτάδεσ 

Επτανιςιουσ βουλευτζσ ςτο φφλλο τθσ 7-7-1866, μάλλον με 

ειρωνικι διάκεςθ: <<Ωπιρξε καιρόσ κακ’ ον θ ςυνταγματικοτάτθ 

Αγγλία εδωριςατο θμίν εν Επτανιςω παραπλιςιόν τι ςφςτθμα και θ 

εποχι εκείνθ είναι θ ςιδθρά των κομεςτάδων. Σ γραμματεφσ του 

Αρμοςτοφ ι τθσ Γερουςίασ διεβίβαηεν εισ τθν βουλιν νομοςχζδιον. 

Σ Υρόεδροσ διάταςςε τθν ανάγνωςιν και μετά το πρϊτον  άρκρον, 

αν υπιρχον πολλά, οι καλοί εκείνοι πατριϊται εφιλοτιμοφντο τισ να 

εγερκι πρϊτοσ και να κραυγάςθ το κόμε ςτα, όκεν θ επίηθλοσ 

επωνυμία>>.  
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OI ΠΙΟΤΝΟΙ, KAI TO  KAVALO PΙANKO… 
     Ψο αλλθτροφοδοτοφμενο δίπολο Υροςταςίασ και ντόπιασ 

τιμοκρατικισ τάξθσ, ςτα οποία αναφερκικαμε, δεν κα μποροφςε να 

βαδίςει ςτον χαραγμζνο δρόμο τθσ χρθςιμοκθρίασ του, αν δεν 

εφριςκε τα κατάλλθλα όργανα και ςτον κοινωνικό ιςτό, τουσ 

πρόκυμουσ ςυνεργάτεσ, που επικουρικά κα ςυνειςζφεραν ςτο ζργο 

τουσ, ϊςτε να ςυςπειρϊνουν πζριξ τθσ άρχουςασ τάξθσ περιςςότερα 

λαϊκά ςτοιχεία, που κα αποςοβοφςαν, θ κα απομείωναν τουσ 

κραδαςμοφσ απ’ τθν δυςαρζςκεια των Χωρικϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ κα 

οδθγοφςε και ςε κοινωνικό κατακερματιςμό, μειϊνοντασ ςτακερά 

τισ δυνατότθτεσ αντίδραςθσ, μπροςτά ςτα προτάγματα για 

κοινωνικι δικαιοςφνθ, που ςίγουρα ανζμεναν οι άγγλοι…  

    Ζτςι, πζραν,  των υποτακτικϊν <<Ξομεςτάδων>> βουλευτϊν, ό 

άγγλοι, προκειμζνου να εφαρμόςουν τθν ςκλθρι και απολυταρχικι 

τουσ πολιτικι ςτα Επτάνθςα, αναηιτθςαν και μεταξφ των πολιτϊν 

πρόκυμουσ να ςυμμορφωκοφν με τισ επιταγζσ τουσ, τουσ οποίουσ 

χρθςιμοποίθςαν για να ςτθριχκοφν και να αντιμετωπίςουν τισ 

αντιδράςεισ. Τλοι αυτοί αποκαλοφνταν χλευαςτικά απ’ τον 

Επτανθςιακό λαό <<Ξαμαρίλα>>, οι άνκρωποι τθσ οποίασ φάνθκαν, 

ςε κάποεσ περιπτϊςεισ πιό ςκλθρόκαρδοι ακόμθ και απ’ αυτοφσ 

τουσ άγγλουσ. Αυτό το ςυνοκφλευμα <<Ξομεςτάδων>> και 

<<Ξαμαρίλασ>>, ο Υαναγιϊτθσ Χιϊτθσ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ ΛΣΡΛΣΩ 

ΞΦΑΨΣΩΧ>., ςελίδα 335), τουσ αποκαλεί <<προδότεσ>>, όπωσ 

ακριβϊσ τουσ ονομάηει και ο βουλευτισ και ειςαγγελζασ 

Φλαμπουριάρθσ, ο οποίοσ υπερκερνά τον χαρακτθριςμό, 

ονομάηοντάσ τουσ <<ουτιδανοφσ, πωλθμζνουσ και προδότεσ>>… 

Πεταξφ των μελϊν τθσ <<Ξαμαρίλασ>>, αναηιτθςαν οι άγγλοι και 

τουσ επονομαηόμενουσ <<Χπιοφνουσ>>, (Υάνου Ξουνιάκθ: <<H 
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NΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ 

ΘΠΩΡ>>, ζκδοςθ 1928, ςελίδα 41), για τουσ οποίουσ γράφει:  

{… Eίρνλ, (νη άγγινη), ηδξχζεη έλα ζψκα θαηαζθνπείαο, εηο 

ην νπνίν πεξηειακβάλνλην φινη εθείλνη νη εμσλεκέλνη θαη 

θαχινη ραξαθηήξεο, πιεξσκέλνη αδξφηαηα εθ ηνπ κπζηηθνχ 

απιηθνχ ηακείνπ θαη θαινχκελνη αγγιηζηή <<πηνχλνη>>, 

ήηνη θαηαδφηαη, νη νπνίνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

παξαθνινπζνχλ ηνπο πνιίηαο, λα θαηαζθνπεχσζη ηαο θαη’ 

ηδίαλ ζπγθεληξψζεηο ή ζπδεηήζεηο, ηδίσο θαηά ηελ λχθηα, 

πνιιάθηο νη ηνηνχηνη παιεάλζξσπνη αλήξρνλην αθξνπνδεηί 

εηο ηαο ζηέγαο ησλ νηθηψλ ησλ αγξνηψλ, αη νπνίαη 

ζηεξνχκελαη ζαληδσκάησλ, (ηαβάλη), θαηά ηνπο ρξφλνπο 

εθείλνπο, επέηξεπνλ λα αθνχσζη ηη έιεγνλ νη εληφο ηεο νηθίαο 

επξηζθφκελνη, θαη δηα ηνχηνπ θαηψξζσλαλ λα καλζάλσζη ηη 

νη δπζηπρείο αγξφηαη ζπλεδήηνπλ πεξί ηεο αγγιηθήο 

θπβεξλήζεσο… Αινίκνλνλ δε εάλ εμέθεπγελ ηηλφο (αγξφηνπ) 

παξάπνλν θαηά ηεο θπβεξλήζεσο… Γέζκηνο ηελ επνκέλελ 

εζχξεην εηο ηελ αζηπλνκίαλ κε ζεκείσκα ηνπ θαηαδφηνπ… 

Δθεί δηα πξψηελ θνξάλ εδηθάδεην εηο πξφζηηκνλ 

ζηεξεφηππνλ, <<ηξεηο θαη ελδεθάκηζπ>>, δειαδή ηξεηο ιίξεο 

θαη ελδεθάκπζη ζειίληα. Καη αλ έπηπηε εθ δεπηέξνπ εηο ην 

απηφ παξάπησκα, (ηεο έθθξαζεο παξαπφλσλ θαηά ηεο 

θπβεξλήζεσο), ππνβάιιεην εηο ηελ απάλζξσπνλ θαη 

βάξβαξνλ δνθηκαζίαλ ηνπ θαβάιν πηάλθν… 

    Δίρνλ εηο ηελ αζηπλνκίαλ έλα κεράλεκα μχιηλνλ εηο ζρήκα 

ζθάθεο αλνηθηήο θεθιηκέλεο πξνο ηα θάησ, (θνηλψο 

Γατδάξα), ηηαιηζηί Κavalo Pianko. Δπ’ απηνχ έζεηνλ γπκλφλ 

απφ ηεο νζθχνο θαη άλσ ηνλ πηαίζαληα πξελεδφλ, δχν δε 

ξαβδνχρνη εηο ην ζχλζεκα ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο 

αζηπλνκίαο εξάβδηδνλ απηφλ κέρξηο αίκαηνο, θαη θαηφπηλ 
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εκηζαλή έξξηπηνλ εληφο, επί ηνχησ θαηαζθεπαζκέλνπ 

ζθαθηδίνπ πεξηέρνληνο ζεξκφλ χδσξ αιαηηζκέλνλ!!! 

    Δηο ηελ ηξίηελ ππνηξνπήλ ν θαηεγνξνχκελνο 

θαηεδηθάδεην εηο εμνξίαλ εηο ηα Κχζεξα – Σζηξίγν. Μέζνλ 

ζαλαηψζεσο νη άγγινη είρνλ ηελ θξεκάια. Σελ απφθαζηλ ηεο 

ζαλαηθήο πνηλήο έπξεπε λα επηθπξψζεη θαη ν εθάζηνηε 

άγγινο Αξκνζηήο ελ Κεξθχξα. Πξνο ηνχην ε θπβέξλεζε 

είρελ εηδηθφλ πινίνλ ην νπνίν κεηέθεξελ απφ ηαο λήζνπο ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα. Ο Αξκνζηήο είρε ην δηθαίσκα ηεο 

Υάξηηνο, ην νπνίνλ ζπαληφηαηα εμήζθεη. πλήζσο φηαλ ην 

πινίνλ κεηέθεξε ηελ επηθχξσζηλ ηεο επηβιεζείζεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο εθ Κεξθχξαο χςσλελ εηο ηνλ κεζαίνλ ηζηφλ 

καχξελ ζεκαίαλ ηεηξαγσληθήλ, ζεκείνλ φηη ε απφθαζηο ζα 

εθηειεζζή, νζάθηο δε εδίδεην ράξηο παξά ηνπ Αξκνζηνχ εηο 

ηνλ θαηαδηθαζζέληα ην πνινίνλ έθεξελ ζεκαίαλ ιεπθήλ…} 

    Δια απαγχονιςμοφ, κανάτωναν τουσ Οευκαδίτεσ  οι άγγλοι, και 

όςουσ κεωροφςαν ότι … <<Επάτθςαν μαδζρια>>,  (Υάνου Ξουνιάκθ, 

ωσ άνω, ςελίδα 41), φράςθ που αφοροφςε όςουσ εγκλθματοφςαν 

απ’ τθν πλευρά τθσ Ακαρνανίασ,  και κατζφευγαν ςτθν Οευκάδα, και 

αντιςτρόφωσ, πράξθ τθν οποία χαρακτιριηε ο αγγλικόσ νόμοσ 

ζγκλθμα κακοςιϊςεωσ… 

    Σ Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ (<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ 

ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 107), περιγράφει ζτι παραςτατικότερα τθν 

περίπτωςθ των Ξομεςτάδων βουλευτϊν, αλλά και αναδεικνφει το 

απολυταρχικότατο κακεςτϊσ, που απζρρεε απ’ τθν εφαρμογι του 

αγγλικισ επινόθςθσ ςυντάγματοσ του 1817:  

{… Ζ Γεξνπζία ήην πεηζήληνλ φξγαλνλ εηο ηαο ρείξαο ηεο 

Αξκνζηείαο. Ζ δε Βνπιή δελ απέξξεελ εθ ηεο ιατθήο 

ζειήζεσο, αιι’ εθ ηεο πξνηηκήζεσο ηνπ Αξκνζηνχ, φζηηο 
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ζρεδφλ δηψξηδε ηαχηελ. Καη νχηνο αθξηβψο ήην ν ιφγνο , 

έλεθελ ηνπ νπνίνπ νη βνπιεπηαί ησλ πξψησλ ηδίσο Ηνλίσλ 

Βνπιψλ, ιφγσ ηνπ ηδηνξξχζκνπ ηξφπνπ ηεο δήζελ εθινγήο 

ησλ, δελ είρνλ γλψκελ αηνκηθήλ, αιι’ εςήθηδνλ παλ ην ππφ 

ηεο Κπβεξλήζεσο πξνηεηλφκελνλ κέηξνλ άλεπ αληηξξήζεσλ, 

αιι’ απιψο δηα ηνπ ηηαιηθνχ ξεηνχ <<come sta>> δειαδή 

<<σο έρεη>>, δη ν θαη Κνκεζηάδεο εθαινχλην ριεπαζηηθψο 

ππφ ηνπ ιανχ…} 

    Χτα ζργα και τισ θμζρεσ των άγγλων ςτα Επτάνθςα αναφζρεται 

τόςο αυκεντικά  ποίθμα του λόγιου Οευκαδίτθ Γυμναςιάρχθ Λωάννθ 

Χταματζλου, ο οποίοσ με αφορμι τισ φοβερζσ ςφαγζσ και 

απαγχονιςμοφσ, τουσ οποίουσ επεχείρθςε ο απαίςιασ μνιμθσ 

Αρμοςτισ Συάρντ, (Θenry Ward), ςτθν Ξεφαλλονιά το 1849, 

ςυνζκεςε το παρακάτω ποίθμα, το οποίο μνθμονεφει ο 

Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ (<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ 

ΥΦΣΧΨΧΑΧΛΑΧ>>, ςελίδα 131) και το οποίο υποςθμειϊνει πωσ βρικε 

δθμοςιευμζνο ςτο υπόμνθμα του βιβλίου <<The Ionian Islands>>, by 

an Ionian- London MDCCCL1, με τίτλο <<Θ ΥΕΦΛΣΔΕΛΑ ΨΣΩ 

ΣΩΑΦΔΣΩ>>: 

Σα λεξά ηεο Μεζνγείνπ θνθηλίδνπλ απφ αίκα 

Σσλ αηκνραξψλ ρεηξψλ ζνπ 

Καη ηα φξε καο αθφκε θξηθαιένλ ξίπηνπλ βιέκκα 

Δηο ην καχξνλ πξφζσπφλ ζνπ 

Πνπ ινηπφλ πεξηπιαλάζαη; 

Πνπ ν άλεκνο ζε θέξεη; 

πνπ θη αλ ζε θέξε φκσο 

Να παηήζεηο εηο ηα ζεία ηεο Κεθαιιελίαο κέξε 
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Γη εζέ δελ είλαη δξφκνο!... 

Χ! θαη πψο λα ιεζκνλήζεηο ηα θξηθηάο εθείλαο ζέζεηο 

Σν ρπζέλ αζψνλ αίκα 

Σαο ηνζαχηαο εμνξίαο θαη ηνζαχηαηο ζνπ δεζκεχζεηο; 

Καη αλ εηο ην πξψηνλ λεχκα 

Σσλ ζπκάησλ ζνπ λνκίδεηο, φηη ζέιεηο απνθχγεη 

Σελ νξγήλ ησλ απαηάζαη! 

Άπαλ βήκα ζνπ, Οπάξδε, ηελ ςπρήλ ζνπ απνπλίγεη 

Καη εηο άβπζζνλ πιαλάζαη!... 

ηάζνπ!... δελ αθνχεηο ηάρα ηη κελχκαηα βνψληα 

Ρίπηνπλ θαηά ζνπ ηξνκάξαο; 

ηάζνπ!... δελ ζεσξείο ηξηγχξσ πφζα νξθαλά πεηλψληα 

Πέκπνπλ θαηά ζνπ θαηάξαο; 

Kαη νπνία ηάρα ιφγρε εηο ηελ θινγεξάλ νξκήλ ηνπ 

Πέξαο δχλαηαη λα ζέζε; 

Σελ σο θεξαπλφλ βξνληψζαλ αθαηάπαπζηνλ νξγήλ ηνπ 

Σηο ζλεηφο λα πεξηδέζε; 

Κχηηαμε! – θαη ηηο θπηηάδσλ πησρά ηφζα γπκλσκέλα 

Γελ ζέιεη αλαζηελάδεη 

Καη κε κειαλήλ ηελ φςηλ ζε αξπάζ’ απ’ ηνλ απρέλα 

Καη εηο ηα ηάξηαξα ζε ζάςε; 

Άζιηε!... εθεί ε Νήζνο φιε καπξνθνξεκέλε 

Θέιεη ζνη παξνπζηάδεη 
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Κνηκεηήξηνλ θξηθψδεο, θη ε ζθηά ηεο νξγηζκέλε 

Θέιεη ζε θαηαηξνκάδεη! 

Πνπ ινηπφλ ην βήκα θέξεηο; Ηδέ πξψηα ‘ιφγπξά ζνπ 

Καη εηπέ αλ είλαη γιψζζα 

Ηθαλή λα εμπθάλε ηα Νεξφλεηα θαθά ζνπ 

Καη ηερλάζκαηα ηα ηφζα!... 

    Ακόμθ ζνα χαρακτθριςτικό ςυμβάν, που φανερϊνει τον 

ανκελλθνιςμό και τθν ακλία πολιτικι  του Αρμοςτι Συάρντ, 

μνθμονεφει ο Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ, (<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ 

ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, ςελίδα 144). Πε το πζρασ τθσ  

καταςτροφικισ για τθν Ελλάδα μάχθσ του Υζτα, το 1854, ςτθν οποία 

μετείχαν δεκάδεσ Επτανιςιοι, μεταξφ αυτϊν και ο Ηακφνκιοσ  

ριηοςπάςτθσ βουλευτισ τθσ 9θσ βουλισ Ρακαναιλ Δομενεγίνθσ, ο 

οποίοσ ςυνελιφκθ και αποκεφαλίςτθκε απ’ τουσ τοφρκουσ, τότε ο 

Συάρντ, ςε μια ζκφραςθ εκδοφλευςθσ προσ τθν Ωψθλι Υφλθ, 

κάλεςε τον Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ ςε απολογία, γιατί πολλά 

γράμματά του, που αφοροφςαν τον Θπειρωτικό αγϊνα, πατρίδα των 

προγόνων του θ Ιπειροσ, περιιλκαν ςτα χζρια των τοφρκων, οι 

οποίοι τα διαβίβαςαν ςτθν Ξζρκυρα ςτον Αρμοςτι Συάρντ. Σ 

τελευταίοσ με πολεμικό πλοίο ζφταςε ςτθν Οευκάδα, πάνω ςτο 

οποίο κάλεςε τον Βαλαωρίτθ και του επζδειξε τισ επιςτολζσ, 

ηθτϊντασ του να απολογθκεί… Σ διάλογοσ που ακολουκεί είναι 

χαρακτθριςτικόσ του γενναίου φρονιματοσ του Βαλαωρίτθ: 

<<εηο εγξάςαηε ηαο επηζηνιάο ηαχηαο;>> 

Βαιασξίηεο: <<Mάιηζηα Τςειφηαηε>> 
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<<Καη πσο; Αγλνείηε, ινηπφλ, ηαο δηαηαγάο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηεο Αλάζζεο; H πξάμηο ζαο απνηειεί 

έγθιεκα εζράηεο πξνδνζίαο!>> 

Βαιασξίηεο: <<πγλψκε Τςειφηαηε. Λεζκνλείηε φηη εγψ 

δελ είκαη Άγγινο, αιιά Έιιελ θαη επνκέλσο ε αληίζεηνο 

ελέξγεηά κνπ ζ’ απεηέιεη έγθιεκα εζράηεο πξνδνζίαο! Έρεηε 

άιιν ηη λα κνπ αλαθνηλψζεηε, Τςειφηαηε;>> 

Καη ζηξέςαο ηα λψηα ν Βαιασξίηεο θαηήιζε ηνπ πινίνπ… 

    Αλλά και ςτθν οικονομικι διαχείρθςθ των δθμόςιων ταμείων οι 

άγγλοι <<δεν ζδιναν λογαριαςμό>> και χρθςιμοποιοφςαν τα ζςοδα 

τθσ ςκλθρισ φορολογίασ επί των Επτανθςίων κατά το δοκοφν… Πια 

χαρακτθριςτικι περίπτωςθ είναι ο επί Αρμοςτείασ του Sir Mackenzie 

το 1841  μνθμονευόμενοσ προχπολογιςμόσ, υπό του Francesco 

Lenormant, (ςε μετάφραςθ εκ του γαλλικοφ κειμζνου του Δροσ . 

Ψυπάλδου Φορζςτθ, το 1864), ςφμφωνα με αυτόν τον 

προχπολογιςμό οι πρόςοδοι εκ των φόρων ιταν  172.000 Οίρεσ 

Χτερλίνεσ, οι οποίεσ διατίκονταν ωσ εξισ: 87. 500 για τον οίκο του 

Οόρδου Πεγάλου Αρμοςτι, τθν Ωψθλι Αςτυνομία, τθν αγγλικι 

φρουρά και τισ ςυντάξεισ κάποιων άγγλων, 30.500 Οίρεσ για τουσ 

μιςκοφσ πενιντα περίπου ανωτάτων αξιωματοφχων!!! Χυνεπϊσ 

ζμειναν για τισ ανάγκεσ των επτά νθςιϊν μόνο 54.000 Οίρεσ!!! 

Χυνολικά 118.000 χιλιάδεσ Οίρεσ για τθν πολυδάπανθ Υροςταςία και 

τα ψίχουλα των 54.000 Οιρϊν για τον λαό τθσ Επτανιςου…  

     Εφγγλωτθ μαρτυρία, για τθν επικρατοφςα ςτα Επτάνθςα 

κατάςταςθ επί αγγλοκρατίασ, ζρχεται με το ςατυρικό, αλλά όςο και 

μαρτυρικό και αποκαλυπτικό ποίθμα το οποίο τυπϊκθκε το 1830 

ςτθν Ξεφαλλονιά απ’ τον  Υαναγι Ξεφαλά  Υυλαρινό Ψαμπακόνα, 

(Υάνου Ξουνιάκθ: <<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ 
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ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, ζκδοςθ 1928, ςελίδα 45), το οποίο 

προκάλεςε οργι ςτουσ άγγλουσ: 

πνηνο έιζε θαη ζαο θέξεη γξάκκαηα θη αλαθνξάο 

δηα λα βάιιεηε απνθάησ ζέιεζη θη ππνγξαθάο 

Μάζεηε αθξηβψο πνιίηαη είλε φιεο δηαβνιέο 

ησλ ηπξάλλσλ καο Ηγγιέδσλ, φπνπ μέξνπλ επνιιέο 

Δπεηδή ε επζπιαρίλα Παληνθξάηνξνο Θενχ 

ζέιεη ηελ ειεπζεξίαλ ηνπ Ηνληθνχ Λανχ 

Δπεηδή ε γελλαηφηεο Ρνπζνγάιισλ ρξηζηηαλψλ 

Θέινπλ λα καο αθαηξέζνπλ εθ ηνζνχησλ καο δεηλψλ 

Πξνζπαζεί ν ηχξαλλφο καο λα βαζηάμεη ηνλ δπγφλ 

θαη γηα πάληα λα καο θέξε φζα θέξνπλ ην ηπθιφλ 

Σαο ππνγξαθάο δεηάεη κε απηέο ηνπο Βαζηιείο 

λα εηπνχκε πσο ν Ηγγιέδνο έθακέ καο επηπρείο 

Πιελ εηο κάηελ είλε άιινη, ηελ αιήζεηαλ λα εηπνχλ 

ηνπο κπξίνπο λα ζπζηήζνπλ ηξφπνπο πνπ καο ηπξαλλνχλ 

Καη εμφρσο δσγξαθίαλ ζέιεη δφζνπλ ηξνκεξάλ 

εηο ηελ πξνζσπνιεςίαλ θη αδηθίαλ θνβεξάλ… 

Γίδνληαο δχν θαη ηξία ηκπηέγα (αμηψκαηα) κφλνλ ελφο 

αλ θη αλάμηνο δη έλα, κα είλε (πηφλνο) θνβεξφο!!! 

Καη νη έληηκνη πνιίηαη, απφ γέλνο θαη ζνθνί 

είλε φινη ακειεκέλνη θη έρνπλ ρξείαλ δηαηξνθή! 

ίδεηε παηδάξηα νινχζε κε ηηο πάγεο (κηζζνχο) πνιιέο 
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λα γεκίδνπλε ηεο πφξλεο απφ είκνξθεο ζηνιέο; 

Ίδεηε ζνθνχο αλζξψπνπο λα πεηλάλε γηα ςσκί; 

πάληα νη ίδηνη ζηα (ηκπέγηα) πάληα νη άιινη είλε γπκλνί! 

Ση γνβέξλν, (θπβέξλεζηο) είλε ηνχην ηη παηέξαο κηζεηφο 

πέληε δέθα επηπρίδνπλ θαη ιηκάδεη (πεηλάεη) ν ιαφο! 

Πσο κπνξεί ηέηνην γνβέξλν λα αγαπεζεί πνηέ 

ξίςε ππξ θαηάθαπζέ ην Παληνδχλακε Θεέ! 

Σνχην δελ είλε <<Γνβέξλν>> είλε ζχλαμηο ιεζηψλ 

θαη <<Καινζπεθνπιαηφξσλ>> (ςεπδνθξνπξψλ) 

<<Φαιηδνπξαγκαηεπηψλ>> (ρξενθνπεκέλσλ). 

Πφζα άιια ζα εηπσζνχλε θαη εδψ θαη ζηα απιάο 

πνπ ζα θξίμε ε Δπξψπε εηο ηαο ηφζαο ζπκθνξάο!!! 

     Σ βρεταννικόσ ωφελιμιςμόσ, ο οποίοσ απζβλεπε ςτθν πάςθ κυςία 

διακράτθςθ των γεωςτρατθγικισ ςθμαςίασ Επτανιςων, μετιλκε 

κάκε μζςον, προκειμζνου να πετφχει τον ςκοπό του… Ακόμθ και 

πατριάρχθ ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ πζτυχε να αλλάξει αυτι θ 

αγγλικι πολιτικι ςτα Επτάνθςα, όταν ο νζοσ  Αρμοςτισ, ο Δοφγλασ 

(Ρτάγκλασ),  αντικατζςτθςε τον Ροφγεντ, και ζφταςε ςτθν Ξζρκυρα 

9-2-1835, για να ακολουκιςει μια εντελϊσ αντίκετθ πολιτικι απ’ 

αυτι του προκατόχου του, (Υάνου Ξουνιάκθ: <<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ 

ΑΥΤ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>> ςελίδα 

47), εκ τθσ οποίασ ςκλθρισ πολιτικισ οι Επτανιςιοι τον 

αποκαλοφςαν χλευαςτικά <<Χκυλόγατο>>! Διαμαρτυρικθκαν οι 

αντιπολιτευόμενοι βουλευτζσ, με επικεφαλισ τον Ανδρζα 

Πουςτοξφδθ, για τισ αυκαιρεςίεσ του Δοφγλα, φτάνοντασ μζχρι και 
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το Οονδίνο τισ διαμαρτυρίεσ, αλλά και μζχρι το Υατριαρχείο τθσ 

Ξωνςταντινουπόλεωσ, όπου τον κατιγγειλαν ότι προςπακεί 

αυκαιρετϊντασ να διαμελίςει τθν τοπικι εκκλθςία, περιφρονϊν 

τουσ ιεροφσ κανόνεσ και τισ εγκυκλίουσ του Υατριαρχείου, ςε κζματα 

γάμου, διαηυγίου κλπ.  Σ Υατριάρχθσ τότε ζςτειλε εγκφκλιο ςτα 

Επτάνθςα με τθν οποία <<φωτογράφιηε>> τον Δοφγλα, ςυγρόνωσ 

επιτιμοφςε κάκε παραβάτθ τθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ. Υροκλικθκε 

ςάλοσ ςτθ Ξζρκυρα, με τισ ενζργειεσ του Αρμοςτι, παραιτικθκε ο 

κακθγθτισ Ψυπάλδοσ και άλλοι κακθγθτζσ, τουσ οποίουσ ο Δοφγλασ 

εξόριςε ςτα νθςιά Χτροφάδια τθσ Ηακφνκου και ςτα Ξφκθρα!!! Πε 

ενζργειεσ δε τθσ αγγλικισ κυβζρνθςθσ κακαιρζκθκε ο Υατριάρχθσ 

Γρθγόριοσ απ’ τον ίδιο τον ςουλτάνο και εξελζγθ ο Ξωνςτάντιοσ!  

    Θ μθτζρα του Ξοινοβουλευτιςμοφ, (mater parlamentorum), θ 

Αγγλία, που ς’ αυτι γεννικθκαν κεςμοί και ρυκμίςεισ παγκόςμιασ 

εφαρμογισ, όπωσ θ πρϊτθ ζννοια του Χυντάγματοσ (Lex Terae), θ 

κατοχφρωςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ο κεςμόσ τθσ 

κυβζρνθςθσ και του υπουργκοφ ςυμβουλίου, ςαν κφρια όργανα τθσ 

εκτελεςτικισ εξουςίασ, (Β. Υαπαγρθγορίου: <<Οαϊκι κυριαρχία και 

Ξοινοβουλευτιςμόσ ςτθν Αγγλία>>), είχε επιδείξει ςτα Επτάνθςα το 

πιο αυταρχικό τθσ πρόςωπο, ςε μια προςπάκεια και μόνθ να 

διατθριςει τα γεωςτραγικά οφζλθ, που τθσ προςπόριηε θ 

προνομιοφχοσ γεωγραφικι τουσ κζςθ, μια κζςθ, που εξυπθρετοφςε 

τα παγκόςμια αυτοκρατορικά και νεοαποικιακά τθσ ςυμφζροντα… 
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Γη απηφ ην έξκν ην ςσί… Πνπ πξηλ ηνλ θαλ ρνξηαίλνπλ  ηα 

ιηκαζκέλα κνπ παηδηά… Να ην παηνχλ εκπξφο κνπ… Με 

ηέηνηα άραξε απνληά νη δπλαηνί ηνπ θφζκνπ… 

(Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε: <<ΦΧΣΔΗΝΟ>>) 
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Ο ΜΙΕΛΛΗΝΑ  ΣΕΜΠΛ ΣΟΠΟΣΗΡΗΣΗ… 
    Θ Αγία Παφρα επλιγθ εξόχωσ από αυτι τθν απολυταρχικι και 

δεςποτικι ςυμπεριφορά τθσ αγγλικισ Υροςταςίασ, τθν οποία 

επζτεινε, ειδικά για τθν Οευκάδα, και θ ιςορροπία ςυμφερόντων, 

μεταξφ Αγγλίασ και  γειτνιάηουςασ Ωψθλισ Υφλθσ. Λδιαίτερα κατά τθν 

περίοδο που ιταν Ψοποτθρθτισ ςτο νθςί ο μιςζλλθνασ, ωμόσ και 

κακότροποσ Σκτάβιοσ Ψζμπλ, που πολζμθςε λυςςαλζα, το 1822, τισ 

κινιςεισ των Οευκαδίων να ςυνδράμουν το επαναςτατθμζνο 

θρόμερο. Χυνειδθτά προςπάκθςε μια ψυχολογικι χειραγϊγθςθ 

των κατοίκων του νθςιοφ, ςαν ζνα είδοσ κοινωνικισ καταρράκωςθσ, 

με κάκε φπουλο μζςον, εςτιάηοντασ, κυρίωσ, τθν λυςςϊδθ 

αντιδραςτικότθτά του  πάνω ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ και τθν με  

κάκε μζςον μθ ςυμμετοχι των Οευκαδίων ςτο απζναντι 

επαναςτατθμζνο θρόμερο. Σ Λωάννθσ  Ηαμπζλιοσ παρουςιάηει τισ 

ανκελλθνικζσ και απάνκρωπεσ προςπάκειεσ και ενζργειεσ του Ψζμπλ 

ωσ ακολοφκωσ. (Ξωνςταντίνου Παχαιρά:(<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ 

ΕΥΛΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 82). 

     <<Φξίηηεη ν άλζσπνο αλαπνιψλ ηαο ηηκσξίαο, ηα 

θνιαζηήξηα, ηαο απαλζξσπίαο φζαο έπξαμε ν αλήξ νχηνο (ν 

Σνπνηεξεηήο Σέκπι), αηηίαλ ιαβψλ ηελ Διιεληθήλ 

Δπαλάζηαζηλ. 

    …πλήζξνηδε αλά πάζαλ λχθηα φια ηα κνλφμπια θαη ηαο 

ιέκβνπο εληφο ηνπ ιηκελαξρηθνχ πεξηβφινπ…(εκ. πγ. Γηα 

λα κελ δηαπεξαηψλνληαη λχθησξ απέλαληη ζην 

επαλαζηαηεκέλν Ξεξφκεξν θαη κεηαθέξνπλ φπια θαη 

ηξνθέο). 

    …Κάπνηε δηέηαμε ηελ θξνπξάλ ηνπ λ’ απνβή εηο ηελ 

απέλαληη μεξάλ, (Πεξαηηά) θαη θηππήζε ηνπο έλαληη 
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εζηξαηνπεδεπκέλνπο, ε θξνπξά ηνπ ζπλέιαβε ην 

πξσηνπαιήθαξν ηνπ Σζφγθα ηνλ νπνίνλ ν Σέκπι 

απεγρφληζελ… 

    …Δληφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο είρε ηελ αγρφλελ εζηεκέλελ. 

Κάπνηνο Καξαβίαο φηαλ ηφικεζε λα πεξάζεη απέλαληη, (ζηελ 

επαλαζηαηεκέλε Πεξαηηά), εθνλεχζε δηα απαγρνληζκνχ θαη 

ην ζψκα ηνπ δηέκελελ πνιχλ ρξφλνλ θξεκαζκέλνλ 

θαηαβηβξσζθφκελσλ ππφ ησλ θνξάθσλ. 

    Ο Γειαδνχιεο, ζπλερίδεη ν Ησάλλεο Εακπέιηνο, (ην 

πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Δπζηάζηνο Αζεληψηεο), ήην ν 

παηξηψηεο ν νπνίνο θάζε βξάδπ κεηέβαηλε δη αγλψζηνπ 

αχιαθνο ζηελ Πεξαηηά κεηαθέξσλ φια ηα ρξεηψδε δηα ηελ 

Δπαλάζηαζηλ. 

     Οχηνο ν Γειαδνχιεο είρε κεηαθέξεη φια ηα φπια ηα νπνία 

είρε θιέςεη εθ ηεο Αζηπλνκίαο ν Γξακκαηεχο ηαχηεο 

ππξίδσλ Μεηαμάο θαη ήζαλ πξνεξρφκελα εθ ηεο 

θαηαζρέζεσο ηεο ελεξγεζείζεο ησ 1819 θαηά ηελ 

θαηαζηνιήλ ηεο ζηάζεσο ησλ ρσξηθψλ θαηά ησλ Άγγισλ. 

(εκ. πγ.  πσο ζα αλαθεξζνχκε ζην νηθείν εδάθην, ν 

άγγινη, αθνχ θαηέζηεηιαλ ηελ Δμέγξζε ησλ Υσξηθψλ ην 

1819, δηέηαμαλ γεληθφ αθνπιηζκφ θαη παξάδνζε ησλ φπισλ, 

επη πνηλή ζαλάηνπ γηα φπνηνλ δελ παξέδηδε ηα φπια ηνπ.) 

     …Ο κελ ππξίδσλ Μεηαμάο ίλα απνθχγε ηελ απζηεξάλ 

ηηκσξίαλ δηεπεξαηψζε εηο Αθαξλαλίαλ φπνπ επνιέκεζε 

γελλαίσο θαζ’ φιελ ηελ δηάξθεηαλ ηεο Διιεληθήο 

Δπαλαζηάζεσο, ν δε ρσξνθχιαμ Αζαλάζηνο Καθηνχζεο, 

(Πάππνο ηεο κεηξφο ησλ αδεξθψλ Καησπφδε ή 

Κνπηζνχξηα), ν δηαηαρζείο λα δηελεξγήζεη ηελ έξεπλαλ, (ηεο 

θινπήο ησλ φπισλ), σλ θαη νχηνο θηιηθφο εηδνπνίεζε 

ακέζσο ηνπο εηαίξνπο, νίηηλεο αλέζεζαλ εηο ηνλ Γεψξγηνλ 
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Βαθέαλ λα απνζχξεη ηα φπια απ’ ηελ ζέζε ηεο Νηθηάλαο 

<<Μαγεκέλνπ>>, (εκ. πγ. Δίλαη ε ηζηνξηθή πεηνρή φπνπ ν 

Καπνδίζηξηαο ην 1807 ζπλάληεζε ηνπο Κιεθηαξκαησινχο 

ηεο Ρνχκειεο),  φπνπ είρνλ θξπβή θαη κεηαθεξζνχλ έλ ηηλη 

εθεί πιεζίνλ ζπειαίσ. Σελ επνκέλελ ν ρσξνθχιαμ 

Αζαλάζηνο Καθηνχζεο εθηειψλ ηελ δηαηαγήλ, ελήξγεζε 

έξεπλαλ, αιι’ σο ήην επφκελνλ νπδέλ εχξελ>>.  

     Υαρόμοια, βζβαια, αντιμετϊπιςθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ 

είχε και ο διαβόθτοσ Αρμοςτισ Παίτλαντ,  ο οποίοσ ευκφσ ωσ 

εξεράγθ το 1821,  όπωσ καταγράφει  ο άγγλοσ ιςτορικόσ Thomas 

Gordon, (Kωνςταντίνου Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ 

ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, ςελίδα 87) και αυτόσ, (ο Παίτλαντ) και θ 

Αγγλία <<ζςτρεψαν αναφανδόν  προσ τουσ Σκωμανοφσ πάςαν 

ςυμπάκειαν. Σ δε Παίτλαντ ουδεμίαν ευκαιρίαν παρζλειπεν όπωσ 

περιφρονιςθ τουσ Ζλλθνασ>>. Σ  δε επίςθσ άγγλοσ ιςτορικόσ 

ςυνταγματάρχθσ Leisester Stanhope,  ο οποίοσ, όςο διαρκοφςε θ 

Ελλθνικι Επανάςταςθ, βρίςκονταν ςτθν Ελλάδα, γράφει 

χαρακτθριςτικά: <<Σ Παίτλανδ ρίπτει κεραυνοφσ κατά του 

Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Υότε κα παφςθ ο άνκρωποσ οφτοσ να καταδιϊκθ 

λαόν ενδόξωσ αγωνιηόμενον υπζρ τθσ ελευκερίασ του και τθσ ηωισ 

του;>>   

      Για όλα τοφτα, όςα ςυνζβαιναν ςτθν Οευκάδα, αλλά και ςτθν 

Επτάνθςο γενικότερα, επί αγγλικισ Υροςταςίασ, ςοφά ο 

Ξαποδίςτριασ, o βιωματικά βακφτεροσ και αυκεντικότεροσ 

ερμθνευτισ του ανυπότακτου φρονιματοσ των Επτανθςίων,  είχε 

προειδοποιιςει ζγκαιρα και προφθτικά τουσ άγγλουσ, όταν τθν 

άνοιξθ του 1819, επιςκζφκθκε το Οονδίνο και είχε ςυηθτιςεισ με 

τουσ αρμόδιουσ άγγλουσ υπουργοφσ των αποικιϊν, Συζλιγκτων και 

Βάρκουςτ, ενϊ επζδωκε και επιςτολι του τςάρου τθσ Φωςίασ ςτον 
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Οόρδο Ξάςτελρθγ, με τθν οποία ο τςάροσ του ηθτοφςε να λάβει 

ςοβαρά υπ’ όψιν του ότι κα του ζλεγε ο Ξαποδίςτριασ, για τθν 

ανάλγθτθ και δεςποτικι ςυμπεριφορά τθσ Αγγλίασ ςτα Επτάνθςα…  

     <<Δπηζπκείηε, (ηνπο είπε, ζχκθσλα κε φζα θαηαγξάθεη ν  

Καπνδίζηξηαο ζηα <<ΑΠΟΜΝΖΜΟΝΔΤΜΑΣΑ>, ηνπ, 

ζειίδα 122) λα θάκεηε ηνπο Έιιελεο λα ιεζκνλήζνπλ θαη 

απηφ ην φλνκα ηνπ έζλνπο θαη ηεο παηξίδνο, θαη ην ζχζηεκά 

ζαο νδεγεί εηο φισο αληίζεηνλ απνηέιεζκα. Παξεδψζαηε ηελ 

Πάξγαλ εηο ηνλ Αιή παζάλ ειπίδνληεο λα απινπνηήζεηε ηαο 

κεηά ηεο Πχιεο ζρέζεηο ζαο, αιι’ αχηαη ζα πεξηπιαθνχλ 

ιφγσ ησλ ηαξαρψλ, αο ε παξάδνζηο ηεο Πάξγαο ζα 

πξνθαιέζεη ηφζνλ ελ Ζπείξσ, φζνλ θαη εηο ηελ ινηπήλ 

Διιάδα. Ο ζηξαηεγφο Μαίηιαλδ κεηαρεηξίδεηαη ηνπο 

ζπκπαηξηψηαο κνπ σο Ηλδνχο. Αιι’ νχηνη ζα αληηδξάζνπλ 

θαη ζα έρεηε ζνβαξάο δπζρεξείαο εηο ελ ζηηγκήλ δελ ζα ην 

πεξηκέλεηε…>>  

   ‘Τμωσ ο Ξαποδίςτριασ αγνοικθκε και δεν ειςακοφςκθκε απ’ τουσ 

άγγλουσ ικφνοντεσ, οι οποίοι ςυνζχιςαν ζτι ςκλθρότερα τθν 

απολυταρχικι τουσ διακυβζρνθςθ… Γιατί απλοφςτατα δεν τουσ 

ενδιζφερε το ζμψυχο δυναμικό, οι κάτοικοι τθσ Επτανιςου, αλλά θ 

γεωςτρατθγικι κζςθ των επτά νθςιϊν, τα οποία αποτελοφςαν, με 

ςθμερινοφσ μιλιταριςτικοφσ όρουσ, εν δυνάμει <<αεροπλανοφόρο>> 

ςε όλθ τθν Πεςόγειο, απ’ τα οποία μποροφςαν να ελζγξουν όχι μόνο 

τα διαβρεχόμενα υπό τθσ Πεςογείου περιμετρικά κράτθ, αλλά 

ακόμθ και τα ενδότερα τθσ Πζςθσ Ανατολισ και τθσ ίδιασ τθσ 

Αφρικισ, και όλα τοφτα ενταγμζνα ςτθν πλουτοφόρα Βιομθχανικι 

Επανάςταςθ, που ιδθ είχε ξεκινιςει ςτο Οονδίνο, το Οίβερπουλ και 

το Πάντςεςερ και θ οποία απαιτοφςε όλο και μεγαλφτερεσ 

ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν… Για τοφτο ακόμθ και όταν νομοτελειακά 
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και κάτω απ’το βάροσ τθσ ανάλγθτθσ δεςποτικισ τουσ 

ςυμπεριφοράσ,  θ αγγλικι Υροςταςία εξζπνεε ςτα Επτάνθςα, το 

1855 ο Αρμοςτισ Γιοφνγκ κυκλοφόρθςε αναφορά προσ υπογραφι, 

με τθν οποία πρότεινε τον αγγλικό αποικιςμό ςτθν Ξζρκυρα και τθν 

απόδοςθ των υπολοίπων νθςιϊν ςτθν Ελλάδα, (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 

149), αναφορά θ οποία ςυγκζντρωςε μόνο τρεισ υπογραφζσ, θ 

οποία, τελικά, αποςφρκθκε, όχι κυρίωσ για το ολιγομελζσ των 

υπογραφόντων, αλλά τθν  απζρριψε θ Πθτροπολιτικι Ξυβζρνθςθ, ι 

οποία επικυμοφςε διακαϊσ τθν Υροςταςία τθσ επί των Επτά νθςιϊν, 

τθν οποία προςπάκθςε να διαιωνίςει ςτζλνοντασ νζο Αρμοςτι ζναν 

κορυφαίο πολιτικό τθσ τον Willian Ewart Gladstone (Γλάδςτων), με 

φιλελεφκερα φρονιματα και ςπουδαίο φιλλζλθνα… 

    Ιταν, όμωσ πολφ αργά…  <<Tropo tardi>>… Τπωσ  λατινιςτί, 

λακωνικά, αλλά τόςο γενναιόφρονα, απάντθςε ςτον Γλάδςτωνα,  ο 

τότε Πθτροπολίτθσ Οευκάδοσ  και Αγίασ Παφρασ ο φωτιςμζνοσ 

Γρθγόριοσ Αραβανισ, (Υάνου Ξουνιάκθ: <<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ 

ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, ςελίδα 54), όταν ο 

Γλάδςτων φιλόφρονα τον επιςκζφτθκε ςτθν Οευκάδα, αλλά και 

διπλωματικότατα, αφοφ καλόσ γνϊςτθσ τθσ Ελλθνικισ 

ιδιοςυγκραςίασ, γνϊριηε ποια επιρροι εξαςκοφςε θ Σρκόδοξθ 

Εκκλθςία επί τθσ Επτανθςιακισ κοινωνίασ… 
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Ο Μαίηιαλη  κε ηνπο άγγινπο απιηθνχο ηνπ… 
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ΦΡΟΝΟΒΟΜΒΑ ΣΟ ΥΕΟΤΔΑΡΦΙΚΟ ΤΣΗΜΑ… 
    Για να εξετάςει κάποιοσ και να κατανοιςει το περιεχόμενο και τθν 

διαδρομι του φεουδαρχικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο επί ζξι αιϊνεσ, 

(8οσ – 14οσ), μετζτρεψε τθν Ευρϊπθ ςε απζραντα λατιφοφντια, αλλά 

και τισ επιπτϊςεισ του, όχι μόνο ςτθν κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ, μα 

και ςτα κετικά ι αρνθτικά αποτελζςματα τθσ αναπτυξιακισ του 

πορείασ, πρζπει πρωτίςτωσ να εξετάςει τθν μορφολογικι υφι τθσ 

κοινωνίασ του τόπου, ποςοτικά και ποιοτικά. Υωσ; Διειςδφνοντασ 

κάκετα ςτισ  επιςυμβαίνουςεσ διεργαςίεσ, να δυνθκεί να οδθγθκεί 

ςε αςφαλι ςυμπεράςματα, κατά πόςον, θ αναπόφευκτθ 

περικωριοποίθςθ των πλθκυςμϊν, οδθγεί ςε ςυγκρουςιακζσ 

καταςτάςεισ, όπου θ εξεγερςιακι λογικι ξεπερνά τθν απλι οργίλθ 

παρζμβαςθ, παίρνει οργανωτικά χαρακτθριςτικά και οδθγεί ςε κατ’ 

ευκείαν ςφγκρουςθ με τθν φεουδαρχικι εξουςία. Υριν, όμωσ, δοφμε 

περιςςότερο αναλυτικά τα αποτελζςματα του φεουδαρχιςμοφ ςτθν 

Ευρϊπθ, μα και ςτθν Οευκάδα, που μασ αφορά, είναι αναγκαία θ 

κατανόθςθ τθσ ταυτότθτάσ του, ςαν ζνα φυςιοκρατικό οικονομικό 

ςφςτθμα, ςτο οποίο κυρίαρχθ κζςθ κατζχει θ πρόςοδοσ από τθν 

παραγωγι γεωργικϊν αγακϊν και θ ςχεδόν παντελισ ζλλειψθ 

χρθμάτων…  

    Θ μακραίωνθ επικράτθςι του ςτθν Ευρϊπθ, δθμιοφργθςε όλεσ 

εκείνεσ τισ αντικοινωνικζσ και αντιοικονομικζσ παρενζργειεσ, που 

ςυνκλίβουν κάκε ιδζα αναπτυξακισ πολιτικισ, ενϊ δεςμεφουν 

κακαρά το ανκρϊπινο δυναμικό ςε μια ολοκλθρωτικι ταφτιςθ με 

τον πρωτογενι και μόνο τομζα, μθ επιτρζποντασ άλλεσ οικονομικζσ 

εφαρμογζσ. Θ αποςφνκεςι του, ουςιαςτικά αρχίηει τον 16ο αιϊνα, 

όταν εξζπνευςε ςαν οκονομικό μοντζλο, κάτω από κοςμογονικζσ 

οικονομικοκοινωνικζσ ανακατατάξεισ. Υρϊτον, απ’ τθν γριγορθ 
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ανάπτυξθ τθσ χρθματικισ οικονομίασ. Δεφτερον, απ’ τθν επζκταςθ 

τθσ αγοράσ. Ψρίτον, απ’ τθν αυξανόμενθ ιςχφ του εμπορικοφ 

κεφαλαίου, ςυνακόλουκο τθσ  μερκαντιλιςτικισ γενικευμζνθσ 

εμποροκρατίασ, που επεκράτθςε απ’ τον αιϊνα αυτόν, με το 

άνοιγμα νζων εμπορικϊν δρόμων… Ψθν αποςφνκεςθ του 

φεουδαρχικοφ ςυςτιματοσ ακολοφκθςε θ πορεία προσ τον 

καπιταλιςμό. Πια περίπλοκθ διαδικαςία, με τθν ταυτόχρονθ 

ανάπτυξθ των αςτικϊν τάξεων και τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ, 

απόρροια τθσ οποίασ ιταν θ δθμιουργία των κρατϊν. Θ κορφφωςθ 

αυτοφ του πρϊιμου καπιταλιςμοφ επιλκε τον 18ο αιϊνα, με τθν 

εκρθκτικι ανάπτυξθ, πλζον, του εμπορίου και τθν τεράςτια 

νομιςματικι ρευςτότθτα τθν οποία προςπόριςε, θ οποία με τθν 

ςειρά τθσ, οδιγθςε ςτθν εκβιομθχάνιςθ τθσ Ξεντρικισ Ευρϊπθσ, 

όπωσ, παράδειγμα, θ γιγαντιαία άνοδοσ τθσ Λταλικισ και τθσ 

Φλαμανδικισ υφαντουργίασ. 

    Χτθν Αγγλία, που μασ αφορά, λόγω τθσ Υροςταςίασ τθσ ςτα 

Επτάνθςα, αφοφ τον 16ο αιϊνα τζκθκαν οι βάςεισ για τθν ανάπτυξθ 

τθσ παραγωγισ με κεφαλαιοκρατικό τρόπο, τον 17ο αιϊνα θ 

οικονομικι κυριαρχία τθσ κορυφϊνεται και αποδίδεται ςτθν ςυνεχι 

επανεπζνδυςθ των κεφαλαίων ςε παραγωγικοφσ τομείσ, που 

ςχετίηονται με το εμπόριο και με τθν ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου. Αυτι 

ακριβϊσ θ οικονομικι τακτικι των δφο προθγοφμενων αιϊνων, 

ζςτρωςε τον δρόμο ςτθν  βιομθχανικι επανάςταςθ του 18ου αιϊνα, 

και με τισ ςυγκεντροποιθμζνεσ βιομθχανικζσ Πανουφακτοφρεσ,  

γνϊριςε τεράςτια ζκρθξθ, αφοφ ςτθρίχκθκε ςε τρεισ πυλϊνεσ. 

Υρϊτον, ςτθν ραγδαία ανοδικι ανάπτυξθ τθσ υφαντουργίασ του 

μπαμπακιοφ. Δεφτερον, ςτθν εξ ίςου εντυπωςιακι ανάπτυξθ τθσ 

μεταλλουργίασ. Ψρίτον, ςτθν τεράςτια εφεφρεςθ τθσ ατμομθχανισ, 
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που άλλαξε τον ρουν τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ανάπτυξθσ.  

Χυνακόλουκα θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ, οδιγθςε και ςτθν 

τραπεηικι άνκθςθ, διαμορφϊνοντασ μια αμφίδρομθ ςχζςθ 

παραγωγι - τράπεηεσ, που ςχεδόν διατθρείται μζχρι των θμερϊν 

μασ, όπωσ: <<Χρθματοδοτιςεισ Γζφυρα>>, (Bridge Finansing), ιτοι 

βραχυπρόκεςμεσ χρθματοδοτιςεισ ςτισ μεγάλεσ εταιρείεσ, 

προκειμζνου να ςτακεροποιιςουν τα οικονομικά τουσ μεγζκθ, 

κατάλλθλο τραπεηικό πλαίςιο για χρθματοικονομικζσ μοχλεφςεισ, εξ 

ίςου κατάλλθλεσ τοποκετιςεισ κεφαλαιακϊν κερδϊν, όςων δεν 

επανεπενδφονταν δθμιουργικά και ακόμθ πολλά οικονομικά 

τεχνάςματα, που ανζδειξαν τθν Αγγλία ςε υπερδφναμθ οικονομικι 

απ’ τον 18ο αιϊνα, μια δφναμθ που εκφράςτθκε με τθν μορφι του 

παγκόςμιου imperium ςτο πρόςωπο του νεοαποικιςμοφ…   

     Ξαι ενϊ ο ευρωπαϊκόσ χϊροσ είχε απεξαρτθκεί απ’ τθν μζγγενθ 

του φεουδαρχιςμοφ τόςο πρϊιμα, θ Οευκάδα, εν αντικζςει με τα 

άλλα νθςιά του Λονίου, που παρζμειναν ςαν Ενετικζσ κτιςεισ, 

πζραςε απ’ τον φεουδαλιςμό των Σρςίνι, των Ανδθγαυϊν και των 

Ψόκκων, (1295-1479), ςτον ςτρατιωτικοκρθςκευτικό φεουδαρχιςμό 

των τοφρκικων τςιφλικιϊν, μζχρι το 1684. Ψότε, όταν τθν κατζλαβαν 

οι Ενετοί του Ποροηίνι, προχϊρθςαν, με τθν ςειρά τουσ ς’ ζνα νζο 

δυτικότροπο φεουδαρχικό μόρφωμα, διανζμοντασ γθ ςτουσ <<Υερί 

Υολλοφ>>, ιταλιςτί <<Benemeriti>>, οδθγϊντασ και πάλι το νθςί, με 

μεγαλφτερθ ζνταςθ, ςε μια μορφι χωροδεςποτικοφ φεουδαρχικοφ 

κακεςτϊτοσ. Αυτι θ νζα γαιοκτθτικι  κατάςταςθ διαμόρφωςε 

αςφυκτικζσ κοινωνικζσ πιζςεισ ςτο νθςί, εξαρτθμζνοι  γεωργοί, 

ουδεμία πρόςβαςθ ςε μόρφωςθ, καταπίεςθ, ανελευκερία, καμιά 

ςυμμετοχι ςτα κζντρα εξουςίασ και αποφάςεων,  εξακλιωμζνο 

βιωτικό επίπεδο, και όςα κοινωνικά αρνθτικά ςυνεπάγεται αυτι θ 
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ανομοιογενισ κατοχι τθσ γθσ, αφοφ ουςιαςτικά θ υποτυπϊδθσ 

οικονομικι δραςτθριότθτα ςτο νθςί είχε βαςικό πυλϊνα τθν γθ. 

     Για να μπορζςει ο αναγνϊςτθσ να ςχθματίςει ολοκλθρωμζνθ 

εικόνα για τον φεουδαρχιςμό ςτθν Οευκάδα, απαιτείται, κεωροφμε, 

μια πιο εμπεριςτατωμζνθ διαχρονικι πλθκυςμιακι ανάλυςθ των 

επιπτϊςεων του φαινομζνου του φεουδαρχιςμοφ, απ’ τθν εποχι 

ακόμθ των Σρςίνι, (1295), όταν, ουςιαςτικά θ Οευκάδα, το πρϊτον, 

είχε δοκεί προίκα ςτον Λωάνθ Σρςίνι, και ποια τα αποτελζςματά τθσ 

ςτθν πυκνότθτα των κατοίκων του  νθςιοφ. Αυτι θ άναρχθ 

φεουδαλικι πραγματικότθτα, νομοτελειακά οδιγθςε ςτθν ςκλθρι 

δουλοπαροικοποίθςθ, που  απότοκο είχε τθν <<Επθλυδοποίθςθ>> 

των Οευκαδίων, αλλά με αντίκετθ φορά, προσ αυτιν τθσ 

Ακαρνανίασ, για τθν  αναηιτθςθ ηωτικοφ χϊρου, προσ εφαρμογι των 

γεωργικϊν τουσ δεξιοτιτων, με αποτζλεςμα, κατά τον Υάνο 

Φοντογιάννθ: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>> Ψόμοσ Α, Χελίδα 

334, ο πλθκυςμόσ του νθςιοφ να ςυρρικνωκεί ςτισ πζντε χιλιάδεσ! Θ 

αφξθςθ του πλθκυςμοφ του νθςιοφ τθσ Οευκάδοσ, παρά το γεγονόσ 

ότι αυτό το χωροδεςποτικό φεουδαρχικό ςφςτθμα εξκολουκοφςε να 

διζπει τισ ςχζςεισ ιδιοκτθςίασ τθσ γθσ, επιλκε με τθν διάδοχθ 

δυναςτεία των Ψόκκων, (1362 – 1479), όταν κατά τον Οοφντβιχ 

Χαλβατόρ, ο πλθκυςμόσ τθσ Αγίασ Παφρασ ξεπζραςε τισ δϊδεκα 

χιλιάδεσ, με μια ςοφι εποικιςτικι πολιτικι απ’ τθν δυναςτεία αυτι 

των Ψόκκων,  (Χπφρου Αςωνίτθ: <<ΨΣ ΡΣΨΛΣ ΛΣΡΛΣ ΧΨΣΡ ΣΨΛΠΣ 

ΠΕΧΑΛΩΡΑ>>, Χελίδα 251). Για να περάςει, όμωσ, και πάλι ςε 

καταςτροφικι απομείωςθ, ο πλθκυςμόσ του νθςιοφ με τθν 

επακολουκιςαςα τουρκοκρατία, (1479 – 1684), όταν το 

δυτικότροπο χωροδεςποτικό φεουδαρχικό ςφςτθμα,  όπωσ 

προαναφζραμε, ςμιρδεφκθκε με τισ κρθςκευτικοςτρατιωτικζσ 
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επιταγζσ του μουςουλμανιςμοφ, που ςε ςυνδυαςμό με το άγριο 

παιδομάηωμα, (ντεβςιρμζ), ζφεραν τθν Οευκάδα και πάλι ςε πολφ 

χαμθλα νοφμερα κατοίκων, κάτω από εννζα χιλιάδεσ. Θ ηοφερι αυτι 

κατάςταςθ απομείωςθσ του πλθκυςμοφ ςτο νθςί, λόγω του ςκλθροφ 

ιδιότυπου τςιφλικόμορφου χωροδεςποτικοφ φεουδαρχιςμοφ, 

ανατράπθκε οριςτικά με τθν Ενετικι κυριαρχία (1684), για να 

μεγιςτοποιθκεί με τθν Αγγλικι Υροςταςία, κατά τθν οποία το νθςί 

τθσ Οευκάδοσ αρικμοφςε περίπου 17.000 κατοίκουσ, βάςει 

απογραφισ, που διενιργθςαν οι Άγγλοι το 1824 ςτα Επτάνθςα, 

ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του παπικοφ προξζνου ςτθν Ξζρκυρα 

Giovani Batista, o oποίοσ, απ’ το 1816, όταν δθμιουργικθκε το 

παπικό προξενείο ςτθν Ξζρκυρα, ζςτελνε, ανά τρίμθνο, τισ εκκζςεισ 

του ςτον καρδινάλιο Giulio Maria De La Somaglia, οι οποίεσ 

αφοροφςαν όλα τα νθςιά. (Γεωργίου Υαπαγεωργίου: 

<<ΔΘΠΣΓΦΑΦΛΞΑ - ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΠΕΓΕΚΘ ΧΨΑ ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΣΩΠΕΡΑ 

ΕΥΨΑΡΘΧΑ, (1824 – 1826), ςελίδα 131).  

    Σ πλθκυςμόσ αυτόσ του νθςιοφ ιταν ανιςομερϊσ κατανεμθμζνοσ. 

Ψο ςυντριπτικό μζροσ του πλθκυςμοφ ιταν γεωργοί και κτθνοτρόφοι 

ςτα πενιντα περίπου χωριά του νθςιοφ, χωριά τα οποία, 

ςθμειωτζον, διαμορφϊκθκαν οριςτικά κατά το μζςον του 15ου 

αιϊνα, επί Δυναςτείασ Ψόκκων, (1362 – 1479), ςτο νθςί, (Υάνου 

Φοντογιάννθ: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Α, ςελίδα 

334), όταν υπιρξε ευρείασ τάξεωσ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ και 

εμπλουτιςμόσ τθσ αραιοκατοικθμζνθσ Οευκάδοσ με νζουσ 

κατοίκουσ, που μετζφεραν οι Ψόκκοι απ’ τον Ελλαδικό χϊρο, τθν 

Ξριτθ, αλλά και τθν Ξαλαβρία τθσ Χικελίασ.  

    Σι Χωρικοί, επί ενετοκρατίασ και αγγλοκρατίασ, διαβιοφςαν ςε ζνα 

περιβάλλον φτϊχειασ και ςτζρθςθσ, προςποριηόμενοι τα προσ το ηθν 
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μόνο απ’ τον κακθμερινό τουσ αγϊνα ςτθν μικροϊδιοκτθςία τουσ, ι 

νοικιάηοντασ μοναςτθριακά χωράφια, ι εργαηόμενοι ςτα κτιματα 

των γαιοκτθμόνων- αφεντάδων. Υερί  τισ τρεισ χιλιάδεσ κατοικοφςαν 

ςτθν Χϊρα, μεταξφ των οποίων ιταν, οι Ευγενείσ ι Υροφχοντεσ, 

όπωσ κα τουσ ςυναντιςομε να αυτοπροςδιορίηοντα, ι να 

ετεροπροςδιορίηονται παρακάτω ςε επίςθμα ζγγραφα, οι οποίοι 

αποτελοφςαν και τθν δεξαμενι απ’ τθν οποία αρφονταν, κατά 

κανόνα, τα τοπικά και υπερτοπικά Ξυβερνθτικά ςτελζχθ, οςάκισ θ 

Οευκάδα αποτελοφςε μζλοσ διοικθτικά τθσ Επτανθςιακισ ολότθτασ, 

το δε υπόλοιπο μζροσ των κατοίκων τθσ Χϊρασ αποτελοφςαν οι 

επαγγελματίεσ, οι αχκοφόροι, οι ψαράδεσ, οι εργάτεσ των αλυκϊν 

και των ιβαριϊν, οι μκροβιοτζχνεσ και οι μικροζμποροι. 

     Αυτι θ αναφορά ςτθν  κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ και χωροταξικι 

ανκρωπογεωγραφία είναι απολφτωσ απαραίτθτθ, προκειμζνου  να 

κατανοιςομε καλφτερα τισ ςυνκικεσ, που οδιγθςαν ςτον μεγάλο 

ξεςθκωμό των Χωρικϊν, ςτα 1819, ο οποίοσ είχε μεν ςαν αφορμι 

τθν ζκτακτθ βαριά φορολογία των Άγγλων, προκειμζνου να 

διανοιγεί θ διϊρυγα μεταξφ Οευκάδοσ και Ακαρνανίασ, κυρίαρχο 

όμωσ, αίτθμά τθσ ιταν αυτό που υπαγόρευε, πωσ, οι υλικοί και 

παραγωγικοί χαρακτιρεσ του νθςιοφ, πρζπει  και μποροφν να 

διοχετευκοφν για βελτίωθ και τθσ δικισ τουσ ηωισ, για να εκλείψει 

αυτι θ ανομοιογενισ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ, απότοκο των 

ανιςομερϊν απολιψεων απ’ τθν γθ, τόςο άδικεσ  και ανιςοβαρείσ ς’ 

ζνα κακαρά αγροτικογεωργικό νθςί.  

    Δθμιουργικθκε ζτςι ςτο νθςί θ κοινωνία των δφο ταχυτιτων, των 

ακτθμόνων, ουςιαςτικά, Χωρικϊν και των μεγάλων γαιοκτθμόνων 

Ευγενϊν, ι προυχόντων, το οποίο αυγάτεψε θ νεοδθμιουργθκείςα 

τάξθ των εμπορογαιοκτθμόνων, οργανικά χαρακτθριςτικά ενόσ 
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χωροδεςποτικοφ φεουδαρχικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο επζηθςε 

ςωρευτικά επί αιϊνεσ, για να αρχίςει να <<εκπνζει>> ςτισ αρχζσ του 

20ου αιϊνα. Σ Φίλιπποσ Φζτςθσ, (<<ΨΑ ΥΦΩΨΑ ΒΘΠΑΨΑ ΨΣΩ 

ΨΑΠΕΛΣΩ ΑΠΩΡΘΧ ΣΛΡΣΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, ςελίδα 24), 

κεωρεί ςαν αφετθρία τθσ προϊοφςασ διάλυςθσ των μεγάλων 

κτθμάτων, γενικά ςτθν χϊρα, άρα, και ςυνακόλουκθ βελτίωςθ των 

αγροτϊν Χωρικϊν, <<τθν νίκθ των μεςαίων αςτικϊν ςτρωμάτων, 

ςτρατιωτικι Εξζγερςθ ςτο Γουδί, (1909), πάνω ςτθν γαιοκτθςία, 

που, ςε ςυνδυςμό, με άλλουσ αγροτικοφσ αγϊνεσ, οδιγθςε ςτθ 

διάταξθ του Χυντάγματοσ του 1911, ςφμφωνα με τθν οποία θ 

πολιτεία ζχει τθν δυνατότθτα να απαλλοτριϊνει τα τςιφλίκια>>. 

Εδικότερα για τθν περίπτωςθ τθσ Οευκάδασ, εντοπίηει αυτι τθν 

κεςμικι αποςφνκεςθ των μεγάλων κτθμάτων να αρχίηει απ’ το 1878, 

με το ψιφιςμα του Ρ. ΨΧ 21-12-1978 και τον ςυμπλθρωματικό 

νόμο ΩΟ 21-4-1880, όπου κακόριηαν ότι θ περιουςία του νθςιοφ 

διανζμεται ςτισ κοινότθτεσ ςε αναλογία με τον πλθκυςμό κακεμιάσ… 

   Αλλά, όπωσ πάντα, ςυμβαίνει ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, οι νόμοι 

ψθφίηονται για να παραμελοφνται και ουδζποτε οι κοινότθτεσ του 

νθςιοφ απζκτθςαν δικαιϊματα επί τθσ γθσ… Θ μεγάλθ ιδιοκτθςία 

εξακολουκοφςε να υπάρχει, τα μεγάλα λιοςτάςια εξακολουκοφςαν 

ςτα χζρια των γνωςτϊν γαιοκτθμόνων, οι Χωρικοί εξακολουκοφςαν 

να περιορίηονται ςτα ορεινά ςτον αντιπαραγωγικό γλίςχρο κλιρο 

τουσ, με αποτζλεςμα θ είςοδοσ ςτον 20ο αιϊνα να τουσ βρίςκει, όχι 

μόνο με ελάχιςτο κλιρο, αλλά και ταλανιηόμενουσ απ’ το περίφθμο, 

κατά τον ενοφϊντα Ξοφρτθ, <<ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ>>, το οποίο ζδωςε 

τισ αφορμζσ για κοινωνικά ςυλλαλθτιρια και εξεγζρςεισ, τρεισ τον 

αρικμό, 1895, 1905 και 1907! Χωςτά ο Διμοσ Παλακάςθσ: <<ΨΣ 

ΧΦΣΡΛΞΣ ΨΩΡ ΕΠΥΣΦΣΞΨΘΠΑΨΛΩΡ ΨΘΑ ΑΓΛΑΧ ΠΑΩΦΑΧ>>, ςελίδεσ 
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23 και 43, εντοπίηει, επομζνωσ, τθν απαρχι τθσ διάλυςθσ των 

μεγάλων κτθμάτων περί το 1920, όταν διαλφεται θ τάξθ των 

εμπορογαιοκτθμόνων, με τθν κορυφαία του είδουσ οικογζνεια 

Χταματόπουλου, να προχωρεί ςε κατακερματιςμό τθσ τεράςτιασ 

περιουςίασ τθσ, με κλθρονομικά ςυμβόλαια, και κατόπιν με 

πωλιςεισ να περιζρχεται ςτα χζρια των παιδϊν των Χωρικϊν...   

    Ξατά τθν δικι μασ βιωματικι άποψθ, ζτςι, όπωσ κα τθν εκκζςομε 

εν ςυνεχεία αναλυτικά, τελεςίδικα  <<εκπνζει>> το κακεςτϊσ των 

μεγάλων ιδιοκτθςιϊν ςτο νθςί  επιγενζςτερα, τθν δεκαετία του 

1960...  
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Η <<ΚΟΛΛΗΓΟΠΟΙΗΗ>> ΣΨΝ ΦΨΡΙΚΨΝ…     
    Αναφερκικαμε ςτθν ποςοτικι και χωροταξικι πλθκυςμιακι υφι 

τθσ κοινωνίασ τθσ Οευκάδασ ςτο αμζςωσ προθγοφμενο κεφάλαιο. 

Ακολοφκωσ κα εςτιάςομε ςτο περιεχόμενο αυτοφ του 

χωροδεςποτικοφ φεουδαρχιςμοφ ςτο νθςί, ςτισ χρονολογικζσ 

αναφορζσ και τισ μορφζσ που ζλαβε κατά τισ διάφορεσ εποχζσ, 

ανάλογα με τουσ κατακτθτζσ που γνϊριςε. Θ γαιοφεουδαρχικι αυτι 

ιδιότυπθ κατάςταςθ ςτο νθςί τθσ Οευκάδοσ, για να διατρζξομε τθν 

αφετθρία τθσ απ’ τουσ Σρςίνι και τθν διαδρομι τθσ ζωσ τθν 

Αγγλοκρατία, όπου εςτιάηεται θ ζρευνά μασ, ςυνεχίςτθκε και κατά 

τθν διάδοχθ κατάςταςθ των Σρςίνι, αυτι των  Ανδθγαυϊν, (1332 – 

1362), αλλά και κατ’ αυτι των Ψόκκων, (1362 – 1479), όταν οι 

θγεμόνεσ των δφο αυτϊν δυναςτειϊν εμφανίηονται να μοιράηουν γθ 

ςε φυςικά πρόςωπα τθσ αρεςκείασ των, το περίφθμο <<Ξράτθμα>>, 

(Χπφρου Αςωνίτθ: <<TO NOTIO IONIO ΧΨΣΡ ΣΨΛΠΣ ΠΕΧΑΛΩΡΑ>>, 

ςελίδα 261), αλλά  και ςε πολλά εκκλθςιαςτικά ιδρφματα, πρακτικζσ 

των χωρϊν προζλευςισ των, κυρίωσ απ’ τθν Δφςθ.  

    Αυτζσ οι πρακτικζσ επιτείνουν το πρόβλθμα και ςυμπιζηουν τουσ 

Χωρικοφσ του νθςιοφ ςε ελάχιςτεσ μοκροϊδιοκτθςίεσ, ςτα ορεινά 

κυρίωσ, όπου οι άκλιεσ ςυνκικεσ οδθγοφν ςε ριηοςπαςτιςμό και 

διαμορφϊνουν ζναν αλζγρο και επικετικό ταξικό χαρακτιρα, εξ 

αιτίασ αυτοφ του ςυνειδθτοφ αποκλειςμοφ των, που οδιγθςε, το 

πρϊτον, ςτθν γνωςτι <<Επανάςταςθ τθσ Βουκζντρασ ςτα 1357>>, 

όταν οι εξακλιωμζνοι Χωρικοί ςυνζτριψαν, ςτο Ξακό Οαγκάδι του 

Φαραγγιοφ τθσ Πζλιςςασ των Χφακιωτϊν, τισ δυνάμεισ του Ηϊρηθ 

Γρατιανοφ, (οποία ομοιότθσ με τθν Εξζγερςθ του 1819), με αφορμι 

και πάλι ζκτακτθ φορολογία ςτα ςιτθρά, που είχε επιβάλλει ο 

Γρατιανόσ ςτουσ χωρικοφσ, προκειμζνου να ςιτίςει τουσ ναφτεσ  του 
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ναφαρχου Χοράντςο, τον οποίο είχε καλζςει ςε βοικεια, αφοφ ο 

Ρικθφόροσ τθσ Άρτασ καραδοκοφςε να καταλάβει τθν Οευκάδα. 

Εξζγερςθ απ’ τθν οποία ο απαράμιλλοσ Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ 

εμπνεόμενοσ δθμιοφργθςε το επικολυρικό του αριςτοφργθμα 

<<ΦΩΨΕΛΡΣΧ>>, ζνασ φμνοσ – γροκιά κατά τθσ ξενοκρατίασ…  

     Θ επακολουκιςαςα των Ανδθγαυϊν και των Ψόκκων, επί δφο 

αιϊνεσ, τουρκικι κατοχι ςτο νθςί τθσ Οευκάδοσ, (1479 – 1684) όχι 

απλά διατιρθςε το Φράγκικο γαιοφεουδαρχικό ςφςτθμα, αλλά το 

αυγάτεψε καταςτροφικά. Oι Σκωμανοί επζβαλαν το ςφςτθμα τθσ 

κλειςτισ αγροτικισ οικονομίασ, το οποίο απζρρεε απ’ το δικό τουσ 

αξιακό ςφςτθμα τθσ κρθςκευτικοςτρατιωτικισ φεουδαρχίασ, αφοφ, 

ςφμφωνα με το Λερό Δίκαιο, όλθ θ γθ ανικει ςτον κεό και ςτον 

εκπρόςωπό του ςτθν γθ, τον ςουλτάνο! Βάςει αυτισ τθσ αξιακισ για 

τουσ μουςουλμάνουσ αντίλθψθσ και ςτθν Οευκάδα, οι εκπρόςωποι 

του Χουλτάνου, οι αγάδεσ, αυκαίρετα μάηωξαν τθ γθ τθσ αρεςκείασ 

τουσ, <<όςο ζφτανε θ πζτρα που πετοφςαν>>, διζςωςε θ παράδοςθ 

και θ λαϊκι ςυλλογικι μνιμθ, δθμιουργϊντασ τα δικά τουσ 

τςιφλίκια, κυρίωσ ςτον κάμπο του νθςιοφ, αλλά και ςτα ορεινά 

καλλιεργιςιμα μζρθ, όπου ακόμθ και ςιμερα, αίφνθσ ςτουσ 

Χφακιϊτεσ, διαςϊηονται τα τοπωνφμια: Χτου Ρτεριά, ςτου Ξεχρινζ, 

ςτου Γκιόκα, ςτου Ξαρτςελοφ, ςτου Παλικότςι, ςτου Πετηί, ςτου 

Φαςοφλι, ςτου Πποφμκα, ςτου Ππόηα, περιοχι ςτθν οποία ζγινε θ 

πολεμικι ςφγκρουςθ Χωρικϊν και Άγγλων ςτα 1819… Θ ςκλθρι 

τουρκικι κατοχι εξακλίωςε ζτι περιςςότερο τουσ κατοίκουσ   

ολόκλθρου του νθςιοφ, όςοι ζμειναν, φυςικά, αφοφ θ επζλαςι τουσ 

ςαν κατακτθτζσ το 1479 ςυνοδεφτθκε από ςφαγζσ, 

εξανδραποδιςμοφσ και πωλιςεισ ςτα ςκλαβοπάηαρα, (μπεηεςτζνια), 

τθσ Ανατολισ. Θ ζλλειψθ αςτικοφ κζντρου, ςτον χϊρο του οποίου κα 
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ανεπτφςςετο, ζςτω και υποτυπωδϊσ, μια  μικρι αγορά εφοδίων, 

είναι γνωςτό ότι οι τοφρκοι ζμεναν μζςα ςτο Ξάςτρο, λειτοφργθςε 

ιςοπεδωτικά για τθν οικονομίασ τθσ Οευκάδασ, ο πλθκυςμόσ τθσ 

<<κολλθγοποιικθκε>> δουλεφοντασ ςτα κτιματα των αγάδων, 

εξακλιϊνοντασ ζτι περαιτζρω  τθν μίηερθ ηωι του.  

    Για εμπόριο οφτε λόγοσ να γίνεται. Υζραν απ’ τα μεγάλα εμπορικά 

κζντρα, επί τουρκοκρατίασ, ιτοι τα Γιάννενα, τθν Κεςςαλονίκθ και 

τθν Χμφρνθ, το εμπόριο πιγε να διευρυνκεί  μόνο όταν οι 

γαλλοάγγλοι βγικαν ςτουσ δρόμουσ τθσ Πεςόγειου, που οδθγοφςαν 

ςτθν Πζςθ Ανατολι, ςτθν Αςία και ςτθν Αφρικι, για να  ηθτιςουν 

πρϊτεσ φλεσ για τθν ανάπτυξθ των οικονομιϊν τουσ, που άρχιςαν 

ιδθ απ’ το μζςον του 18ου αιϊνα να μπαίνουν ςτθν βιομθχανικι 

Επανάςταςθ. Επομζνωσ, για τθν Οευκάδα, τθν οποία εξετάηομε κατά 

τθν τουρκοκρατία, (1479 -1684), τα πράγματα ςτον χϊρο του 

εμπορίου ιταν ςχεδόν ανφπαρκτα… Σι ςυναλλαγζσ βαςίηονταν 

πάνω ςτθν γνωςτι τοφρκικθ <<τράμπα>>, τουτζςτιν ανταλλαγζσ 

προϊόντων, πραγμάτων και εν γζνει αγακϊν. Θ μοναδικι διζξοδοσ 

των Οευκαδίων, ςτον χϊρο του εμπορίου, ιταν το Υαηάρι τθσ 

Φιλιππιάδοσ, ι αυτό τθσ Αμφιλοχίασ, ςτα τζλθ κάκε Σκτϊβρθ, όταν 

εκεί διατίκονταν προϊόντα και εφόδια απ’ τθν  ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Θπείρου και τθσ Αιτωλοακαρνανίασ αντίςτοιχα, μια μετάβαςθ που 

απαιτοφςε μζρεσ και κόπουσ, αφοφ  γίνονταν με τα ηϊα, ενϊ κα 

ζπρεπε με ςχεδίεσ να περάςουν και το κανάλι του Ακτίου ςτθν 

πρϊτθ των περιπτϊςεων… Θ Ρομιςματικι ροι ιταν ανφπαρκτθ. Ψα 

τοφρκικα γρόςια κυκλοφοροφςαν κυρίωσ ςτα χζρια των αγάδων, οι 

οποίοι δάνειηαν με τεράςτιο τόκο, και ενίοτε <<επί ςϊμαςιν>>, 

δθλαδι με τθν ίδια τθν υπόςταςθ του δανειηόμενου, οποίοσ 

μετατρζπονταν ςε δοφλο.  
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      Ηϊντασ ςε ζνα τζτοιο ηοφερό και τυφλό περιβάλλον επί 

τουρκοκρατίασ οι Οευκαδίτεσ, το 1684, όταν ο Ενετόσ Ποροηίνι, με 

τθν βοικεια των Ξερκυραίων και των Ξεφαλλινων, (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά: <<H ΟΕΩΞΑΧ ΕΥΛ ΕΡΕΨΣΞΦΑΨΛΑΧ. 1684 – 1797>>, Ζκδοςθ 

1951, Χελίδεσ 24 – 37), κατόρκωςε να πάρει απ’ τουσ Ψοφρκουσ τθν 

Οευκάδα, ο κάτοικοί τθσ είδαν ςτο πρόςωπό του τον Ουτρωτι και 

Πεςςία, που κα τουσ οδθγοφςε ςε μια νζα διζξοδο, ελπίδεσ, που 

πολλαπλαςίαηε το ομόκρθςκον των νζων αφεντικϊν, αλλά και τόςο 

εκμαυλιςτικά λειτουργοφςε ο τίτλοσ τθσ Ξεντρικισ τθσ διοίκθςθσ. 

Γαλθνοτάτθ!!! Ξαι ςίγουρα άλλαξαν και μεταρρφκμιςαν πολλά 

πράγματα οι Ενετοί, κυρίωσ ςτθν διοίκθςθ του νθςιοφ, πράγμα 

άγνωςτο ςτουσ Οευκαδίουσ, μπροςτά ςτον Σκωμανικό τυφλό ηόφο, 

που βίωςαν.  

    Αρχικά, ζνα τεράςτιο επίτευγμα των Ενετϊν είναι αυτό τθσ 

δθμιουργίασ αςτικοφ κζντρου ςτο νθςί, θ ςθμερινι Χϊρα, ςτον χϊρο 

τθσ παλιάσ Αμαξικισ, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τθν μεταφορά 

των δφο πολιχνϊν, Άλλθ Περιά και Αγία Παφρα, που ευρίςκοντο 

αντίςτοιχα ανατολικά και δυτικά του Ξάςτρου. Αυτό το αςτικό 

κζντρο, θ Χϊρα, επζτρεψε τθν νθπιακι οικονομικι  οργάνωςθ του 

νθςιοφ, με τθν δθμιουργία επαγγελματιϊν, βιοτεχνιϊν και 

μικρεμπόρων, ϊςτε να ανοίξει θ επαφι με τα απομονωμζνα χωριά. 

Ζνα δφςβατο μονοπάτι, κατά τον Υάνο Φοντογιάννθ, ςυνζδεε τθν 

Σρεινι  Οευκάδα με το υποτυπϊδεσ κζντρο του νθςιοφ, τθν  Αμαξικι 

κατά τθν τουρκοκρατία, για να προχωριςουν ςτθν διάνοιξθ του 

πρϊτου δθμόςιου δρόμου, καρόδρομου αρχικά, οι Ενετοί, πάνω 

ςτον οποίο υπάρχει και ςιμερα ο επαρχιακόσ δρόμοσ Χϊρα – 

Χφακιϊτεσ – Ξαρυά, καίρια παρζμβαςθ υποδομισ, που διεφρυνε τισ 

προοπτικζσ, για μια καλφτερθ ανάπτυξθ των πλουτοπαραγωγικϊν 



[92] 
 

πθγϊν τθσ Οευκάδοσ, που κεμελιακά ιταν ο πρωτογενισ γεωργικόσ 

τομζασ, παρ’ όλα  τα φεουδαρχικά του αρνθτικά. Ωπιρξε, επί πλζον, 

μια υποτυπϊδθσ νομιςματικι ρευςτότθτα, αφοφ το Ενετικό Ψςεκίνι, 

που ειςιχκθ, αντικακιςτϊντασ τα τοφρκικα γρόςια, ιταν ιδθ ζνα 

νόμιςμα το οποίο κυκλοφοροφςε ςε όλεσ τισ εμπορικζσ ςχζςεισ τθσ 

Πεςογείου, με τθν παντοδυναμία και τον μεγάλο εμπορικό και 

πολεμικό ςτόλο τθσ Γαλθνοτάτθσ Δθμοκρατίασ τθσ Ενετίασ. 

Δθμιοφργθςαν οι Ενετοί και δεφτερθ παραγωγικι μονάδα αλατιοφ, 

τισ αλυκζσ Αλεξάνδρου, ςτον Άγιο Υαντελειμονα των Ξαρυωτϊν, 

αυξάνοντασ ζτςι τισ εξαγωγζσ αλατιοφ και δίνοντασ κάποια 

μεροκάματα ςτουσ εξακλιωμζνουσ Χωρικοφσ, οι οποίοι 

εγκαταβιοφςαν ςε παράγκεσ κοντά ςτισ αλυκζσ το καλοκαίρι και για 

όςο διάςτθμα απαιτοφνταν για τθν ςυγκζντρωςθ του αλατιοφ, μζχρι 

τθν δεκαετία του 1980 ςχεδόν, όταν και καταργικθκαν οι αλυκζσ 

του Αλεξάνδρου.. 

    Χτον πρωτογενι γεωργικό τομζα οι Ενετοί πρωτοπόρθςαν. Ξαι 

τοφτο διότι, ςτεροφμενθ καλλιεργιςιμθσ γθσ θ ίδια θ Βενετία 

ζρριχνε μεγάλο βάροσ ςτισ κτιςεισ τθσ, προκειμζνου να αναπτφξουν 

τον τομζα τθσ γεωργίασ, ϊςτε να προμθκεφεται όλα τα αγροτικά 

προϊόντα. Ζτςι ςτθν Οευκάδα, θ Ενετία, ςαν τθν κατζλαβε το 1684 

απ’ τουσ τοφρκουσ, επιδότθςε αρχικά και κατζςτθςε  υποχρεωτικι  

τθν ελαιοφφτευςθ, κατά τον Ξάρολο Ππότα και τον Δρα Ρτζϊβθ με 

42 Ψςεκίνια ανά εκατοντάδα φυτευομζνων δζνδρων, κατά δε τον 

Άνςτεντ με ζνα (1) Ψςεκίνι, ανά ελαόδενδρο, (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά: <<H ΟΕΩΞΑΧ ΕΥΛ ΕΡΕΨΣΞΦΑΨΛΑΧ, 1684 – 1797>>, ςελίδα 

60), μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια, θ οποία ςωρευτικά το 1770 ςε 

απογραφι τα ελαιόδενρα ανιλκαν ςτον αρικμό των 44.169, ενϊ, 
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κατά τον αβζριο Χκροφάνι, το νθςί τθσ Αγίασ Παφρασ παριγαγε το 

1790 περίπου 150.000 οκάδεσ λάδι.  

    Αυτι θ εργϊδθσ αγροτικι πολιτικι των Ενετϊν είχε οικονομικά, 

αλλά και κοινωνικά αποτελζςματα. Ελαιοφυτεφκθκε, τότε ςχεδόν 

όλο το βορειοανατολικό τμιμα του νθςιοφ, απ’ τουσ Ψςουκαλάδεσ, 

το Φρφνι, τθν Απόλπαινα, τον Ξάμπο τθσ Οευκάδοσ, τον Ξοφλμο, τθν 

Ουγιά, τθν Βράχα, τθν Ακόνθ, ζωσ τισ παρυφζσ των Χφακιωτϊν και 

του παλιοφ χωριοφ του Ξαρυϊτθ. Μδιοσ οργαςμόσ φφτευςθσ ελιϊν 

και ςτθν νοτιοανατολικι Οευκάδα. Σι Ενετοί ζφεραν απ’ τα φυτϊρια 

τθσ ιταλικισ χερςονιςου τθν περίφθμθ Αςπροελιά, θ οποία 

αποτζλεςε το κυρίαρχο ψθφί ελιάσ ςτθν Οευκάδα και αποτελεί μζχρι 

και των θμερϊν μασ, με τα υπεραιωνόβια ελαιόδενδρα, όπου, 

βζβαια, διαςϊηονται και δεν ζχουν πλθγεί απ’ τθν ανοικοδόμθςθ και 

τθν επζλαςθ του τριτογενοφσ τομζα, ο οποίοσ, (2019), ζχει 

γενικευκεί ςτο νθςί… Επί πλζον, αυτι θ ακρόα ελαιοφφτευςθ, και θ 

επιδότθςι τθσ απ’ τουσ Ενετοφσ, με τα πολφτιμα Ψςεκίνια, 

δθμιοφργθςε μια νομιςματικι ρευςτότθτα ςτθν αγορά του νθςιοφ, θ 

οποία, όμωσ, εδϊ κορυφϊνονται τα κοινωνικά προβλιματα, 

διοχετεφκθκε μονομερϊσ ςχεδόν ςτουσ Ευγενείσ και προφχοντεσ, 

αυγαταίνοντασ τισ ιδιοκτθςίεσ και τισ προςόδουσ  τουσ ςε βάροσ των 

Χωρικϊν, βακαίνοντασ, τελικά, το χάςμα μεταξφ Χωρικϊν και 

Ευγενϊν, ακόμθ περιςςότερο, διότι: 

     Oι ανωτζρω εκτάςεισ, που ελαιοφυτεφκθκαν, ανικαν ςτθν 

ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία ςτουσ Ευγενείσ τθσ Χϊρασ, ςτουσ 

οποίουσ περιιλκαν ςχεδόν χωρίσ τίτλουσ, μετά τθν αποχϊρθςθ των 

τοφρκων κατακτθτϊν, ενϊ οι ίδιοι οι Ενετοί, όπωσ κα δοφμε αμζςωσ 

παρακάτω, χάριςαν και μοίραςαν γθ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ 

των γαιοκτθμόνων, ςε ουκ ολίγουσ επιλυδεσ, οι περίφθμοι <<<Υερί 
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πολλοφ> των Ενετϊν, ιταλιςτί Benemeriti, οι οποίοι ςυνειςζφεραν 

ςτθν κατάλθψθ του νθςιοφ το 1684, ι ςυνζδραμαν τουσ Ενετοφσ ςτισ 

πολεμικζσ τουσ επιχειριςεισ, τόςο ςτον εικοςαετι Ενετοτουρκικό 

πόλεμο, (1649 – 1669), ςτθν Ξριτθ, όταν και ζπεςε το κάςτρο του 

Χάνδακα και οι τοφρκοι ζγιναν κφριοι τθσ Ξριτθσ, όπωσ οι 

οικογζνειεσ Ψηανκαρόλου, Δε Ψηϊρτηθ, Υετριτςόπουλου και Γαβαλά 

που ακολοφκθςαν τον Ποροηίνι, αρχθςτράτθγο των Ενετϊν ςτον 

Ενετοτουρκικό πόλεμο και μετοίκθςαν ςτθν Οευκάδα.  Αλλά και ςε 

όςουσ ςυνζδραμαν τουσ Ενετοφσ ςτον επίςθσ Ενετοτουρκικό πόλεμο 

το 1716, όταν οι τοφρκοι επεχείρθςαν ανεπιτυχϊσ κατάλθψθ τθσ 

Ξζρκυρασ. Ζτςι, και με αυτζσ τισ δωρεζσ ςτουσ <<Υερί Υολλοφ>> 

δθμιουργικθκαν λ.χ τα μεγάλα λιοςτάςια, του Βαλαωρίτθ, του 

Χζρβου, του Παχαιρά, του Χκιαδαρζςθ, του Βαφζα, του 

Χταματόπουλου, των Χταφρου, οι τελευταίοι κατείχαν ςχεδόν 

ολόκλθρο τον κάμπτο τθσ Ουγιάσ και τον παραχωροφςαν ςτουσ 

Ππαλτςαίουσ τθσ Ξατοφνασ για καλλιζργεια, (Χπυρίδωνοσ 

Υαπαδόπολθ – Χταφρου: <<Θ ΕΥΨΑΡΘΧΛΑΞΘ ΕΩΓΕΡΕΛΑ ΧΨΘΡ 

ΟΕΩΞΑΔΑ>>, ςελίδα 37). Επιγενζςτερα, βζβαια, ο Χταματόπουλοσ, 

επί Αγγλοκρατίασ, απ’ το 1825 και εφεξισ, μετοικίςασ απ’ τθν Άρτα, 

όταν  αναδείχκθκε ο μεγαλφτεροσ εμπορογαιοκτιμονασ του νθςιοφ. 

(Διμου Παλακάςθ: <<ΨΣ ΧΦΣΡΛΞΣ ΨΩΡ ΕΠΥΣΦΣΓΑΛΣΞΨΘΠΣΡΩΡ 

ΨΘΧ ΑΓΛΑΧ ΠΑΩΦΑΧ, 1820 – 1920).   

     Αυτι θ υπερςυγκζντρωςθ τθσ Οευκαδίτικθσ γθσ ςτα χζρια των 

ολίγων, είχε άμεςο κοινωνικό αντίκτυπο. Σι ιδθ παρείεσ Χωρικοί, οι 

οποίοι πρεςζβλεπαν ςτθ νζα ενετικι τάξθ πραγμάτων αιςιόδοξα, 

είδαν να περιορίηονται κακαρά ςτα τςοπόρια και ςτα λαχίδια, τθν 

μικρι ιδιοκτθςία των χωριϊν τουσ, τθν οποία προςπάκθςαν να 

αυγατίςουν, μετατρζποντασ νυχκθμερόν εργαηόμενοι ςκλθρά, 
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ακόμθ και τισ πλαγιζσ των βουνϊν, ςε ςκαπτζεσ και αρόςιμεσ, 

δθμιουργϊντασ τισ περίφθμεσ αναβακμίδεσ, (λικιζσ), με τισ οποίεσ 

ιταν <<ςτολιςμζνο>> το νθςί τθσ Οευκάδοσ ζωσ τθν δεκαετία του 

1980, όταν εγκαταλείφκθκε ςταδιακά ο πρωτογενισ τομζασ, χάριν 

του τριτογενοφσ, με αποτζλεςμα τθν κάλυψι τουσ με πανίδα 

(λόγγωμα), χαρακτθριςτικό τθσ ςθμερινισ (2019) Οευκάδοσ. 

     Αναγκάςτθκαν, ωσ εκ τοφτου, οι Χωρικοί να περιοριςκοφν κακαρά 

ςτθν καλλιζργεια του αμπελιοφ, απόρροια τθσ οποίασ ιταν μια 

ικανοποιθτικι παραγωγι κραςιοφ, θ οποία μπορεί να άμβλυνε 

κάπωσ τθν οικονομικι τουσ δυςπραγία, όμωσ τουσ δθμιοφργθςε νζα 

υπαρξιακά και κοινωνικά προβλιματα, (ενοφϊντα Ξοφρτθ: <<TO 

OINIKO ZHTHMA ΧΨΘΡ ΟΕΩΞΑΔΑ>), αφοφ οι ευγενείσ, κατά κανόνα, 

ζμποροι τθσ Χϊρασ, με τισ μορφζσ εναρμονιςμζνου ανταγωνιςμοφ, 

όπωσ κα λζγαμε με ςθμερινοφσ οικονομικοφσ όρουσ, κρατοφςαν 

ςτακερά χαμθλά τισ τιμζσ και των ςταφυλιϊν και του κραςιοφ. Υάνω 

από διακόςια χρόνια περίπου, (1780 - 1980) οι Χωρικοί 

κραςοπαραγωγοί ταλανίηονταν και κατατρφχονταν από τζτοιου 

είδουσ οικονομικά κζματα, με αφορμι τθν διάκεςθ του κραςιοφ 

τουσ, και τα προβλιματα ιταν απόρροια, κυρίωσ, του γεγονότοσ ότι 

ιταν κατά μόνασ ο κακείσ, με αποτζλεςμα νζεσ εξεγζρςεισ, με 

κορυφαία τα φονικά, υπιρχαν νεκροί, Σινικά Χυλλαλθτιρια του 

1895, του 1905 και του 1935. Ταςθ ς’ αυτι τθ ςκλθρι αμπελουργικι 

εποχι ιταν το 1915 θ δθμιουργία του ΨΑΣΟ (Ψαμείο Αμφνθσ 

Σινοπαραγωγισ Οευκάδοσ), απ’ τον γιατρό Υζτρο Φίλιππα Υανάγο, 

με  Βαςιλικό Διάταγμα ςτισ 30-3-1915.  (Φίλιππου Φζτςθ: <<ΨΑ 

ΥΦΩΨΑ ΒΘΠΑΨΑ ΨΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ ΑΠΩΡΘΧ ΣΛΡΣΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, ςελίδα 60). Απτό αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

πρωτοποριακισ, για τθν εποχι, δθμιουργίασ ιταν μια τεχνοκρατικι, 
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κα λζγαμε, αντιμετϊπιςθ του Σινικοφ κζματοσ, μζςα απ’ τθν 

ςυνεταιριςτικι φιλοςοφία του ΨΑΣΟ.  

     Αντίκετα οι Ευγενείσ, ι Υροφχοντεσ τθσ Χϊρασ, επί Ενετοκρατίασ 

αλλά και μετζπειτα επί Αγγλοκρατίασ, είδαν ςυνολικά  τθν 

περιουςία τουσ να αυγαταίνει και νομιςματικά, μζςα απ’ τθν 

προμνθμονευκείςα ενετικι επιδότθςθ των Ψςεκινίων, για τθν 

ελαιοφφτευςθ, αλλά και ζπειτα από μια δεκαετία, περίπου, αρχζσ 

του 18ου αιϊνα, με τθν ετιςια παραγωγι ελαιολάδου, απ’ τα 

νεοφυτευκζντα δζνδρα, τα οποία άρχιςαν να καρποφοροφν, ενϊ οι 

εμπορικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ δθμιοφργθςαν ακόμθ μεγαλφτερθ 

ρευςτότθτα, τθν οποία, αντί αναπτυξιακά να επανεπενδφςον ςε 

τομείσ τθσ οικονομικισ ηωισ του νθςιοφ, τθν ζςτρεψαν ςε 

εκεμεταλλευτικζσ λογικζσ, κυρίωσ απ’ το 1750 και εφεξισ,  όταν  και 

άρχιςε να δθμιουργείται το περίφθμο, με οικονομικοφσ όρουσ, 

<<Ψοκογλυφικό Ξεφάλαιο>>! Αυτι θ ςτρεβλι οικονομικι διζξοδοσ 

οδιγθςε, αρκετοφσ εκ των προυχόντων ευγενϊν, ςτθν απλειςτία τθσ 

τοκογλυφίασ, με κφματα τουσ Χωρικοφσ, ζνα αντιοικονομικό και 

αντικοινωνικό φαινόμενο, που φοφντωςε ςτα  χρόνια τθσ 

Αγγλοκρατίασ. Ρομοτελειακά, ωσ εκ τοφτου, εξαγρίωςε τουσ 

εξακλιωμζνουσ Χωρικοφσ, οι οποίοι ςτθν Εξζγερςι τουσ κατά των 

Άγγλων, το 1819, εςτράφθςαν ςυγχρόνωσ και κατά των οικονομικϊν 

δυναςτϊν τοκογλφφων, τουσ Ευγενείσ και προφχοντεσ τθσ Χϊρασ, 

όπωσ ακριβϊσ και ςτθν Ηάκυνκο και ςτθν Ξεφαλλονιά, όπου οι εκεί 

Εξεγερμζνοι χωρικοί ςτόχο είχαν να πυρπολιςουν τα γραφεία των 

ευγενϊν, ςτα οποία φφλαςαν τισ Σμολογίεσ Χρζουσ, … 
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Κνιιήγα γηφο ηνπ παπνχ κνπ ν παππνχο… Κνιιήγα γηφο ηνπ 

παππνχ κνπ ν παηέξαο… Κη ν παηέξαο θνιιήγαο θη απηφο… 
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Η ΣΑΞΗ ΣΨΝ ΕΜΠΟΡΟΓΑΙΟΚΣΗΜΟΝΨΝ  
    Χυγχρόνωσ με τουσ γαιοκτιμονεσ, ι προφχοντεσ, δθμιουργικθκε 

ςτθν Οευκάδα, επί Αγγλοκρατίασ και εφεξισ και θ τάξθ των 

εμπορογαιοκτθμόνων, (Διμου Παλακάςθ: <<TO ΧΦΣΡΛΞΣ ΨΩΡ 

ΕΠΥΣΦΣΞΨΘΠΑΨΛΩΡ ΨΘΧ ΑΓΛΑΧ ΠΑΩΦΑΧ 1820 – 1920), όπου 

παρουςιάηεται θ  χαρακτθριςτικότατθ περίπτωςθ, <<πρότυπο>> τθν 

αποκαλεί, του μεγάλου  εμπορογαιοκτιμονα τθσ Οευκάδοσ, τθσ 

οικογζνειασ Χταματόπουλου. Σ πατριάρχθσ τθσ οικογζνειασ 

Ρικόλαοσ Χταματόπουλοσ εγκαταςτάκθκε το 1825, επί 

Αγγλοκρατίασ, ςτθν Οευκάδα, προερχόμενοσ απ’ τθν Άρτα. 

Υροφανϊσ, θ άφιξι του ςτο νθςί ςτόχευε ςε εμπορικζσ εργαςίεσ, 

επομζνωσ κόμιηε μαηί του κάποια κεφάλαια, άγνωςτο πωσ τα 

απόκτθςε ςτθν τουρκοκρατοφμενθ Άρτα, απόδειξθ ότι ζγινε 

αςμζνωσ δεκτόσ απ’ τουσ άρχοντεσ τθσ χϊρασ, οι οποίοι με τθν υπ’ 

αρικμόν 2625/1850 ζνορκθ ςυμβολαιογραφικι, βεβαίωςθ, 

πιςτοποιοφν ότι βρίςκεται ςτθν Οευκάδα απ’ το 1825… 

{…ελεθαλίζζεζαλ νη επγελείο θχξηνη Γφθησξ Αληψληνο 

Κφληαξεο πνηέ Γεκεηξίνπ, δφθησξ Νηθφιανο ηαχξνο πνηέ 

Γεσξγίνπ, Νηθφιανο ηακαηέινο πνηέ Υξήζηνπ, Μάζηξαθαο 

Γεζχιαο πνηέ Κσλζηαληίλνπ, Κσλζηαληίλνο Βαιακφληεο 

πνηέ ππξίδσλνο, θαη Πέηξνο Πξνζαιέλδεο πνηέ Γεσξγίνπ 

εθ ηεο πφιεσο, νίηηλεο δηαδεινχζηλ ελφξθσο φηη ν Γφθησξ 

Κχξηνο Αιέμαλδξνο ηακαηφπνπινο πνηέ Νηθνιάνπ, 

θαηνηθεί έσο απφ ησλ ρξφλσλ 1825 εηο ηαχηελ ηελ πφιηλ 

κεηά ηνπ παηξφο ηνπ θαη κεηά ηνπ αδειθνχ ηνπ Κπξίνπ 

Πέηξνπ ηακαηνπνχινπ, φζηηο θαη πξφηεξνλ αθφκα ήηνλ 

θάηνηθνο εληαχζα θαη επνιηηνγξαθήζε Ίσλ…} 

   Σ Υζτροσ Χταματόπουλοσ δθμιοφργθςε τθν εταιρεία << ΥΕΨΦΣΧ 

ΧΨΑΠΑΨΣΥΣΩΟΣΧ, ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ ΞΑΛ ΑΡΕΨΛΣΛ ΧΨΑΠΑΨΣΥΣΩΟΣΛ>>, 
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το 1830, εταιρεία, που κατά τον Διμο Παλακάςθ <<ιτο το πιο 

λαμπρό αςτζρι των εμπορογαιοκτθμόνων κτθματιοφχων και ο 

αντίηθλοσ ευγενϊν και άλλων εμποροκτθματιϊν>>, ενϊ δεν 

παραλείπει, ο Διμοσ Παλακάςθσ, να εκκειάςει και τθν άλλθ μεγάλθ 

οικογζνεια εμπορογαιοκτθμόνων, τθν οικογζνεια Παχαιρά, εκ τθσ 

οποίασ προιλκε και ο Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ, ο οποίοσ μεγάλο 

ςυγγραφικό ζγο μασ κατζλειπε…  

    Θ νζα αυτι τάξθ των εμπορογαιοκτθμόνων μεγιςτοποίθςε το 

πρόβλθμα των μεγάλων κτθμάτων, διαιωνίηοντασ το κακεςτϊσ του 

χωροδεςποτικοφ φεουδαρχιςμοφ ςτο νθςί, ςυγκεντρϊνοντασ και 

περιορίηοντασ ακόμθ περιςότερο τον κλιρο των Χωρικϊν, αφοφ 

ζνεκα τθσ  νομιςματικισ ρευςτότθτασ, που δθμιουργοφςε θ 

εμπορικι τουσ δραςτθριότθτα, αναηιτθςαν νζεσ αγορζσ γθσ, ενϊ, 

πολλζσ φορζσ, <<ζβαηαν ςτο χζρι>> τισ περιουςίεσ των φτωχϊν,( 

Διμου Παλακάςθ, ωσ άνω, ςελίδα 31), όπου με τον τίλο: <<ΠΕ 

ΥΣΛΣ ΨΦΣΥΣ ΕΡΑ ΣΠΣΟΣΓΣ ΨΣΩ ΕΨΣΩΧ 1840 ΠΕΨΑΦΦΑΗΕΨΑΛ ΧΕ 

ΨΑΟΟΑΦΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 1872 ΞΑΛ ΧΕ ΔΦΑΧΠΕΧ ΠΕ ΨΘ ΠΕΚΣΔΣ ΨΣΩ 

ΑΡΑΨΣΞΛΧΠΣΩ>>, καταγράφει ςυμβόλαιο ςτισ 29 Χεπτζβρθ του 

1872, με ςυμβαλλόμενα μζρθ τθν ανωτζρω εταιρεία   του Υζτρου 

Χταματόπουλου και πωλιτρια τθν Χριςτίνα κυγατζρα ποτζ 

Χπυρίδωνοσ Χαμιακοφ Ππαρόνου και χιρα ποτζ Χπυρίδωνοσ 

Δρογκάρθ, ςυμβόλαιο που είναι καταχωρθμζνο ςτον τόμο 5 των 

βιβλίων Πεταγραφϊν και αρικμόσ 1079 και το οποίο ουςιαςτικά 

διαλαμβάνει ςυναλλαγζσ αναδρομικά απ’ το 1841 και καταλιγει να 

υπογράφεται το 1872, ενςωματϊνοντασ όλεσ τισ νομιςματικζσ 

μεταβολζσ και μάλιςτα ςε ιςοτιμίεσ εποχισ δια του ανατοκιςμοφ!!! 

    Σι νζοι εμπορογαιοκτιμονεσ και εν προκειμζνω θ οκογζνεια 

Χταματόπουλου, ενςωματϊκθκαν ςτθν κοινωνία των Ευγενϊν τθσ 
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πόλθσ, με τισ γνωςτζσ <<ςυμπεκεριζσ>> αυςτθρά μεταξφ των… 

<<Χχοινί με ςχοινί και βοφρλο με βοφρλο>>, ιταν θ προςφιλισ τουσ 

ζκφραςθ, κζλοντασ να περιφρουριςουν τθν ευγενικότθτά τουσ, από 

μικτοφσ γάμουσ με χωρικοφσ… Ζτςι ο Υζτροσ Χταματόπουλοσ 

παντρεφεται τθν Ευγενι Ξυρία Ξόνταρθ, πάντα κατά τον Διμο 

Παλακάςθ, ςελίδα 16, τθν δε κόρθ του ο Υζτροσ Χταματόπουλοσ 

φρόντιςε να τθν παντρζψει με τον Ευγενι Ξφριο Δόκτορα Πάρκο 

Ξαλκάνθ ποτζ Φιλίππου! <<Ασ μθ νομιςκεί, ςυνεχίηει ο Διμοσ 

Παλακάςθσ πωσ οι γάμοι αυτοί των Ευγενϊν ιταν τυχαίοι, ι 

γίνονταν από αμοιβαία ςυμπάκεια (ζρωτα π.χ), απλά ιταν 

τοποκετιςεισ κεφαλαίων, χρθμάτων, ακινιτων, αγακϊν>>. Ασ δοφμε 

το ςχετικό προικοςφμφωνο του ανωτζρω γάμου του Πάρκου 

Ξαλκάνθ και τθσ Αςπαςίασ Χταματόπουλου: 

    <<Αρικμόσ 201. Γαμικόν Χφμφωνον. Οευκάδι τθ 7 Λουνίου 1854. 

Ενεφανίςκθςαν ενϊπιον εμοφ προςκλθκζντοσ εν τθ οικία του 

Ευγενοφσ Υζτρου Χταματοποφλου, αφ’ ενόσ μεν ο Ευγενισ Ξφριοσ 

Δόκτωρ Πάρκοσ Ξαλκάνθσ ποτζ Φιλίππου, αφ’ ετζρου δε θ Ευγενισ 

Ξόρθ Ξυρία Απςαςία, κυγάτθρ νόμιμοσ του ρθκζντοσ Ξυρίου Υζτρου 

και τθσ ςυηφγου Ευγενοφσ Ξυρίασ Ελζνθσ Ξόνταρθ… Χυμφωνθκζντοσ 

του γάμου των άνω ειρθμζνων Δόκτοροσ Πάρκου και τθσ Ξόρθσ 

Αςπαςίασ, ο Ξφριοσ Υζτροσ τάςςει λόγω προικόσ τθ μνθςκείςθ 

κυγατρί του και υπόςχεται να παραδϊςθ τω ςυηφγω αυτισ, εν 

καιρϊ και γάμου ευλογίασ, το χρθματικόν λιρϊν ςτερλινϊν χιλίων 

και τθν ενςκοτιν, (ρουχιςμό, τα προικιά), τθσ νφμφθσ τθσ αξίασ 

ταλλιρων εξακοςίων. Σ δε Ξφριοσ Ξαλκάνθσ εν τω δζξαςκαι κζλει 

είςκε περί αυτισ υπεφκυνοσ… Πάρτυρεσ ο Δόκτωρ Υ. Βαλαμόντεσ 

και ο Δόκτωρ Ευςτάκιοσ Χοφρμπθσ>>. (Βιβλίο Α πράξεων 

Χπυρίδωνοσ Χοφντια, ςελ. 183.)  
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    Αλλά δεν ιταν μόνο <<οι ςυμπεκεριζσ>> μεταξφ των Ευγενϊν, 

υπιρξαν και περιπτϊςεισ όπου ο μεταξφ των ανταγωνιςμόσ, όχι 

μόνο για τα χριματα και τα κτιματα, αλλά και για τα πολιτικά 

οφίτςια και καρζκλεσ, αφοφ μονοπωλοφςαν αυτζσ τισ κυβερνθτικζσ 

ι δθμοτικζσ κζςεισ, απ’ τθν Βενετοκρατία ακόμθ και τθν 

Αγγλοκρατία, μζχρι ςχεδόν το 1900,  οδθγοφςε και ςτισ ςυγκροφςεισ 

μεταξφ των…  Σ κφριοσ λόγοσ, εξ άλλου, που, ςτθν Εξζγερςθ των 

Χωρικϊν, κάποιοι εκ των Ευγενϊν φάνθκε να μετατοπίηονται προσ 

το μεροσ των Χωρικϊν, ςυνελιφκθςαν μεν απ’ τουσ Άγγλουσ, αλλά 

τελικά ακωϊκθκαν και ελευκερϊκθκαν… 

     Τπωσ, αίφνθσ αυτι θ τραγικι ςφγκρουςθ  που ςυνζβθ το 1863 

παραμονζσ τθσ Ζνωςθσ των Επτανιςων  και είχε πρωταγωνιςτζσ τον 

εκνικό μασ ποιθτι Αριςτοτζλθ Βλαωρίτθ, ιταν γνωςτόσ για τθν 

παλλικαριά του και τθν δφναμι του, <<ηάβωνε το τάλλθρο ςτα 

δάχτυλά του>> μολογοφςαν οι τότε Οευκαδίτεσ και του ιςχυρότατου 

πολιτικά Γεράςιμου Χζρβου, ιταν και οι δφο βουλευτζσ… Σ 

Γεράςιμοσ Χζρβοσ ςτισ 13 Χεπτζμβρθ του 1863 δθμοςίευςε 

ευχαριςτιρια επιςτολι προσ τουσ εκλογείσ τθσ Οευκάδοσ. Σ 

Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ κεϊρθςε ότι κίγεται από κάποιεσ φράςεισ 

τθσ επιςτολισ και ανταπάντθςε δριμφτατα δια του τοπικοφ τφπου. 

Ανταπάντθςε εκ νζου ο Γεράςιμοσ Χζρβοσ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

διαμάχθσ ιταν  θ απόφαςθ να μονομαχιςουν με πραγματικά 

πυρά!!! Πάρτυρεσ του Βαλαωρίτθ ςτθν μονομαχία ορίςτθκαν ο 

Λωάννθσ Ξότςιρασ και ο Λερϊνυμοσ Χοφφθσ Ξόμθσ Ξαποδίςτριασ, του 

δε Χζρβου ιταν ο Χπυρίδων Φίλιππασ και ο Γεϊργιοσ Δίπλασ. Χε 

διάςτθμα τριϊν μθνϊν αντθλλάγθςαν μεταξφ των μαρτφρων 

περιςςότερα από 20 ζγγραφα! Εγνωμάτευςαν περί τθσ μονομαχίασ, 

ςαν επιτθρθτζσ - διαιτθτζσ, και οι Ακθναίοι Υαναγιϊτθσ Ξορωναίοσ, 
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ςυνταγματάρχθσ, Ευςτράτιοσ Φάλλθσ, ταγματάρχθσ και Γεράςιμοσ 

Πεταξάσ, ταγματάρχθσ, για τθν χριςθ πιςτολιοφ, από απόςταςθ 

πζντε βθμάτων και τρεισ βολζσ, αν θ πρϊτθ, ι θ δεφτερθ 

αςτοχιςουν… Ψθν φςτατθ ςτιγμι, όμωσ και με τθν επζμβαςθ 

ψυχραιμότερων, θ μονομαχία ματαιϊκθκε… (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ, 1684 - 

1797>>, ςελίδα 177). 

   Πετά το επειςόδιο Βαλαωρίτθ – Χζρβου επανερχόμενοι εκ νζου 

ςτισ διαμάχεσ (<<λυκοφιλίεσ>>) των ευγενϊν και των προυχόντων  

να επιςθμάνομε και τθν  δια των… πλειςτθριαςμϊν απορρόφθςθ 

περιουςιϊν μεταξφ των, όπωσ και πάλι ςθμειϊνει ο Διμοσ 

Παλακάςθσ, ςελίδα 20, όπου περιγράφει τθν υπό των 

Χταματοπουλαίων απορρόφθςθ τθσ περιουςίασ τθσ οικογζνειασ 

Ππογδάνου, θ οποία ζδωςε, μάλιςτα και αξιόλογο διμαρχο ςτθν 

Οευκάδα, προφανϊσ εκδικοφμενοι οι Χταματοπουλαίοι τουσ 

Ππογδάνουσ, γιατί ο Επαμεινϊνδασ Χταματόπουλοσ ζχαςε τθν 

δθμαρχία τθσ Οευκάδασ απ’ τον Υάνο Ππογδάνο… Πάλιςτα ςυνζβθ 

και επειςόδιο κατά τισ δθμοτικζσ εκλογζσ του 1879 μεταξφ των δφο… 

Χε κάποια προεκλογικι ςυγκζντρωςθ οι οπαδοί του Ππογδάνου 

λικοβόλθςαν τον Επαμεινϊνδα Χταματόπουλο… Αυτόσ το ζφερε 

βαρζωσ και προςβλθτικά, παρά το γεγονόσ ότι ο ίδιοσ ο 

Εμανεινϊνδασ Χταματόπουλοσ, είχε λειτουργιςει φιλεφςπλαχνα και 

ςτον φοβερό ςειςμό του 1869 ςτθν Οευκάδα είχε εγκαταςτιςει 

φτωχοφσ Οευκαδίτεσ ςε δικά του οικόπεδα ςτθν πόλθ! Αυτόν τον 

λικοβολιςμό, όμωσ δεν τον άντεξε και ζφυγε δια παντόσ απ’ τθν 

Οευκάδα και ζηθςε το υπόλοιπο του βίου του ςτθν Ξζρκυρα… Αυτι θ 

<<Εγείρα>> του Επαμενϊνδα Χταματόπουλου, ουςιαςτικά ςιμανε 

και τθν απαρχι του ξθλϊμτοσ τθσ τεράςτιασ περιουςίασ των, αφοφ 
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ςυνδυάςκθκε και με τον κάνατο του <<Υατριάρχθ>> τθσ οικογζνειασ 

Υζτρου Χταματόπουλου το 1876…  Εκτοτε άρχιςαν οι <<μοιραςιζσ>> 

απ’ τουσ επιγόνουσ, μιασ τεράςτιασ περιουςίασ, θ οποία 

ακουμποφςε τα 3.500.000 δραχμζσ, ξζχωρα απ’ τον τεράςτιο 

<<ςτόλο>> των αποκτθκζντων ακινιτων… Ψο τελειωτικό χτφπθμα 

ςτθν <<Αυτοκρατορία Χταματόπουλου>>, επιλκε με το τελευταίο 

ςυμβόλαιο διανομισ των κλθρονόμων το 1924, με αρκμό 11103 του 

ςυμβολαιογράφου Ξζρκυρασ Χπφρου Αλαμάνου…  

Υάντα κατά τον Διμο Παλακάςθ, ςελίδα 43:  

    <<Απ’ ην 1925 αξρίδεη ε αλππαξμία θαη ν αθαληζκφο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ εκπνξνθηεκαηηψλ ζηελ Λεπθάδα. Σα 

αθίλεηα πνπ αγφξαζε ν Ηππφηεο Κχξηνο Πέηξνο 

ηακαηφπνπινο πνπιήζεθαλ. Σα είραλ αγνξάζεη ηα παηδηά 

εθείλσλ πνπ είραλ πσιήζεη ζηνλ Κχξην Πέηξν κε ηα 

ζπκβφιαηα ησλ ξεκάησλ ηνπ… ηχπνπ <<πξνζινγίδσ>>, θαη 

…<<ινγαξηάδσ>>… 

    Ακριβϊσ, λοιπόν απ’ το 1925 και εφεξισ τα φζουδα των ευγενϊν, 

των προυχόντων και των εμποροκτθματιϊν, που ςυντιρθςαν το απ’ 

αιϊνων φεουδαρχικό ςφςτθμα ςτθν Οευκάδα, κετζρρευςαν ςαν 

χάρτινοσ πφργοσ και ολοςχερϊσ εξαχλϊκθκαν και εξαφανίςτθκαν 

τθν δεκαετία του 1960, περιερχόμενα ςτα χζρια των παιδιϊν των … 

<<παρακατιανϊν χωρικϊν>>… Ξαι να πωσ: 

    Πε τθν ανατολι του 1900, άρχιςε το πρϊτο μεγάλο κφμα 

μετανάςτευςθσ και των Οευκαδίων ςτθν Αμερικι, για να κορυφωκεί 

πριν τθν Πικραςιατικι καταςτροφι. Αυτοί οι <<Αμερικάνοι>> 

Οευκαδίτεσ ζςτειλαν τα πρϊτα λεφτά και οι εδϊ αδελφοί τουσ και 

γονείσ άρχιςαν ακρόα να αγοράηουν τα κτιματα των ευγενϊν, τα 
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οποία ιδθ είχαν <<ςπάςει>> ςε κλθρονομικά μερίδια, είδαμε τθν 

περίπτωςθ των Χταματοπουλαίων! Ξαι προχωροφςαν ς’ αυτζσ τισ 

κινιςεισ για δφο λόγουσ. Υρϊτον για να ενιςχφςουν τουσ 

πάμπτωχουσ ςυγγενείσ, που άφθναν πίςω ςτθν πατρίδα, και 

δεφτερον για λόγουσ κακαρά ςυναιςκθματικοφσ… Υοτζ δεν ξζχαςαν 

και ςτθ νζα γθ τα δεινά και τθν <<ρετςινιά>> του παρακατιανοφ 

χωριάτθ… Υιραν τθν μικρι τουσ εκδίκθςθ… Ψότε, ς’ αυτό το 

διάςτθμα του Πεςοπολζμου και με τα χριματα των 

<<Αμερικάνων>> Οευκαδίων ολόκλθρθ θ περιοχι και τα λιοςτάςια 

του Ξοφλμου περιιλκαν ςτα χζρια των Χφακιωτϊν! Υροςωπικά 

γνωρίηουμε τζςςερεισ περιπτϊςεισ απ’ το Υινακοχϊρι, που οι 

πάμπτωχοι κάτοικοί του, βρζκθκαν με πλουτοφόρα λιοςτάςια ςτον 

Ξοφλμο, με τθν αρωγι των ξενθτεμζνων τουσ! 

    Αυτόσ ο διαμελιςμόσ των … <<Οατιφοφντιων>> των προυχόντων 

τθσ  Χϊρασ ανεςτάλθ, για χρόνια, λόγω τθσ Ξατοχισ και του 

επακολουκιςαντοσ Εμφφλιου, για να γιγαντϊςει τθν δεκαετία του 

1960, όταν θ Αγροτικι Ψράπεηα άρχιςε να χορθγεί χαμθλότοκα 

δάνεια ςτουσ αγρότεσ του νθςιοφ, για τθν αγορά λιοςταςιϊν, με 

αποτζλεςμα και πάλι να φουντϊςει θ κτθματαγορά με τα 

προςφερόμενα ακίνθτα των επιγόνων των προυχόντων. Ψότε  

περιιλκαν ολοςχερϊσ τα υπόλοιπα  λιοςτάςια ςτα χζρια των… 

παιδιϊν των <<ουτιδανϊν χωρικϊν>>…  (Χθμ. Χυγ. Σ πατζρασ μου, 

κα μου επιτραπεί προςωπικι αναφορά, αγόραςε τότε δυο 

λιοςτάςια, με δάνεια απ’ τθν Αγροτικι, αλλάηοντασ ζτςι ριηικά τθν 

μοίρα τθσ οικογζνειάσ του…). 
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Δπηάλεζα! Σν έκβιεκα ηνπ θάζε λεζηνχ, επί Αγγινθξαηίαο. 

Ζ Λεπθάδα κε ηελ ιχξα ηνπ Απφιισλα! Δπηγελέζηεξα 

θαζηεξψζεθε ζαλ έκβιεκά ηεο ν θηεξσηφο Πήγαζνο! 
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ΣΟΚΟΓΛΤΥΙΑ… Η ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΑ ΣΗ… 
    Ψο τοκογλυφικό κεφάλαιο, ςτο οποίο προαναφερκικαμε, όςο και 

αν αποτελεί οικονομικό όρο και μζγεκοσ, δεν παφει να εμπεριζχει  

και να εκφράηει μια κοινωνικι απαξία, που λαμβάνει εκρθκτικζσ 

διαςτάςεισ ςε περιόδουσ κρίςεων, οδθγϊντασ, ςυνακόλουκα ςε 

ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ, διότι αφ ενόσ μεν τα πολιτικά και αφ 

ετζρου τα οικονομικοκοινωνικά δεδομζνα, πάντα ςε μια αφμίδρομθ 

διαδρομι αλλθλεπίδραςθσ, οδθγοφν, όταν γνωρίηουν τθν αρνθτικι 

τουσ ζκφανςθ, εν προκειμζνω τοκογλυφία, ςε μια αναπόφεκτθ 

κοινωνικι τριβι…  

   Χαφζςτατα, με διειςδυτικι οικονομικι εμβάκυνςθ, μποροφμε να 

προχωριςομε ςτθν εξιγθςθ, για τθν δθμιουργία του αντικοινωνικοφ 

φαινομζνου τθσ τοκογλυφίασ, θ οποία, τελικά, οδθγεί ςε 

περικωριοποίθςθ του ανκρϊπου, και ςτον ουςιαςτικό αποκλειςμό 

του απ’ το εκάςτοτε οικονομικό και παραγωγικό κφκλωμα. Αυτι θ 

περικωριοποίθςθ αναπόδραςτα παίρνει τότε εκείνα τα 

χαρακτθριςτικά του εξιςωτιςμοφ και τθσ ιςοπζδωςθσ, ςε ζνα 

οριηόντιο επίπεδο επιτακτικισ ανάγκθσ, για κοινωνικι δικαιοςφνθ, 

οπότε θ δρομολόγθςθ  ςε εξεγερςιακζσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ 

είναι αναπόφευκτθ. Ακριβϊσ  αυτι τθν ηοφερι κοινωνικι κατάςταςθ 

βλζπουμε παγιωμζνθ ςτα Επτάνθςα, να ξεκινά απ’ το μζςον του  

18ου αιϊνα, (Ενετοκρατία), και να εκτείνεται ςτον 19ο αιϊνα, 

διαπερνϊντασ και  τθν καρδιά τθσ αγγλοκρατίασ, χρονικι περίοδοσ 

που μασ αφορά, αλλά να ειςπθδά και ςτον 20ο αιϊνα!. 

     Τςοι πετφχαιναν με κεμιτά, ι ακζμιτα μζςα, να μονοπωλιςουν, 

πζραν των όςων προαναφερκζντων οικονομικϊν μεγεκϊν, και τθν 

εμπορευςιμότθτα των δφο κφριων αγροτικϊν προϊόντων των επτά 
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νθςιϊν, του λαδιοφ και του κραςιοφ, ςυνακόλουκα με τον ζλεγχο 

τθσ πρόςβαςθσ ςτθ γθ, κρατοφςαν ςτα χζρια τουσ, το μονοπϊλιο τθσ 

πίςτωςθσ, θ οποία, ςε περιόδουσ ανάγκθσ, πάντα ζπαιρνε τθν 

χειρότερθ μορφι τθσ,  αυτι  τθσ αιςχροκερδοφσ τοκογλυφίασ, 

απότοκο τθσ οποίασ ιταν αφ’ ενόσ μεν θ επικυριαρχία επι του 

αγροτικοφ πλθςκυςμοφ, αφϋετζρου δε  το ςφγχρονο βάκεμα των 

κοινωνικϊν αντικζςεων, οι οποίεσ ανιςότθτεσ ογκοφμενεσ 

επικίνδυνα, διαμόρφωναν τισ ςχζςεισ προυχόντων – χωρικϊν ςε 

τζτοιο οξυμζνο επίπεδο, που νομοτελειακά οδθγοφςε ςε ριξεισ… 

   Ξαι τοφτο το φαινόμενο τθσ τοκογλυφίασ εκτράφθκε ςε υπερκετικό 

βακμό ςτο νθςί τθσ Άγιασ Παφρασ. Πια αδρι όςο και πιςτά 

περιγραφικι εικόνα τθσ αφόρθτθσ  κοινωνικισ ςυμπίεςθσ, που 

δθμιοφργθςε αυτι θ κατάςταςθ τθσ τοκογλυφίασ, απ’ τθν πλευρά 

κάποιων Ευγενϊν επί των Χωρικϊν, ςτθν Οευκάδα τθσ Ενετοκρατίασ 

και τθσ Αγγλοκρατίασ,  δίνει ο δθμοςιογράφοσ και ςυγγραφζασ, ο 

οποίοσ εξζδιδε ςτθν Οευκάδα τθν εφθμερίδα <<ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΧ>>, 

περί το 1900, ο Υαναγιϊτθσ Ξουνιάκθσ: (Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ 

ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, ςελίδα 26). 

    {….Οη Δπγελείο – Αζηνί επί ηεο επνρήο ησλ Δλεηψλ 

πξνζεγνξεχνλην ππφ ηνπ ιανχ Απζέληαη – ηφξ, φπεξ 

εζήκαηλε κίαλ εθδήισζηλ δνπινπξεπή θαη ηαπεηλσηηθή. Οη 

Απζέληαη εμήξρνλην θέξνληεο κειαλήλ πεξηβνιήλ 

(ξεληηθφηαλ), μεξφλ πίινλ θαη καχξελ ζηελήλ ηαηλίαλ σο 

ιαηκνδέηελ, κε αλνηρηφ γηιέθν, ζπλήζσο δε νη κεζήιηθεο θαη 

παξαγλαζίδαο, ηηαιηζηί κπάξκπνιεο… 

    Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ νη ηνηνχηνη Απζέληαη (επγελείο)  

κεηεβιήζεζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, εηο δηαβφεηνπο 

πξνζηπράληεο ηνθνγιχθνπο, νη νπνίνη ζπζηεκαηηθψο 
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εμαζθνχληεο ην επάγγεικα ηνχην απεξφθσλ σο βδέιαη θαη 

σο παξάζηηα, ηνλ ηδξψηα ηνπ ιανχ, ηνθίδνληνο ηα ρξήκαηά 

ησλ αζπλεηδήησο θαη κάιηζηα κέρξη ηνηαχηεο αλαιγεζίαο, 

ψζηε πνιιάθηο νη νθεηιέηαη κε δπλάκελνη λα αληαπεμέιζσζη 

επξνηίκσλ ηελ δηα δεκνπξαζίαο εθπνίεζηλ ηεο πεξηνπζίαο 

ησλ θαη νη δπζηπρείο αγξφηαη έκελνλ ζηνλ δξφκνλ. Γηα ηεο 

κεζφδνπ ηαχηεο πνιινί ηνθνγιχθνη γίλνληαη γαηνθηήκνλεο 

θαη πινχζηνη. Δηο ηα κεηαμχ νθεηιέηνπ θαη πηζησηή 

αλεγξάθνλην εηο ηα ζπκβφιαηα (νκφινγα) φξνη 

απαλζξσπφηαηνη, απαξαηηήησο δε θαη ε ξήηξα δη εο 

ππνρξενχην ν νθεηιέηεο λα πξνζθέξεη 4-5 δεχγε νξλίζσλ θαη 

100 απγά, ή έλαλ νβειίαλ θαη’ έηνο θαη νζν δηήξθεη ε 

νθεηιή… 

    Σν ζχζηεκα ηνχην παξεηάζε ελ ηνηο Ηνλίνηο Νήζνηο θαη 

θαηά ηελ Αγγιηθήλ θαηνρήλ έσο ησλ θαζ’ εκάο ρξφλσλ. Γηα 

ηνχην ε ιέμηο Αθέληεο, ήην αλαηξηαρηαζηηθή θαη θξηθψδεο. 

Οη ηνηνχηνη Αθεληάδεο ήζαλ νη κάιινλ επίζεκνη δήκηνη θαη 

εζθαγίαδνλ δηαξθψο ηελ νηθνλνκηθήλ ππφζηαζηλ ηνπ 

εξγαδφκελνπ ιανχ, ν νπνίνο πάληνηε έδε σο δνχινο  θαη δελ 

δηέθεξε ηνπ αλδξαπφδνπ. 

    Δθ ησλ δεδνκέλσλ ηνχησλ εδεκηνπξγήζε ράνο 

αγεθχξσηνλ κεηαμχ ησλ Αθεληάδσλ θαη ηνπ Λανχ, δηφηη νη 

κελ εκίζνπλ ηνπο δε, θαηά ηνηνχηνλ ηξφπνλ, ψζηε απζηεξψο 

εηεξείην ε απφζηαζηο ε ρσξίδνπζα απηνχο, κε 

επηηξεπνκέλεο επηκημίαο ή άιιεο ηηλνο επηθνηλσλίαο, ψζηε 

έκεηλελ έθηνηε ε επσδφο <<ρνηλί κε ζρνηλί θαη βνχξιν κε 

βνχξιν>>! Γειαδή <<νη Αθεληάδεο κε ηνπο Αθεληάδεο θαη ν 

Λαφο κε ηνλ Λαφ>>. Απφ ηεο επνρήο εθείλεο ρξνλνινγείηαη ε 

πάιε ησλ δχν ηάμεσλ, ε νπνία εγηγαληψζε ζήκεξνλ θαη 

απεηιεί νιφθιεξνλ ην αζηηθφλ ζπγθξφηεκα λα ην θξεκλίζεη 

εθ βάζξσλ, ράξηλ εηο ηελ νιηγαξρηθήλ θαη πξνλνκηνχρνλ 
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αληίιεςηλ ησλ ρζεο κελ αγπξηψλ Αθεληάδσλ θαη παξαζίησλ 

ησλ μέλσλ θαηαθηεηψλ, ζήκεξνλ δε ησλ ρεηξνηέξσλ 

ισπνδπηψλ θαη παξαθεληέδσλ ηεο εθάζηνηε θξαηνχζεο 

θαηξίαο…} 

    Αυτι θ οικονομικοκοινωνικι κατάςταςθ ςτο νθςί, με το αίςχιςτο 

τοκογλυφικό κακεςτϊσ, ςε ζναν εκρθκτικό ςυνδυαςμό και  με το 

γαιοκτθτικο-φεουδαρχικό ςφςτθμα οδιγθςε ςε περιχαρακωμζνθ 

διάρκρωςθ των κοινωνικϊν τάξεων, και παριγαγε τισ ςυνακόλουκεσ 

κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, οι οποίεσ προκάλεςαν εξεγερςιακζσ 

ςυμπεριφορζσ κατά τθν Αγγλοκρατία, όπωσ θ κορυφαία Εξζγερςθ 

των Χωρικϊν ςτα 1819, αλλά και πζρα από αυτι, ζωσ  ςχεδόν τθν 

δεκαετία του 1960, όταν αμετάκλθτα διαμελίςκθκαν ολοςχερϊσ τα 

μεγάλα λιοςτάςια των πάλαι ποτζ ευγενϊν, είδαμε παραπάνω τισ 

δφο φάςεισ διαμελιςμοφ των… 

    Δφο εδάφια απ’ το ζργο του Φίλιππου Φζτςθ: <<ΨΑ ΥΦΩΨΑ 

ΒΘΠΑΨΑ ΨΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ ΑΠΩΡΘΧ ΣΛΡΣΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, 

αντίςτοιχα ςτισ ςελίδεσ  25 και 34, δείχνουν  και το απαξιωτικό 

περιεχόμενο τθσ τοκογλυφίασ, αλλά και τθν μακροβιότθτα του 

φαινομζνου,  ωσ και τθν πρϊτθ εικοςαετία του 20ου αιϊνα…  

{…Ζ ηνθνγιπθία ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη λα δπλαζηεχεη 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζζπζκνχ. Ζ θαηάζηαζε  

ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο πίζηεο αξρίδεη λα βειηηψλεηαη 

κεηά ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ηφθνπ ην 1911…  

… Ζ ηνθνγιπθία επηδεηλψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ησλ παξαγσγψλ, (νηλνπαξαγσγψλ), αθνχ 

έλα δάλεην ιίγσλ ηάιηξσλ νη αγξφηεο αδπλαηνχζαλ λα ην 

επηζηξέςνπλ, κε απνηέιεζκα ζεηξά δηθψλ πνπ ηειηθά 
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θαηέιεγαλ ζε πιεηζηεξηαζκφ θαη αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε 

ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο…}  

     Oξφνκθκε επικίνδυνα το φαινόμεο τθσ τοκογλυφίασ ςτθν 

Οευκάδα ακριβϊσ με τθν ανατολι του 20ου αιϊνα, όταν ενζςκυψε 

φυλλοξιρα ςτο νθςί, με αποτζλεςμα τθν καταςτροφι αμπελικϊν 

εκτάςεων. Σι οινοπαραγωγοί, κατά κανόνα, κάτοικοι του νθςιοφ 

εξαρτικθκαν βακφτερα απ’ τουσ άρχοντεσ τθσ χϊρασ, αφοφ θ 

γενικευμζνθ οικονομικι δυςπραγία τουσ οδθγοφςε ςτο αίτθμα 

δανεικϊν, αλλά με ελάχιςτεσ πικανότθεσ επιςτροφισ τουσ…  Ψότε, 

όπωσ ςθμειϊνει παρά πάνω ο Φίλιππο Φζτςθσ, άρχιηαν οι δίκεσ… 

    Χε δεινότερθ κατάςταςθ βρζκθκαν οι κάτοικοι τθσ Ρότιασ 

Οευκάδασ, και ειδικότερα ο κάτοικοι του Αγίου Υζτρου, ζνα κατ’ 

εξοχιν ςταφυλοπαραγωγό χωριό τότε, του οποίου κατζςτεψε 

ολοςχερϊσ τα αμπζλια θ φυλλοξιρα, αντιμετωπίηοντασ και αυτό το 

φάςμα τθσ πείνασ… Θ εφθμερίδα <<ΦΦΣΩΦΣΧ>>, με τίτλο <<Σ ΟΑΣΧ 

ΥΕΛΡΩΡ>>, ςτισ  25 Φεβρουαρίου  1901, διζςωςε ςε πρωτοςζλιδο 

δθμοςίευμά τθσ τθν τραγικι κατάςταςθ των Χωρικϊν… 

Λππεξνηάηελ είδεζηλ κεηέδσζελ εηο ηαο εληαχζα Αξράο ην 

ηειεγξαθείνλ Βαζηιηθήο. 

Οη πιείζηνη ηνπ ρσξίνπ  Αγίνπ Πέηξνπ, πξσηεπνχζεο ηνπ 

δήκνπ Απνιισλίσλ, ζπλήιζνλ πξνρζέο Παξαζθεπήλ, εηο 

ήζπρνλ ζπιιαιεηήξηνλ πξν ηνπ Γεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο 

θαη εδήισζαλ φηη πεηλψζη, παξεθάιεζαλ δε ηνλ θ. 

Αζηπλφκνλ θαη ηνλ θ. Γήκαξρνλ Απνιισλίσλ ίλα 

ελεξγήζσζη θαη ηνηο ρνξεγεζή παξά ηεο Κπβεξλήζεσο 

αξαβφζηηνο. 

Ζ είδεζηο αχηε νπδφισο καο εμέπιεμε, δπλάκεζα κάιηζηα λα 

είπσκελ φηη θαη ηελ πεξηεκέλνκελ, δηφηη δηα δνθεξψλ 
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ρξσκάησλ πνιιάθηο θαη ν ελ Βαζηιηθή αληαπνθξηηήο καο 

θαη εκείο παξεζηήζακελ ηελ καξαζκψδε νηθνλνκηθήλ 

θαηάζηαζηλ ησλ δήκσλ Δπγήξνπ θαη Απνιισλίσλ, έλζα ν 

πεξνλφζπνξνο νπδελφο απνιχησο εθείζζε. 

Δίλαη ιππεξφλ ησ φληη ν γεσξγηθφο πιεζπζκφο ησλ δήκσλ 

ηνχησλ ν νπνίνο κεηά ηνπ ινηπνχ ηεο λήζνπ καο απνηειεί 

έμνρνλ παξάδεηγκα θηινπνλίαο θαη νιηγαξθείαο, επξίζθεηαη 

ζήκεξνλ εηο θαηάζηαζηλ ηφζνλ αμηνζξήλεησλ. 

Ο ηέσο εχπνξνο ηνχηνο πιεζπζκφο δελ απεηιεί λπλ νχηε 

δηεγέξζεηο νχηε δηαξπαγάο, σο παξαδφμσο δηεδφζε εληαχζα 

παξά ησλ ζπεξκνιφγσλ, αιιά ηπθισζείο ππφ ηεο πείλεο, 

ζπλέξρεηαη εζχρσο θαη ηείλεη ρείξα ηθέηηδα δεηψλ ελ 

νλφκαηη ηεο θηιαλζξσπίαο νιίγν ςσκί, χλα κε απνζάλε ηεο 

πείλαο. 

Γελ είλαη βεβαίσο ινγηθφλ λα δεηψζη παξά ηεο Κπβεξλήζεσο 

βνήζεκα ρξεκαηηθφλ, νπρ ήηηνλ φκσο ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία δχλαηαη λα πξνζέιζε αξσγφο θαη λα ζψζε απφ 

βέβαηνλ ιηκφλ έλα Λαφλ αλαμηνπαζνχληα. 

Ο εβαζκηψηαηνο Δπίζθνπνο θαη ν Ννκάξρεο  θ. 

Μαξθεδίλεο ησλ νπνίσλ ε θαξδία είλε έκπιενο 

θηιαλζξσπηθψλ αηζζεκάησλ, αο κε νθλήζσζη λα θαλψζηλ 

επεξγεηηθνί εηο ηνλ πελφκελνλ πιεζπζκφλ… 

 (Φίλιππου Φζτςθ: <<ΨΑ ΥΦΩΨΑ ΒΘΠΑΨΑ ΨΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ ΑΠΩΡΘΧ 

ΣΛΡΣΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, ςελίδα 22.) 

    Ψο μίαςμα τθσ τοκογλυφίασ, ταλάνιηε όχι μόνο τθ Οευκάδα, αλλά 

όλα τα Επτάνθςα, τθν Ξεφαλονιά, τθν Ηάκυνκο, ςτα δυο νθςιά οι 

Χωρικοί ξεςθκϊκθκαν επί αγγλοκρατίασ, επιγενζςτερα βζβαια των 

Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν, με κυρίαρχο πρόταγμα τθν κοινωνικι 

διοκαιοςφνθ. Χτθν Ξζρκυρα, το φαινόμεο τθσ τοκογλυφίασ 
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εξακολουκοφςε να ταλανίηει το νθςί ακόμθ και ςτισ αρχζσ του 20ου 

αιϊνα! Χαρακτθριςτικό ζνα εδάφιο του Ξερκυραίου Ξωνςταντίνου 

Ηαβιτςάνου: <<ΨΣ ΑΓΦΣΨΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ΨΘΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ>>, ςτο οποίο 

περιγράφεται θ δεινι κατάςταςθ των ςυμπατριωτϊν του  ακριβϊσ 

τοκογλυφικά  ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα… Ασ αναλογιςκοφμε τι 

ςυνζβαινε επί αγγλοκρατίασ και προγενζςτερα: 

 {… Δπηπρήο είλαη ν Κεξθπξαίνο εθείλνο πνπ ήζειε 

εμνηθνλνκήζεη σο κφλε ηξνθή δηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

αξαβφζηην θαη κφλν αξαβφζηην, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

νπνίνπ ππνβάιιεηαη εηο ηαο ηνθνγιπθηθνηέξαο θαη 

αηζρξνθεξδεζηέξαο ησλ ζπκβάζεσλ…} 
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H ΛΑΪΚΗ  ΠΟΙΗΗ ΚΑΙ H ΣΟΚΟΓΛΤΥΙΑ… 
    Σ δθκτικόσ καυτθριαςμόσ του φαινομζνου τθσ τοκογλυφίασ, 

πζραν απ’ τθν κακθμερινι κοινωνικι κατακραυγι, πιρε τθν μορφι 

τθσ χλεφθσ, μζςα απ’ τουσ ςτίχουσ λαϊκϊν ποιθτϊν, με τουσ 

Αγιομαυρίτεσ Χωρικοφσ να ζχουν τθν ζμπνευςθ και τθν 

ευρυματικότθτα…  Ζωσ τϊρα γνωρίηαμε τον λαϊκό ποιθτι Λωάννθ 

Ξολόκα, απ’ τθν Ξατοφνα τθσ Οευκάδοσ, ο οποίοσ δθμιοφργθςε τθν 

περίφθμθ <<ΦΛΠΑΔΑ ΨΣΩ ΞΣΟΣΞΑ>>, για τθν οποία κα 

αναφερκοφμε αναλυτικά ςτο εδάφιο του παρόντοσ με τίτλο: <<Θ 

ΟΑΝΞΘ ΞΑΛ ΟΣΓΛΑ ΥΣΛΘΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΕΓΕΦΧΘ ΨΩΡ ΑΓΛΣΠΑΩΦΛΨΩΡ 

ΧΩΦΛΞΩΡ ΧΨΑ 1819>>, ςτθν οποία ριμάδα, με λογοτεχνικό ποιθτκό 

τρόπο, περιγράφει το χρονικό τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν.  

    Φζρνομε ςτθν επιφάνεια  ζναν νζο λαϊκό ποιθτι, τον Κεόδωρο 

Υετοφςθ απ’ τον Ξάβαλλο των Χφακιωτϊν, ο οποίοσ το 1929, 

δθμιοφργθςε το αναδθμοςιευόμενο ποίθμα, ςχετικό με τθν λαφρα 

μοίρα των Οευκαδίων Χωρικϊν, θ οποία ςυμπυκνϊνεται ποιθτικά, 

μεταποιοφμενθ ςε ζναν εξορκιςμό, όλων των κοινωνικϊν 

πακογενειϊν, που προζκυψαν ακόμθ απ’ τθν Ενετοκρατία, πζραςαν 

ςτθν Αγγλοκρατία, ανδρϊκθκαν ςτα μετά τθν Ζνωςθ χρόνια, και 

μπικαν καταπιεςτικά ςτον ίδιο βακμό ζνταςθσ ςτον 20ο αιϊνα…. Σ 

Κεόδωροσ Υετοφςθσ, ιταν δικολάβοσ ςτο επάγγελμα και 

αναλάμβανε τθν υπεράςπιςθ των Χωρικϊν ςτα δικαςτιρια, όταν 

δικάηονταν για αγροηθμίεσ. Είχε ικανοποιθτικό επίπεδο παδείασ, για 

τθν εποχι του, και ιταν ο κφριοσ ομιλθτισ ςτο Φονικό Χυλλαλθτιριο 

των Οευκαδίων Αμπελουργϊν ςτα 1935, το οποίο ξεκίνθςε και αυτό 

απ’ τουσ Χφακιϊτεσ Οευκάδοσ και γενικεφκθκε, με νεκροφσ απ’ τον 

ςτρατό, μζςα ςτθν πόλθ. Ωσ άλλοσ Ψυρταίοσ ο Κεόδωροσ Υετοφςθσ 

ζβγαλε πφρινο λόγο ςτα Οαηαράτα των Χφακιωτϊν, τθν παραμονι 
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του μεγάλου Χυλλαλθτθρίου και παρϊτρυνε τουσ Αμπελουργοφσ 

ςτθν δυναμικι διεκδίκθςθ των δικαίων τουσ. Δθμιοφργθςε το εν 

λόγω ποίθμα, προείπαμε το 1929, παραμονζσ εκνικϊν εκλογϊν, 

προκειμζνου να ενιςχφςει τθν υποψθφιότθτα του βουλευτι 

Οευκάδοσ γιατροφ Υζτρου Φίλιππα Υανάγου, ο οποίοσ ιταν εκ των 

κερμότερων υποςτθρικτϊν των Χωρικϊν του νθςιοφ, 

δθμιουργϊντασ το 1915 το ΨΑΣΟ Οευκάδοσ, (Ψαμείο Αμφνθσ 

Σινοπαραγωγισ Οευκάδοσ), με το οποίο δόκθκε ςχετικά ζνα τζλοσ 

ςτο περίφθμο <<ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ>> του νθςιοφ, το οποίο απ’ το 

1750 ακόμθ ταλάνιηε τουσ Χωρικοφσ, αφοφ γίνονταν αντικείμενο 

εκμετάλλευςθσ, προαναφερκικαμε ςχετικά, εμπόρων και 

εμπορογαιοκτθμόνων, οι οποίοι, μζςα από εναρμονιςμζνουσ 

ανταγωνιςμοφσ, κρατοφςαν χαμθλά τισ τιμζσ και των ςταφυλιϊν και 

του κραςιοφ, εξακλιϊνοντασ ακόμθ περιςςότερο τουσ Χωρικοφσ. 

   Ψο λαϊκό δθμιοφργθμα του Κεόδωρου Υετοφςθ γράφτθκε μεν το 

1929, ςαν μια άμεςθ προεκλογικι παραίνεςθ να ψθφιςτεί ο 

προοδευτικόσ και μεταρρυκμιςτισ γιατρόσ Υζτροσ Φίλιππασ 

Υανάγοσ, όμωσ, ςε μια αποκεωτικι αναδρομι, καλφπτει και 

εκφράηει επακριβϊσ όλεσ εκείνεσ τισ ηοφερζσ κοινωνικζσ 

πακογζνειεσ του  19ου αιϊνα, που βάκαιναν το χάςμα ςτο δίπολο 

Υροφχοντεσ – χωρικοί. Ψο εν λόγω λαϊκό ςτιχοφργθμα 

πρωτοδθμοςιεφτθκε ςτο βιβλίο του Ανδρζα Οάηαρθ (Ξαροφςοσ), με 

τίτλο: <<O  ΕΧΘΞΩΠΣΧ ΨΩΡ ΑΠΥΕΟΣΩΦΓΩΡ ΨΘΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ ΨΣΩ 

1935>>. 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΣΡΟ ΦΗΛΗΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟ  

Υσξηάηεο εγελλήζεθα ηελ ηχρε κνπ ιππνχκαη,  

βγαίλνπλ νη πιάλνη ηνπ Λανχ θαη καο πεξηγεινχλε.  
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Με ηνπ ιανχ ηνλ ίδξσηα ηεο Υψξαο νη θαγάδεο,  

θαηήληεζαλ λα ηξηγπξλνχλ ζα Λφξδνη ζαλ Αγάδεο.  

Καηήληεζε ζηνλ ηφπν καο ην θαζ’ έλα ηνκάξη,   

λα θζάλ’ απάλσ ζηε Βνπιή λα γίλεηαη Γνκάξη. 

 Καη ζήκεξ’ απ’ απέληαξνη θαη πεηλαιαίνη πνχλαη  

θάκαλε ιεθηά θη αξηζηνθξάηεο δνχλε.  

Καη παδαξεχνπλ άθνπα νη θάζε ςσξηαξαίνη  

ηε ςήθν ηνπ θησρνχ ιανχ,  σζάλ αηζρξνί Δβξαίνη .  

Κη’ έηζη ζήκεξ’ ν ιαφο ηελ ςήθν δελ νξίδεη,   

ηνπ ηελ επέξλ’ ν Άξρνληαο θαη ηνλε θνβεξίδεη.  

Καη κνλαρά ζηηο εθινγέο παηνχλε ην πνδάξη,   

ςήθνπο δεηάλε ζηα ρσξηά ζηνπο δξφκνπο ζην παδάξη. 

Αξηζηνθξάηεο επγελείο ηξέρνπλε ρέξη – ρέξη  

καλάβη θαη θησρφ πηάλνπλ απφ ην ρέξη.  

Κη φζ’ είλ’ επηηείδηνη θη είλαη θνκκαηαξραίνη,  

ηνπο πέξλνπλε ηα ρξήκαηα θαη μεπιεξψλνπλ ρξέε.  

Γηαη’ φπνηνο ηα θαηάθεξλε εηο ηε Βνπιή εθεί λα κπεί,  

ρξήκαη’ άθζνλα κνηξάδεη κε ζαθθί. 

Ο δε ιαφο ν πάκπησρνο, πνπ ηνλ ζεξίδ’ ε πείλα,  

παίξλεη ζην ρέξη ηα ιεπηά θαη ζείεη ηε δειαηίλα, (πνξηνθφιη).  

Γηαηί αλ ηχρε γηα λα βγνπλ ηα πνιιαπιαζηάδνπλ,  

ηα παίξλνπλ ηνπ θησρνχ ιανχ θη’ φινη ζ’ αλαζηελάδνπλ. 

Έηζη ινγήο – ινγήο απηνί,  ιανχ ζσκαηεκπφξνη,   
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εμαγνξάδαλ ην ιαφ,  δελ ηνπο δεζκεχνπλ φξνη.  

Κη’ αλ εκπνξνχζαλ χζηεξα, κε γνπξισκέλν κάηη  

θη’ απηφ ην ζπίηη ηφπεξλαλ θαη ηφζπαγαλ ηελ πιάηε.  

Υηιηάδεο ρξφληα πέξαζαλ θη’ απηνί πεξλνχλε θίλα,   

γηα ζε δελ έθξηλε θαλείο, πνπ ζ’ έθνβελ ε πείλα.  

Σν ςήθν ζνπ επέηαγεο, δελ έβιεπεο αλάζα  

θη έηζη βξηζθφζνπλα  ζηεξλά ζηνπ παηγληδηνχ ηα ράζα.  

Πελήληα ρξφληα νιφθιεξα γηα ζε ιαέ κνπ θάηη,  

κνλάρα έλαο Φίιηππνο ζ’ εθνίηαμε ρσξηάηε.  

Ήξζε θαηξφο ην ςήθν ζνπ γηα λα ζπιινγηζηείο,  

ή θαθνκνίξε ράλεζαη ή κέιιεη λα ζσζείο….! 

Κη φηαλ ζ’ εθαηαθέξλαλε,  λα  πεηαρηείο ζην δξφκν,  

πνηνο θαη γηα ζε θησρέ ιαέ εςήθηζ’ έλα Νφκν…; 

Έθακε ιφγν ζηε Βνπιή ηνπ Γηψξγε Θενηφθε  

θη νη αθεληάδεο έζθνπδαλ πσο δ’ κηψλνληαη νη ηφθνη.  

Μέρξη ηφηε νη ρσξηθνί επεξλνχζαλε ζθπθηνί,  

εζθηαδφληαλ νη ρξεψζηαη λάβγνπλ ζην παδάξη ηφηε.  

Αλ ρξσζηνχζαλ κηα δεθάξα δπζηπρία ηνπο,  ζιηκάξα  

Σ’ ο έβαδαλ  ζηε θπιαθή γηα ην πη θαη θη.  

Σνπο επηάλαλ ζην παδάξη ην γατδνχξη ή ην κνπιάξη  

θαη ην ζπίηη θη απηφ θαηεζρέλαλ ζην ιεπηφ. 

 πνπ ηφη’ απ’ ηε ζνινχξα πέξλαλε ρνλδξή καγθνχξα  

θη εηζαθίδαλε ηηο πιάηεο ησλ θιεηήξσλ νη ρσξηάηεο.  



[117] 
 

Δάλ έλαο ρσξηθφο, ν Παλάγνο ν θησρφο,   

δε  ζθεθηφηαλ ζηε Βνπιή πσο ν θφζκνο ζα ζσζεί,   

φπνπ ηφηε ζην κνκέλην θάλεη ην θνπβέξλν λφκν  

θη έηζη γιίησζ’ ν ιαφο θαη κπνξεί λα δεη θη απηφο.  

Πσο λα ηα ζπιινγηζζψ.  

 ηη ηξψο θαη δεηο θαη πίλεηο ην Σακείνλ ηεο Ακχλεο, 

φπνπ ην θξαζί καο ηψξα ην δεηάεη θάζε ρψξα 

Δλψ ηφβγαλαλ μπλάδα, νη εκπφξνη ζηε Λεπθάδα.  

Καη ηνλε ζπγθνθαληήζαλ πσο ην θαγαλ θαη ην  θιείζαλ.  

Ο Παλάγνο ν θησρφο πνχλε ζήκεξ’ ν απηφο.  

Καη γηα ηα Ννζνθνκεία είρε θάκεη πξνζηαζία.  

Να θαη πέξηζπλ απηφο, ν σηήξ ν μαθνπζηφο,  

ζηε βνπιή ηα καηζνπθψλεη ηα ρσξάθηα καο γιπηψλεη.  

Πνπ απ’ ηα Άθηην θνκκάηηα θαη κε δαθξπζκέλα κάηηα,   

κε κηα ινξηδνζθνχην κφλν θαη κε ην ηζαπί ζηνλ ψκν.  

Πάληα ζηε Βνπιήλ απηφο θψλαδε ζαλ παιαβφο,  

ιίγν θφξν γηα λα βάιεη θη ν ιαφο λα μαλαζάλεη.  

Σέηνηνλε ινηπφλ κπνξείο, έλα ςήθν λ’ αξλεζείο;  

Οπνηνο ςήθν ζα πεηάμεη,  ζα θαεί ζ’ αλαζηελάμεη.  

Αχξηνλ νη αθεληάδεο ζα καο ζθάμνπλ ζαλ αγάδεο,  

καο γειάζαλ, καο γειάλε θαη ην αίκα καο ξνπθάλε. 

ηνλ Παλάγν αλ έρεηο ζπίηη ην ρξσζηάο ξε Λεπθαδίηε,   

ζηνλ αθέληε ηη ρξσζηάο ζηέθεηο θαη ηνλ ραηξεηάο;  
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Πνπ ζα ζ’ ψπεξλελ αθφκα θαη ηνπ θξεβαηηνχ ην ζηξψκα  

θαη ζα ζνπ ην πάξεη πάιη,  αλ ζηαζείο μεξφ θεθάιη.  

Μεηο δελ πέξλνκε παξάδεο, κνχηδεο κεζ’ ηνπο αθεληάδεο.  

Αγαπνχκε ην Λαφ,  δνχκε κεη’ απηφλ πιεπξφ.  

ηνλ Γεκηνπξγφλ καο ηνχηνλ θη ν ιαφο ζάξξνο λα δίλεη  

λα θνηηάμεη ην ζπκθέξνλ, ηνπ ρξσζηάεη επγλσκνζχλε.  

Γεξνπζηαζηή,  αλ ρξήζεηο έλαλ,  

ηελ ςήθν ζνπ λα ηνπ ραξίζεηο.  

Γηα λα δνμαζζεί ν Παλάγνο, ν Φσζηήξαο ηεο Λεπθάδνο. 

    Mπορεί θ λογοτεχνικι αξία του λαϊκοφ ποιιματοσ να μθ δρζπει 

δάφνεσ ποιότθτασ, όμωσ θ θκογραφικι του κοινωνικι διάςταςθ 

είναι εξόχωσ ενδιαφζρουςα. Ζρχεται να επικυρϊςει, με τρόπο 

πιςτότατο, όςα ζχομε περιγράψει, ςαν επικρατοφςα κοινωνικι 

ηοφερι κατάςταςθ ςτθν Οευκάδα, μια ανιςομερισ κοινωνία των δφο 

ταχυτιτων, θ οποία ζλκει τθν καταγωγι τθσ ακόμθ απ’ τθν 

Ενετοκρατία, διζτρεξε τθν αγγλοκρατία και ςυνεχίςτθκε μζχρι το 

1960, όπωσ προαναφζραμε, όταν, πλζον, ςυνετελζςκθ, ςτθν 

μετεμφυλιακι Ελλάδα, θ αποδόμθςθ τθσ γαιοκυριαρχίασ. Απόρροια 

ιταν να μεταλλαχκεί το νθςί ςε μια ιςορροπθμζνθ κοινωνικι  

διαςτρωμάτωςθ, παρά το γεγονόσ ότι εξακολουκοφςε να κυριαρχεί 

ο πρωτογενισ ακόμθ τομζασ, για να περάςει απ’ τθν δεκαετία του 

1980 και εφεξισ, ςε μια ςταδιακι μετάβαςθ προσ τον τριτογενι 

τομζα, μζςα από ζνα πρόγραμμα, φιλελευκεροποίθςθσ του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και επανεπενδφςων των προςόδων ακριβϊσ 

του ίδιου του τριτογενοφσ τομζα.  
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H TAΞΗ ΣΨΝ ΕΤΓΕΝΨΝ ΣΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΑ 
    Χτον Επτανθςακό χϊρο το δίπολο Ευγενϊν – Χωρικϊν ζχει το 

ςτοιχείο τθσ χρονικότθτασ, που εξικνείται απ’ τθν ζναρξθ ακόμθ τθσ 

Ενετικισ κατοχισ ςτα 1684 και παίρνει τθν μορφι κεςμοκετθμζνθσ 

διαταξικισ κοινωνίασ, μζςα από ζνα πλζγμα κεςμϊν, νόμων, 

παραδόςεων και μφκων, που μονιμοποιοφν αυτά τα κοινωνικά 

χαρακτθριςτικά, με τθν αρωγι, πάντοτε τθσ Γαλθνοτάτθσ, θ οποία 

εξϊφκαλμα ζςτεργε παρόμοιουσ κοινωνικοφσ διαχωριςμοφσ. Ι κατά 

τον ιςτορικό Ερμάνο Οοφτηθ, ο οποίοσ είναι, το 1856, ςαφισ ςτθν 

κρίςθ του για το δίπολο <<Ευγενείσ – Δουλοπάροικοι>>: 

{…Αλ δε θαη’ αιήζεηαλ εμαθξηβψζσκελ ησλ εκεηέξσλ 

ρσξηθψλ, (ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ), ηελ θαηάζηαζηλ αλ φρη 

κελ δηθαηψκαηη θαη θαηά ξεηφλ λφκνλ, πξάγκαηη δε θαηά 

ζπλήζεηαλ εδχλαλην λα ζεσξηζψζη κάιινλ δνπινπάξνηθνη…}   

   Πια παγιωμζνθ διπολικι ταξικι κοινωνία, θ οποία καταργικθκε το 

1797, όταν οι δθμοκρατικοί Γάλλοι ζφταςαν ςτα Επτάνθςα, για να 

επανζλκει ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ με το περίφθμο Βυηαντινό 

Χφνταγμα του 1803 και να περάςει ςυνακόλουκα μζςα ςτθν 

αγγλοκρατία, περιςςότερο από ποτζ ενδυναμωμζνθ, ςτα πλαίςια 

τθσ αγγλικισ πολιτικισ, για ςυνεργαςία ςε βάροσ του υποκειμζνου 

χϊρου των Χωρικϊν, ζωσ ότου το 1864 καταργικθκε οριςτικά με τθν 

Ζνωςθ, αφοφ το Ελλθνικό Χφνταγμα δεν αναγνϊριηε ςτουσ ζλλθνεσ 

πολίτεσ τίτλουσ ευγενείασ.  

    Επί τζςςερεισ αιϊνεσ, θ ιδζα τθσ κυριαρχίασ του λαοφ 

ςυγκροφονταν με τθν ολιγαρχικι πραγματικότθτα. Ξαι πρϊτθ 

μεγάλθ αιματερι κοινωνικι ζκρθξθ ιταν αυτι των Ηακυνκίων 

Υοπολάρων ςτα 1626, βζβαια ςε αυτι υπιρχαν και ςτοιχεία απ’ τθν 
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τάξθ των μικροαςτϊν Ηακυνκίων, πζραν του αμιγϊσ λαϊκοφ 

ποπολάρικου ςτοιχείου, όταν οι Ενετοί αιματοκφλθςαν τθν εξζγερςι 

τουσ, θ οποία είχε ςαν αφορμι τθν απογραφι των Ηακυνκίων 

κατοίκων, προκειμζνου να υπάρξουν επιςτρατεφςεισ, για να 

αντιμετωπιςκεί ο προδιαγραφόμενοσ κίνδυνοσ των Αγαρθνϊν 

πειρατϊν, απογραφι, τθν οποία οι Υοπολάροι Ηακφνκιοι τθν 

εξζλαβαν ςαν τζχναςμα για εντοπιςμό τουσ και επιβολι νζων 

φόρων… Για να ακολουκιςει θ μεγάλθ εξζγερςθ των Ξερκυραίων 

Χωρικϊν ςτα 1652, όπωσ αναλυτικά προαναφερκικαμε. 

     Χτθν Οευκάδα θ τοπικότθτα του φαινομζνου των Ευγενϊν, λόγω 

τθσ διακοςαετοφσ τουρκικισ κατοχισ, (1479 - 1684), παίρνει άλλα 

χαρακτθριςτικά, αμζςωσ μετά τθν επικράτθςθ των Ενετϊν του 

Ποροηίνι το 1684, χαρακτθριςτικά, ςε ότι αφορά τθν φπαρξθ τάξθσ 

ευγενϊν ςτο νθςί, που δεν επικυρϊνονται από κεςμικζσ και εκιμικζσ 

λειτουργίεσ, καταςτατικά, Libro D’ Oro, κατάλογοι ονομάτων, λζςχεσ, 

ακόμθ και Χυνταγματικι αναγνϊριςθ αναφζραμε ςτα 1803 ςτα άλλα 

νθςιά, αλλά περιςςότερο δθμιουργείται μια άτυπθ κοινωνικι κάςτα, 

θ οποία, με χαρακτθριςτικό πρωταρχικό γνϊριςμα κυρίωσ τθν 

ιδιοκτθςία γθσ, διότι κάποια ςτιγμι πζραςαν και ςτα ςτάδιο τθσ 

εμπορικότθτασ, κινοφμενοι ςτο πνεφμα τθσ μερκαντιλιςτικισ 

αγγλικισ τακτικισ,  θ οποία κάςτα αυτοπροςδιορίηεται ςαν 

<<Ευεγενείσ>> και αυτοενδφεται  όλα εκείνα τα Επτανθςιακά 

γνωρίςματα των Ευγενϊν, μθδζ και τθσ ςυνακόλουκθσ 

αντιπαλότθτασ με τουσ Χωρικοφσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ…   

     Θ απαρχι τθσ δθμιουργίασ τάξθσ Ευγενϊν ςτθν Οευκάδα κα 

αναηθτθκεί ςτθν βρεφικι τθσ θλικία,  ςτθν δθμιουργία του νζου 

καταςτατικοφ Χάρτθ, ουςιαςτικά μια μορφι Χυντάγματοσ εξ 16 

άρκρων, με τον τίτλο: <<ΥΦΣΡΣΠΛΑ ΨΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΣΧ ΨΘΧ ΑΓΛΑΧ 
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ΠΑΩΦΑΧ>>, (Privilegi della Comunita di Santa Maura), (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά : << Θ ΟΕΩΞΑΧ ΕΥΛ ΕΡΕΨΣΞΦΑΨΛΑΧ. 1684 – 1797>>, ςελίδεσ 

38 – 56),  ο οποίοσ Χάρτθσ δθμιουργικθκε, βαςιηόμενοι οι Ενετοί,  

πάνω ςτο  ΩΥΣΠΡΘΠΑ, που υπζβαλλαν ςτον Ποροηίνι, τον 

Φεβρουάριο του 1685 πενιντα και ζνασ, (αρικ. 51), πρόκριτοι τθσ 

Οευκάδοσ, οι οποίοι και υπογράφουν το αίτθμα. Σι περιςςότεροι εξ 

αυτϊν των προκρίτων, γιατί κάποιοι οικογενειακϊσ εξζλειπον ςτθν 

πορεία, πικανόν λόγω ζλλειψθσ αρρενογονίασ, εμπλουτιςκζντεσ 

ςτθν πορεία  και με τουσ <<Υερί πολλοφ Αξίουσ>>, (Benemeriti) των 

Ενετϊν, ςτουσ οποίουσ δϊριςαν οι Ενετοί εκτάςεισ γθσ, όπωσ 

προαναφζρκθκε, αλλά και με τθν επί αγγλοκρατίασ αναπτυχκείςα 

τάξθ των εμπορογαιοκτθμόνων,  ζμελλε να ςυναποτελζςουν εν 

δυνάμει και τθ νζα τάξθ των Ευγενϊν ςτο νθςί, ζνα ςφςτθμα  

δυτικότροπο κακαρά, το οποίο όχι μόνο ζςτεργε, αλλά και ευνοοφςε 

το πολιτικό ςφςτθμα τθσ  Γαλθνοτάτθσ και το οποίο αςμζνωσ 

πολλαπλαςίαςαν οι άγγλοι, ςε μια αγαςτι ςυνεργαςία μαηί του, 

διότι εξυπθρετοφςε, τελικά, και των δφο τισ πολιτικζσ εφαρμογζσ, 

αυτζσ του κυρίαρχου… 

     Υερνϊντασ απ’ το κεωρθτικό επίπεδο τθσ φπαρξθσ τάξθσ ευγενϊν 

ςτο νθςί τθσ Οευκάδοσ, ςε ζνα πρακτικό ςταχυολόγθμα ςχετικϊν 

αιτιολογθμζνων απόψεων , οφείλομε πρωτίςτωσ ςτισ αναφορζσ μασ 

να προβάλομε τθν επιχειρθματολογία, που επικαλείται ζνασ εκ των  

απογόνων των ίδιων των Ευγενϊν τθσ Αγίασ Παφρασ, ο Δρ  

Χπυρίδων Υαπαδόπολθσ – Χταφρου, ςτο ζργο του <<Θ ΕΥΨΑΡΘΧΛΑΞΘ 

ΕΩΓΕΡΕΛΑ ΧΨΘΡ ΟΕΩΞΑΔΑ>>, ζκδοςθσ 1992, βαςιηόμενοσ ςε μια 

πλατιά βιβλιογραφία. Περικά αποςπάςματά του: 

     {… O αρχιςτράτθγοσ των Ενετϊν Φραγκίςκοσ Ποροηίνι 

ςυγκατζνευςεν τοισ εγκατοίκοισ τθσ Αμαξικισ, όπωσ εγκακιδρφςωςι 
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Χυμβοφλιον Ξοινότθτοσ, ςυγκείμενον εξ 70 μελϊν των πρωτίςτων 

του τόπου, με όλα τα προνόμια και τισ υποχρεϊςεισ, οία πράττονται 

και εν ταισ άλλαισ νιςοισ του Λονίου… Ψο Χυμβοφλιον τθσ Ξοινότθτοσ 

ςυνίςτατο εκ μόνον πολιτϊν ευπατριδϊν… Χτο  νθςί τθσ Οευκάδοσ 

εγκακιδρφκει ςφςτθμα ολιγαρχικόν, που κατ’ ουδζν διζφερε των 

άλλων νιςων του Λονίου…}, ςελίδα 7 και 8, ωσ άνω. 

    {… Αλλά και το Βυηαντινό Χφνταγμα του 1803 αναγνωρίηει ςτθν 

Οευκάδα κακιερωμζνθ επί Ενετοκρατίασ τάξθ ευγενϊν… Επιτάςςει 

δε δια τα μικρά νθςιά: <<Eισ δε τασ μικράσ νιςουσ Υαξοφσ και 

Λκάκθν, όπου δεν προχπιρχον οφτε Χυμβοφλια, οφτε αριςτοκρατικι 

κοινωνικι διαμόρφωςισ, δίδομεν προκεςμίαν διετι, ίνα 

ςχθματίςουςι μίαν τοιαφτθν…}, ςελίδα 8 ωσ άνω. 

    {… Ξατά τα τελευταία ζτθ τθσ επί τθσ Οευκάδοσ Ενετικισ 

κυριαρχίασ εν τω γενικϊ ςυμβουλίω τθσ νιςου ιςαν εγγεγραμζνοι 

260 Οευκάδιοι…}, ωσ άνω ςελίδα 9. 

     {…. Χε εκτζλςθ λ.χ του Χυντάγματοσ τθσ Επτανιςου Υολιτείασ  του 

1799, <<… ςυνελκόν το παλαιόν Ξογκλάβιον τθσ Οευκάδοσ για τθν 

εκλογι νζων μελϊν εισ το Γενικόν Χυμβοφλιον τθσ νιςου εξζλεξεν εξ 

πρόςωπα εκ των παλαιϊν Ευγενϊν και ζτερα ζξ εκ των νζων 

Ευγενϊν…}, ωσ άνω ςελίδα 10 

    Αλλά και ο Γ. Υλουμίδθσ, (<<ΡΑΩΨΛΟΛΑ ΞΑΛ ΕΠΥΣΦΛΣ ΧΨΘΡ 

ΟΕΩΞΑΔΑ 1783, 1818>> Ανάτυπο απϋτον τρίτο τόμο τθσ ΔΩΔΩΡΘΧ), 

παρουςιάηοντασ τθν τάξθ των Ευγενϊν τθσ Οευκάδοσ, εξθγεί γιατί 

περιορίςτθκαν μόνο ςτθν κατοχι γθσ. <<… Χτα άλλα νθςιά του 

Λονίου το εμπόριο και θ ναυτιλία δθμιοφργθςαν ζνα τμιμα άλλων 

Ευγενϊν… Χτθν Οευκάδα θ τουρκοκρατία αλλά και αυτι θ ζλλειψθ 
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ναυτιλίασ δθμιοφργθςε μια ιδιάηουςα τάξθ Ευγενϊν, που ουςιατικά 

ζχουν μόνο γθ…> 

    Ξαι ςτθν προκιρυξιν τθσ 24θσ Χεπτεμβρίου 1803 του Διοικθτοφ τθσ 

Οευκάδοσ Δθμθτρίου Φοςκάρδθ επιτάςςεται: <<Eπιτρζπεται μόνον 

εισ τουσ Αριςτοκράτασ να φζρουν το ξίφοσ, εισ τουσ αρχθγοφσ τθσ 

πολιτοφυλακισ ι των επιλζκτων να φζρουν μόνο το ξιφίδιον 

κλπ…>>}, ( Χπυρίδωνοσ Υαπαδόπολθ Χταφρου, ωσ άνω ςελίδα 12). 

    {….Χε πίνακα των <<αμπονάτων>> κεάτρου ςτθν Οευκάδα τθσ 9θσ 

Λουλίου 1819 διαβάηουμε τα ονόματα του ςυνόλου ίςωσ των 

αρχοντικϊν οικογενειϊν τθσ πόλεωσ τθσ Οευκάδοσ… Σι οικογζνειεσ 

αυτζσ είναι γνωςτζσ ςαν ευγενείσ από τθν  εποχι τθσ Βενετοκρατίασ. 

Ξαι παρατίκεται ωσ οιωνεί <<Χρυςι Βίβλοσ>> των Ευγενϊν 

οικογενειϊν τθσ Οευκάδοσ: Ξόμθτεσ Ψηαγκαρόλ, κόμθτεσ Χεττίνθ, 

κόμθσ D’Σrio, Ψυπάλδου, Χαλικιοποφλου, Χταφρου, Ηαμπελίου, 

Υετριτςοποφλου, Ξόνδαρθ, Κερειανοφ, Παρίνου, Γαβαλά, 

Βαλαωρίτου, Ξαλκάνθ, Ψωμά, Γκίλλθ, Δε Ψηϊρτηθ, Χοφρμπθ, 

Ψςαρλαμπά, Χζρβου,  Χοφνδια, Χικελιανοφ, Χουμιλα…},  

(Χπυρίδωνοσ Υαπαδόπολθ Χταφρου, ωσ άνω, ςελίδα 16). 

    Υζραν των γαιϊν, οι Ενετοί, ςτουσ <<Υερί Υολλοφ>>, (Benemeriti), 

εν προκειμζνω ςτουσ Ευγενείσ Δε Ψηϊρτηθ, οι οποίοι ζφταςαν ςτθν 

Οευκάδα απ’ τθν Ξριτθ, ανικοντεσ και εισ τθν εκεί λίςτα των 

Ευγενϊν, μετά τθν πτϊςθ του Χάνδακα, το 1669, ςτουσ τοφρκουσ, 

χάριςαν ακόμθ και κάλαςςα για εκμετάλλευςθ… {… Διετάχκθμεν 

υπό του Γαλθνοτάτου Δόγθ να παραχωριςωμεν προσ τουσ 

αδερφοφσ Υζτρον και Λωάννθ Δε Ψηϊρτηθ τα εισ το δθμόςιον 

ανικοντα φδατα του κόλπου Βλυχοφ τθσ Αγίασ Ξυριακισ μζχρι τθσ 
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κρινθσ του Υαςά…}, (Χπυρίδωνοσ Υαπαδόπολθ Χταφρου, ωσ άνω, 

ςελίδα 29). 

    {…Εξ άλλου, περί τθσ φπαρξθσ τάξθσ Ευγενϊν ςτθν Οευκάδα 

πάντοτε ο λόγοσ, ςφμφωνα με μερικοφσ ιςτορικοφσ, ςυνεχίηει ο 

Χπυρίδων Υαπαδόπολθσ Χταφρου, ςελίδα 49, μόνο με τθν Ζνωςθ 

επετεφχκθ ο τερματιςμόσ του φεουδαλικοφ ςυςτιματοσ ςτα 

Επτάνθςα.   Απόςπαςμα απ’ τθν τοπικι εφθμερίδα <<ΟΕΩΞΑΧ>> τθσ 

9θσ Απριλίου 1866 ζγραφε: <<Οαμπρά!... Κα κυβερνιςουμε τουσ 

αρχόντουσ, (Χθμ Χυγ. Επιφωνιματα χαράσ των χωρικϊν και των 

επαγγελματιϊν τθσ πόλθσ, ι χλευαςτικά απ’ τθν πλευρά των 

<<χαμζνων>> ευγενϊν;). Ψι εηιτθςα να δω! Ψουσ ανκρϊπουσ του 

όχλου κυβερνιτεσ τθσ Υεροφκασ! Ω πράγματα που ζφερε θ Ζνωςθ 

ςτον τόπο μασ!...}  

    Θ φπαρξθ τάξεωσ Ευγενϊν, ι προυχόντων,   ςτθν Οευκάδα, ζςτω 

χωρίσ τα τυπικά κεςμικά ςτοιχεία των άλλων νθςιϊν τθσ Επτανιςου, 

δεν αμφιςβθτείται, όπωσ αβίαςτα προκφπτει και απ’ τισ ανωτζρω 

ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ του Δρ Χπυρίδωνοσ Υαπαδόπολθ Χταφρου, 

ο οποίοσ ζχει ρίηεσ ςτθν οικογζνεια των Ευγενϊν Χταφρου, αφοφ θ 

μθτζρα του προζρχονταν απ’ αυτι τθν οικογζνεια. Χαφζςτα, όμωσ,  

δεν είναι δυνατόν να επικρατιςει μια οριηόντια, όςο και αφοριςτικι 

άποψθ, πωσ όλα τα μζλθ τθσ τάξθσ των Ευγενϊν τθσ Αγίασ Παφρασ 

εμφοροφνταν από ςκλθρά και άκαμπτα ταξικά ςυναιςκιματα, ι 

εμφοροφνταν από τοκογλυφικζσ προαιρζςεισ ζναντι των χωρικϊν 

του νθςιοφ.  Ωπιρξαν μεταξφ των και άνδρεσ φωτιςμζνοι, και άνδρεσ 

ευπατρίδεσ, οι οποίοι αποδείχκθκαν όχι μόνο ςυμπακοφντεσ ζναντι 

των Χωρικϊν, αλλά και αλλθλζγγυοί τουσ ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ, ενϊ  

προςζφεραν και τεράςτιεσ εκνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν Ελλθνικι 

Επανάςταςθ, όςο και ςτθν εν γζνει κοινωνικοοικονομικι ηωι και 
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εξζλιξθ του νθςιοφ τθσ Οευκάδοσ, με τισ ςπουδζσ τουσ και τθν εξ 

αυτϊν πθγάηουςα προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

    Σ Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ,(<<Θ ΟΕΩΞΑΧ ΕΥΛ ΕΡΕΨΣΞΦΑΨΛΑΧ. 1684 

– 1797>>, ςελίδεσ 248 – 261), παρουςιάηει, ζνα ςθμαντικότατο 

αρικμό Οευκαδίων, που ςίγουρα προζρχονταν απ’ τισ αρχοντικζσ 

οικογζνειεσ τθσ πόλθσ, οι οποίοι διζπρεψαν ςτισ τζχνεσ και ςτα 

γράμματα: Σ ηωγράφοσ Βεντοφρασ Χπυρίδων, ο γιατρόσ  Βερφκιοσ 

Αναςτάςιοσ, ο δικθγόροσ Γραμματικοπουλοσ Υαςχάλθσ, ο δικθγόροσ 

Δάνδολοσ Χπυρίδων, ο ηωγράφοσ Δοξαράσ Ρικόλαοσ, ο δάςκαλοσ 

Ηαμπζλθσ Γεϊργιοσ, ο κεολόγοσ Ηαμπζλθσ Ρεκτάριοσ, ο φιλόλογοσ 

Ξαββαδίασ Λερεμίασ, ο κεολόγοσ Ξόνδαρθσ Διονφςιοσ, ο δικθγόροσ 

Ξράλλθσ Δθμιτριοσ, ο ιερζασ Οάηαρθσ Πακάριοσ, ο αγιογράφοσ 

Υαπανελόπουλοσ Ρικόλαοσ, ο γιατρόσ Υετριτςόπουλοσ Δθμιτριοσ, ο 

δικθγόροσ Υετριτςόπουλοσ Υζτροσ, ο δικθγόροσ Χαλικιόπουλοσ 

Άγγελοσ, ο μακθματκόσ Ψωμάσ Άγγελοσ και άλλα φωτιςμζνα άτομα 

μζςα ςτθν αγγλοκρατία, που κεράπευςαν τισ τζχνεσ και τα 

γράμματα ςτο νθςί τθσ Αγίασ Παφρασ, με δεδομζνο, ςαφζςτατα, τον 

απολειςμό ςτθν μόρφωςθ των Χωρικϊν, ιταν θ μόνθ υπάρχουςα 

πνευματικι  τάξθ… 

    Χτθν κατθγορία των ευνοϊκά διακείμενων ζναντι των Χωρικϊν,  

ανικουν, όπωσ καταγράφει ο Υάνοσ Ξουνιάκθσ (Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ 

ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, ζκδοςθ 

1928, ςελίδεσ 72 – 74), και καταχωροφμε τουσ παρακάτω ευγενείσ 

τθσ πόλθσ: O Κωμάσ Βαφζασ, για τον οποίο κα κάνομε ειδικι 

αναφορά εμβόλιμα ςτα γεγονότα τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν, για 

ποιο λόγο τον υπζδειξαν  μαηί με τον D’ Orio οι Χωρικοί ςτον Χτόβιν 

ςαν μεςολαβθτι ςτθν Εξζγερςθ. Επίςθσ ιδθ αναφερκικαμε ςτον 

εμπορογαιοκτιμονα Υζτρο Χταματόπουλο, ο οποίοσ, μετά τον 
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φοβερό ςειςμό του 1869, ςτζγαςε πτωχοφσ Οευκαδίτεσ ςε οικόπεδά 

του, αλλά ιταν και παράδειγμα προσ μίμθςθ ςτισ ςυναλλαγζσ του με 

τουσ χωρικοφσ, που απαςχολοφςε ςτθν περιουςία του, τουσ οποίουσ 

πλιρωνε και με το παραπάνω. Σ δε Ανδρζασ Χταματόπουλοσ ζχαιρε 

τεράςτιασ εκτίμθςθσ ςτθν κοινωνία του νθςιοφ για τισ αγακοεργίεσ 

του και για οικονομικζσ χορθγίεσ ςε δεινοπακοφντεσ Οευκαδίτεσ. Θ 

περίφθμθ οικογζνεια Παχαιρά, μζλοσ τθσ οποίασ ο Γεϊργιοσ 

Παχαιράσ διετζλεςε επί οκταετία διμαρχοσ Οευκάδοσ, με εξόχωσ 

φιλολαϊκι πολιτικι, αλλά και εργϊδθ ανακαινιςτικι προςπάκεια, θ 

οποία ζδωςε νζεσ υποδομζσ ςτθν Χϊρα, αποτινάςςοντασ τον 

πρωτογονιςμό τθσ και αποκτϊντασ  αςτικι μορφι. Θ φιλάνκρωπθ 

οικογζνεια Αλβανίτθ με πρωταγωνιςτι τον γιατρό Ξωνςταντίνο 

Αλβανίτθ και μετζπειτα διμαρχο Οευκάδοσ, ςτθν  επιςτθμοςφνθ του 

οποίου προςζτρεχε όλο το νθςί, με τθν ςφηυγό του, ειδικότερα, να 

περικάλπει και να βοθκά όλουσ τουσ ενδεείσ. Θ οικογζνεια 

Χτεφανίτςθ, εκ τθσ οποίασ προιλκε και ο ευπατρίδθσ γιατρόσ Υζτροσ 

Χτεφανίτςθσ, ο οποίοσ τόςα προςζφερε ςτον Αγϊνα, ςαν γιατρόσ και 

πολεμιςτισ ςτο πολιορκοφμενο Πεςολόγγι και μετζπειτα ςαν 

γιατρόσ ςτο πρϊτο οργανωμζνο νοςοκομείο ςτθν ελεφκερθ Ελλάδα 

ςτο Ραφπλιο. Θ τεράςτια δε περιουςία τoυ δωρικθκε ςτθν Φιηάρειο 

Χχολι με τθν μορφι κλθροδοτιματοσ, προκειμζνου να ειςάγονται 

κατ’ ζτοσ τρία Οευκαδιτόπουλα, για κεολογικζσ ςπουδζσ δωρεάν. 

(Χθ. Χυγ. Εδϊ κα μασ επιτραπεί προςωπικι ςυγκινθτκι αναφορά, 

κακ’ όςον ετφχαμε των επιδαψιλιϊν  αυτοφ του ευεργετιματοσ και 

ειςαχκικαμε για ςπουδζσ ςτθν Φιηάρειο Χχολι το ζτοσ 1968). 

   Χε ότι αφορά τθν κατθγορία των ευπατριδϊν ευγενϊν πρζπει να 

αναφερκοφμε ςτον Λωάννθ Ηαμπζλιο και ςτθν ανεκτίμθτθ 

ςυνειςφορά του ςτθν Επανάςταςθ του 1821. Εναργζςτατα ο 
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Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ περιγράφει πολυςζλιδα τθν δράςθ του 

Λωάννθ Ηαμπζλιου, ο οποίοσ μυθκείσ το 1817 ςτθν Φιλικι εταιρεία 

υπό του παλιοφ ςυμμακθτι του ςτθν Λταλία Λωάννθ Ηαπραλι, μαηί 

με τον επίςθσ φιλικό Άγγελο Χοφνδια, που ιρκε απ’ τθν Ξζρυρα, 

είχαν τθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό  ςτον αγϊνα τθσ Δυτικισ 

Χτερεάσ. Εδϊ ακριβϊσ, απ’ αυτι τθν κζςθ του αναδεικνφεται το 

μεγαλείον του ανδρόσ θ παρουςία και οι ενζργειεσ του οποίου, 

ζςωςαν ςτθν κυριολεξία τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, όταν, μετά από 

επιςτολι του Βιάρου Ξαποδίςτρια, ςυναντικθκε και κατόρκωςε να 

πείςει, ςε προςωπικι τουσ ςυνάντθςθ ςτον Ψεκζ, τουσ δφο 

φιλονικοφντεσ οπλαρχθγοφσ Ψςόγκα και Βαρνακιϊτθ να εμπλακοφν 

ςτθ Επανάςταςθ ξεςθκϊνοντασ το θρόμερο, όπωσ είχε 

ςυμφωνθκεί τον περαςμζνο Λανουάριο κατά τθν διάρκεια τθσ 

ορκομωςίασ των Φιλικϊν ςτθν Βλαχζρνα τθσ Οευκάδοσ.  Υράγματι 

ξεκινά θ επανάςταςθ ςτθν Δυτικι Χτερά ςτισ 24 Παϊου 1821. Ψότε 

853 Οευκαδίτεσ εκελοντζσ, οι περιςςότεροι απ’ τα χωριά τθσ 

Σρεινισ Οευκάδοσ Χφακιϊτεσ και Ξαρυά, με επικεφαλισ τον παπά 

Δραγανιϊτθ, τον πολζμαρχο ιερζα που πιρε μζροσ ςτθν Εξζγερςθ 

των Χωρικϊν ςτα 1819, είχε διαφφγει τθν ςφλλθψθ και τον 

απαγχονιςμό των άγγλων και πζραςε ςτθν Ακαρνανία, αυτοί οι 853 

Οευκαδίτεσ πολιόρκθςαν το φροφριο του Ψεκζ, εντόσ του οποίου 

είχαν εγκλειςτεί τοφρκοι, οι οποίοι φονεφκθκαν όλοι.  

    Σ Λωάννθσ Ηαμπζλιοσ ζχαιρε τα μζγιςτα για τθν εκραγείςα 

επανάςταςθ ςτθν Δυτικι Χτερεά και τα νικθφόρα αποτελζςμτα των 

Ελλινων, όπωσ ο ίδιοσ αποκαλφπτει:  

<<Πεξηθεξφκελ, γξάθεη ν Ησάλλεο Εακπέιηνο, εηο ηαο νδνχο 

ηεο πφιεσο, σο παξάθνξνο, ζπλεραηξφκελ ηνλ έλα, 

εζπαδφκελ ηνλ άιινλ, ελζνπζηάδσλ ηνπο Δηαίξνπο. Γφμα ησ 
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Θεψ, ην Έζλνο καο αλέζηε, ειεπζεξψλεηαη, δελ είλαη 

ςέκκα>>. (Κσλζηαληίλνπ Μαραηξά: <<ΛΔΤΚΑ ΚΑΗ 

ΛΔΤΚΑΓΗΟΗ ΔΠΗ ΑΓΓΛΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ>>, ειίδεο 

72 – 75).  

    Σι λυςςϊδεισ αντιδράςεισ και του Αρμοςτι Παίτλαντ και του 

Ψοποτθρθτι Ψζμπλ, για τθν ανάμειξθ, παρά τισ αυςτθρότατεσ 

απαγορεφςεισ τουσ, των Οευκαδίων ςτο επαναςτατθμζνο θρόμερο, 

ουδόλωσ ζκαμψαν το φρόνθμα του Λωάννθ Ηαμπζλιου… Ζτςι, όταν 

ζλαβε μινυμα απ’ τον Πάρκο Ππότςαρθ, ο οποίοσ είχε φτάςει ςτον 

Ψεκζ, πωσ πρζπει να ςυναντιςει ζναν εκ των Οευκαδίων Φιλικϊν, 

τότε δεν δίςταςε κακόλου… Σ πιςτόσ βαρκάρθσ Γελαδοφλθσ τον 

διαπεραίωςε και πάλι νφκτα ςτον Ψεκζ, όπου ςυνάντθςε τον Πάρκο 

Ππότςαρθ, ο οποίοσ του ηιτθςε χριματα για να αγοράςουν 

τρόφιμα οι Χουλιϊτεσ, που ιδθ πολιορκοφνταν απ’ τα ςτρατεφματα 

του Χουλτάνου. Ενκουςιάςτθκε ο Λωάννθ Ηaμπζλιοσ απ’ το φρόνθμα 

του Ππότςαρθ και τον παρακάλεςε να τον πάρει μαηί του για να 

πολεμιςει και αυτόσ ςτο πλάϊ των Χουλιωτϊν. Θ απάντθςθ του 

Πάρκου Ππότςαρθ: 

<<Kπξ Γηαλλάθε δελ είλαη δνπιεηά ζνπ απηή… Σελ παηξίδα 

ηελ ππεξεηείο θαιχηεξα απ’ ηελ Λεπθάδα…>> 

    Επιςτρζψασ απ’ τον Ψεκζ ο Λωάννθσ Ηαμπζλιοσ διενιργθςε ζρανο 

ςτθν πόλθ, ςυγκεντρϊνοντασ 700 δίςτθλα τα οποία ζλαβε ο Πάρκοσ 

Ππότςαρθσ! Ψο γεγονόσ του εράνου πλθροφορικθκε ο Ψζμπλ, ο 

οποίοσ ςυνζλαβε τον  Λωάννθ Ηαμπζλιο, για να ειςπράξει περιφανθ 

και αγζρωχθ απάντθςθ, πωσ νεργεί ςαν Ζλλθνασ πολίτθσ για τθν 

πατρίδα του! οΨζμπλ προϊκθςε το κζμα Ηαμπζλιου ςτον Αρμοςτι  

Παίτλαντ ςτθν Ξζρκυρα,  όπου μζςα απ’ τισ ιςχυρότατεσ γνωριμίεσ, 

που διατθροφςε ςτθν Ξεντρικι Ξυβζρνθςθ ο Ηαμπζλιοσ, όχι μόνο 
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απθλλάγθ από κάκε κατθγορία, αλλά διατιρθςε και το αξίωμα του 

ειςαγγελζα ςτθν Αγία Παφρα… 
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Υσξηθφο! θίηζν ηνπ κεγάινπ θαθηζάλνπ ινγνηέρλε 

Γεξάζηκνπ Γξεγφξε. (Υαξακφγιεηνο Βηβιηνζήθε). 
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Μέροσ 
Δεύτερο 

 

Τα γεγονότα τησ Μεγάλησ 
Εξέγερςησ ςτα 1819 
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Ξεθηλψληαο ην δηαζίδη! Γηα ηα ζθνπηηά ηεο θακειηάο… 
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Η ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΑΥΟΡΜΗ ΣΟΤ ΡΕΜΠΕΛΙΟΤ  
    Θ ιδεολογία τθσ Εξζγερςθσ των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν ςτα 1819 

με το εκλεπτυςμζνο εκνικοκοινωνικό περιεχόμενο, ςυνιςτά 

λειτουργικό όρο τθσ αντίλθψθσ, πωσ, δεν υπάρχει απαλλακτικι 

διεργαςία, αν δεν ςυςςωματϊνονται ςτον ψυχικό κόςμο θ 

υπαρξιακι γενναιότθτα και θ ςυναιςκθματικι διοχζτευςθ. Ζτςι ςτθν 

πιο μυςτικι και ςτθν πιο υπερατομικι τθσ  πραγματικότθτα, αυτι θ 

Εξζγερςθ, με  κατοχυρωμζνθ τθν ψυχοπνευματικι εξουςία τθσ, 

φανερϊνει ακριβϊσ το εφροσ τθσ ιςχφοσ τθσ!   

    Από τα χρόνια ακόμθ τθσ Ενετικισ κυριαρχίασ ςτθ Οευκάδα, όπωσ 

τόςο διεξοδικά αναφερκικαμε, αναπτφχκθκε ο ςτρεβλόσ γεωργικόσ 

τομζασ. Θ δυναμικι που διατθροφςαν οι μεγαλογαιοκτιμονεσ, ιταν 

κακοριςτικι ςτο βάκεμα τθσ μεγάλθσ διαμορφωμζνθσ κοινωνικισ 

αντίκεςθσ, Ευγενείσ – Χωρικοί. Θ απροκυμία των Άγγλων για 

οποιαδιποτε μορφι ανάπτυξθσ, παρά το γεγονόσ ότι, ςτθν 

Υροςτάτιδα Γθραιά Αλβιόνα, είχε ιδθ ξεκινιςει θ Βιομθχανικι 

Επανάςταςθ, ςυνζπιπτε απόλυτα με τουσ μθχανιςμοφσ των 

γαιοκτθμόνων, οι οποίοι επικυμοφςαν τθν διαιϊνιςθ τθσ 

οικονομικισ εξάρτθςθσ των Χωρικϊν.  

    Σι εχκρότθτεσ και τα πάκθ, ωσ εκ τοφτου, μεταξφ των δφο τάξεων, 

οξφνκθκαν, εξελιςςόμενεσ ςε ςυγκροφςεισ, απ’ τισ αρχζσ του 19ου 

αιϊνα, με κυρίαρχα αιτιματα, τθν κοινωνικι μεταβολι, αλλά και τθν 

διεκδίκθςθ ςτθ νομι τθσ εξουςίασ. Υολφ εφςτοχα και ςοφά, ο 

Γεϊργιοσ Βερφκιοσ, ςτα <<ΑΥΣΠΡΘΠΣΡΕΩΠΑΨΑ>> του, ςελίδα 

215, κεωρεί Βενετικι κλθρονομιά τισ ταξικζσ διαιρζςεισ ςτα 

Επτάνθςα, οι οποίεσ πζραςαν, όχι απλά αναλλοίωτεσ, αλλά και ζτι 

διογκωμζνεσ και ςτθν Αγγλοκρατία, μα και μετά τθν Ζνωςθ. Χε άλλο 
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εδάφιο απ’ το ανωτζρω πόνθμα του Γεωργίου Βερφκιου ςτα 1870, 

βλζπομε τθν χαόδθ ταξικθ διαφορά ςτα Επτάνθςα, πενιντα χρόνια 

πριν θ ταξικι διαπάλθ ενδυκεί τα ςυγκεκριμζνα πολιτικοκοινωνικά 

χαρακτθριςτικά με τθν Σκτωβριανι επανάςταςθ, (1917). Αυτι θ 

άποψι του φρονοφμε,  δρα καταλυτικά ςε κάκε αντίκετο ιςχυριςμό, 

που εννοεί αταξικι τθν Εξζγερςθ των Χωρικϊν ςτα 1819… Γιατί, 

άλλωςτε, να φοβθκοφμε τον όρο <<ταξικόσ>>; Χπερματικά 

ενυπάρχει όπου ςυμβαίνει εξζγερςθ εξακλιωμζνων, απϋτα βάκθ των 

αιϊνων… Απ’ τθν αρχαία Αίγυπτο ακόμθ, όταν οι εξακλιωμζνοι 

Φελάχοι ξεςθκϊκθκαν κατά του Φαραϊ Φαμςι! Θ εξζγερςθ του 

Χπάρτακου και τόςεσ άλλεσ εξεγζρςεισ ςτο πάνκεον των κοινωνικϊν 

αγϊνων. Αναφερκικαμε, επίςθσ, αναλυτικά, ςτισ Εξεγζρςεισ των 

άγγλων χωρικϊν, ςτα 1381, των γερμανϊν χωρικϊν ςτα 1525, των 

κοηάκων χωρικϊν ςτα 1775, των Ξερκυραίων χωρικϊν ςτα 1652… 

{… Σνηαχηα νπλ εγέλεην ηα αίηηα, (γξάθεη ν Γεψξγηνο 

Βεξχθηνο, αλαθεθαιαηψλνληαο ηα πεξί ηεο χπαξμεο 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηα Δπηάλεζα) ηεο ελ Ηνλίσ θνβεξάο 

δηαπάιεο ησλ ηε αξηζηνθξαηψλ θαη ηνπ ιανχ, θαζάπεξ θαη 

λπλ έηη αλαθαίλεηαη, πνπ ε ηνπ πιήζνπο πξνο ηνπο 

πξνθξίηνπο δπζκέλεηα, νπδακνχ ηεο άιιεο Διιάδνο 

πθηζηακέλε…} 

    Ξάτω από αυτό το πρίςμα του διττοφ επιτακτικοφ αιτιματοσ, 

κοινωνικι μεταβολι και ςυμμετοχι ςτθ νομι τθσ ελεφκερθσ 

εξουςίασ, ζτςι όπωσ αναλυτικά παρουςιάςαμε ςτο πρϊτο μζροσ του 

παρόντοσ, ενταγμζνα ςτα κεμελιακά αιτιματα, προβαλλόμενα, 

ουςιαςτικά, απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, πρζπει να κεωριςομε και 

τα πολεμικά γεγονότα, που ζλαβαν χϊρα κατά τθν μεγάλθ Εξζγερςθ 

των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν ςτα 1819. Διότι ναι μεν ςαν αφορμι 

πζραςε ςτθν ιςτορία ο νεοπαγισ φόροσ, απ’ τον τοπικό πόλο 
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εξουςίασ,  που ενζκρινε  και θ Ξεντρικι Ξυβζρνθςθ, για τθν διάνοιξθ 

τθσ διϊρυγοσ του νθςιοφ, όμωσ τα βακφτερα αίτια παρουςιάςτθκαν 

ποςοτικά και ποιοτικά, φρονοφμε, παραπάνω.  

    Θ απόφαςθ του τοπικοφ Επαρχιακοφ Χυμβουλίου και τθσ 

Ξεντρικισ Ξυβζρνθςθσ το 1818 αφοροφςε τθ ςχεδιαηόμενθ διάνοιξθ 

τθσ διϊρυγοσ ςτθ λιμνοκάλαςςα, που χωρίηει τθν Οευκάδα απ’ τθν 

Ακαρνανία και ςτον τρόπο, με τον οποίο κα αντιμετωπίηονταν θ 

χρθματοδότθςι του. Θ ςχεδιαηόμενθ αυτι  διάνοιξθ, απ’ τον 

Υαλιοχαλιά τθσ Υερατιάσ περίπου, ζωσ και δυτικά του Ξάςτρου, δεν  

ταυτίηονταν με αυτι που  διόμιςι χιλιάδεσ χρόνια πριν είχαν 

επιχειριςει οι Ξορίνκιοι, θ οποία ςτο διάβα των αιϊνων είχε 

επιχωματωκεί δθμιουργϊντασ τον ςθμερινό Αυλαίμονα, αλλά θ νζα 

ςχεδιαηόμενθ διάνοιξθ περνοφςε δυτικά του Ξάςτρου ςτθν ςθμερινι 

πολυςυηθτθμζνθ Αμμόγλωςα.   

    Αυτι θ νζα διϊρυγα  υπιρξε αίτθμα ετϊν για το νθςί, εηθτείτο 

ακόμθ απ’ το μζςον το 18ου αιϊνα, επί ενετοκρατίασ, με τθν 

αρχόμενθ ανάπτυξθ απ’ το μζςον αυτισ τθσ περιόδου, ανάπτυξθ του 

ειςαγωγικοφ και εξαγωγικοφ εμπορίου ςτο νθςί, ςχετικοφσ πίνακεσ 

μεγεκϊν δθμοςιεφει ο Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ: <<Θ ΟΕΩΞΑΧ ΕΥΛ 

ΕΡΕΨΣΞΦΑΨΛΑΧ>., 1684 – 1697, ςελίδα 217). Αλλά ςυνεχίςτθκε  με 

μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ, αυτι θ ανάπτυξθ εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν, 

και λόγω του αυγατζματοσ του κραςιοφ και του λαδιοφ ςτο νθςί,  και 

επί Αγγλοκρατίασ, ςυνδυαηόμενθ, αφ’ ενόσ μεν με τισ τεράςτιεσ 

ειςαγωγικζσ ανάγκεσ, που απαιτοφςε θ ςυντιρθςθ του αγγλικοφ 

ςτρατοφ ο οποίοσ διζμενε εντόσ του Ξάςτρου, (Διμου Παλακάςθ: 

<<ΨΣ ΧΦΣΡΛΞΣ ΨΩΡ ΕΠΥΣΦΣΞΨΘΠΑΨΛΩΡ ΨΘΧ ΑΓΛΑΧ ΠΑΩΦΑΧ 1820 – 

1920, ζκδοςθ 1982, ςελίδα 11), αφϋετζρου δε με τθν ανάγκθ τθσ 

Υροςτάτιδασ για νζουσ γεωςτρατθγικοφσ ςχεδιαςμοφσ με 
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ευκολότερεσ διελεφςεισ, λόγοι που οδιγθςαν ςτθν οριςτικι 

απόφαςθ τθσ διάνοιξθσ, ϊςτε να υπάρξει ςφντομθ καλάςςια δίοδοσ 

και να μθν υποβάλλονται τα πλοία ςτον περίπλου τθσ Οευκάδοσ.  

    Ψο αυτό αίτθμα είχαν υποβάλλει και οι Ευγενείσ τθσ Αγίασ Παφρασ 

ςτον Παίτλαντ, όταν αυτόσ είχε επιςκεφκεί, επί τθ αναλιψει των 

κακθκόντων του, τθν Οευκάδα το 1816. Ψο ζργο τθσ  διάνοιξθσ ιταν 

ςθμαντικοφ κόςτουσ για τθν εποχι εκείνθ, όπου υπιρχε τεράςτια 

ζνδεια γενικά ςτον πλθκυςμό του νθςιοφ.  Αρκεί να επιςθμάνομε 

πωσ, αργότερα, το 1852, όταν και πάλι χρειάςτθκε να γίνουν 

ςυμπλθρωματικά ζργα ςτον δίαυλο, το κόςτοσ τότε ζφταςε τα 

41.500 Ψάλλθρα. Ψον Λοφνιο του 1819, το Επαρχιακό Χυμβοφλιο τθσ 

Οευκάδοσ, ειςθγικθκε ςτθν Ξεντρικι Ξυβζρνθςθ, ςτθν Ξζρκυρα, τθν 

επιβολι εκτάκτου φορολογίασ, θ οποία ςυνολικά κα απζδιδε 4.000 

Ψάλλθρα ετθςίωσ, απ’ τθν Οευκάδα, εκ των οποίων 3.000 κα 

βάρυναν τουσ εφπορουσ ευγενείσ και επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ και 

1.000 τουσ κατοίκουσ τθσ υπαίκρου, τουσ Χωρικοφσ, με τθν επιβολι 

ζκτακτθσ φορολογίασ.  Θ ςχετικι απόφαςθ ζχει ωσ εξισ: 

<<ηε Γεξνπζία 

Απφθαζε ηεο 25 Ηνπλίνπ 1819 

επί δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαθχιαμε ηεο δεκνζίαο 

πγείαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ, απνθαζίδεηαη 

πξνζσξηλψο κέρξη ηεο ηξίηεο ζπλφδνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

απηψλ ησλ πνιηηεηψλ σο αθνινχζσο: 

Άξζξν 1
ν
 

Ζ δηάλνημε ηεο δηψξπγνο πνπ ρσξίδεη ην λεζί Αγία Μαχξα 

απφ ηε γεηηνληθή ηεξεά ζα ζπλερηζζή ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην πνπ εγθξίζεθε ζηελ αξρή ησλ εξγαζηψλ. 
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Άξζξν 2
ν
 

Σν ηνπηθφ ηακείν ηνπ πάξα πάλσ λεζηνχ ζα θαηαβάιιε γηα 

ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ην πνζφλ ησλ 4000 ηαιιήξσλ 

ην ρξφλν, αξρίδνληαο απφ ην Γελάξε ηνπ 1819, σο ηελ 

απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ απηνχ. 

Άξζξν 3
ν
 

Γη απηφ ην ζθνπφ θαη κέρξη ηέινπο ησλ εξγαζηψλ ζα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Αγία Μαχξα νη εμήο θνξνινγίεο: 

    Α. Γηα θάζε βαξέια ιαδηνχ ηάιιεξν 1. 

    Β. Σν ίδην γηα θάζε βαξέια θξαζηνχ, πνπ ήδε ππάξρεη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε ζπγθνκηδή, 1/8 ηνπ ηαιιήξνπ, ην νπνίν 

πξέπεη λα πιεξψλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ην αξγφηεξν 

έσο ην ηέινο ηνπ Ματνπ. 

    Γ. Γηα θάζε βαξέια θξαζηνχ, πνπ ήδε ππάξρεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζπγθνκηδή, πνπ ζα πνπιεζεί ιηαληθψο ζηελ 

πφιε έσο ηνλ εξρφκελν Ννέκβξε, 1 / 4 ηνπ ηαιιήξνπ. 

    Γ. ηα ζηηεξά θαη φζπξηα πνπ παίξλνπλ νη ηδηνθηήηεο ηνπ 

λεζηνχ θαη ηεο λεζίδνο Μεγαλήζη σο αθηδάληζεο, ιίβεια, 

γήκνξα θαη κεξδηθά (ζεκπξηθά;), γηα θάζε θάδν ζίηνπ θαη 

νζπξίσλ κηζφ ηάιιεξν, (γηα θάζε θάδν) θξηζαξηνχ, 

αξαβνζίηνπ,θάζε είδνπο θαιακπνθηνχ θαη γηα ην κέιη (;) 1 / 

4 ηνπ ηαιιήξνπ. 

    Δ. Γηα θάζε κηθξφ δψν θαηζίθη θαη αξλί 10 γαδέηηεο. Γηα 

θάζε ρνηξηλφ γαδέηηεο 30 θαηά ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζ’ 

απηφ ην λεζί. 

    Σ. Απφ ην ζψκα ησλ επθαηαζηάησλ πγθιήησλ θαη ησλ 

εκπνξεπνκέλσλ θαιήο θαηαζηάζεσο 3000 ηάιιεξα, 

ζχκθσλα κε κηα δίθαηε θαη απξνζσπφιεπηε θαηαλνκή πνπ 
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ζα γίλεηαη εηεζίσο απφ ηνλ Σνπνηεξεηή θαη ηνλ Έπαξρν, 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επηηξνπή απφ ηξεηο ρξεζηνχο θαη 

ηθαλνχο πνιίηεο δηαιεγκέλνπο απφ ηνπο ίδηνπο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ην αλψηαην ηεο εηζθνξάο απηήο είλαη 

ηάιιεξα 100 θαη ην ειάρηζην ηάιιεξα 6. κσο ν 

θνξνινγηθφο πίλαθαο δε ζα δεκνζηεπζεί νχηε ζα είλαη 

εθηειεζηφο, αλ δελ έρεη πξσηχηεξα ππνβιεζεί ζηε Γεξνπζία 

γηα έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε. 

(Πεξίιεςε άξζξσλ  4-5) 

Οη εηζπξάμεηο απφ ηνχηε ηε θνξνινγία ζα εηζάγσληαη ζην 

ηνπηθφ Σακείν. Με ηη ηξφπν ζα γίλσληαη νη πιεξσκέο: θάζε 

ηξίκελν ν Έπαξρνο ζα δίλε ινγαξηαζκφ ζηε Γεξνπζία γηα 

ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηελ είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ. 

Άξζξν 6
ν
 

Οη εξγάηεο ζα πξνζιακβάλσληαη, εθ’ φζνλ είλαη δπλαηφλ, 

απφ ηνπο απφξνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ ηεο Αγίαο Μαχξαο 

θαη ηνπο απφξνπο Παξγηλνχο πνπ δηακέλνπλ εθεί. 

Άξζξν 7
ν
 

 Έπαξρνο ηεο Αγίαο Μαχξαο επηθνξηίδεηαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζεο, πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζην Γεληθφ 

Σακία ηνπ Κξάηνπο <<δηα ηα θαζ’ εαπηφλ>>. 

Θενηφθεο 

ίδλευ Γ. ζκπνξλ 

Γξακκαηεχο ηεο Γεξνπζίαο 

Δγθξίλεηαη 

Τπνγξαθή 

Φξ. Αδάκ>> 
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Αγηνκαπξίηηζζεο καδεχνληαο ηηο πνιχηηκεο ειηέο! Σν ιάδη 

ήηαλ έλα απ’ ηα πξντφληα, ζηα νπνία επεβιήζε ε θνξνινγία 

ησλ άγγισλ. Ήηαλ ηφζν πνιχηηκν γηα ηελ θακειηά, αιιά θαη 

ηφζν δπζεχξεην, αθνχ ηα κεγάια ιηνζηάζηα αλήθαλ, θπξίσο, 

ζηνπο πξνχρνληεο, ελψ ηα ιίγα ιηφδεληξα ησλ ρσξηθψλ, 

κφιηο θαη κεηά βίαο αξθνχζαλ γηα λα ζπιιέμνπλ ην ιάδη ηεο 

ρξνληάο , γηα ηα παηδηά ηνπο… 
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 ΟΙ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΣΕ ΣΟΤ ΥΑΚΙΨΣΕ… 
     Υριν προχωριςομε ςε αναλυτικι αναφορά των γεγονότων τθσ 

Εξζγερςθσ, να γνωρίςομε, πωσ, όλεσ οι αναφερόμενεσ θμερομθνίεσ 

είναι ςφμφωνα με το νζο θμερολόγιο… 

    Αυτι θ ζκτακτθ φορολογία κεωρικθκε απ’ τουσ πτωχοφσ 

Χωρικοφσ του νθςιοφ, με τα γλίςχρα ζωσ ανφπαρκτα ειςοδιματα, 

εξθγιςαμε ανωτζρω, πωσ το γαιοφεουδαρχικό ςφςτθμα μθδαμινά 

περικϊρια τουσ άφθνε για κάτι πιο αποδοτικό και προςοδοφόρο, 

κεωρικθκε βαριά. Επί πλζον, το ζργο τθσ διάνοιξθσ επρόκειτο για  

ζργο το οποίο, πζραν των γεωςτρατθγικϊν ςυμφερόντων τθσ 

Αγγλίασ,  κα ωφελοφςε  και τα υπόλοιπα νθςιά, ακόμθ και τθν 

Σκωμανικι Αυτοκρατορία, θ οποία απ’ τθν κατεχόμενθ Υρζβεηα και 

τον Αμβρακικό, ηθτοφςε ςυντομότερο δρόμο για τον Υατραϊκό και 

τον Ξορινκιακό, αλλά ακόμθ και για το Αιγαίο! Ψο γνϊριηαν αυτό 

καλά οι Άγγλοι και ιταν ακόμθ μία εκδοφλευςθ τουσ προσ τθν 

Ωψθλι Υφλθ.  

    Ωσ εκ τοφτου οι Οευκάδιοι Χωρικοί, οι οποίοι, απαίδευτοι μεν, 

αφοφ θ ςκλθρι αγγλικι Υροςταςία ουδόλωσ ενδιαφερόνταν για 

ςχολεία ςτθν φπαικρο, αλλά με υψθλό δείκτθ μιασ πρακτικογενοφσ 

ςοφίασ, εξουκενωμζνοι από δεκαετιϊν, κεϊρθςαν πωσ, το κόςτοσ 

τθσ διάνοιξθσ, ζπρεπε να βαρφνει το Γενικό Δθμόςιο Ψαμείο τθσ 

Επτανιςου, άποψθ με τθν οποία αντιδροφςαν τα άλλα νθςιά τα 

οποία, μάλιςτα, ςυνεχϊσ παραπονοφνταν για τθν  μικρι ςυνειςφορά 

τθσ Οευκάδοσ ςτα Δθμόςια Ψαμεία. Χ’ αυτι τουσ τθν λογικι 

απαίτθςθ των Χωρικϊν ιρκαν αρωγοί οι μικροεπαγγελματίεσ τθσ 

Χϊρασ, οι οποίοι και αυτοί πλιττονταν εξόχωσ απϋτθ νζα φορολογία, 

τθν πικανι ςφμπραξθ των οποίων με τουσ Χωρικοφσ ζτρεμαν οι 



[141] 
 

Ευγενείσ και ικφνοντεσ ςτο Επαρχείο, όπωσ οι ίδιοι ομολογοφν 

παρακάτω… Αλλά και κάποιοι αντιπολιτευόμενοι το Επαρχιακό 

Χυμβοφλιο  Ευγενείσ, τιρθςαν μια πακθτικι ςτάςθ αναμονισ ςτα 

επακολουκιςαντα γεγονότα τθσ Εξζγερςθσ, ςτα πλαίςια τθσ … 

λυκοφιλίασ, που τουσ διείπε ςαν τάξθ, γιατί και μεταξφ τουσ, 

ςυνζβαιναν τραγελαφικά πράγματα, όπωσ προαναφζρκθκε, και οι 

περιουςίεσ τουσ άλλαηαν χζρια… Τπωσ, αίφνθσ κρυλείται πωσ, ο 

κόμθσ Ρτ’ Τριο, δεινόσ χαρτοπαίκτθσ, ζχαςε τθν περιουςία του απ’ 

τουσ Βαλαωριταίουσ, με αποτζλεςμα θ περίφθμθ Ξακάρια Φάχθ, τθν 

οποία δισ κατζλαβαν οι εξεγερμζνοι Χωρικοί, πάνω απ’ τθν Πεγάλθ 

Βρφςθ, ιταν αρχικά <<Φάχθ Ρτ’ Τριο>>, για να γίνει εν ςυνεχεία 

<<Φάχθ Βαλαωρίτθ>>… Τπωσ και το ςπίτι ςτθν Χϊρα, ςτθν οδό 

λοχαγοφ Φοντογιάννθ, ο δρόμοσ τθσ Δθμόςιασ Βιβλιοκικθσ 

Οευκάδοσ, μζςα ςτο οποίο γεννικθκε ο Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ το 

1824,  κρυλείται, επίςθσ, πωσ ανικε αρχικά ςτον Άγγελο Ρτ’ Τριο… 

Σφτω πωσ εχόντων των πραγμάτων μεταξφ των Ευγενϊν, ζδειχναν 

να ομονοοφν μόνο ζναντι των Χωρικϊν…  

    Χυμποςοφμενα όλα τα ανωτζρω, τα οποία εκκζςαμε αναλυτικά 

ςτισ οικείεσ ενότθτεσ, ςαν βαςικά αίτια τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν, 

ιρκε θ αφορμι μζςα απ’ τθν επαχκζςτατθ νζα φορολογία, ςαν 

κρυαλλίδα, να λάβει χϊρα το πολεμικό γεγονόσ, το ςθμαντικότερο 

ίςωσ τθσ προεπαναςτατικισ ελλθνικισ εποχισ…  Θ εξζγερςθ των 

Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν διοργανϊκθκε και ξεκίνθςε απ’ τουσ 

Χφακιϊτεσ, όπωσ και ςτον χϊρο των Χφακιωτϊν, <<Χτου Ππόηα>>, 

ζμελλε να γίνει θ μάχθ Χωρικϊν και άγγλων, που τάραξε ακόμθ και 

τον Πετερνίχο τθσ Αυςτρίασ… 

     Τμωσ, γιατί ο εικοςιεξάχρονοσ, τότε, Δθμογζρων επί τθσ Γεωργίασ 

Ρικόλαοσ Διονφςιοσ Χταφρου, απ’ τουσ πιςτοφσ του αγγλικοφ 
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κακεςτϊτοσ, αφοφ ζκανε καριζρα πολιτικοφ και αργότερα 

τοποκετικθκε ειςαγγελζασ ςτθν Ξεφαλλονιά, απ’ τθν αγγλικι 

προςταςία, γιατί εςτάλθ απ’ τον ζπαρχο Ρικόλαο Ξαββαδά και τον 

Ψοποτθρθτι Φρειδερίκο Χτόβιν, να αρχίςει τθν εφαρμογι τθσ 

απόφαςθσ, που αφοροφςε τθ νζα επιβλθκείςα φορολογία, απ’ τα 

χωριά των Χφακιωτϊν; 

     Θ ςυλλογικι ιςτορικι μνιμθ των Χφακιωτϊν, μζςα απ’ τα 

κανάλια  μιασ ςυμπαγοφσ παράδοςθσ, όπωσ μασ τθν μετζφερε ο  

ολιγογράμματοσ μεν, αλλά  ςθμαντικόσ Χφακιϊτθσ, ο Βαγγζλθσ 

Γλθγόρθσ,(Γατςοφλθσ), διζςωςε ςτουσ επιγενζςτερουσ ςθμαντικά 

ςτοιχεία για τθν εξζγερςθ των Χωρικϊν ςτα 1819, απ’ τα οποία 

αρφομε και τθν απάντθςθ του ανωτζρω τεκζντοσ ερωτιματοσ. 

Επζλεξαν ςκόπιμα τθν πρεμιζρα τθσ εφαρμογισ των νζων 

φορολικϊν μζτρων απ’ τουσ Χφακιϊτεσ, γιατί: 

    Υρϊτον. Κεωροφςαν τα χωριά των Χφακιωτϊν βαρόμετρο 

πικανόν αντιδράςεων και όχι άδικα. Ψο αλζγρο και ανυπότακτο 

φρόνθμα των Χφακιωτϊν, ζτςι όπωσ ζχομε περιγράψει αλλαχοφ εισ 

το παρόν, και θ εξ αυτοφ προϊςτορία των εφτά χωριϊν των 

Χφακιωτϊν, με τουσ πάνω από δφο χιλιάδεσ κατοίκουσ, οι οποίοι 

διακρίνονταν για το ομοιογενζσ, ρθξικζλευκο και επαναςτατικό  

πνεφμα, ελιφκθ ςοβαρά υπ’ όψιν. Γνϊριηαν οι ικφνοντεσ πωσ, αν τα 

μζτρα <<περνοφςαν>> ςτουσ Χφακιϊτεσ, τότε πανεφκολα κα 

<<άλωναν>> και τα υπόλοιπα χωριά του νθςιοφ. Ξαι δικαίωσ 

ζτρεμαν τθν αντίδραςθ των Χφακιωτϊν, αφοφ, χωρίσ να ταξιδζψομε 

ςτο μακρινό 1357, με τθν εξζγερςι τουσ κατά των Φράγκων, ςτο 

πρόςφατο 1746 είχαν ξεςθκωκεί ομαδικά και δολοφονιςει, ςε 

ενζδρα δια λικοβολιςμοφ, ςτθν κζςθ  Ξαταποτιρασ των Χφακιωτϊν 

τον ςτυγνό φοροειςπράκτορα του Ενετοφ Υρονοθτι Αντόνιο 
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Ψρεβιηάν, (Αλζξανδρου Χάντα: <<H EK ΟΕΩΞΑΔΣΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ ΧΑΡΨΑ 

1620 – 1962>>, ςελίδα 8)! Αλλά και επί Φωςότουρκων, 

πρωτοςτάτθςαν οι Χφακιϊτεσ ςτα επειςόδια μζςα ςτθν Χϊρα κατά 

των Ευγενϊν, όταν κεϊρθςαν πωσ, με το λεγόμενο <<Βυηαντινό 

Χφνταγμα του 1803>>, και προκειμζνου να διατθριςουν τισ 

καρζκλεσ και τα οφίτςιά τουσ, δζχκθκαν να ςυνεργαςτοφν με τθν 

Ωψθλι Υφλθ και τον ςουλτάνο, για τον καταρτιςμό αυτοφ του 

επονείδιςτου Χυντάγματοσ, το οποίο, ςθμειωτζον, κεςμοκετοφςε το 

ςφςτθμα των Ευγενϊν ςτα Επτάνθςα. Χτουσ επικεφαλισ των 

εξεγερμζνων Χωρικϊν μζςα ςτθν Χϊρα ανικε ο μετζπειτα 

αγωνιςτισ του 1821 Ρικολζττοσ Χάντασ, απ’ το Υινακοχϊρι των 

Χφακιωτϊν, επικεφαλισ Χφακιωτϊν, Ξαρςάνων και Αλεξανδριτϊν, 

με τουσ οποίουσ, μάλιςτα, ςτον νταϊφά του πιρε μζροσ ςτθ μάχθ τθσ 

Άμφιςςασ και του Υζτα κατά των τοφρκων, (Αλζξανδρου Χάντα: <<H 

EK ΟΕΩΞΑΔΣΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ ΧΑΡΨΑ 1620 – 1692>>, ςελίδα 14). 

Ακριβϊσ γι αυτό το ανυπότακτο φρόνθμα των Χφακιωτϊν, οι άγγλοι, 

ιταν το μοναδικό χωριό ςτο οποίο είχαν τοποκετιςει το επαίςχυντο 

κλουβί, ςτο οποίο <<πίςςωναν>> και τοποκετοφςαν  όςουσ 

οδθγοφςαν ςτθν αγχόνθ… Ψο κλουβί ιταν τοποκετθμζνο μπροςτά 

ςτο <<Παγαηί του Παμάκια>> ςτα Οαηαράτα, (Αλζξανδρου Χάντα: 

<<Θ ΕΞ ΟΕΩΞΑΔΣΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ ΧΑΡΨΑ 1620 – 1962), ςελίδα 29. 

    Δεφτερο. Ψα χωριά των Χφακιωτϊν ιταν τα κατ’ εξοχιν 

κραςοχϊρια του νθςιοφ τθσ Αγίασ Παφρασ, προϊόν το οποίο 

αφοροφςε εξόχωσ θ νζα φορολογία. Γφρο από αυτό το προϊόν 

κινικθκε θ ηωι των Χωρικϊν των περιςςοτζρων χωριϊν του νθςιοφ 

πάνω από διακόςια χρόνια, απ’ τα μζςα του 18ου αιϊνα, όταν οι 

Ενετοί ζφεραν, απ’ τθν περιοχι τθσ Ξεντρικισ Λταλίασ, τθν περίφθμθ 

ποικιλία VERTZAMO, τα αμπζλια τθσ οποίασ κατζλαβαν κάκε 
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ςπικαμι τθσ Οευκαδίτικθσ γθσ, όχι μόνο τισ πλαγιζσ, αλλά ακόμθ και 

τισ κορφζσ των βουνϊν, ζωσ πζραν του μζςου του 20ου αιϊνα, όταν 

και <<ξαμπελϊκθκαν>>, ι παραιτικθκαν οι τεράςτιεσ εκτάςεισ 

αμπελοκαλλιζργειασ εξ αιτίασ του μεγάλου μετεμφυλιακοφ 

μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ των Οευκαδίων Χωρικϊν, αςτυφιλία και 

εξωτερικό, κυρίωσ Αυςτραλία και Ξαναδά, αλλά και απ’ τθν ραγδαία 

άνοδο του τριτογενοφσ τομζα των υπθρεςιϊν… Αυτοί οι δυο αιϊνεσ 

είναι γεμάτοι αγϊνεσ και τρία φονικά ςυλλαλθτιρια, (1895, 1905 και 

1935), δθμιουργϊντασ το περίφθμο <<ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ΨΘΧ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, όπωσ το περιγράφει ο ενοφϊντασ Ξοφρτθσ το 1960 

ςτο ομϊνυμο ςυγγραφικό του πόνθμα, γιατί πάντα αυτό το προϊόν 

γίνονταν αντικείμενο εναρμονιςμζνου ανταγωνιςμοφ, μεταξφ αρχικά 

των προυχόντων τθσ χϊρασ, ςτθν οποία καταναλϊνονταν οι 

μεγαλφτερεσ παραγόμενεσ ποςότθτεσ,  με τα περίφθμα 

<<τραβζτηα>>, (μεταφορζσ με κάρα ι και ςτθν πλάτθ ακόμθ μζςα ςε 

αςκιά του κραςιοφ ςτθν χϊρα), αλλά αργότερα εναρμονιςμζνου 

ανταγωνιςμοφ και μεταξφ των εμπόρων εξαγωγζων, προκειμζνου να 

παραμζνουν χαμθλζσ οι τιμζσ και ςτα ςταφφλια και ςτο κραςί…  

    Ψα περί του Σινικοφ ηθτιματοσ γνϊριηαν και υποψίαηαν πάρα 

πολφ και τουσ αρμοδίουσ ςτθν πόλθ, γι’ αυτό, επαναλαμβάνομε, 

προςπάκθςαν να <<περάςουν>> πρϊτα τθ νζα φορολογία ςτα 

κραςοχϊρια των Χφακιωτϊν, για να αξιολογιςουν αντιδράςεισ 

προτιμϊντασ ο Δθμογζροντασ Ρικόλαοσ Διονφςιοσ Χταφρου τον 

αςφαλι χϊρο τθσ Πονισ τθσ Επιςκοπισ ςτο Χπανοχϊρι των 

Χφακιωτϊν, όπου κα καλοφςε του πεντθκοντάρχουσ και άλλουσ 

παράγοντεσ των χωριϊν, ανιχνευτικά, να δϊςουν ςτοιχεία για τθν 

παραγωγι κραςιοφ, αλλά και για ςιτθρά και ηϊα των κατοίκων. 

Χκοπίμωσ και <<δαςκαλεμζνοσ>> ο Δθμογζρων Χταφρου δεν 
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προτίμθςε τθν πρωτεφουςα, κα λζγαμε τότε των Χφακιωτϊν, τον 

Φρυά των Αςπρογερακάτων, διότι ςυγκζντρωνε ςχεδόν  όλουσ τουσ 

Χφακιςάνουσ κακθμερινά, χϊροσ που κα κακιςτοφςε δφςκολο το 

ζργο του, πράγμα που τελικά δεν απζφυγε και ςτθν Επιςκοπι… 
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ΣΑ ΠΡΨΣΑ ΕΠΕΙΟΔΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΠΗ! 
    Σ ίδιοσ ο Ρικόλαοσ Διονφςιοσ Χταφρου, ςτθν αναφορά του προσ 

τον ζπαρχο τθσ Οευκάδοσ, ςτισ 27 Χεπτεμβρίου 1819, περιγράφει, 

απ’ τθν δικι του πλευρά, τθν ζναρξθ, ουςιαςτικά, των πολεμικϊν 

γεγονότων, τα οποία οδιγθςαν μερικζσ μζρεσ αργότερα ςτθν 

ςφγκρουςθ Χωρικϊν και άγγλων, ςε ελάχιςτθ απόςταςθ απ’ τθν 

Επιςκοπι, ςτθν περιοχι του Ππόηα…  

  <<Γηα λα εθηειέζσ ηελ δηαηαγή πνπ έιαβα απφ ηελ 

εμνρφηεηά ζαο θαη θαηά ηε ζεβαζηή ζαο πξνθήξπμε ηεο 10
εο

 

Ηνπλίνπ 1819, ηε ζρεηηθή κε ηελ απφθαζε ηεο 25 Ηνπλίνπ ηνπ 

απηνχ έηνπο, πήγα ζήκεξα ην πξσί καδί κε ηνλ αξρηγξαθέα 

(capo D’ uffizio) πνπ σξίζηεθε ζπλνδφο κνπ, ζην ρσξηφ 

θαθηψηεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρα θξνληίζεη λα 

δεκνζηεπηή ε αλσηέξσ πξνθήξπμε, (εκ. πγ. Δλλνεί ηελ 

απφθαζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απμήζεηο ζηε θνξνινγία), 

γηα λα ελεξγήζσ, φζα ζ’ απηήλ αλαθέξνληαη. 

Μφιηο έθηαζα άξρηζα λα εθηειψ ηηο εληνιέο πνπ είρα θαη 

ελψ ζπγθέληξσλα ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ έθξηλα ζσζηφ λα 

πάξσ, απφ ηνπο επφπηεο ησλ δπν ρσξηψλ Αζπξνγεξαθάησλ 

θαη παλνρσξίνπ, έθηαζε εθεί έλα κέξνο ησλ αλσηέξσ 

ρσξηψλ θαη άξρηζε λα καο θαθνκεηαρεηξίδεηαη κε ηξφπν 

βάξβαξν, θαη λα ζπξψρλε βίαηα ηνπο ίδηνπο ηνπο επφπηεο. 

Οη πεληεθφληαξρνη ηξάβεμαλ ηα μίθε πνπ έθεξαλ καδί ηνπο 

θαη απεηιψληαο λα ηνπο ζθάμνπλ ηνπο αλάγθαζαλ δηα ηεο 

βίαο λ’ απνκαθξπλζνχλ απφ εκάο, αιιά ρσξίο δηάζεζε λα 

ζπκκνξθσζνχλ ζηηο δηαηαγέο ηεο Κπβεξλήζεσο,(ελλνείηαη νη 

θάηνηθνη). 

Έιπηζα λα ηνπο θαζεζπράζσ αιιά έκεηλε κάηαηα θάζε 

πξνζπάζεηα, γηαηί καο απεηινχζαλ, πσο, αλ επηρεηξνχζακε λα 



[147] 
 

θάκσκε απηά πνπ έγξαθε ε πξνθήξπμε, ζα καο ζθφησλαλ. 

Έιεγαλ δε πσο δελ ήζειαλ πιένλ λα εμαξηψληαη απφ ηελ 

Κπβέξλεζε ηεο Πφιεσο. 

Καζψο ήηαλ φινη καδί πνπ κηινχζαλ, αληειήθζεθα ηνπο 

αξρεγνχο, αιιά νλνκαζηηθά δελ κπνξψ λα αλαθέξσ θαλέλαλ 

απφ απηνχο. 

Χο ηφζν, φζν κπφξεζα λ’ αληηιεθζψ, ε πξάμε ηνπο είρε 

ζχκθσλνπο ηνπο πξνθξίηνπο θαη ηνπο πεληεθνληάξρνπο 

φισλ ησλ καραιάδσλ ηνπ ρσξηνχ απηνχ. 

Γη’ απηφ, φπσο έρσ ρξένο, ζπεχδσ λα γλσζηνπνηήζσ ζηελ 

Κπβέξλεζή ζαο φιε ηελ ππφζεζε γηα λα ιάβσ δηαηαγέο ζαο. 

Αθ’ εηέξνπ παξαθαιψ ηαπεηλά λα έρεηε ππ’ φςε ζαο, πσο, 

αλ ε Κπβέξλεζε δελ επέκβε ζε κηα ηέηνηα εμέγεξζε θαη δε 

κε ζπληξνθέςε κε θξαηηθέο δπλάκεηο, δε κπνξψ λ’ 

απνθαζίζσ λα κεηαβψ ζ’ άιιν ρσξηφ, γηαηί ζα εμέζεηα ηνλ 

εαπηφ κνπ ζε κεγάιν θίληπλν, επεηδή απφ ην παξάδεηγκά 

ηνπο πξέπεη λα αλακέλσ παξφκνηα αληίζηαζε θαη απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ άιισλ ρσξηψλ. 

Σνπο εθάιεζα επίζεο (ηνπο ρσξηθνχο) λα πξάμνπλ ζχκθσλα 

κε ηε δεχηεξε πξνθήξπμε ηεο 31 παξειζφληνο Απγνχζηνπ, 

πνπ αθνξά ζηελ εθινγή ησλ θπιάθσλ ηνπ ρσξηνχ απηνχ. 

Αιιά ην ίδην. Γελ ζέιεζαλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζε κηα ηέηνηα 

ζπκβνπιή ιέγνληαο, πσο ζα έθαλαλ φηη ήζειαλ. Γη απηφ δε 

ζέιεζαλ λα δεκνζηεπηεί ε πξνθήξπμε.  

Έρνληαο εθηειέζεη ην ρξένο κνπ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ 

εμνρφηεηά ζαο ηεο ηέηνηαο ινγήο εμέγεξζεο, δε κνπ 

ππνιείπεηαη παξά λα εθθξάζσ ηνλ πην κεγάιν θαη βαζχηαην 

ζεβαζκφ κνπ. 

27 επηεκβξίνπ απφ ην ρσξηφ θαθηψηεο.>> 
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    {…. Ζλεγαν δε πωσ δεν ικελαν να εξαρτϊνται από τθν Ξυβζρνθςθ 

τθσ Υόλεωσ…}  Θ αναφορά αυτι του Δθμογζροντα Χταφρου είναι 

άκρωσ αποκαλυπτικι… Σι Χωρικοί κεωροφςαν αποκλειςτικά 

υπεφκυνθ, για τθν επιβολι των νζων φόρων,  τθν τοπικι Ξυβζρνθςθ 

τθσ Αγίασ Παφρασ, τον ζπαρχο και τουσ ςυμβοφλουσ. Ακριβϊσ αυτι 

τθν άποψθ πρζπει να ςχθμάτιςαν και οι ίδιοι οι Άγγλοι, οι οποίοι ναι 

μεν ςε διπλωματικό πεδίο ςτα ευρωπαΝκά φόρα ανιγαγαν τθν 

Εξζγερςθ ςε επίπεδο ςυνομωςίασ άλλων δυνάμεων, γιατί ζτςι 

λειτουργοφςε θ διπλωματία τουσ, είδαμε πόςο δόλια κινικθκαν ςτθ 

Βιζννθ το 1815, με τθν ςκόπιμθ και υςτερόβουλθ πρόταςθ να 

περιζλκουν τα Επτάνθςα υπό τθν Υροςταςίαν τθσ Αυςτρίασ, 

ουςιαςτικά, όμωσ πίςτευαν πωσ οι Χωρικοί πρωτίςτωσ ςτρζφονταν 

κατά των προυχόντων τθσ Χϊρασ…  Ψο διπλό αυτό διπλωματικό 

<<παιγνίδι>> των άγγλων αποκαλφπτεται αποκεωτικά απ’ τον ίδιο 

τον Παίτλαντ, δυό μινεσ μετά τθν καταςτολι τθσ Εξζγερςθσ, όταν 

ςτισ 6-12-1819 επζςτρεψε απ’ τθν Πάλτα, εκεί βρίςκονταν και κατά 

τθν διάρκεια των γεγονότων τθσ Εξζγερςθσ, ζςτειλε ςτθν Γερουςία 

ςτθν Ξζρκυρα μία επιςτολι γεμάτθ οργι ςτρεφόμενοσ κατά 

πάντων… (Υάνου Φοντογιάννθ<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, 

Ψόμοσ Β, ςελίδα 296).  Ξατά των <<απονενοθμζνων>>, που απ’ τισ 

ενζργειζσ τουσ κιντφνευε θ δθμόςια θςυχία… Ξατά των 

<<ταραχοποιϊν>>, που ηθτοφςαν τθν καταςτροφι του κόςμου, 

οποία ομοιότθσ, τα ίδια είπε αργότερα για τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ  

και ο διαβόθτοσ Πζτερνιχ…  

Καηά ησλ <<αξπάγσλ>>, πνπ ήζειαλ λ’ αξπάμνπλ ηελ 

πεξηνπζία ηεο θησρνινγηάο, πνπ είραλ ζπλεζίζεη λα πηέδνπλ 

ηνλ ιαφ θαη επεδίσθαλ λα ηνλ ηπξαλλνχλ… 

Ακόμθ και για λαό μιλά ο Παίτλαντ!!! 
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    Χτθν τελευταία οργίλθ αποςτροφι του  περί <<αρπάγων>> 

ςαφζςτατα υπονοεί μζροσ τθσ τάξθσ των Ευγενϊν ςτθ χϊρα, οι 

οποίοι, προφανϊσ και  δεν ςυνεργάηονταν μαηί του…  

    Ψθν  δεφτερθ μζρα τα γεγονότα ζλαβαν μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ, 

αφοφ με τουσ κατοίκουσ των Χφακιωτϊν ςυςτρατεφκθκαν και οι 

κάτοικοι τθσ Ξαρυάσ, τα δφο μεγαλφτερα, τότε, χωριά του νθςιοφ. Σι 

εξαγριωμζνοι κάτοικοι επιτίκενται ςτο μοναςτιρι τθσ Επιςκοπισ και 

τουσ προλαβαίνει ο Υρωκιερζασ Αγάπιοσ Απόςτολοσ Οάηαρθσ, 

αναγκάηοντασ τον Δθμογζροντα Χταφρου και τθν ςυνοδεία του ςε 

φυγι ςτθν πόλθ. Ψουσ φυγαδεφει ο Υρωκιερζασ. Σ Ζπαρχοσ και ο 

Χτόβιν ςτζλνουν ςτουσ Χφακιϊτεσ τον ευγενι Αναςτάςιο Παρίνο για 

να πραχνει, προφανϊσ τθν κατάςταςθ… Αλλά αναποτελεςματικά… 

Ψα γεγονότα είχαν ιδθ δρομολογθκεί… Ακολουκεί δεφτερθ 

αναφορά του Ρικολάου Διονυςίου Χταφρου ςτον Ζπαρχο… 

<<Καηά ην ππεξεζηαθφ κνπ θαζήθνλ, κεηά ηελ είδεζε πνπ 

ζαο έδσζα κε ηε ρηεζηλή επηζηνιή κνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αληίζηαζε, πνπ κνπ πξνβάιαλε ν θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

θαθηψηεο, ζα ζαο γλσζηνπνηήζσ, φζα ζπλέβεθαλ ελ 

ζπλερεία κεηά ηελ άθημε ηνπ Αλαζηαζίνπ Μαξίλνπ. 

Μφιηο ν αλσηέξσ έθηαζε εδψ θαη πήξε απφ κέλα ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, έδσζε εληνιή ζηα θξαηηθά φξγαλα 

πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ, λα θαιέζνπλ ηνπο δχν αξρεγνχο ησλ 

πεληεθνληάξρσλ ηνπ παξά πάλσ ρσξηνχ, εθείλνη φκσο 

αξλήζεθαλ λα ππαθνχζνπλ ζηελ πξφζθιεζε. Σε λχρηα ηεο 

ίδηαο κέξαο πεξηθχθισζαλ ην κνλαζηήξη ηεο Δπηζθνπήο 

δίλνληαο ζπλζήκαηα κε ππξνβνιηζκνχο, πνπ δηαδνρηθά 

έξξηρλαλ θαη ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, θαη κε 

θσδνλνθξνπζίεο ησλ εθθιεζηψλ ησλ καραιάδσλ ηνπο. Δπί 
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πιένλ ζηα βνπλά θαηλφληαλ αλακκέλα θαλάξηα θαη άιια 

θψηα, πνπ έδεηρλαλ πσο δηεπζχλνληαη ζην ρσξηφ Καξπά. 

Απηή ηε λχρηα δελ έθακαλ ηίπνη’ άιιν. Μφιηο μεκέξσζε, 

είδακε ζε κηα ηνπνζεζία ηεο πεξηνρήο ηνπ καραιά ηνπ 

παλνρσξίνπ ζπγθεληξσκέλνπο αλζξψπνπο. ΄Ήηαλ πεξίπνπ 

300 σπιηζκέλνη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο κε πηζηφιηα θαη 

ηνπθέθηα. Ο θ. Μαξίλνο εζεψξεζε ρξένο ηνπ λα κεηαβή 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Πξσζηεξέα ζηε ζέζε πνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη νη θάηνηθνη εθείλνη θαη λα δνθηκάζε λα ηνπο 

πείζε. Πήξε θαη ν Πξσζηεξέαο κέξνο. Σνπο ζπκβνχιεςε λα 

ζπλέιζνπλ, ηνπο λνπζέηεζε παηξηθά, αιιά φια ζηάζεθαλ 

αλψθεια θαη γπξίζαλε άπξαθηνη. Δπηθφξηηζα εθ λένπ εγψ ην 

εβαζκηψηαην Πξσζηεξέα λα πάε λα ηνπο κηιήζε. Σν έθακε 

αθξηβψο θαη εθηληχλεςε, γηαηί ηνλ απείιεζαλ, θαζψο ζηελ 

έμαςε ησλ απεηιψλ ησλ, επηρεηξνχζε κε κεγάιε 

δξαζηεξηφηεηα λα ηνπο εζεράζε, Αιιά φια ζηάζεθαλ 

αλψθεια. 

Γελ είρε πεξάζεη αθφκα κηα ψξα απφ ηε ζπδήηεζε κε ηνλ 

Πξσζηεξέα θαη ελψ πεξηκέλακε ηηο εληνιέο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, αθνχζακε θσλέο απφ ην κέξνο ησλ θαηνίθσλ 

θαη έπεηηα ηνπθεθηέο, θσδνλνθξνπζίεο. πλέρεηα ηνπο 

είδακε φινπο λα νξκάλε πξνο ην κέξνο ηεο Δπηζθνπήο, φπνπ 

κέλακε, θσλάδνληαο πσο είδαλ ζην δξφκν ζηξαηηψηεο πνπ 

εξρφληαλ γηα ελίζρπζή καο. Μφιηο η’ αθνχζακε θαη είδακε 

λα θαηεβαίλνπλ απ’ ηα βνπλά άιινη ρσξηθνί ζ’ ελίζρπζή ηνπο 

ηξνκνθξαηεζήθακε. Σφηε βγήθε πάιη απ’ ην κνλαζηήξη ν 

Πξσζηεξέαο θαη πήγε πξνο ζπλάληεζή ηνπο. Παξά ηηο 

απεηιέο πνπ ηνπ έθαλαλ λα κελ πξνρσξήζεη πξνο ην κέξνο 

ησλ, απηφο πξνρψξεζε θαη πξαγκαηηθά θαηψξζσζε λα ηνπο 

ζπγθξαηήζε, ζπλέρεηα δε ηνπο εκπφδηδε, λα πξνρσξήζνπλ 

θαη αλαραίηηδε ηε καλία ηνπο, αιιηψο ζα καο εζθφησλαλ. 
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Δθείλε ηε ζηηγκή άθνπζα ηνπο ρσξνθχιαθεο, πνπ καο 

ζπλψδεπαλ λα ιέλε, πσο απφ ηνπο ππξνβνιηζκνχο πνπ 

έξξεμαλ νη ρσξηθνί, δπν ζθαίξεο έπεζαλ απάλσ ζην ηεξφ ηνπ 

κνλαζηεξηνχ. 

Μνινλφηη νη ρσξηθνί είραλ πάιη εζπράζεη ράξε ζηηο 

ζπκβνπιέο ηνπ Πξσζηεξέα, φηαλ εθείλνο γχξηζε ζε καο, 

ζπλνδεχνληαλ απφ δηάθνξνπο ρσξηθνχο, πνπ καο 

ζπκβνχιεςαλ θαη καο απείιεζαλ, λα θχγσκο ακέζσο ρσξίο 

λα ράλσκε θαηξφ, αιιηψο ζα καο ζθφησλαλ. Φχγακε ινηπφλ 

ζπλνδεπφκελνη σο ην δεκφζην δξφκν απφ ηνλ Πξσζηεξέα, γηα 

λ’ απνθχγσκε ηελ θαθνπνίεζε. Έηζη ζπλερίζακε ηελ πνξεία 

καο σο ηελ πφιε. ’ έλα ινθίζθν ζπλαληήζακε κεξηθνχο 

έλνπινπο θξπκκέλνπο, πνπ θχιαγαλ  θαξανχιη. Απηά έρσ 

ηελ ηηκή λα αλαθέξσ ζηελ εμνρφηεηά ζαο βεβαηψλνληαο, 

πσο, αλ δελ ηχραηλε λα’ λαη ζην κνλαζηήξη ν αξρηεξέαο, γηα 

λα παξεκβή πνιιέο θνξέο, ζα’ ρακε θαθφ ηέινο.  

28 ε/κβξίνπ 1819 ελ ηε πφιεη>> 
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Ζ επηζηνιή ησλ ρσξηθψλ ζηνλ Ρεγέληε! Φσηίδεη πνιιά… 



[153] 
 

OI ΠΕΝΗΝΣΑΡΦΟΙ ΑΝΑΥΕΡΟΤΝ ΣΟΝ ΡΕΓΕΝΣΕ!  
      Υριν, όμωσ, προχωριςομε ςτθν παρουςίαςθ των γεγονότων τθσ 

δεφτερθσ μζρασ τθσ Εξζγερςθσ, πρζπει να εξετάςομε επιςταμζνωσ 

τθν Επιςτολι, τθν οποία δθμοςιοποιοφμε ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα 

και θ οποία φωτίηει πάρα πολλζσ πτυχζσ τθσ Εξζγερςθσ των 

Χωρικϊν. Αρχικά φρονοφμε πωσ, αυτι θ επιςτολι, είναι θ τρίτθ 

γραπτι μαρτυρία των Χωρικϊν, μετά τισ δφο που αναφερκικαμε, ότι 

πρωτοπαρουςίαςε ό Ψριαντάφυλλοσ Χκλαβενίτθσ. <<Χπάηομε>> ζτςι 

ακόμθ περιςότερο τθν μειονεκτικι κζςθ των Χωρικϊν, τθν οποία 

πρϊτοσ εντόπιςε ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β) επιςθμαίνοντασ πωσ, οι Χωρικοί, είναι 

ουςιαςτικά αναπολόγθτοι, αφοφ όλα τα αρχειακά ςτοιχεία, τα 

αφορϊντα τθν Εξζγερςθ προζρχοντα μονόπλευρα, απ’ τα αγγλικά 

και τα επαρχιακά επίςθμα ζγγραφα.  

    Θ εν λόγω επιςτολι των Χωρικϊν περιιλκε υπό μορφιν 

φωτοαντίγραφου ςτα χζρια μασ, ςε… χρόνο ανφποπτο,  πριν 

δεκαπενταετία περίπου, μαηί με άλλα φωτοτυπθμζνα ζγγραφα 

αφορϊντα τθν Εξζγερςθ των Χωρικϊν ςτα 1819, ςε μορφι 

καρτονοποιθμζνθ, απ’ τθν δεκετία του 1960, όταν αρχειοφφλακασ 

ιταν ο Υαρίςθσ, και  τα οποία ζγγραφα φυλάςςαμε και φυλάςςομε 

επιμελϊσ ςτο προςωπικό μασ αρχείο. Ψϊρα  με το πλιρωμα του 

χρόνου, χρθςιμοποιοφνται και μάλιςτα άκρωσ διαφωτιςτικά, γιατί 

φζρνουν ςτθν επιφάνεια νζα δεδομζνα,  που ςυνδιαμορφϊνουν 

επαρκϊσ τισ μζχρι τϊρα γνϊςεισ μασ για τθν Εξζγερςθ 

    Ρα δοφμε το περιεχόμενο τθσ επιςτολισ αυτισ των Χωρικϊν και 

τα επίμαχα καίρια και διαφωτιςτικά ςθμεία. Γιατί, φαίνεται πωσ τα 

πράγματα δεν είναι τόςο επιγγραμματικά και περιεκτικά, όπωσ 
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παρουςιάηονται μζχρι τϊρα, αλλά ζχομε ςειρά διεργαςιϊν, μζχρι 

τθν τελικι ςφγκρουςθ ςτου Ππόηα.  Υρϊτον, φζρει θμερομθνία 

γραφισ, με το παλιό θμερολόγιο, τθν 15θ Χεπτεμβρίου 1819, ιτοι 

28θ Χεπτεμβρίου με το νζο θμερολόγιο, ςτο οποίο, ςθμειϊςαμε 

ειςαγωγικά, πωσ παρουςιάηομε όλα τα γεγονότα. Ψόποσ γραφισ το 

χωρίον Χφακιϊτεσ. Δεφτερον, κάτωκεν υπογράφουν τζςςερεισ 

πενινταρχοι,  των Χφακιωτϊν, ο Χπφροσ Αςπρογζρακασ, ο Φίλιπποσ 

Ηαβερδινόσ  ο Ξωνςταντίνοσ Αςπρογζρακασ και ο Κωμάσ Χαλικιάσ, 

θγετικά ςτελζχθ όλοι τθσ Εξζγερςθσ που ακολοφκθςε. Ψρίτο, θ 

επιςτολι απευκφνεται προσ τον Φεγζντε τθσ Αγίασ Παφρασ, 

<<Εξοχϊτατε Φεγζντε δουλικά προςκυνοφμε>>, προφανϊσ προσ τον 

Ζπαρχο, διότι άλλθ προςφϊνθςθ, μάλλον, κα υπιρχε αν 

απευκφνονταν ςτον Ψοποτθρθτι Χτόβιν, αλλά ιςςονα ςθμαςία ζχει 

το γεγονόσ αν απευκφνεται ςτον ζπαρχο ι ςτον Χτόβιν, τεράςτια 

ςθμαςία ζχουν τα διαφωτιςτικά διαλαμβανόμενα ςτθν επιςτολι και 

ότι θ ίδια αποτελεί ζνα ςτοιχείο απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν.  

Ψζταρτο, το περιεχόμενο τθσ επιςτολισ είναι αποκαλυπτικό, διότι:  

Φαίνεται πωσ, οι κάτοικοι των Χφακιωτϊν, δεν προςιλκαν 

αυκορμιτωσ ςτθν Επιςκοπι, ςτθ κζα και μόνο του Δθμογζροντα 

Χταφρου, αλλά τουσ κάλεςαν οι υπογράφοντεσ πενινταρχοι, μετά 

από διαταγι του Επάρχου ι του Χτόβιν, για να ακοφςουν απ’ τον 

Δθμογζροντα τισ αποφάςεισ περί τθσ νζασ φορολογίασ! {… Ελάβομεν 

τασ προςταγάσ ςασ…} και ακολοφκωσ αναφζρουν {… Ενεργιςαμε και 

ευκφσ το χορίον εμαηόχτθκε όλο ςτθν Επιςκοπιν…}.  

<<Ωποψιαςμζνοι>>, φανερά, οι Χωρικοί των Χφακιωτϊν, αφοφ είχαν 

μπροςτά τουσ τουσ φοροειςπράκτορεσ του Δθμογζροντα Χταφρου, 

άλλωςτε γνϊριηαν άριςτα και τθν επιβλθκείςα νζα φορολογία απ’ 

τον περαςμζνο Λοφνιο, και αποφαςιςμζνοι να κοντραριςτοφν με τθν 

τοπικι και τθν κεντρικι κυβζρνθςθ, απείλθςαν, πωσ κα ςκότωναν 
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και τουσ ίδιουσ τουσ πενθντάρχουσ των Χφακιωτϊν, αν ζςτεργαν τα 

νζα φορολικά μζτρα… {… Εχφκθκαν όλο το χωριό και μασ ζβγαλαν 

ζξω φοβερίηοντάσ μασ ότι κε να μασ ςκοτϊςουν…}. 

     Χε αυτι τθν οργίλθ αποφαςιςτικότθτα των Χωρικϊν των 

Χφακιωτϊν ςυςςωματϊνονται δυό κορυφαία ςυμπεράςματα για 

τθν επακολουκιςαςα Εξζγερςθ. Υρϊτον είχε κίνθτρα ξεκάκαρα 

οικονομικοκοινωνικά, θ εξακλιωμζνθ ηωι τουσ δεν άντεχε άλλουσ 

φόρουσ  και δεφτερον ιταν αυκόρμθτθ και ακθδεμόνευτθ! Διότι 

φαίνεται πωσ, οι πενινταρχοι, κάτω απ’ τθν πίεςθ των Χωρικϊν και 

με τθν εκπεφραςμζνθ απειλι τουσ, πωσ κα τουσ ςκοτϊςουν, 

πεικαναγκάςκθκαν και πιραν τθν υπόκεςθ τθσ Εξζγερςθσ ςτα χζρια 

τουσ, ςυμπαραςφροντασ, τθν Ξαρυά πρϊτα και τα άλλα χωριά, που 

κζλθςαν να ςυναγωνιςτοφν με τουσ Χφακιϊτεσ. Ζπειτα, αν υπιρχε 

<<οργανωμζνο ςχζδιο>> για τθν Εξζγερςθ και δθ απ’ τον 

Ξαποδίςτρια, οι πρϊτοι που κα ιταν μυθμζνοι κα ιταν ςίγουρα οι 

πενινταρχοι και όχι να πεικαναγκαςκοφν απ’ το ςφνολο των 

αποφαςιςμζνων Χωρικϊν… 
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ΝΕΑ ΕΠΑΥΗ ΣΟΒΙΝ ΚΑΙ  ΦΨΡΙΚΨΝ… 
     Σ Ψοποτθρθτισ ςτο νθςί Φρζντερικ Χτόβιν, αφοφ ςτα επίςθμα 

ζγγραφα υπογράφει ςαν Stoven και μερικζσ  φορζσ με δφο <<v>>  

Stovven, και όχι Χτόβενσ, όπωσ μζχρι τϊρα καταχωροφνταν ςε όλεσ 

τισ ιςτορικζσ εργαςίεσ,  ζχοντασ ςτα χζρια τθν ανωτζρω επιςτολι 

των πεντθκόνταρχων των Χφακιωτϊν, απ’ τθν οποία ευκφβολα 

προκφπτει θ αγανάκτθςθ  και θ αποφαςιςτικότθτα των Χωρικϊν, 

ενεργοποιείται βλζποντασ ςυνολικά τθν ζκρυκμθ κατάςταςθ και ο 

ίδιοσ, μαηί με τον Υρωκιερζα Απόςτολο Οάηαρθ, πθγαίνει ςε 

ςυνάντθςθ των ςταςιαςτϊν, ςτουσ οποίουσ απευκφνει προκιρυξθ…   

    Επικεφαλισ πενιντα άγγλων ςτρατιωτϊν ςυναντά ςτθν τοποκεςία 

Γιοχάρθ, ι Κειοχάρθ των Χφακιωτϊν, ςτο μεςοδιάςτθμα του 

επαρχιακοφ δρόμου Οευκάδα – Χφακιϊτεσ, τουσ Εξεγερμζνουσ 

Χωρικοφσ, οι οποίοι κατζρχονταν οργανωμζνα ςτθν πόλθ και τουσ 

ςυνιςτά να διαλυκοφν θςφχωσ. Σι αγανακτιςμζνο χωρικοί του 

ανταπαντοφν να παραλάβει τουσ άνδρεσ του και να φφγει και πωσ 

δεν ζχουν μαηί του <<να κάμουν>>, αλλά με τουσ άρχοντεσ που 

κζλουν να τουσ αφανίςουν και να τουσ φτωχφνουν… (Ξωςνταντίνου 

Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, 

Χελίδα 51).  Σ Χτόβιν, αξιολογϊντασ τθ δφςκολθ κατάςταςθ 

αποχωρεί με τουσ ςυνοδοφσ του, επιςτρζφει ςτθν πόλθ και δίνει 

εντολι ςτον ζπαρχο Ρικόλαο Ξαββαδά  να πάει ο ίδιοσ ςε 

ςυνάντθςθ των Χωρικϊν και να τουσ πείςθ να επιςτρζψουν ςτα 

ειρθνικά τουσ ζργα. Σ Ζπαρχοσ αρνείται, προφανϊσ μθ κζλοντασ να 

<<ςυγκρουςκεί>> με τουσ Χωρικοφσ και παραιτείται, όπωσ αναφζρει 

ο Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ, ωσ άνω,ςελίδα 52! Αυτι θ παραίτθςθ 

ελζγχεται, διότι ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ,  <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 286), αναφζρει ςαν επίςθμθ 



[157] 
 

θμερομθνία ανάλθψθσ των κακθκόντων του νζου ζπαρχου του 

Ξεφαλλονίτθ Δανιιλ Χοϊδά, τθν οποία γνωςτοποιεί ο ίδιοσ ςτον 

Αγιομαυρίτικο λαό, τθν 1θ Λουλίου 1820, οχτϊ μινεσ μετά τθν 

Εξζγερςθ, τθν οποία Εξζγερςθ χαρακτθρίηει ωσ εξισ : 

 {… κεξηθνί δηεζηξακκέλνη ησλ νπνίσλ κηα ζθνηεηλή ζθέςε 

εηάξαμαλ ηελ εηξήλελ θαη ηελ εζπρίαλ ζαο…} 

    Εκτόσ, εάν, ανζλαβε μεν μζςα ςτθν εξζλιξθ των γεγονότων τθσ 

Εξζγερςθσ και απλά  γνωςτοποιεί τθν ανάλθψθ επίςθμα ςτον 

Αγιομαυρίτικο λαό οχτϊ μινεσ μετά, όταν ζχουν θρεμιςει επαρκϊσ 

τα πράγματα ςτο νθςί. Υάντωσ, όποια εκ των εκδοχϊν ιςχφει, είναι 

προφανζσ πωσ, οι άγγλοι, επζλεξαν τον  Ξεφαλλονίτθ  Δανιιλ Χοϊδά 

νζο Ζπαρχο, γιατί,  διζβλεπαν το δφςκολο τθσ κατάςταςθσ, ακόμθ 

και μετά τα γεγονότα, οπότε επικυμοφςαν τθν φπαρξθ ενόσ μθ 

Οευκαδίτθ Επάρχου…     

<<Πξνθήξπμε 28 / βξε 1819 

Ο Σνπνηεξεηήο ηνπ Μεγάινπ Λφξδνπ Αξκνζηή θαιεί ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ θαθηψηεο θαη εθείλνπο, πνπ καδί 

ηνπο ελψζεθαλ απηή ηε κέξα, γηα λα αληηζηαζνχλ ζηελ 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Κπβεξλήζεσο, λα 

επηζηξέςνπλ ήζπρα ζηα ζπίηηα ηνπο, θαη έρεη ηελ πεπνίζεζε 

φηη ε θξφλεζή ησλ ζα ηνπο πείζε φηη κηα δπλακηθή 

αληίζηαζε θαη αλνηρηή εμέγεξζε ζα είλαη κάιινλ γηα λα 

θαζπζηεξήζεη ηελ πξαγκάησζε ησλ αηηεκάησλ ησλ (πφζσλ 

ησλ). 

Ο Σνπνηεξεηήο ηνπο βεβαηψλεη, φηη ε ηνπηθή Κπβέξλεζε 

είλαη δηαηεζεηκέλε απνιχησο λα εθαξκφζεη ηελ πην ζθηθηή 

δηθαηνζχλε ζε πάζα ηάμε αλζξψπσλ θαη είλαη πξνζπκνηάηε 

λα ζηείιε κηα εηδηθή αλαθνξά ηεο θαηαζηάζεψο ησλ ζηνπο 
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Κνξθνχο, γηα λα ηελ εμεηάζε ε ΑΔ ν Λφξδνο Μεγάινο 

Αξκνζηήο, απφ ηνλ νπνίνλ κπνξνχζαλ λα πξνζδνθνχλ θάζε 

δίθαηε επηείθεηα (ζπγρψξεζε) (ogni giousta indulgenza). 

Φ. ηφβ (sir Frederic Stoven)>> 

    Σι Χωρικοί, παρά τθν  ζκκλθςθ του Χτόβιν, να διαλυκοφν, 

ςυνζχιςαν τθν προζλαςι τουσ προσ τθν χϊρα και κατζλαβαν το 

φψωμα προ αυτισ, τθν Ξακάρια Φάχθ. Σ Χτόβιν κορυβείται ακόμθ 

περιςςότερο και μεταβαίνει ςε νζα ςυνάντθςθ των Χωρικϊν, οι 

οποίοι του παραδίδουν τθν γραπτι τουσ  αναφορά και ηθτοφν να 

πάνε ςτθν Ξζρκυρα ο κόμθσ Άγγελοσ Ρτ’ Τριο και ο άρχοντασ Κωμάσ 

Βαφζασ, για να υποςτθρίξουν και προφορικά τθν αίτθςι τουσ… Τςο 

και αν φαίνεται ςαν οξφμωρο, το γεγονόσ ότι οι Χωρικοί ηιτθςαν δφο 

άρχοντεσ, αφοφ και εναντίον των αρχόντων ςτρζφονταν θ Εξζγερςι 

τουσ, αυτό ζχει ςαφι εξιγθςθ… Ξατά πρϊτον, ςαν εξεγερμζνοι, αν 

πιγαιναν κάποιοι εξ αυτϊν ςτθν Ξζρκυρα, ίςωσ ςυλλαμβάνονταν  

απ’ τθν Ωψθλι Αςτυνομία… Ξατά δεφτερον, φαίνεται πωσ 

εμπιςτεφονταν, κατά κάποιο τρόπο,  τουσ δφο ανωτζρω άρχοντεσ, 

άςχετα, αν ςτο τζλοσ μετά τθν κατάπνιξθ τθσ Εξζγερςθσ 

προςυπζγραψαν και αυτοί οι δφο τθν γνωςτι ευχαριςτιρια 

επιςτολι των αρχόντων προσ τον Χτόβιν, <<οποφ τουσ ζςωςε απ’ 

τουσ Χωρικοφσ>> και τοφτο, προφανϊσ για να μθν κινδυνεφςουν να 

κεωρθκοφν φποπτοι απ’ τουσ άγγλουσ, ςαν φίλα προςκείμενοι προσ 

τουσ Χωρικοφσ, αλλά και για να μθν κατθγορθκοφν απ’ τουσ 

ςυνάρχοντζσ τουσ ότι υπολείπονταν ςε εχκρικά αιςκιματα κατά των 

κοινωνικϊν αντιπάλων τουσ, των Χωρικϊν…  

    Ψον μεν Ρτ’ Τριο κεωροφςαν μετριοπακι και καλοκάγακο οι 

Χωρικοί, άλλωςτε ιταν ευρφτατα γνωςτό και ςτα χωριά του νθςιοφ, 

πωσ θ μεγαλφτερι του αςχολία ιταν το χαρτοπαίγνιο, 
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προαναφζραμε πωσ κρυλοφνταν ευρφτατα ότι, εξ αυτοφ του πάκουσ 

του, ζχαςε τθν περιουςία του απ’ τουσ Βαλαωριταίουσ, τον δε Κωμά 

Βαφζα κεωροφςαν φιλικά προςκείμενο και ςυναναςτρεφόμενο τουσ 

Χωρικοφσ, διότι: Χτο μεγάλο λιοςτάςι,  που διατθροφςε ςτον κάμπο 

τθσ χϊρασ, πζριξ του ςθμερινοφ Ξοιμθτθρίου και των γραφείων τθσ 

Πθτρόπολθσ Οευκάδοσ, είχε κτίςει εκκλθςία, αφιερωμζνθ ςτον Άγιο 

Κωμά, εκ των ερειπίων του οποίου ςιμερα ςϊηεται το ιερό βιμα, 

κατά τθν εορτιν τθσ οποίασ, τθν πρϊτθ Ξυριακι μετά το Υάςχα,  

πραγματοποιοφςε μεγάλο πανθγφρι με γλζντι, (Υάνου Ξουνιάκθ: << 

H NHΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΑ ΞΑΚ’ 

ΩΠΑΧ>>, Ζκδοςθ 1928, Χελίδα 74), ςτο οποίο γλζντι καλοφςε πάρα 

πολλοφσ Χωρικοφσ, ςε αντίκεςθ με τθν τακτικι των ςυναρχόντων 

του, οι οποίοι απζφευγαν κάκε κοινωνικι ανάμειξθ με τουσ 

Χωρικοφσ… <<Χχοινί με ςχοινί και βοφρκο με βοφρλο>>, για να 

υπενκυμίςουμε τθν άποψθ των αρχόντων, τθν οποία 

προαναφζραμε και ςφμφωνα με τθν οποία άτυπα, μεν, αλλά τόςο 

φανερά απζφευγαν και τουσ μικτοφσ γάμουσ μεταξφ αρχόντων και 

Χωρικϊν. 

     Σι δυο ανωτζρω άρχοντεσ, ςφμφωνα με τθν επικυμία των 

Χωρικϊν, κα χειρίηονταν τθν τφχθ τθσ αναφοράσ των ςτθν Ξεντρικι 

Ξυβζρνθςθ ςτθν Ξζρκυρα, τθν οποία ςυνζταξαν πρόχειρα και 

αςκμαίνοντασ, όπωσ δείχνει το περιεχόμενο και ο τρόποσ γραφισ 

τθσ, θ οποία είναι απ’ τα λίγα  ςτοιχεία μαρτυρίασ, αλλά ςθμαντικό, 

το οποίο υπάρχει απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, αφοφ, όπωσ 

επιςθμάνκθκε ειςαγωγικά, τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν Εξζγερςθ 

ςτα 1819 τα αντλοφμε μονόπλευρα, απ’ τθν πλευρά των Αγγλικϊν 

αρχείων και αυτϊν του Επάρχου τθσ Αγίασ Παφρασ. Θ εν λόγω 

αναφορά ιρκε ςτο προςκινιο πρϊτθ φορά απ’ τον Ψριαντάφυλλο 



[160] 
 

Χκλαβενίτθ,(<<Θ ΕΕΓΕΦΧΘ ΨΩΡ ΧΩΦΛΞΩΡ ΨΣ 1819>>, ςελίδα 45), ςε 

αποκαταςτθμζνθ μορφι, απ’ το πρωτότυπο το οποίο  επίςθσ 

περιλαμβάνεται ςτθν ανωτζρω εργαςία. 

<<ινη νη Λεπθάδηνη πξνζπίπηνκε εηο ηελ εμνρφηεηά ζνπ θαη 

παξαθαινχκε ηελ δηθαηνζχλε ζνπ, σζάλ παηέξαο καο λα καο 

επζπιαρληζηήο εηο ηα βάξεηα νπνχ καο εθφξησζαλ ηνπο 

θησρνχο. Γελ εκπνξνχκε λα ηα ππνθέξσκε δηφηη είλαη 

κεγάια θαη εραζήθακε. Αιιά δεηνχκε φηη λα είκαζηε σο 

είκαζηε ζην παιηφ, λα πιεξψλνπκε δεθαηία ζην γέλεκα, ζηα 

δέθα έλα θαη λα πιεξψλνπκε θαη ζην θξαζί θαη ζην ιάδη 

φπσο επιεξψλακε ζην παιαηφ{…} θαη φρη λα πιεξψλνπκε 

άιια ληάηδηα. Γηαηί λα παίξλνπλ πάγηεο νη άξρνληεο θαη ε 

θάζα λα κελ έρε θαη δηα ηνχην καο θνξηψλνπλ ηφζα βάξε 

ληάηδαο. Να πιεξψλεη ην θξαζί; λα πιεξψλεη ην ιάδη; λα 

πιεξψλεη ηα φζπξηα; ηα δψα; Αθφκε θαη ζηε ζηεξγηά φπνπ 

πάκε θαη δνπιεχνκε θαη ην γέλεκα φπνπ θέξλσκε θαη μχια 

πιεξψλνπκε θαη ζ’ απηά ληνπγάλα, φπνπ πνηέ δελ 

επιεξψλακε θαη ηψξα καο παίξλνπλ ην δηπιφ {…} Αθφκε 

θαη ηνπο αλζξψπνπο νπνχ εγξάςαλε λα ηνπο δψζνπκε λα καο 

ηνπο πάξνπλ δελ ην αγξνηθνχκε θαη δελ ηνπο δίλνκε. Μφλν 

φηαλ είλαη ρξεία δηα ηνλ ηφπν καο είκαζηε φινη έηνηκνη λα 

θπιάμσκε σο θαη πξψηα. Καη ηνχην δεηνχκε απφ ηε 

δηθαηνζχλε ζαο λα καο γέλε δηαηί εκείο νη πησρνί δε καο 

απφκεηλε θνκκάηη ςσκί λα θάκε.>> 

     Άκρωσ ενδιαφζρουςα, όςο και αποκαλυπτικι τθσ πάμπτωχθσ 

ηωισ που περνοφςαν οι Οευκάδιοι Χωρικοί, αυτι θ αναφορά, θ 

οποία, επί πλζον και αυτι δεν αφινει κανζνα περικϊριο για 

ετεροκίνθτο εςθκωμό. Είναι θ φτϊχεια και θ ζνδεια, που τουσ 

οδθγεί  ς’ αυτόν τον άνιςο αγϊνα.  Υζραν , όμωσ απ’ τον υπαρξιακό 

χαρακτιρα, που τόςο ζκδθλα εκφράηει θ αναφορά, εγκιβωτίηει και 
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τρία χαρακτθριςτικά ςτοιχεία. Υρϊτον, γνωςτοποιεί ποιοί νζοι 

φόροι, φανεροί, ι κρυφοί, βαραίνουν ςτθν εξακλιωμζνθ πλάτθ τουσ. 

Δεφτερον αναφζρεται ςτθν <<ςτεργιά>>, θ οποία είναι το θρόμερο. 

Υόςο οικείοσ θχεί ςτα αυτιά μασ αυτόσ ο όροσ… <<Υάμε ςτθ 

ςτεργιά, για να ςπείρωμε γενιματα, ι να πουλιςωμε λάδι και 

κραςί, ι να ςκαλίςομε μπαμπάκια…>>. (Χθμ. Χυγ. Υροςωπικά ζχω 

βιωματικι αντίλθψθ του γεγονότοσ, αφοφ ο αείμνθςτοσ πατζρασ 

μου πάντοτε μου υπενκφμιηε: <<Τταν γεννικθκεσ ιμουν ςτθν 

Υερατιά και ςκάλιηα τα μπαμπάκια του Γρίβα…>>). Απ’ τα βάκθ των 

αιϊνων, μζχρι ςχεδόν το 1970, οι Οευκαδίτεσ Χωρικοί πιγαιναν ςτθν 

απζναντι Ακαρνανία, ςτα χωριά του θρομζρου, Υερατιά, Υλαγιά, 

Υωγωνιά,  Ηαβζρδα, Ποναςτθράκι, Βόνιτςα, Χκλάβαινα, 

Υαλιάμπελα, Γοργοβλι, Υαλφμπελθ, (ςθμερινόσ Δρυμόσ), Αϊ Βαςίλθ, 

Δερςοβάσ, Ξομποτι, μζχρι τθν Ξατοφνα πλθςίον τθσ Αμφιλοχίασ, για 

να κάνουν ςπορζσ, είτε να κάνουν εμπόριο, κυρίωσ ανταλλαγι 

λαδιοφ και κραςιοφ, με τραχανά, ςτάρι, ι ροκίςςα, (αλεφρι 

καλαμποκιοφ), είτε να ςκαλίςουν τα μπαμπάκια, αφοφ ο μικρόσ 

γεωργικόσ κλιροσ ςτα χωριά του νθςιοφ, το άγονο και τραχφ του 

εδάφουσ, θ φτϊχεια κα οι ςτεριςεισ, τουσ ζςπρωχναν ςε αναηιτθςθ 

νζων πόρων και καλφτερθσ τφχθσ, για να κρζψουν τισ φαμελιζσ τουσ. 

Ψρίτον, ςτθν αναφορά τουσ προ του Χτόβιν οι Χωρικοί μιλοφν <<για 

τουσ άνδρεσ οποφ εγράψανε να τουσ δϊςουμε>>… Πε απόφαςι του 

ο Ζπαρχοσ ςτισ 31 Αυγοφςτου 1819, όριηε πωσ ςτα χωριά ζπρεπε να 

εκλεγοφν κάποια άτομα ςαν φφλακεσ, απόφαςθ που μνθμονεφει και 

ο Δθμογζροντασ Ρικόλαοσ Διονφςιοσ Χταφρου ςτθν πρϊτθ του 

αναφορά ςτον Ζπαρχο Οευκάδοσ με θμερομθνία 27 Χεπτεμβρίου 

1819, ότι ηιτθςε τθν εφαρμογι τθσ  απ’ τουσ Χωρικοφσ των 

Χφακιωτϊν και αυτοί αρνικθκαν, όπωσ βζβαια αρνοφνται 

κατθγορθματικά και προσ τον ίδιο Χτόβιν, με τθν αναφορά τουσ:  
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{… Αθφκε θαη ηνπο αλζξψπνπο νπνχ εγξάςαλε λα ηνπο 

δψζσκε λα καο ηνπο πάξνπλ δελ ην αγξνηθνχκε θαη δελ ηνπο 

δίλνκε. Μφλν φηαλ είλαη ρξεία δηα ηνλ ηφπν καο είκαζηε φινη 

έηνηκνη λα θπιάμσκε σο θαη πξψηα…}  
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Αγηνκαπξίηηζζεο Υσξηθέο. Ξππφιεηεο ζην καησκέλν αγφτ η’ 

αιαηηνχ… 
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Ο ΕΠΑΡΦΟ  ΕΝΗΜΕΡΨΝΕΙ ΣΗΝ ΚΤΒΕΡΝΗΗ 
    Θ εξελιςςόμενθ ανταρςία των Χωρικϊν ενςπείρει τον φόβο ςτουσ 

άρχοντεσ τθσ πόλθσ, οι οποίοι φοβοφνται μαηί με τθν μινιν των 

Χωρικϊν τουσ <<κακόβουλουσ>> (mal intenzionali) τθσ πόλεωσ, τουσ 

οποίουσ κεωροφν φοβερότερουσ <<και απ’ τον αχαλίνωτο όχλο>>… 

O Ζπαρχοσ τθσ Αγίασ Παφρασ, με επιςτολι του ςτθν Ξεντρικι 

Ξυβζρνθςθ ςτθν Ξζρκυρα αναφζρει τα γεγονότα τθσ πρϊτθσ και 

δεφτερθσ  θμζρασ τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν και επιςθμαίνει ςτον 

Κεοτόκθ τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ, αφοφ οι οπλιςμζνοι 

Χωρικοί ζχουν φτάςει ςτθν Ξακάρια Φάχθ, το πιο κοντινό ςτθν πόλθ 

φψωμα… 

<<Σελ 27
ελ

 επηεκβξίνπ αξρίζακε λα εθαξκφδσκε ηελ 

απφθαζε ηεο βνπιήο ηεο 29
εο

 Ηνπλίνπ 1819, ε νπνία αθνξά 

ηνπο θφξνπο δηα ηελ δηάλνημηλ  ηεο δηψξπγνο. Πξνο ηνχην 

κεηέβε ν Γεκνγέξσλ επί ησλ Αγξνηηθψλ εηο ην γεηηνληθφ 

ρσξηφ θαθηψηεο, έλα απφ ηα πνιππιεζέζηεξα ηεο λήζνπ, 

θαη εθάιεζε ηνπο επηηεξεηάο θαη ηνπο πεληεθνληάξρνπο, γηα 

λα ιάβε πιεξνθνξίεο ζρεηηθψο κε φζνπο θαηέρνπλ κε 

ελνίθηνλ ζηηηξά θαη δψα. Μεη’ νιίγνλ έθηαζαλ εηο ην 

Μνλαζηήξηνλ ηεο Δπηζθνπήο, φπνπ εθεί δηέκελε, ζρεδφλ  

φινη νη θάηνηθνη   εθείλνπ ηνπ ρσξίνπ, νη νπνίνη εδήισζαλ 

φηη δελ έρνπλ θακία δηάζεζηλ λα ππαθνχζνπλ εηο ηαο 

δηαηαγάο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη απεηινχζαλ θαηά ηξφπνλ 

βίαηνλ ηνλ Γεκνγέξνληα θαη ηελ αθνινπζίαλ ηνπ. Μεηά ηελ 

αλαθνξάλ ηνπ Γεκνγέξνληνο εζθέθζεκελ λα απνζηείισκελ 

έλαλ Δπηζεσξεηήλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη κεξηθνχο 

ρσξνθχιαθαο κε ηελ ειπίδα φηη ζα επηβάιινπλ ηελ ηάμηλ, 

αιι’ ππνρξεψζεζαλ λ’ απνρσξήζνπλ απ’ εθεί ηελ πξσίαλ 

ηεο 28
εο

, δηφηη ε ηαξαρή εχμαλε εηο κεγάινλ βαζκφλ. Σελ 

(πξνεγνπκέλελ) λχθηα είρνλ ζηαιή αγγειηνθφξνη εηο ηα άιια 
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ρσξηά θαη εηδηθψηεξνλ εηο ηελ Καξπάλ, άιιν κεγάιν ρσξηφ, 

δηα λα εμεγείξνπλ ηνπο θαηνίθνπο ελαληίνλ ησλ κέηξσλ ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Πξάγκαηη ηελ κεζεκβξίαλ ηεο 28
εο

 εγλψζζε 

φηη εηο θαθηψηεο είρνλ ζπγθεληξσζή πνιινί ρσξηθνί 

έλνπινη θαη είρνλ θαηαιάβεη φινπο ηνπ γχξσ ιφθνπο, ρσξίο 

λα ππνινγίδνπλ ηαο πξνθεξχμεηο ηεο Κπβεξλήζεσο, ε νπνία 

ηνπο θαινχζε εηο ηελ ηάμηλ. Ο θ. Σνπνηεξεηήο, ηνπ νπνίνπ ν 

δήινο θαη ε ελεξγεηηθφηεο είλαη απεξηφξηζηνο, έζπεπζε 

ακέζσο εηο ζπλάληεζηλ ησλ ζηαζηαζηψλ θαη, αθνχ 

θαηψξζσζε λα ηνπο πιεζηάζε, ηνπο εξψηεζε δηα πνίνπο 

ιφγνπο απεθάζηζαλ λα εθηεζνχλ εηο ηφζνλ κεγάινλ θίλδπλνλ. 

Σνπ απήληεζαλ φηη δελ εκπνξνχλ λα δήζνπλ πιένλ εμ αηηίαο 

ησλ θφξσλ θαη κάιηζηα εθείλσλ δηα ηελ δηάλνημηλ ηεο 

δηψξπγνο, απ’ ηνπο νπνίνπο δεηνχλ λα απαιιαγνχλ. Ο θ. 

Σαγκαηάξρεο πξνζεπάζεζε λα ηνπο θαζπζεράζε ιέγσλ φηη 

εδχλαλην λα παξνπζηάζνπλ εγγξάθσο ηα παξάπνλά ησλ, ηα 

νπνία νχηνο ζα ππέβαιιε εηο ηνλ Λφξδνλ Όπαηνλ Αξκνζηήλ, 

εθάιεζε δε απηνχο θαη πξνθνξηθψο θαη δηα πξνθεξχμεσο λα 

απνρσξήζνπλ θαη λα δνπλ εηξεληθψο εηο ηαο νηθίαο ησλ. 

Ζιπίδακελ φηη απηφ ζα ήην αξθεηφλ, φκσο ε ππφζεζηο 

εμειίρζε δηαθνξεηηθψο. Ο αξηζκφο ησλ ζηαζηαζηψλ εηο ηνπο 

θαθηψηεο επμήζε ξαγδαίσο θαη ηελ πξσίαλ έλαο κεγάινο 

αξηζκφο αξκαησκέλσλ ρσξηθψλ θαηέιαβε ηελ Καζάξηαλ 

Ράρελ, ηνλ πιεζηέζηεξνλ πξνο ηελ πφιηλ ιφθνλ. 

Έθπιεθηνο απφ ηελ απζάδεηάλ ησλ έζπεπζελ εθ λένπ ν θ. 

Σνπνηεξεηήο θαη πξνζεπάζεζε λα ηνπο θαζεζπράζεη δηα 

παληφο ηξφπνπ. Πάιηλ εθείλνη εμέζεζαλ ηα πνιιά αηηήκαηά 

ησλ, ηα νπνία αλέιαβε λα ππνβάιε εηο ηελ Κεληξηθήλ 

Κπβέξλεζηλ. Μεηαμχ δε ησλ αηηεκάησλ ησλ πεξηειακβάλεην 

θαη ε απνζηνιή εηο Κέξθπξα, δηα λα ζπλεγνξήζε εηο ηελ 

Κπβέξλεζηλ, ελφο εθ ησλ θ. θ. θφκεηνο Νη’ ξην θαη Θσκά 

Βαθέα. Ο θ. Σνπνηεξεηήο κεηήιζε παλ κέζνλ, ην νπνίνλ νη 
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πεξηζηάζεηο επέηξεπνλ, δηα λα απνκαθξχλε ηνπο ζηαζηαζηάο 

απ΄ηελ ελ ιφγσ ηνπνζεζίαλ (Καζ. Ράρε), δηφηη πξνθαινχλ 

κέγηζηνλ θφβνλ εηο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεσο θαη θπξίσο 

εηο ηνπο πξνχρνληεο, ηνπο νπνίνπο απεηινχλ δηα παληφο 

ηξφπνπ, θαη εηο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, νη νπνίνη 

παίξλνπλ κηζζνχο, ιέγνπλ νη ζηαζηαζηαί, θαη βαξχλνληαη 

απηνί κε θφξνπο. Τπεζρέζεζαλ εηο ηνλ θ. Σνπ. φηη ζα 

απεζχξνλην εηο ηαο νηθίαο ησλ αιι’ φκσο δελ ζα μερλνχζαλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ. Δθιήζεζαλ επίζεο νη θ. θ. θφκεο Νη’ 

‘Οξην θαη Βαθέαο παξνηξπλζέληεο λα κεηαβνχλ πιεζίνλ ησλ 

ζηαζηαζηψλ, δηα λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο θαζεζπράζνπλ. 

Ο θ. Σνπ. έζηεηιε κίαλ εγθχθιην, πεξί ηελ εζπέξαλ, εηο φιαο 

ηαο ζέζεηο, ηαο νπνίαο θαηείρνλ ζηαζηαζηαί θαη επί ηέινπο 

θαηφξζσζε λα ηνπο πείζε λα δηαιπζνχλ θαη λα απνζπξζνχλ 

εηο ηα ρσξία ησλ, αθνχ ππεγφξεπζαλ εηο ηνπο θ. θ. ξηνλ θαη 

Βαθέα ηα αηηήκαηά ησλ, επί ησλ νπνίσλ ηαο απνθάζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Κπβεξλήζεσο αλακέλνπλ κε αλππνκνλεζίαλ, 

Οχησ πσο έρεη ην απξφνπηνλ θαη δπζάξεζηνλ απηφ γεγνλφο. 

Γελ εδπλήζελ εηζέηη λα πιεξνθνξεζψ, εάλ ηνχην 

πξνεηνηκάζζε ππφ ηηλνο ησλ δπζαξεζηεκέλσλ, νη νπνίνη δελ 

απνιείπνπλ απφ θακίαλ ρψξαλ ή αλ ήην έλαο ζηηγκηαίνο 

παξαινγηζκφο. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη ιακβάλσ ην ζάξξνο λα 

παξαηεξήζσ φηη ε πεξίπησζηο πξέπεη λα ηχρε ηεο ζνβαξάο 

πξνζνρήο ηεο Κεληξ. Κπβεξλήζεσο, Μέρξη ζηηγκήο κφλνλ ε 

εμνρή έρεη εμνπιηζζεί φκσο πξέπεη λα θνβψκεζα 

πεξηζζφηεξνλ παληφο άιινπ ηνπο θαθνβνχινπο ηεο πφιεσο, 

νη νπνίνη δπλαηφλ λα απνβνχλ θνβεξψηεξνη ηνπ αραιίλσηνπ 

φρινπ ηεο εμνρήο. Οχηνη ήζαλ δηαξθψο εηο επαθήλ κε ηελ 

εμνρήλ θαη κε ην παξακηθξφ ζα ήην δπλαηφλ λα θαζνξίζνπλ 

νξηζηηθψο ηελ ζηάζηλ ησλ. Ζ πφιηο αθ’ εαπηήο  ζα εδχλαην 

λα αλαιάβε επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ ρσξηθψλ, εάλ βεβαίσο 

ελήξγε απφ θνηλνχ. Ζ δηακνξθσζείζα ελ ηνχηνηο θαηάζηαζηο 
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δελ επηηξέπεη λα ππνινγίδσκελ εη κε κφλνλ  εηο ηνπο 

πξνχρνληαο, νη νπνίνη φκσο, επεηδή είλαη νιίγνη, ζα έπξεπε 

λα αλαδεηήζνπλ έμσ ηεο ηάμεψο ησλ βνήζεηαλ. Αιι’ φπσο 

είπα, δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε πξνο εθείλνπο, νη νπνίνη δελ 

εμεδειψζεζαλ θαη, θαηά ζπλέπεηαλ, δελ ππάξρεη δχλακηο, 

δηα λα ζπγθξαηήζε ηνπο ζηαζηαζηάο. 

Γηα ηνχην φιαη αη ειπίδαη ησλ ελαπνηίζεληαη εηο ηελ 

δσεξφηεηα ηνπ θ. Σνπνηεξεηνχ θαη εηο ηαο  ελεξγείαο, ηαο 

νπνίαο ζα ζεσξήζε σθειίκνπο εηο ηελ εμφρσο δχζθνινλ 

απηήλ πεξίπησζηλ θαη εηο ηελ Α.Δ ηνλ Λφξδνλ Όπαηνλ 

Αξκνζηήλ. 

Αγ. Μαχξα 30 επηεκβξίνπ 1819 ε.λ 

Δθ ηνπ Πεξηζ. 

Ν 66   

Πξνο ηελ Α.Δ ηνλ θ. Β. Δ. Θενηφθελ Ηππ. θηι, πξφεδξνλ ηεο 

Βνπιήο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ. Κέξθπξαλ. >>     
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ΟΙ ΝΕΕ ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ  ΣΟΒIN  ΣΟ ΚΕΝΟ… 
    Θ κατάςταςθ, μετά τθ ςυνεργαςία, Χτόβιν – Βαφζα – Ρτ’ Τριο, 

φάνθκε να θμερεφει και ο Χτόβιν επανζρχεται με νζα προκιρυξθ 

προσ τουσ Χωρικοφσ τθν Ψρίτθ 1 Σκτϊβρθ και ςε μια προςπάκεια να 

τουσ κακθςυχάςει,  τουσ διαβεβαιϊνει ότι τα αιτιματά τουσ 

εςτάλθςαν ςτθν Ξεντρικι Ξυβζρνθςθ, ενϊ τουσ εκφράηει τθν 

επικυμία του, να ελευκερϊςουν οι Χωρικοί κάποιουσ κατοίκουσ τθσ 

πόλθσ τουσ οποίουσ είχαν ςυλλάβει, όταν οι τελευταίοι είχαν βγει 

ςτα αμπζλια τουσ για τρφγο, που διατθροφςαν ςτθν εξοχι… 

<<Πξνθήξπμε  1 Οθησβξίνπ 1819 

Υηεο Γεπηέξα ζηηο 2 κ.κ νη αηηήζεηο ζαο; Δζηάιεζαλ ζηελ 

Α.Δ ην Λφξδν Μεγ. Αξκνζηή ζηνπο Κνξθνχο θαη πηζηεχσ 

πσο απηή ηελ ψξα έρνπλ θηάζεη ζην ζθνπφ ηνπο. Καηφπηλ 

απηνχ νη ηδηνθηήηεο ακπειηψλ ζηελ εμνρή γλσξίδνληαο φηη 

θάζε ηαξαρή είρε ηειεηψζεη, αλαρψξεζαλ γηα ηα θηήκαηά 

ηνπο θαη ηα ηδησηηθά ηνπο έξγα. Με κεγάιε έθπιεμε 

πιεξνθνξήζεθα, φηη κεξηθνί απφ ηνπο θπξίνπο απηνχο 

ζπλειήθζεζαλ ζην δξφκν. Θέισ λα πηζηεχσ, φηη νη 

δηαζέζεηο ζαο είλαη νη πην δίθαηεο ηνπ θφζκνπ. Πξν απφδεημε 

απηνχ επηζπκψ λα αθεζνχλ νη παξά πάλσ θχξηνη ειεχζεξνη 

θαη θαζέλαο ηνπο λα γπξίζε ζηηο αηνκηθέο ηνπ αζρνιίεο. 

Φξ. ηφβηλ, Αλη/ξρεο>> 

    Ψθν ίδια πάντα  μζρα (1 Σκτϊβρθ 1819) ο Ψοποτθρθτισ 

Φρειδερίκοσ Χτόβιν  προχωρεί και ςε νζα προκιρυξθ προσ τουσ 

Χωρικοφσ, γνωςτοποιϊντασ τουσ πωσ ζλαβε απάντθςθ ςτθν 

αναφορά, που είχε υποβάλλει ςτθν Ξεντρικι Ξυβζρνθςθ,  ςτισ 28 

Χεπτεμβρίου. 

<<Πξνθήξπμε  1 Οθησβξίνπ 1819 
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Ο Σνπνηεξεηήο έιαβε έγγξαθν απφ ηελ Α.Δ ην Μεγάιν 

Λφξδν Αξκνζηή κε ρζεζηλή εκεξνκελία εηο απάληεζε 

αλαθνξάο, πνπ έζηεηιε (νΣνπνηεξεηήο) ζηνπο Κνξπθνχο 

ακέζσο κεηά ηε ζπλάληεζε πνπ είραηε ηελ 28-9-1819 θνληά 

ζηνπο θαθηψηεο, ζηελ νπνία παξίζηαην θαη ν αξρεγφο ηεο 

εθθιεζίαο. Σν έγγξαθν απηφ εθθξάδεη ηε δηάζεζε ηεο Α.Δ 

θαη ηεο Γεληθήο Κπβεξλήζεσο λα ιεθζή ππ’ φςε κε 

επηείθεηα ε αίηεζή ζαο κφιηο θζάζε. 

Σαπηφρξνλα ν Σνπνηεξεηήο ζπκβνπιεχεη φιεο ηηο ηάμεηο λα 

γπξίζνπλ ζηα ζπλήζε έξγα ηνπο θαη λα πεξηκέλνπλ ηελ 

απάληεζε ζηελ αλαθνξά, ε νπνία δελ ακθηβάιεη θαζφινπ, 

φηη ζα ιχζεη ηηο δηαθνξέο ζαο, θαη ζαο ππφζρεηαη λα ζαο ηε 

γλσζηνπνηήζε. 

Φ ηφβηλ αλη/ξρεο>> 

    Θ απάντθςθ, όμωσ, δεν ικανοποιεί τουσ Χωρικοφσ, γιατί τθν 

κεωροφν γενικόλογθ, χωρίσ κανζνα ουςιαςτικό δεςμευτικό 

περιεχόμενο, απ’ τθν πλευρά τθσ Ξεντρικισ Ξυβζρνθςθσ, για τθν 

κατάργθςθ τθσ νζασ φορολογίασ που ηθτοφςαν. Ψα νζα 

κυκλοφόρθςαν ταχφτατα ςε όλο το νθςί και οι αντιδράςεισ των 

κατοίκων κάποιων χωριϊν, γιατί δεν πιραν όλα μζροσ ςτθν 

Εξζγερςθ, οδιγθςε ςε περαιτζρω μαηικοποίθςθ το ςϊμα των 

Χταςιαςτϊν Χωρικϊν, οι οποίοι ςτισ 2 Σκτϊβρθ καταλαμβάνουν και 

πάλι το φψωμα τθσ Ξακάριασ Φάχθσ πάνω απ’ τθν πόλθ. Πζςα ςτθν 

πόλθ ο φόβοσ των αρχόντων μεγάλωςε. Υροςπάκθςαν να 

δθμιουργιςουν ςϊμα ζνοπλο διακοςίων ανδρϊν με δικά τουσ 

ζξοδα, αλλά δεν βρικαν πρόκυμουσ… Σ ‘Επαρχοσ  ςτζλνει νζα 

αναφορά ςτθν Ξεντρικι Ξυβζρνθςθ και ξεκάκαρα ηθτάει βοικεια… 
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ΝΕΑ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΕΠΑΡΦΟΤ. ΠΕΤΑΣΕ… 
    Ακολουκεί θ νζα αναφορά του Ζπαρχου τθσ Αγίασ Παφρασ προσ 

τθν Ξεντρικι Ξυβζρνθςθ ςτθν Ξζρκυρα, με θμερομθνία 2 Σκτϊβρθ, 

ςτθν οποία επίςθμα καλεί βοικεια απ’ τθν Ξζρκυρα, προκειμζνου 

να μθ γίνουν κφματα ενόσ μανιαςμζνου όχλου, όπωσ αναφζρει 

χαρακτθριςτικά: 

<<Με ηελ αλαθνξά κνπ ηεο 30 επηεκβξίνπ επιεξνθφξεζα 

ηελ Τ. Δ δηα ηελ θαηάζηαζε, πνπ πξνθάιεζαλ ζε ηνχην ην 

λεζί ηα αηηήκαηα ησλ ελφπισλ ρσξηθψλ. Γελ ζηάζεθε 

δπλαηφ, παξά ηηο πξνζπάζεηέο κνπ θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ θ. 

Σνπνηεξεηνχ, λα πείζνπκε ηνπο ζηαζηαζηέο λα 

ππνρσξήζνπλ θαη λα αθήζνπλ ηα φπια, κνινλφηη κε ζρεηηθή 

πξνθήξπμή ηνπ, πνπ έζηεηιε ςεο βξάδπ ζε φια ηα κέξε, φπνπ 

ππάξρνπλ ηέηνηνη, ηνπο δηαβεβαίσλε φηη θαη ν Όπαηνο 

Αξκνζηήο θαη ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε ζα κειεηνχζαλ κε 

θαηαλφεζε ηα αηηήκαηά ηνπο. 

Σα ρσξηά πνπ πξψηα έθακαλ ζηάζε πξνζπαζνχλ, ην έλα 

κεηά ην άιιν, λα παξαζχξνπλ θαη ηα άιια, αθφκε θαη κε 

απεηιέο γηα λα ελεξγήζνπλ γηα ην θνηλφ δίθαην. (Πξάγκαηη) 

παξέζπξαλ καδί ηνπο θαη δηάθνξα άιια θαη ήξζαλ πνιινί λα 

θαηαιάβνπλ ηελ Καζάξηα Ράρε. 

Έηζη ε πφιε απεηιείηαη ζπλερψο θαη νη θάηνηθνη είλαη 

ηαξαγκέλνη. Οη πξνχρνληεο (principali)  πξνζθέξνληαη λα 

εμνπιίζνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα δηαθφζηα άηνκα γηα ηελ 

θξνχξεζε ηεο πφιεο θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θάιεζαλ 

κεξηθνχο εκπίζηνπο θαη ηνπο αλέζεζαλ λα ζηξαηνινγήζνπλ 

απηφλ ηνλ αξηζκφ. κσο απηή ε πξνζπάζεηα, παξά ηηο 

κεγάιεο καο ειπίδεο, πήγε ρακέλε, δηφηη θαλέλαο απ’ φζνπο 

κπνξνχλ λα πάξνπλ φπια δελ δέρηεθε λα γξαθηή. 
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Αθνχ απέηπρε απηή ε πξνζπάζεηα, εζηξαηνινγήζεθαλ γηα 

ηελ ππεξάζπηζε ηεο παηξίδαο φινη ν θαινί πνιίηεο, νη νπνίνη 

παξνπζηάζηεθαλ απζφξκεηα, αιιά ν αξηζκφο ηνπο δελ είλαη 

ηθαλφο λα πξνζθέξε ηελ ππεξάζπηζε πνπ απαηηεί ε 

πεξίπησζε. 

Γη απηφ εγψ βιέπνληαο ηελ πφιε ζε κεγάιν θίλδπλν δελ 

κπνξψ παξά απφ θαζήθνλ θαη ζαλ (απιφο) πνιίηεο, λα 

δεηήζσ απ’ ηελ Τ. Δ θαη ηνλ Λφξδν Τ. Αξκ. Δθείλε ηελ 

βνήζεηα, πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κε γίλσκε ζχκαηα κηαλνχ 

φρινπ καληαζκέλνπ. 

Πήγαλ ζήκεξα λα ζπλαληήζνπλ ηνπο έλνπινπο νη θχξηνη 

θφκεο Νη’ ξην θαη Θσκάο Βαθέαο, γηα λα ηνπο 

θαζεζπράζνπλ, αιιά δελ θαηάθεξαλ ηίπνηα. Λέγνπλ δε πσο 

δε ζα αθήζνπλ ηα φπια κέρξη λα πάξνπλ απάληεζε ζηα 

αηηήκαηά ηνπο, ηα νπνία απηηνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφιπηα. 

Αγία Μαχξα 2 Οθησβξίνπ 1819 ψξα 7 ην βξάδπ 

Απ’ ην πεξηζψξην 

Αξ. 67 

Πξνοηελ Α.Δ ηνλ Κχξ. Β. Δ Θενηφθε, ηππφηελ θιπ θαη 

πξφεδξνλ ηεο Βνπιήο ηνπ Κξάηνπο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ. 

Κέξθπξαλ. 

(Αληίγξαθν απφ ηελ ζει. 37 ηνπ 3
νπ

 θαηάζηηρνπ <<Γηαθφξσλ 

επηζηνιψλ>> ηνπ Δπαξρείνπ Αγίαο Μαχξαο.) 

    Θ αγωνία όλων είναι ςτο κατακόρυφο. Ψθν επομζνθ, 3 Σκτϊβρθ 

10 το πρωί, όπωσ επιςθμαίνει ο Ζπαρχοσ Αγίασ Παφρασ , ςτζλνει 

ακόμθ μία επιςτολι ςτον Ξυβερνιτθ Β. Ε, Κεοτόκθ, προφανϊσ κάτω 

απ’ τθν τεράςτια πίεςθ των γεγονότων, αλλά κάνοντασ λόγο και για 

απατθμζνουσ (delusi) χωρικοφσ. Πε το όρο <<απατθμζνοι>> του 
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Ζπαρχου μπορεί ο αναγνϊςτθσ να οδθγθκεί ςε δφο ςκζψεισ. Ι 

εννοεί ότι οι αρχθγοί Χωρικοί εξαπάτθςαν τθν μεγάλθ μάηα των 

Εξεγερμζνων και τουσ οδιγθςαν ςε μια τζτοια πολεμικι κατάςταςθ, 

ι, πικανόν, να εννοεί ςαν <<απατθμζνουσ>> τουσ Χωρικοφσ, διότι θ 

απαντθτικι επιςτολι ςτθν αναφορά τουσ προσ τθν Ξεντρικι 

Ξυβζρνθςθ, ιταν αοριςτόλογθ. Γνωρίηοντασ, όμωσ, πωσ Ζπαρχοσ, 

πλζον Αγίασ Παφρασ, μετά τθν παραίτθςθ, αν τθν δεχκοφμε ςαν 

πραγματικι, εξθγιςαμε τθν αμφιβολία, του Οευκαδίτθ Ρικόλαου 

Ξαββαδά, είναι <<άνκρωποσ των άγγλων>>, ο Ξεφαλλονίτθσ Δανιιλ 

Χοϊδάσ, μάλλον, τθν πρϊτθ των περιπτϊςεων εννοεί… Αλλά μιπωσ 

και ο Ξαββαδάσ αν παρζμεινε, τελικά, δεν κα ιταν φιλικά 

διακείμενοσ ςτθν προςταςία; 

<<Βξίζθνκαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγθε λα ελνριψ 

ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε κε ηηο αλαθνξέο κνπ γηα ηελ 

απαίζηα θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε ηνχην 

ην λεζί. 

Οη απαηεκέλνη (delusi) ρσξηθνί αληηζηέθνληαη κε 

ιπζζαζκέλν πείζκα θαη δελ ζέινπλ λα εζπράζνπλ θαη (επί 

πιένλ) άξρηζαλ λα γίλσληαη θχξηνη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Σα πνίκληα πνπ είραλ κεξηθνί ζην 

γεηηνληθφ ρσξηφ αξπάρζεζαλ απφ ηνπο ρσξηθνχο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο πήγαλ ζηε ζέζε <<Παλαγηνχια>>, 

(Madonina), φπνπ έρεη ιηνζηάζην ν βνπιεπηήο (senatore) ηνπ 

Νεζηνχ θ. Εακπέιεο, γα λα ην θαηαζηξέςνπλ θαη ηνπο 

απφηξεςαλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνχηε ηε θνξά, νη θνιιήγνη 

(colloni), πνπ θιαίγνληαο ηνπο είπαλ πσο έρνπλ θαη απηνί 

κεξίδην θαη ζα πάλε ρακέλνη, αλ θνπνχλ ηα δέληξα. 

Δγψ, απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, πεξηκέλσ θαηαζηξνθέο απ’ απηφ 

ην πιήζνο, ην ηφζν εμαγξησκέλν, πνπ δε ζέιεη λα εκεξέςεη, 
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είλαη, επνκέλσο, κεγάιε αλάγθε λα ιάβεη επείγνληα κέηξα ε 

Κεληξ. Κπβέξλεζε, γηαηί θάζε άξγεηα ζα απνβή κνηξαία θαη 

ζα πξνμελήζεη κεγάιε θαηαζηξνθή. Απηφ ην δεηψ νιφζεξκα. 

Γελ είλε δπλαηφ λα πιεξψζσκε εθαηφ ή δηαθφζηνπο 

αλζξψπνπο θαη λα ηνπο πείζνπκε (λα ζπκθσλήζνπλ), γηαηί 

έρνληαο φινη θάπνηα ηδηνθηεζία ζηελ εμνρή θνβνχληαη, 

κήπσο ηελ θαηαζηξέςνπλ νη ρσξηθνί, πνπ ηνπο απεηινχλ. Ο 

πιεζπζκφο ηεο πφιεο έρεη πηα αξκαησζεί, αιιά ν θαζέλαο 

επηζπκεί λα ππεξαζπίζε ην ζπίηη ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

θαη δελ ζέιεη λα ελεξγήζε αλνηρηά θαη καδί κε ηνπο άιινπο. 

Αγία Μαχξα 3 Οθηψβξε ξα 10 ην πξσί 

Πεξηζ. 

Αξηζ. 68 πξνο ηελ Α.Δ ηνλ θ. Θενηφθελ θιπ πξφεδξνλ ηεο 

Βνπιήο. Κέξθπξαλ. 

( Αληίγξαθν ηνπ 3νπ θαηαζηίρνπ <<Γηαθ. Δπηζηνιψλ>> 

Δπαξρείνπ Αγίαο Μαχξαο.  
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΟΤ  ΝΟΜΟΤ… 
     Σι χωρικοί δεν ζχουν πειςκεί κεωρϊντασ τθν απάντθςθ του 

Αρμοςτεφοντα Άνταμ γενικόλογθ  ςτο ςυγκεκριμζνο αίτθμά τουσ. 

Ζχουν ςτρατοπεδεφςει ουςιαςτικά ενιςχυμζνοι ςτθν Ξακάρια Φάχθ 

και κακαρά απειλοφν τθν πόλθ. Κρυαλλίδα για όςα επακολοφκθςαν 

ζδωςε το γεγονόσ πωσ τθν Ξυριακι τισ 3 Σκτϊβρθ, απ’ τθν Ξακάρια 

Φάχθ οι Χωρικοί, είδαν φρεγάτεσ και μπρίκια αγγλικά να φτάνουν 

ςτον καλάςςιο χϊρο προ του Ξάςτρου. Ιταν ολοφάνερο πωσ 

ζφερναν αγγλικό ςτρατό. εχφκθκαν τότε μζςα ςτθν πόλθ, όπου 

επεκράτθςε πανικόσ… Σι κάτοικοι τθσ πόλθσ ζφευγαν ανατολικά 

προσ το Ξάςτρο, το μόνο αςφαλζσ ςθμείο. Υαρά τθν ζνταςθ μζςα 

ςτθν πόλθ δεν φαίνεται να υπιρξαν μεγάλεσ καταςτροφζσ, πλιν από 

κάποιον αψίκορο, ο οποίοσ ζβαλε φωτιά ςε μαγαηί του Δθμογζροντα 

Χταφρου ςτθν αγορά… 

    Σ Ξωνςταντίνοσ Παχαιράσ (<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ 

ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 52), περιγράφει τα γεγονότα που 

επθκολοφκθςαν, όταν οι Χωρικοί μπικαν ςτθν πόλθ: 

    {… Πιεξνθνξεζείο ν ηφβελο φηη νη ρσξηθνί έρνληεο 

πξφζεζηλ λα θαχζνπλ ηαο νηθίαο ησλ αξρφλησλ, ήξρηζαλ λα 

θαηέξρσληαη πξνο ηελ πφιηλ, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα 

πξνο αληηκεηψπηζηλ παληφο ελδερνκέλνπ. Σνπνζεηεί πεδηλά 

ππξνβφια έμσζη ηνπ Αγίνπ Μελά, φπνπ ηφηε ήην ε Πχιε ηεο 

πφιεσο κεηά ράλδαθνο, (εκ. πγ. Ζ πεξίθεκε Νηάπηα, 

δειαδή ε ηάθξνο πνπ μεθηλνχζε απ’ ηα Βαξδάληα θαη 

θαηέιεγε ζηηο ηφηε αιπθέο, <<δψλνληαο>> πεξηκεηξηθά ηελ 

πφιε), αλαπηχζζεη ηνπο άλδξαο ηνπ εηο ηάμηλ κάρεο θαη 

θηαξηίδεη πεξηπνιίαο… Oη ρσξηθνί ηδφληεο ηα πινία εθ ηηλνο 

πςψκαηνο, (ηα πνιεκηθά πινία ησλ άγισλ κε ζηξαηφ), θαη 
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εξεζηζζέληεο έηη πεξηζζφηεξνλ, πεδνχλ ηνλ έμσζη ηνπ Αγίνπ 

Μελά ράλδαθα θαη επηηίζεληαη θαηά ησλ άγγισλ. Καηά ηελ 

επίζεζηλ εθείλε εθνλεχζεζαλ ζηξαηηψηαη ηηλεο σο θαη εηο 

αμησκαηηθφο ηνπ ππξνβνιηθνχ. Δλφο δε ππξνβνιεηνχ ν 

Ησάλλεο Μειάο απέθνςε ηελ ρείξα. Μεζ’ ν νη ρσξηθνί 

αλαηξέςαληεο ηα Αγγιηθά ππξνβφια απψζεζαλ ηνπο 

άγγινπο. Δηζήιζνλ εηο ηελ πφιηλ θαη έζεζαλ ππξ εηο ηελ 

νηθίαλ ηνπ Αλδξέα ηαχξνπ. Οη πεξηζζφηεξνη ησλ πνιηηψλ 

έληξνκνη εθιείζζεζαλ εληφο ησλ νηθηψλ ησλ, ηηλέο δε 

εμήιζνλ ηεο πφιεσο ηξαπέληεο άιινη εηο ηνπ Μχινπο, άιινη 

εηο ην θξνχξηνλ θαη άιινη εηο ηα πξνάζηεηα. Οη ζηαζηαζηαί 

εδήηνπλ λα ζπιιάβνπλ ηνπο άξρνληαο θαη ηνπο νκφθξνλάο 

ησλ, ίλα ηνπο θνλεχζνπλ, θαζ’ φζνλ είρνλ ηελ έκκνλνλ ηδέαλ 

φηη νχηνη ήζαλ φξγαλα ηεο αγγιηθήο πξνζηαζίαο. Οη 

ζηαζηαζηαί παξέκεηλαλ ελ ηε πφιεη κέρξη ηεο εζπέξαο, αιι’ 

επεηδή νη άγγινη είρνλ ξίςεη ηξεηο θαληληνβνιηζκνχο εθ ηνπ 

θξνπξίνπ κε κχδξνπο, νχηνη απεζχξζεζαλ εηο ηα φξε, 

(Καζάξηα Ράρε)…}  

    Πετά τα γεγονότα εντόσ τθσ πόλθσ, τθν επομζνθ θμζρα ο Χτόβιν 

κθρφςςει τον ςτρατιωτικό νόμο ςτο νθςί τθσ Αγίασ Παφρασ. 

<<4 Οθησβξίνπ 1819 

Γπλάκεη δηαηαγήο πνπ ν ηνπνηεξεηήο έιαβε, θεξχζζεηαη 

απφ ηελ Α.Δ ηνλ Λφξδν Μεγάιν Αξκνζηή ζε ηνχην ην  λεζί ν 

ζηξαηησηηθφο λφκνο. ινη εθείλνη πνπ έρνπλ θαιέο δηαζέζεηο 

γηα ην θαιφ ηεο παηξίδνο ησλ θαινχληαη κε ηελ παξνχζα λα 

κέλνπλ ήζπρνη ζηα ζπίηηα ηνπο κέρξηο φηνπ ε αληαξζία πνπ 

άξρηζε λα θαηαπαχζε. 

Φ ηφβηλ>> 
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    Πε νζα του προκιρυξθ κοινοποιεί ςτουσ χωρικοφσ μια φςτατθ 

ζκκλθςθ να παρατιςουν τισ κζςεισ τουσ ςτθν Ξακάρια Φάχθ και να 

επιςτρζψουν ςτισ εργαςίεσ τουσ, ενϊ, κατά τον Ξωνςταντίνο 

Παχαιρά, (<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 

52) ξαναςυναντά τουσ Εξεγερμζνουσ χωρικοφσ  και τουσ 

ςυμβουλεφει και πάλι να επιςτρζψουν ςτισ εργαςίεσ τουσ, για να 

ακοφςει απ’ τον Χφακιϊτθ  παπά Γεϊργιο Αςπρογζρακα το: 

<<Ξολονζλο! Ξολονζλο! Αν ζχθσ εςφ μπαροφτεσ και κανόνια ζχομε κι 

εμείσ καρυοφίλλια για να ςε πολεμιςωμε>>…    

<<Πξνθήξπμε 

4 Οθησβξίνπ 1819 

Κάηνηθνη ηεο Λεπθάδνο 

Γελ είλαη αθφκε γηα ζαο αξγά λα επαλέιζεηε ζηελ 

νθεηιφκελε ππαθνή ζηνπο λφκνπο. Σν πξψην βήκα (ε αξρή) 

έγηλε απφ ηα δηθά ζαο αλφζηα φπια θαη κέρξη ηψξα έρσ 

δείμεη ηελ πην κεγάιε αλεθηηθφηεηα. Έρσ ζηηο δηαηαγέο κνπ 

κεγάιε βξεηηαληθή ζηξαηησηηθή δχλακε, θαη κε ηνχηε ηελ 

πξνθήξπμε θαη γηα ηειεπηαία θνξά ζαο θαιψ λα ππαθνχζεηε 

ζηελ Πξνθήξπμε ηεο Α.Δ Λφξδνπ Μεγάινπ Αξκνζηνχ. 

Φ. ηφβηλ>> 

Σι Χωρικοί δεν υπακοφουν, οφτε διαλφονται. Σ Χτόβιν αποφαςίηει 

να επιτεκεί ςτουσ Χωρικοφσ…. 
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΟΝΙΚΗ ΜΑΦΗ ΣΟΤ ΜΠΟΖΑ… 
    Εκ προοιμίου και ευκφβολα κα επιςθμάνομε, για τθν οικονομία 

και τθν κατανόθςθ τθσ παροφςθσ ενότθτασ, αυτι τθσ ιςτορικισ 

μάχθσ, θ οποία αποτελεί τον ομφαλό του Πεγάλου εςθκωμοφ, 

πωσ, θ Εξζγερςθ των Χωρικϊν, με τθν διττι ςτόχευςθ, μπόρεςε να 

μετουςιϊςει το ςυναίςκθμα ςε πρακτικά ηθτιματα, όλα να 

ςυνανικουν ςτο αλϊβθτο και απαραχάρακτο αίτθμα για εκνικι και 

κοινωνικι απεξάρτθςθ.     

    Για τθν εμβάκυνςθ του γεγονότοσ τθσ Εξζγερςθσ, και δθ ςτο 

ςτάδιο τθσ κορφφωςισ  τθσ, τθν πολεμικι ςφγκρουςθ, δεν κα 

αρκζςει μόνο θ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ, που ςτθρίηεται ςτθν 

επιςτθμονικι καταγραφι, αλλά ςπουδαίο ρόλο μπορεί να 

διαδραματίςει και θ παράδοςθ, θ οποία λειτουργεί ςαν διαχρονικι 

διειςδυτικι ματιά ςτα γεγονότα, διαμορφϊνοντασ και αυτι ςε 

ικανοποιθτκό βακμό τθν ςυλλογικι ιςτορικι μνιμθ. Απ’ τθν ςτιγμι, 

μάλιςτα, που, όπωσ προαναφζρκθκε, ελάχιςτα επίςθμα 

περιγραφικά ιςτορικά ςτοιχεία ζχομε γι αυτι τθν ςθμαντικι μάχθ, 

ςτθν περιοχι του Ππόηα των Χφακιωτϊν, τα οποία να προζρχονται 

απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, ςθμαντικι ζλλειψθ, τθν οποία 

επιςθμαίνουν ςχετικά, οι Υάνοσ Φοντογιάννθσ και  Ψριαντάφυλλοσ 

Χκλαβενίτθσ. Αναγκαςτικά, ωσ εκ τοφτου κα ερανιςκοφμε ςτοιχεία 

απ’ τθν τοπικι Χφακιϊτικθ παράδοςθ και δθ απ’ τον προειρθμζνο 

Βαγγζλθ Γλθγόρθ, ο οποίοσ μασ είχε δϊςει, ςε ανφποπτο χρόνο, ζνα 

υποτυπϊδεσ χωροταξικό ςχεδιάγραμμα τθσ περιοχισ, αλλά  και των 

κινιςεων των δφο αντιπάλων. 

    Σι Χωρικοί, απ’ το φψωμα τθσ Ξακάριασ Φάχθσ, μποροφςαν να 

αντικρφςουν τισ ςτρατιωτικζσ κινιςεισ των Άγγλων ςτον κάμπο τθσ 
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πόλθσ, αλλά ςίγουρα κα είχαν και πλθροφοριοδότεσ μζςα απ’ τθν 

Χϊρα, απ’ τον χϊρο των δυςαρεςτθμζνων…  

    Χτθν άλλθ πλευρά, ο άριςτα οπλιςμζνοσ, με ςφγχρονα μυδράλια 

ςτρατόσ των Άγγλων, τριχοτομικθκε και επεχείρθςε κυκλωτικι 

κίνθςθ των Χωρικϊν, πολεμικι κίνθςθ του οργανωμζνου αγγλικοφ 

ςτρατοφ, γιατί πίςτευαν οι άγγλοι, πωσ, αποχωροφντεσ οι Χωρικοί, 

απ’ τθν Ξακάρια Φάχθ, ςτθν κζα του καλοοπλιςμζνου ςτρατοφ, κα 

διαςκορπίηονταν ςε ομάδεσ, προκειμζνου να διαφφγουν, ςε μια 

ακτίνα απ’ τθν περιοχι τθσ Απόλπαινασ, ζωσ τθν περιοχι 

Ξαλλιγϊνι… Ζτςι, ςτα πλαίςια των εκκακαριςτικϊν τουσ 

επιχειριςεων, το ζνα τμιμα τουσ ακολοφκθςε τθν δθμοςιά, κα 

λζγαμε, τον καρόδρομο, που είχαν ανοίξει οι Ενετοί, χρόνια πριν, 

αφοφ οι άγγλοι είδαμε πωσ ελάχιςτα αςχολικθκαν με τισ υποδομζσ 

ςτο νθςί, και αν κάτι επικυμοφςαν από πλευράσ υποδομϊν, αυτό 

ςυνζβαινε μόνο με καταναγκαςτικι εργαςία των πολιτϊν. Είναι ο 

ίδιοσ  με τον ςθμερινό δρόμο, που ςυνδζει τθν Υόλθ με τουσ 

Χφακιϊτεσ, με ελάχιςτεσ διευκετικζσ παρεμβάςεισ ςε ςχζςθ με 

εκείνθ τθν εποχι.  Ψο δεφτερο τμιμα του αγγλικοφ ςτρατοφ 

ακολοφκθςε διαδρομι απ’ το Φρφνι, ανερχόμενο προσ τα ορεινά.  

    Εδϊ αντιλζγει θ Χφακιϊτικθ παράδοςθ και επιμζνει πωσ,  

ακολοφκθςαν μονοπάτι ανατολικότερα του Φρυνίου,  απ’ τθν 

Απόλπαινα και ςυγκεκριμζνα απ’ το ςθμείο κοντά ςτθ Πονι τθσ 

Σδθγιτριασ, ανεβαίνοντασ περίπου κατά μικοσ του ανατολικοφ 

πρανοφσ του ςθμερινοφ φαραγγιοφ τθσ Πζλιςςασ, και τελικά, μζςα 

απ’ τθν περιοχι <<Πποτςάρεσ>>, κα ςυνζκλιναν ςτθν περιοχι του 

Ππόηα, ϊςτε να ςυναντιςουν το ανερχόμενο απ’ τθν δθμοςιά 

πρϊτο τμιμα του αγγλικοφ ςτρατοφ. Θ αντίρρθςθ των Χφακιωτϊν 

για διαδρομι των άγγλων μζςω Φρυνίου ι Απόλπαινασ, ζχει λογικι 
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εξιγθςθ και εντοπίηεται ςτο γεγονόσ, πωσ, το Φρφνι βρίςκεται 

δυτκότερα και μία πικανι ανάβαςθ απ’ τον χϊρο του κα οδθγοφςε 

το απόςπαςμα των άγγλων ςτο απότομο δυτικό πρανζσ του 

Φαραγγιοφ τθσ Πζλιςςασ, που δφςκολα κα το διάβαιναν… 

   Εξυπακοφετε, αςφαλϊσ, πωσ οι άγγλοι, ςίγουρα κα είχαν επιλζξει 

<<ςυρτάρια>> , ςτθν ντόπια ζκφραςθ, δθλαδι ντόπιουσ ςυνεργάτεσ 

οδθγοφσ, που κα τουσ οδθγοφςαν, αφοφ δεν γνϊριηαν το ανάγλυφο 

τθσ περιοχισ και τα δφςβατα μονοπάτια. Ψο τρίτο οπλιςμζνο τμιμα 

του αγγλικοφ ςτρατοφ επεχείρθςε τθν άνοδο ςτα ορεινά απ’ τθν 

περιοχι του Ξαλλιγωνίου, ανεβαίνοντασ δυτικά τθσ ιςτορικισ 

περιοχισ του Ξοφλμου, ςτθν περιοχι Βλφχα και Υεριβολάκια, και 

μζςω τθσ περιοχισ Παυρονζρι κα ςυνζκλιναν προσ ςυνάντθςθ και 

των άλλων δφο τμθμάτων ςτθν περιοχι του Ππόηα. Αυτι είναι θ 

ςτρατθγικι κίνθςθ των άγγλων, επαναλαμβάνομε, ςφμφωνα με τθν 

Χφακιϊτικθ παράδοςθ, θ οποία, για τουσ γνωρίηοντεσ τθν περιοχι, 

είναι  ςυμβατι με τα περιγραφόμενα. 

    Απ’ τθν πλευρά τουσ ο Χωρικοί, περίπου πεντακόςιοι, αφοφ είδαν 

απ’ τθν Ξακάρια Φάχθ και ειδοποιικθκαν ςχετικά με τθν ζξοδο του 

βαριά οπλιςμζνου αγγλικοφ ςτρατοφ απ’ τθν Χϊρα, δεν κιότεψαν, 

όντεσ με καριοφφλλια και πιςτόλεσ απζναντι ςτα μυδράλια των 

άγγλων, οφτε διαςκορπίςτθκαν ςε ομάδεσ, όπωσ πίςτευαν οι άγγλοι. 

Πποροφςαν, κάλλιςτα, κακ’ ομάδεσ να πάρουν διάφορα ςφντομα 

μονοπάτια, που γνϊριηαν άριςτα, επιςτροφισ για τα χωριά των 

Χφακιωτϊν,  και να διαλυκοφν θςφχωσ… Υροτίμθςαν, όμωσ, να 

αναμετρθκοφν με τον αγγλικό ςτρατό, ςτινοντασ ενζδρα 

κλεφτοπόλεμου ςτουσ ανερχόμενουσ ςτα ορεινά άγγλουσ, με τθν 

αποφαςιςτθκότθτά τουσ να εκπθγάηει εξ όςων ιδεολογικϊν, αλλά 

και κοινωνικϊν παραγόντων αναλυτικά εκκζςαμε ςτο πρϊτο μζροσ 
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του παρόντοσ. Ξαι εδϊ υπειςζρχεται ο καλόσ ςτρατθγικόσ 

ςχεδιαςμόσ των Χωρικϊν, ςτον οποίο προαναφερκικαμε. Άριςτοι 

γνϊςτεσ του ανάγλυφου τθσ περιοχισ, αντελιφκθςαν πωσ, τα τρία 

τμιματα των άγγλων, για να περάςουν μζςα ςτο οροπζδιο των 

Χφακιωτϊν, κα ςυνζκλιναν ςτθν περιοχι του Ππόηα, όπου υπάρχει 

ςτζνωμα και απ’ το οποίο διζρχεται, όπωσ προείπαμε, ο κεντρικόσ 

δρόμοσ Χϊρα – Χφακιϊτεσ. Ακριβϊσ, όπωσ και θ Χφακιϊτικθ 

παραδοςιακι περιγραφι τθσ περιοχισ, ο Υάνοσ Ξουνιάκθσ: (<<Θ 

ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ 

ΞΑΚϋΘΠΑΧ>>, Χελίδα 31), δίνει τα χωροταξικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ 

τθσ ςφγκρουςθσ και περιγράφει τθν τοποκεςία <<Χτου Ππόηα το 

πθγάδι>>, ςαν ΧΨΕΡΩΠΑ, ςτο οποίο εγκλϊβθςαν τον αγγλικό 

ςτρατό οι Χωρικοί, προκαλϊντασ του απϊλειεσ ςε ανκρϊπινο 

δυμανικό. Αναφζρει χαρακτθριςτικά: 

 {… Άκα εηζήιζνλ εηο ηελ ζηελήλ εθείλελ δίνδνλ νη άγγινη, 

νη Υσξηθνί εθ ησλ έκπξνζζελ θαη ησλ φπηζζελ έβαιινλ θαη’ 

απηψλ. Οιφθιεξνο ε δίνδνο επιεξψζε αγγιηθψλ πησκάησλ, 

ηα νπνία θαηφπηλ εξξίθζεζαλ εηο ην εθεί θξέαξ ρξεζηκεχνλ 

σο θνηλφο ηάθνο…} 

    Ασ ςυνεχίςομε να δοφμε πωσ ορίηεται χωροταξικά αυτό το 

Χτζνωμα, του οποίου ζχομε και βιωματικι αντίλθψθ. (Χθμ. Χυγ. 

Ακριβϊσ ςτο ςτζνωμα του Ππόηα ζχομε ιδιόκτθτο οικογενειακό 

χωράφι).  Χτθν περιοχι υπάρχουν τρεισ ευμεγζκεισ λόφοι ςε διάταξθ 

τριγωνικι. Χτθν βάςθ του τριγϊνου υπάρχει ο λόφοσ του Παλικότςι 

νοτιοανατολικά και ο λόφοσ του Πετηί δυτικά, ενϊ ςτθν κορυφι του 

τριγϊνου υπάρχει ο λόφοσ του Ππόηα βορειοανατολικά. Ζλαβαν και 

οι τρεισ λόφοι αντίςτοιχα τα ονόματά τουσ από τουσ ποτζ τοφρκουσ 

ιδιοκτιτεσ των και ζτςι αποκαλοφνται μζχρι και των θμερϊν μασ. 
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Αυτι θ τριγωνικι τουσ διάταξθ δθμιουργεί ςτο μζςον του τριγϊνου 

το ςτζνωμα, για το οποίο κάναμε λόγο, απ’ το οποίο αναγκαςτικά κα 

περνοφςε ο αγγλικόσ ςτρατόσ. 

    Σι Χωρικοί κατζλαβαν ςτα δυτικά το φψωμα του Πετηί, ϊςτε να 

υπάρχει εφκολοσ δρόμοσ διαφυγισ και υποχϊρθςθσ προσ τθν 

περιοχι τθσ Πζλιςςασ και από εκεί προσ το χωριό Ξάβαλοσ των 

Χφακιωτϊν, όπου κα ζχαναν τα ίχνθ τουσ ο άγγλοι. Απ’ το 

<<μθτθρίηι>> - φψωμα αυτό του Πετηί  χτφπθςαν τουσ διερχόμενουσ 

άγγλουσ, αφοφ κατά μζτωπον γνϊριηαν πωσ δεν μποροφν να τουσ 

αντιμετωπίςουν ςε ανοιχτό χϊρο με τον βαρφ οπλιςμό, που 

διζκεταν οι δεφτεροι! Υαραςτατικότατα περιγράφει τθν πολεμικι 

τακτικι των Χωρικϊν και ςχεδόν όλα τα  ςυμβάντα, ο Λωάννθσ 

Ξολόκασ, ςτθν περίφθμθ <<ΦΛΠΑΔΑ>> του, θ  οποία, ςθμειωτζον 

ταυτίηεται με όςα αναφζρει θ  Χφακιϊτικθ παράδοςθ για τθν 

ιςτορικι μάχθ. Θ εν λόγω <<Φιμάδα του Ξολόκα>>, τθν οποία κα 

παρουςιάςομε εξ ολοκλιρου παρακάτω, μπορεί να μθν 

χρθςιμοποιικθκε ςαν βαςικό αποδεικτικό ιςτορικό υλικό, κυρίωσ 

απ’ τον Υάνο Φοντογιάννθ, αν και τθν καταχωρεί ςτθν εργαςία του 

και ο ίδιοσ, όμωσ, κατά τθν άποψι μασ, αν είναι δόκιμοσ ο 

ςθμερινόσ όροσ, ζχει <<ρεπορταηιακό>> περιεχόμενο, και λόγω τθσ 

πιςτισ καταγραφισ των γεγονότων, και διότι εγράφθ ςε ίδιο χρόνο 

με τθν Εξζγερςθ, ςτα 1819. 

{… Κη αξρίζαλε λα πνιεκνχλ απφ ηα κεηεξίδηα 

Σα βφιηα ηα ρσξηάηηθα ηζ΄εγγιέδνπο εζεξίδαλ…} 

    Θ μάχθ, ο κλεφτοπόλεμοσ ουςιατικά, κράτθςε αρκετά, μζχρι το 

τζλειωμα των πυρομαχικϊν απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, οι οποίοι 

ςταδιακά άρχιςν να υποχωροφν προσ τθν διζξοδο του Ξαβάλου. Σι 
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άγγλοι τελικά πζραςαν με ςθμαντικζσ απϊλειεσ και ζφταςαν ςτουσ 

Χφακιϊτεσ. Για τον αρικμό των απωλειϊν τουσ οι απόψεισ 

διίςτανται. Ψο δθμοτικό τραγοφδι, που εξιςτορεί τα του εςθκωμοφ 

των Χωρικϊν μιλά για διακόςιουσ ςτρατιϊτεσ άγγλουσ νεκροφσ. 

Αρικμόσ υπερβολικά υψθλόσ και μάλλον … ποιθτικι, κα λζγαμε, 

αδεία, δθμιουργθμζνοσ. 

{… Tξεηο κέξεο θάλνπλ πφιεκν, δελ έρνπλ άιια βφιηα. 

Γηαθφζηνπο εζθνηψζαλε θη εθάςαλε θαη ζπίηηα.} 

     Υάντα θ παροδοςιακι τοπικι Χφακιϊτικθ άποψθ τθν οποία 

επικαλοφμαςτε μιλά για ςαρανταπζντε άγγλουσ νεκροφσ, και ζναν 

χωρικό απ’ τθν Ξαρυά καταγόμενο, τον Γθωργάκθ. Θ αγγλικι 

εφθμερίδα <<Morning Chronicle>> ςτισ 17 Ροεμβρίου 1819,  γράφει 

για δεκατρείσ ςυνολικά νεκροφσ. (Υάνου Φοντογιάννθ: <<IΧΨΣΦΛΑ 

ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 298), επιςθμαίνοντασ, 

βζβαια, ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ πωσ οι πλθροφορίεσ τθσ εν λόγω 

εφθμερίδασ μπορεί και να μθν είναι ακριβείσ, για τα γεγονότα τθσ 

Εξζγερςθσ. Ψο ςχετικό άρκρο: 

 {… Toλ πεξαζκέλν επηέκβξην είρε επηβιεζή κηα 

θνξνινγία ζηα θνπάδηα θαη ζηα δψα πνπ είλαη πνιπάξηζκα 

ζηα νξεηλά κέξε ηεο Αγίαο Μαχξαο, ηεο Κεθαιιελίαο θαη 

ηεο Εαθχλζνπ. ηαλ έγηλε ζηε Λεπθάδα ε πξψηε εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ θνξνινγηθνχ κέηξνπ, νη θάηνηθνη ηεο εμνρήο 

παξαπνλέζεθαλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο, αιιά πξνηνχ γίλε 

δπλαηφλ λα επηηχρε θάπνηα ηθαλνπνίεζε, κηα ζηάζε μέζπαζε 

ζην ρσξηφ θαθηψηεο θαη γεληθεχηεθε ζε ιίγν ζε φιν ην 

λεζί. Ο ιαφο αληηζηάζεθε ζηνπο θνξαηδήδεο πνπ ν 

επηθεθαιήο ησλ ζθνηψζεθε. ηαλ νη ζηαζηαζηέο πιεζίαζαλ 

ζηελ πφιε ηεο Αγίαο Μαχξαο, άξρηζε κάρε ζηελ νπνία 
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ιέγεηαη πσο απφ ην έλα κέξνο θαη ην άιιν ζθνηψζεθαλ 

δεθαηξείο θαη πνιινί ηξπκαηίζηεθαλ…}  

     Αυτι ακριβϊσ θ παραδοςιακι μασ πθγι, επιμζνει  και 

επιβεβαιϊνει ότι, οι νεκροί τθσ μάχθσ, ερρίφκθςαν ςτα υπάρχοντα 

πθγάδια ςτθν περιοχι του Ππόηα, άποψθ που αςπάηεται, είδαμε, 

και ο Υάνοσ Ξουνιάκθσ και ο ενοφϊντασ Ξοφρτθσ, <<ΨΣ ΣΛΡΛΞΣ 

ΗΘΨΘΠΑ ΧΨΘΡ ΟΕΩΞΑΔΑ, ςελίδα 5, όπωσ τθν αναφζρει, επίςθσ, αλλά 

με επιφφλαξθ, και ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 276). (Χθμ. Χυγ. Γνωρίηομε προςωπικά 

ζνα εκ των πθγαδιϊν αυτϊν, διαςωηόμενο και επί των θμερϊν μασ. 

Υρόκειται για πθγάδι που ανικει ςτθν οικογζνεια του Βαςιλείου 

Γεωργάκθ, (Ψςάνε), απ’ το Υινακοχϊρι των Χφακιωτϊν και βρίςκεται 

ακριβϊσ ςτο προειρθμζνο ςτζνωμα, όπου διεξιχκθ θ μάχθ, ςτθν 

ςθμερινι διαςταφρωςθ του κεντρικοφ επαρχιακοφ δρόμου με αυτόν 

που κατευκφνεται ςτον Άγιο Ρικόλαο ςτο Φζμα των Ξαρυωτϊν. 

Ζχομε παραςτεί αυτικοοι μάρτυρεσ του ανωτζρω Βαςιλείου 

Γεωργάκθ, πολλά χρόνια πριν, ο οποίοσ μολογοφςε, όπωσ είχε 

ακοφςει απ’ τον οικογενειακό του κφκλο, πωσ, αρκετά χρόνια μετά 

τθν μάχθ, ςε κακαριςμό του πθγαδιοφ, πράγματι αναςφρκθκαν 

ανκρϊπινα οςτά απ’ τον λαςπϊδθ πυκμζνα του!!!). 

    Πία μόνο απϊλεια διαςϊκθκε πωσ υπιρξε απ’ τθν πλευρά των 

Χωρικϊν, όπωσ κζλει θ Χφακιϊτικθ παράδοςθ, αλλά  περιγράφει και 

ο Λωάννθσ Ξολόκασ ςτθν Φιμάδα του: 

{… Παξ’ έλα Καξζαλφπνπιν Γεσξγάθε ην ειέγαλ 

απηφ πνιέκα δπλαηά απφ ην κεηεξίδη 

ζη’ αζθέξη ηνπ νπγγιέδηθν πάξα πνιινχο ζεξίδεη. 

Κξίκα ήηαλ ηέηνην θνξκί άδηθα λ’ απνζάλε 



[184] 
 

Πνπ δσληαλφ δελ δίλνληαλ θαλέλαο λα ηνλ πηάλε…} 

    Θ ςτρατθγικι διαφυγι των Χωρικϊν, όπωσ αναφζρκθκε, ζγινε 

προσ το χωριό  Ξάβαλοσ των Χφακιωτϊν. Εν ςυνεχεία πζραςαν ςτο 

επόμενο χωριό, τα Αςπρογερακάτα και από εκεί απ’ το μονοπάτι, 

που ςυνζδεε, τότε, τα Αςπρογερακάτα με τθν Εξάνκεια, το οποίο 

διαςϊηεται και επί των θμερϊν μασ, αφοφ ο ςθμερινόσ επαρχιακόσ 

δρόμοσ Αςπρογερακάτα - Εξάνκεια δεν είχε διανοιγεί ακόμθ, 

διερχόμενο το μονοπάτι απ’ το ιςτορικό φψωμα του Ξόντρου, το 

προπφργιο του Γζρο Φωτεινοφ, ςτο ομϊνυμο επικολυρικό 

αριςτοφργθμα του Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ. Χυνεχίηοντασ οι Χωρικοί 

απ’ τον Ξόντρο, ζφταςαν ςτθν περιοχι <<Ππαμπάκια>>, μικρό 

οροπζδιο πάνω ςτο Πζγα Τροσ, παρακλάδι τθσ Ξεντρικισ οροςειράσ 

Χταυρωτά τθσ Οευκάδοσ, και από εκεί, πάντα ςτο ίδιο μονοπάτι, 

ζφταςαν ςτο μεςοδιάςτθμα Χφακιωτϊν και Εξάνκειασ, ςτθν κζςθ 

Άπρα Χαλίκια, όπου διαλφκθκαν ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ, και 

ςίγουρα δεν ζγινε νζα μάχθ εκεί με τουσ άγγλουσ. Θ διαφυγι αυτι 

των Χωρικϊν ζγινε ανάλογα με το χωριό προζλευςισ τουσ.  

{… Οη Λεπθαδίηεο ην ινηπφλ ζαλ έθακαλ ηε ρχζη 

θαλέλαο δελ εθνχηαγε κήηε λα ζηακαηήζεη 

πέξε επήξαλ ηα βνπλά θαη ηα ρακνιαγθάδηα 

ζηνπο άγγινπο εθξπθηήθαλε ζαλ θ’ ήηαλε δαξθάδηα…} 

    Σι Ροτιολευκαδίτεσ πορεφτθκαν προσ τα χωριά τουσ μζςα απ’ τα 

υψϊματα των Χταυρωτϊν και τθν Ελάτθ ζφταςαν ςε Παραντοχϊρι, 

Υόρο και Ξοντάραινα. Σι Χφακιϊτεσ και Ξαρςάνοι, κοντά ςτα χωριά 

τουσ όντεσ, διαςκορπίςκθκαν και ζφταςαν ς’ αυτά μζςα από γνωςτά 

τουσ μονοπάτια. Δφςκολθ ιταν θ διαφυγι των Χωρικϊν απ’ τθν 

Ξατοφνα και του παλιοφ χωριοφ Ξαρυϊτθ, αφοφ θ εγκτάςταςι τουσ 
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ςτον ςθμερινό χϊρο των Ξαρυωτϊν, ζγινε περί το 1950, αυτι θ 

διαφυγι τουσ, εικάηεται, πωσ ζγινε μζςα απ’ τθν περιοχι του 

Οιβαδιοφ τθσ Ξαρυάσ και εν ςυνεχεία απ’ τον Χοιρόλακο και τθν 

Βράχα.  

    Σι άγγλοι, παρά τισ απϊλειζσ τουσ, ςυνζχιςαν τον δρόμο και 

ζφταςαν ςτουσ Χφακιϊτεσ. Ιταν 4 Σκτϊβρθ 1819. Δεν βρικαν τουσ 

Εξεγερμζνουσ Χωρικοφσ, παρά γυναίκεσ, παιδιά και γζρουσ.  

{… Καη νη νπγγιέδνη απφ θνληά κ’ άθνπε κπαηαξία 

Δηο ηελ Λεπθάδα εκπήθαλε θ’ επηάζαλ ηα ρσξία. 

Άλζξσπν δελ επξήθαλε ζε ζπίηηα θαη παιάηηα 

Πέξε βαγέληα κε θξαζηά επξήθαλε γηνκάηα, 

Άιι’ ‘επηαλ άιια έρπζαλ…} 

    Σι άγγλοι προχϊρθςαν ςε βίαιεσ καταςτροφζσ ςτα χωριά των 

Χφακιωτϊν, καίγοντασ ςπίτια και αδειάηοντασ απ’ τα κατϊγια των 

ςπιτϊν των χωριϊν κραςιά και λάδια!!! (Υάνου Φοντογιάννθ: 

<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 277). Θ μάχθ 

τελείωςε. Σι άγγλοι <<πζραςαν>> ςτουσ Χφακιϊτεσ, αλλά με 

ανκρϊπινεσ απϊλειεσ. Απ’ τθν πλευρά τουσ οι Χωρικοί διζφυγαν. 

Διζφυγαν, όμωσ, με το φορτίο των ιδεϊν τουσ αλϊβθτο… Αυτό το 

φορτίο ιδεϊν και αξιϊν, είναι που ατςαλϊνει, επιγενζςτερα, με το 

απ’ το δικό τουσ φρζαρ αντλθμζνο εξεγερςιακό υλικό, τθν 

Επτανθςιακι αφιςβιτθςθ, που, τελικά, οδιγθςε ςτθν Ζνωςθ… 
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ΝΕΑ ΓΡΑΠΣΗ ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΞΕΗΚΨΜΟ 
    Σ μεγάλοσ εςθκωμόσ πιρε κρυλικζσ διαςτάςεισ τισ επόμενεσ 

δεκαετίεσ, κυρίωσ ςτον χϊρο των Χφακιωτϊν, όπου κυοφορικθκαν 

και εκτυλίχκθκαν τα πολεμικά γεγονότα. Υζραςε ςτθν ςυλλογικι 

τοπικι ιςτορικι μνιμθ ςαν ζνα κατόρκωμα και αποκοτιά μερικϊν 

<<λιανοντουφεκάδων>> Χωρικϊν  να τα βάλουν με τον καλφτερα 

εξοπλιςμζνο ςτρατό, τότε, τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και ςαν μια δυναμκι 

απάντθςθ προσ τουσ προφχοντεσ τθσ πόλθσ και τθν απαξία με τθν 

οποία εκφράηονταν για τουσ Χωρικοφσ του νθςιοφ… <<Χωριάτεσ>>… 

Πια λζξθ ςυνϊνυμθ… Χπιναλογκιτϊν τροφίμων, που όπωσ είδαμε 

ςτθν εξζγερςθ των Χωρικϊν τθσ Ξζρκυρασ ςτα 1652, ςυνοψίηονταν 

και ςτθν Οευκάδα ςτο δόγμα: <<Ζμείσ δροφμε και επιδροφμε… Εςείσ 

παράγετε και ςωπαίνετε…>>. 

    Σ ενοφϊντασ Ξοφρτθσ, ζνασ αγωνιςτισ Χωρικόσ, δθμοςιογράφοσ 

μετζπειτα ςε τοπικι εφθμερίδα του νθςιοφ, πιρε μζροσ, 

φυλακίςτθκε, μάλιςτα, ςτο φονικό Χυλλαλθτιριο των Οευκαδίων 

Αμπελουργϊν ςτα 1935. Πετείχε, ωσ εκ τοφτου, ςε κάκε 

διεκδικθτικι κίνθςθ των Οευκαδίων Χωρικϊν Σινοπαραγωγϊν και 

ζχει μια βιωματικι γνϊςθ και αντίλθψθ παρόμοιων Εξεγερςιακϊν 

κινθμάτων, όπωσ αυτό του μεγάλου εςθκωμοφ των Αγιομαυριτϊν 

Χωρικϊν ςτα 1819 ςτουσ Χφακιϊτεσ, για το οποίο γράφει ςτο βιβλίο 

του, ςελίδα 5, με τίτλο: <<ΨΣ ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ΧΨΘΡ ΟΕΩΞΑΔΑ: 

    {… ιεο νη αγξνηηθέο εθδειψζεηο ζηελ Λεπθάδα απ’ ηνλ 

19
ν
 αηψλα πεξηζηξέθνληαη γχξν απ’ ην θξαζί ην πεξίθεκν 

ΟΗΝΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ. Δίλαη πνιιέο θαη καρεηηθέο νη 

εθδειψζεηο απηέο  ησλ νηλνπαξαγσγψλ ρσξηθψλ, πνπ 

θαηέβαηλαλ γηα δηακαξηπξία ζηελ πφιε. Οη εμεγέξζεηο απηέο 
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αθήθαλ δσεξέο κλήκεο ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ θαη παξέκεηλε 

ηζηνξηθή ε θξάζε<<OI XΧΡΗΑΣΔ ΔΡΥΟΝΣΑΗ…>>   

     Ζ Δμέγεξζε ηνπ 1819 έκεηλε ζηελ ηζηνξία ζαλ 

<<Δπαλάζηαζε ησλ θαθηζάλσλ>>. Ζ Δμέγεξζε είρε απηή 

θαζ’ εαπηή εζληθφ ραξαθηήξα θαη πεξηερφκελν, γηαηί 

εζηξέθνληαλ θαηά ηεο αγγιηθήο πξνζηαζίαο θαη 

πξσηαξρηθά απέβιεπε ζηελ εζληθή ιεπηεξηά. κσο ην φηη 

εθδειψζεθε ζε πεξηθέξεηα θαη’ εμνρήλ ηφηε 

νηλνπαξαγσγηθή, φπσο ήηαλ νη θαθηψηεο, θαη ην γεγνλφο 

φηη νη ρσξηάηεο καληαζκέλνη θαηέβαηλαλ ζηελ πφιε γηα λα 

θάςνπλ ηα ζπίηηα ησλ <<αξρφλησλ>> πνπ ζεσξνχζαλ 

ππαίηηνπο φρη κφλν ηνπ εζληθνχ μεπεζκνχ αιιά θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ησλ καξαζκνχ απ’ ηνπο βαξεηνχο θφξνπο ηνπ 

θξαζηνχ πνπ είρε επηβάιιεη ε πξνζηαζία απνδείρλεη 

πεξίηξαλα θαη ηα νηθνλνκηθά αίηηα ηνπ μεζεθσκνχ. Ζ 

Δμέγεξζε ζην κεγάιν ηεο κέξνο ήηαλ έλνπιε. ΟΗ Άγγινη 

ζνξπβνχληαη. Ο Σνπνηεξεηήο άγγινο ηφβελο έιαβε 

έθηαθηα κέηξα ακχλεο, θαη απεηιεί ηνπο ρσξηθνχο νη νπνίνη 

κε ηελ βξνληεξή θσλή ηνπ θαθηζάλνπ Παπαγηψξγε  

(Αζπξνγέξαθαο) δίλνπλ ηελ ππεξήθαλε απάληεζε. 

<<Κνινλέιν, Κνινλέιν. Γελ καο ηξνκάδνπλ ηα θαλφληα ζνπ, 

ζα ζε πνιεκήζνπκε κε ςπρή θαη κε θαξηνθχιιηα>>. 

    Ο Άγγινο αληηζπληαγκαηάξρεο κ’ εληζρχζεηο πνπ ήξζαλ 

απφ ηελ Κέξθπξα αλεβαίλεη ηα Λεπθαδίηηθα βνπλά γηα λα 

ππνηάμε ηνλ καξηπξηθφ ιαφ. Οη αγξφηεο νρπξσκέλνη ζηα 

ξαρνχιηα ηεο <<Μπφδαο>> ακχλνληαη γελλαία.  Πνιχσξε 

κάρε αθνινπζεί. Οη Άγγινη θαηεηξνπψζεθαλ. Οη αγξφηεο 

παλεγπξίδνπλ θαη ζάβνπλ ηνπο ζθνησκέλνπο ζην πεγάδη ηεο 

Μπφδαο πνπ δηαηεξνχληαλ σο ηα ρξφληα καο εθεί θαη εζχκηδε 

ηνλ άζιν. ε ιίγεο κέξεο νη απνηθηνθξάηεο γεξά εληζρπκέλνη 

επαλέξρνληαη θαη ε ζηάζε θαηεζηάιε, γηα λα 
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επαθνινπζήζνπλ αθάληαζηεο ζεξησδίεο ησλ άγγισλ, 

πξσηάθνπζηεο βαξβαξφηεηεο ζε βάξνο ησλ ακάρσλ. Σα 

θξαζηά θαη ηα ιάδηα απφ ηα θαηψγηα ησλ παξαγσγψλ 

ρχλνληαλ ζηνπο δξφκνπο ηα ζπίηηα ιεζηεχνληαη, ν θφζκνο 

παίξλεη ηα βνπλά. ζνπο ζπλέιαβε ν ζηξαηφο ηεο 

πξνζηαζίαο θαηέζθαμε απάλζξσπα θαη ηα πηψκαηά ησλ 

παζαιεκέλα κε πίζζα ηα εθξέκαζαλ ζε ζηδεξέληα θινπβηά 

ζηηο ξαρνχιεο πνπ είλαη ζήκεξα νη αλεκφκπινη ησλ 

θαθησηψλ. Ζ πξνζηαζία έζηεζε ηξφπαηα…} 
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Η  ΘΡΙΑΜΒΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΕΠΑΡΦΟΤ! 
     Ψο πζρασ τθσ φονικισ μάχθσ βρικε τουσ άγγλουσ ςτουσ 

Χφακιϊτεσ, όπου προχϊρθςαν ςε βιαιοπραγίεσ ςτα χωριά. Σι μζρεσ, 

που ακολοφκθςαν ςτιγματίςτθκαν με τθν πιο ελεεινι μορφι βίασ 

απ’ τθν πλευρά των άγγλων, βία με τθν μορφι απαγχονιςμϊν των 

ςυλλθφκζντων πρωταίτιων Χωρικϊν… Ξαι αν μεν ο κάνατοσ εν 

καιρϊ πολζμου είναι ανατριχιαςτικό γεγονόσ, φανταςτείτε οι 

απαγχονιςμοί, ςτο πζρασ τθσ πολεμικισ ςφγκρουςθσ, με τθν 

χαρακτθριςτικι μανικι πρόκεςθ για περαιτζρω εξευτελιςμό του 

ακρϊπου, τι είδουσ ςυναιςκιματα μίςουσ και οργισ ενζςπειρε ςτον 

κόςμο των Χωρικϊν…  

    Απ’ τθν πλευρά του ο Ζπαρχοσ Αγίασ Παφρασ, επιχαίροντασ για 

τθν <<Ξατάπνυξθ τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν>> ςτζλνει τζταρτθ 

αναφορά ςτον Κεοτόκθ ςτθν Ξζρκυρα, το βράδυ τθσ 4θσ Σκτϊβρθ, με 

το πζρασ τθσ μάχθσ και τθν επζλαςθ των άγγλων ςτουσ Χφακιϊτεσ. 

Πε κριαμβευτικό φφοσ αναγγζλει ςτον κεντρικό Ξυβερνιτθ πωσ: 

<<Δλψ έκεηλα κε ηελ ειπίδα, πσο νη ρσξηθνί, κνινλφηη 

έλνπινη – εθ φζνλ δελ εζηάζεθε δπλαηφλ λα ηνπο πείζσκε λ’ 

απνζπξζνχλ – ζα αλέκελαλ ηηο απνθάζεηο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

απξφβιεπηα θαη απξνζδφθεηα καο παξαβηάζαλε ηα θπιάθηα 

θαη εηζβάιαλε ζηελ πφιε κε ηε θσηηά θαη ην ζίδεξν ρηεο ζηε 

1 πεξίπνπ κ.κ. 

    Ο θφβνο θαη ν ηξφκνο ησλ θαηνίθσλ ήηαλ κέγηζηνο. Έλα 

κέξνο απ’ απηνχο έηξεμε λα γιπηψζεη ζην θξνχξην, ην κφλν 

αζθαιέο κέξνο πνπ ππήξρε ζ’ φιν ην λεζί. 

    Σα αηξφκεηα ζηξαηεχκαηα ηεο Πξνζηάηηδνο 

Κπβεξλήζεσο δηνηθνχκελα απφ ηνλ γελλαίν αξρεγφ θαη 

δηνηθεηή ζπληαγκαηάξρε ηφβελο, αληηκεησπίζαλε κε 
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ζάξξνο απαξάκηιιν ηνπο επαλαζηάηεο θαη ηνπο απσζνχζαλ 

απφ φια ηα ζεκεία φπνπ επαξνπζηαδφηαλε. Δλ ηνχηνηο εθείλν 

πνπ ηειηθά έζσζε ηελ πφιε θη φινπο ηνπο θαηνίθνπο ήηαλ ε 

έγθαηξε άθημε ησλ γελλαίσλ εληζρχζεσλ, πνπ έζηεηιε ε Α. Δ 

ν Λφξδνο Μέγαο Αξκνζηήο, νη νπνίεο έθηαζαλ κηα πεξίπνπ 

ψξα, αθ’ φηνπ ηα γεγνλφηα άξρηζαλ ζηελ πφιε θαη ακέζσο 

κεηά ηελ απνβίβαζή ηνπο, ρσξίο θακηά αλάπαπζε, 

εζηάιζεθαλ λα βνεζήζνπλ θαη έθηαζαλ έγθαηξα, θαη καο 

έζσζαλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, πνπ καο απεηινχζε, θαζψο 

κεηαμχ άιισλ απάλζξσπα θαη αδίζηαθηα είραλ βάιεη θσηηά 

ζηα καγαδά ηνπ θ. ηαχξνπ ζηελ αγνξά, απ’ φπνπ ζα 

κπνξνχζε λα θαή κεγάιν κέξνο ηεο πφιεσο. Αιιά θαηά 

ηχρελ ε θσηηά δελ εμαπιψζεθε. 

    ήκεξα νη επαλαζηάηεο εμαθνινπζνχζαλ κε ηελ ίδηα 

επηκνλή λα θαηέρνπλ έλνπινη ηηο ζέζεηο ησλ θνληηλψλ 

βνπλψλ. Έπεηηα φκσο απφ κηα ζπλνκηιία πνπ είραλ κε ηνλ θ. 

Σνπνηεξεηή, ν ηειεπηαίνο αλαγθάζηεθε λα δηαηάμε ηα 

ζηξαηεχκαηα λα βαδίζνπλ ελαληίνλ ηνπο θαη γξήγνξα ηνπο 

έηξεςε ζε θπγή θαη  ηνπο θαηεδίσμε ζηα βνπλά, πνπ γξήγνξα 

εθείλνη έπηαζαλ, ζαλ ην κφλν άζπιν πνπ ηνπο απέκεηλε. Έηζη 

ν θ. ζπληαγκαηάξρεο κπφξεζε λα θαηαιάβε ην ρσξηφ 

θαθηψηεο, ηε εζηία ησλ επαλαζηαηψλ θαη ην θέληξν ησλ 

δηαδνρηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ηδνχ ινηπφλ φηη ηε ζηηγκή απηή φια είλαη ήζπρα θαη αζθαιή. 

Δκείο νθείινκε λ’ απνδψζσκε ην ζεβαζκφ ηεο αηψληαο 

επγλσκνζχλεο ζηελ Α.Δ ην Λφξδν Μέγα Αξκνζηή, πνπ ηφζν 

γξήγνξα καο έζηεηιε ππεξαξθεηή βνήζεηα αλαγθαία γηα ηελ 

πξνζηαζία καο, θαη θαηφπηλ ζηνλ εθιακπξφηαην θ. 

Σνπνηεξεηή ζπληαγκαηάξρε Φξεηδ. ηφβελο, πνπ κε 

αθάκαηε πξνζπκία θαη κε εμαίξεηε ζηξαηησηηθή αλδξεία 
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καο απάιιαμε κέζα ζε ιίγεο ψξεο απφ θίλδπλν, φπνπ φκνηφ 

ηνπ δελ εγλψξηζε απηφ ην λεζί. 

    Σν θαζήθνλ κνπ επηβάιιεη λα δψζσ ζηελ εμνρφηεηά ζαο 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο θηι. 

    Αγία Μαχξα 4 Οθησβξίνπ 1819 ε.λ ψξα 6 κ.κ 

    Πξνο ηελ Α.Δ ηνλ θ. Β. Δ Θενηφθελ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. 

Κέξθπξα>> 

    Ζχει τεράςτια ςθμαςία, να εςτιάςομε, εδϊ, ςαν μια επίρρωςθ 

όςων αναλυτικά ζχομε παρουςιάςει περί τθσ κοινωνικισ  διάςταςθσ 

προυχόντων και Αγιομαυριτϊν χωρικϊν, ςτο γεγονόσ ότι… Σι 

προφχοντεσ τθσ Οευκάδοσ, ςτισ 28 Ροεμβρίου 1819, επζδωςαν ςτον 

Ψοποτθρθτι Χτόβιν ψιφιςμα, με το οποίο εξζφραηαν τθν 

ευγνωμοςφνθ τουσ , για τθν γενναιότθτα τθν οποία επζδειξε, προσ 

καταςτολι τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν…( Ξωνςταντίνου Παχαιρά: 

<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, Χελίδα 58). 

Χυγχρόνωσ επζδωςαν ςτον ίδιο και  χρυςοφν μετάλλιο με τθν 

κατωτζρω επιγραφι… 

Αζηνί Λεπθάδηνη 

εξ Φξεηδεξίθσ ηφβελο 

ησ ζσηήξεη 

ηππεί 

    Ψο εν λόγω ψιφιςμα υπζγραψαν οι : Άγγελοσ Ξόμθσ D’ Orio, 

Άγγελοσ Χαλικιόπουλοσ, Υζτροσ Υετριτςόπουλοσ, Αντϊνιοσ 

Ξόνταρθσ, Λωάνθσ Ψωμάσ, Χπυρίδων Ξαλκάνθσ, Χπυρίδων 

Ξονιδάρθσ, Κωμάσ Βαφζασ, Ρικόλαοσ Χικελιανόσ, Ακανάςιοσ 

Υολίτθσ, Ρικόλαοσ Ηαμπζλιοσ, Δθμιτριοσ Ξόμθσ Χεττίνθσ, Αδελφοί 
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Βαλαωρίτθ, Δθμιτριοσ Ξράλλθσ, Ευςτάκιοσ Ψυπάλδοσ, Ακανάςιοσ 

Ποντεςάντοσ, Υάνοσ Οάθσ, Λωάννθσ Δε – Ψηϊρτηθσ, Παρίασ Οάηαρθσ, 

Λωάννθσ Παρίνοσ, Αυγουςτίνοσ Χαμοςφακίδθσ, Λωάννθσ Παρία 

Ξαλκάνθσ, Αντϊνιοσ Χίδερθσ, Βαςίλειοσ Βερφκιοσ και Αλζξανδροσ και 

Αδελφοί Ψςαρλαμπά. 
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Αγηνκαπξίηηζζα Υσξηθή κε ηελ ξφθα… 
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Ο ΑΝΣΑΜ ΕΠΙΚΗΡΤΕΙ ΣΟΤ ΑΡΦΗΓΟΤ…  
     Ξαταφκάνει ςτθν Οευκάδα ο ςτρατθγόσ  Άνταμ ςτισ 13 Σκτϊβρθ, 

ο οποίοσ κατά τθν διάρκεια των πολεμκϊν γεγονότων ςτθν Άγια 

Παφρα, ιταν Αρμοςτεφων ςτθν Ξζρκυρα, διότι ο Παίτλαντ 

απουςίαηε ςτθν Πάλτα. Θ ςκλθρότθτα τθν οποία επζδειξε, είναι 

φρικτι, παρά το γεγονόσ ότι διατθροφςε ςχζςεισ, όντασ ςτθν Ξζρυρα 

ςαν Αρμοςτεφων, με ηωντοχιρα Ελλθνίδα, το γζνοσ Χοφφθ, τθν 

οποία, τελικά, παντρεφτθκε ςτισ 17 Λανουαρίου 1824, ςε μια λαμπρι 

τελετι, όταν και επίςθμα είχε διαδεχκεί ςτθν Αρμοςτεία τον 

Παίτλαντ. (Υάνου Ξουνιάκθ: <<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ 

ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, ςελίδα 44).  

Ερχόμενοσ ςτο νθςί ο Άνταμ  αναλαμβάνει τθν υπόκεςθ τθσ 

Εξζγερςθσ των Οευκαδίων Χωρικϊν, ορίηοντασ τον λοχαγό 

Εμμανουιλ Χουμίλα και τον άγγλο υπολοχαγό Γκρίεςςον επόπτεσ 

τθσ αςτυνομίασ ςτο νθςί, περιςτζλλοντασ τισ εξουςίεσ των τακτικϊν 

δικαςτθρίων, με προκιρυξθ ςτισ 13-10-1819. 

<<Πξνθήξπμε 

Δμ νλφκαηνο ηεο απηνχ εμνρφηεηνο ηνπ Μαγγηφξ ζηξαηεγνχ 

ζεξ Φξεηδεξίθνπ Άδακ ηππφηνπ πξσηνζηάηνπ ηνπ 

ηηκησηάηνπ ζηξαηησηηθνχ ηάγκαηνο ηνπ Λνπηξνχ, 

πξνζσξηλνχ Μεγάινπ Αξκνζηνχ. 

Δπεηδή κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 

Α.Δ ηνλ πξνζσξηλφ Λφξδν Μεγάιν Αξκνζηή πεξηβιήζεθε ε 

εμνρφηεηά ηνπ κε σξηζκέλεο αλψηαηεο εμνπζίεο, απηφο 

δπλάκεη απηψλ ησλ δηθαησκάησλ δηψξηζε θαη εμέιεμε ηνλ 

θαπεηάλ Δκκ. νπκίια θαη ην ππνινραγφ Λνπδνβ. Γθξίεζζνλ 

ηνπ 1
νπ

 βαζηιηθνχ κεραληθνχ επφπηεο ηεο Αζηπλνκίαο ζηε 

λήζν Αγία Μαχξα θαη ηνπο αλέζεζε θαη ηα θαζήθνληα θαη 



[195] 
 

ηελ εμνπζία ηεο Τςειήο Αζηπλνκίαο, θαη θάζε άλζξσπνο 

απνηαζδήπνηε ηάμεσο θαη θαηαζηάζεσο εληέιιεηαη κε ηελ 

παξνχζα λα ηνπο ζεσξεί κ’ απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα θαη λα 

ππαθνχε ζ’ απηνχο. 

Καηά δηαηαγή 

Β.Ρ  Γθίιπεξη>> 

    Υζντε μζρεσ αργότερα, ςτισ 18  Σκτϊβρθ, ο Άνταμ προχωρεί ςε 

νζα προκιρυξθ, με τθν οποία επικθρφςςει τα άτομα που ιταν εκ των 

πρωταιτίων τθσ Εξζγερςθσ, αλλά και ειδικότερα τον εμπρθςτι του 

οπικιματοσ Χταφρου, κατά τα επειςόδια μζςα ςτθν πόλθ 

<<Πξάμε ηεο 18
εο

 Οθησβξίνπ 1819 

Δμ νλφκαηνο ηεο Α.Δ ηνπ Μαγηφξ ζηξαηεγνχ ζεξ Φξεηδ. 

Άδακ ηππφηνπ θιπ 

Πξνθήξπμε 

Δπεηδή απεδείρζε φηη ηα παξά θάησ πξφζσπα δει. 

Απνζηφιεο ηαχξαθαο Παλάδαο, Νηθνιέηηνο ηαχξαθαο 

Βειέηδαο, Θσκάο Υαιηθηάο, Μελάο Υαιηθηάο, Φίιηππνο 

Εαβεξδηλφο, πχξνο Αζπξνγέξαθαο, Νηθνιφο Φσηεηλφο, 

Ησάλλεο θηαδάο πνηέ Γξάθνπ, θαη Ησάλλεο Μπέιαο ήηαλ 

έλνπινη θαη ζη’ αλνηρηά ελαληίνλ ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 

ζηάζεθαλ κεηαμχ ησλ αξρηππνθηλεηψλ ηεο ζηάζεσο πνπ 

θαηεζηάιε, θαη επεηδή ν Σνπνηεξεηήο ηεο Α.Δ ηνπ Λφξδνπ 

κεγάινπ αξκνζηνχ ηνπο έρεη ήδε επηθεξχμεη, θάλεη γλσζηφ 

κε ηελ παξνχζα, φηη φινη εθείλνη πνπ ζ’ απνθαιπθζή φηη 

ηνπο έδσθαλ άζπιν ή ηνπο έθξπςαλ, ή πνπ ήζειε γίλεη 

γλσζηφ φηη ην έθακαλ απηφ κεηά απφ ηνχηε ηελ πξνθήξπμε, 

εθείλνη πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζα ηνπο δερηνχλ ή ζα ηνπο 

θξχςνπλ ή ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα δηαθχγνπλ ηε δηθαηνζχλε 
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ηεο Κπβεξλήζεσο, ζα ζεσξεζνχλ σο αξρεγνί θαη 

επαλαζηάηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα ππφθεηληαη ζηελ πνηλή 

ηνπ ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ην ζηξαηησηηθφ λφκν, θαη ηα 

ζπίηηα ηνπο ζα θαηαζηξαθνχλ. 

Καη επεηδή αθφκα θαη κεηά ηε θαηάπαπζε ηεο ζηάζεσο 

δηάθνξα πξφζσπα, πνπ αθφκα δελ έρνπλ ζεσξεζή, φηη 

βξίζθνληαη κε φπιν, έρνπλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο, θαη 

είλαη θπγάδεο, ή θαηά θάπνηνλ ηξφπν θξχβνληαη, 

δηαθεξχρλεηαη κε ηελ παξνχζα, φηη φια εθείλα ηα πξφζσπα, 

πνπ δε ζα γπξίζνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο ζε 48 ψξεο κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζεο, αλ δελ παξνπζηαζηνχλ ζηελ 

Τςειή Αζηπλνκία, ζα ζεσξεζνχλ αληάξηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα ππφθεηληαη ζηελ πνηλή πνπ αλαθέξακε πξηλ. Καη 

φινη εθείλνη πνπ ζα θξχςνπλ, ή πνπ, ελψ γλσξίδνπλ ηνλ 

ηφπν, φπνπ θξχβνληαη ηα πξφζσπα απηά, δελ 

πιεξνθνξήζνπλ ηελ Τςειή Αζηπλνκία ζρεηηθά, ζα 

ππφθεηληαη επίζεο θαη απηνί ζηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο 

δεκεχζεσο. 

Καη ελψ έρεη ήδε πξνζθεξζή ακνηβή εθαηφ ηαιιήξσλ (αξηζ. 

100) ζε θείλνλ πνπ ζα έπηαλε θάζε έλα απφ ηα εηξεκέλα 

άηνκα, ηψξα πξνζθέξεηαη ακνηβή ρηιίσλ (αξηζ. 1000) 

ηαιιήξσλ γηα ηε ζχιιεςε, ή γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε ζχιιεςε θαζελφο απφ ηα πέληε επφκελα 

πξφζσπα: Απνζηφιε ηαχξαθα Παλάδα, Νηθνιέηηνπ 

ηαχξαθα Βειέηδα, Θσκά Υαιηθηά, Φίιηππνπ Εαβεξδηλνχ, 

Γηάλλε Μπέιια θαη πνζφλ πεληαθνζίσλ (αξζ. 500) 

ηαιιήξσλ γηα θαζέλα απφ ηα άιια πξφζσπα πνπ 

κλεκνλεχηεθαλ θαη γξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Καη επεηδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξαζπξκέλσλ 

ρσξηθψλ πνπ πήξαλ ηα φπια θαη αληηζηάζεθαλ ζηελ εμνπζία 

ηεο πνιηηείαο ππήξμαλ αζθαιψο ηα εμεξεζηζκέλα φξγαλα 
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πνιχ θαθφβνπισλ αλζξψπσλ, παξέρεηαη πιήξεο θαη 

ειεχζεξε ζπγρψξεζε ζε φινπο εθείλνπο πνπ βξέζεθαλ 

έλνπινη κεηαμχ 27
εο

 επηεκβξίνπ θαη 5
εο

 Οθησβξίνπ έ(ηνο) 

λ(ένλ), εμαηξνχληαη νη πξνκλεκνλεπζέληεο. 

Ζ ζπγρψξεζε απηή εθηείλεηαη ζε φινπο εθηφο απφ εθείλνπο, 

πνπ κπξνζηά ζε έλα αξκφδην έγθπξν δηθαζηήξην ζα 

απνδεηρηή φηη ζηάζεθαλ νη παξαθηλεηέο θαη ππνθηλεηέο θαη 

ζρεδηαζηέο ηεο ξεζείζεο ζηάζεσο ελαληίνλ ηεο 

θπβεξλήζεσο. 

Καη επεηδή ηελ 3
ε
 Οθησβξίνπ κεξηθνί σπιηζκέλνη 

ζηαζηαζηέο θαη άιινη αθφκε άγλσζηνη έβαιαλ θαθφβνπια 

θσηηά ζε έλα θαηάζηεκα, πνπ αλήθε ζηνλ Γξα ηαχξν, 

πξνζθέξεηαη ακνηβή ρηιίσλ ηαιιήξσλ (αξζ. 1000) ζε θαζέλα 

πνπ ζα έθαλε λα ππνζηνχλ ηελ νθεηιφκελε ηηκσξία εθείλνη 

πνπ δηέπξαμαλ απηή ηελ θαηαζηξνθή, παξέρεηαη δε θαη 

πιήξεο ζπγρψξεζε>>. 

   Χτον εντοπιςμό των πρωταίτιων Χωρικϊν, πζραν των ανακρίςεων 

τθσ Ωψθλισ Αςτυνομίασ, με τθν ξεχωριςτι ςτελζχωςθ και τισ 

ζκτακτεσ εξουςίεσ, ςαν απόρροια τθσ προκιρυξθσ Άνταμ ςτισ 13 – 10 

- 1819, ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο και ο Δθμογζροντασ Ρικόλαοσ 

Διονφςιοσ Χταφρου, ο άνκρωποσ ο οποίοσ αφόρμθςε, ουςιαςτικά, 

τθν Εξζγερςθ, με τθν μετάβαςι του ςτθν Επιςκοπι των Χφακιωτϊν, 

όπωσ ζμμεςα ςυνάγεται απ’ τθν αναφορά του ίδιου, που ςυνζταξε 

τθν πρϊτθ θμζρα των γεγονότων, 27 Χεπτεμβρίου 1819, και τθν 

παρζδωςε ςτον ζπαρχο Αγίασ Παφρασ, όπου ρθτά αναφζρει πωσ, 

μζςα ςτα πρϊτα επειςόδια μπόρεςε να εντοπίςει τουσ αρχθγοφσ… 

   Σ Υάνοσ Φοντογιάννθσ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ 

Β, ςελίδα 179,) ςθμειϊνει για τουσ αρχθγοφσ τθσ Εξζγερςθσ, τουσ 

οποίουσ προκιρυξαν οι άγγλοι:  
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<<Ο Θσκάο Υαιηθηάο, ν αδεξθφο ηνπ Μελάο, ν Ησάλλεο 

Καησπφδεο ή Μπέιαο, ν Φίιηππνο Εαβεξδηλφο, ν Νηθφιανο 

Φσηεηλφο θαη ν Απφζηνινο ηαχξαθαο ζθνηψζεθαλ ζηε 

Μεγάιε ηνπ Έζλνπο Δπαλάζηαζε. Ο Νηθνιέηνο ηαχξαθαο 

Βειέηδαο ζθνηψζεθε ζαλ θπγφδηθνο έμσ απφ ηελ πφιε ηεο 

Λεπθάδνο απφ ηελ πνιηηνθπιαθή πνπ είρε επηθεθαιήο ηνλ 

Απφζηνιν Μαξίλν. Ο Ησάλλεο θηαδάο ηνπ Γξάθνπ 

αζσψζεθε ζηελ Κέξθπξα απφ ην Γηθαζηήξην>> 
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Αληίγξαθν απ’ ην ΓΑΚ κε θάησζελ ηελ επεμήγεζε γηα 

γεληθφ αθνπιηζκφ ηνπ λεζηνχ. Ζ  Γγε είλαη απ’ ηνλ ηφβηλ, 

πνπ αλαπαξάγεη, πξνθαλψο, απηή ηνπ Άληακ… 
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H ΔΙΑΣΑΓΗ ΣΟΤ ΑΝΣΑΜ  ΓΙΑ  ΑΥΟΠΛΙΜΟ  
    Ακολουκεί νζα προκιρυξθ του Άνταμ τθν επομζνθ 19 Σκτϊβρθ, με 

τθν οποία καλεί ςε αφοπλιςμό. Ξατά πόςον αυτι θ διαταγι 

αφοροφςε τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ, όπωσ εντζλεται ο Άνταμ, ι 

ολόκλθρου του νθςιοφ, οι απόψεισ διίςτανται. Χε μια  λογικι 

προςζγγιςθ του κζματοσ, μάλλον θ διαταγι αφοροφςε ολόκλθρο το 

νθςί. Άλλωςτε θ περιοριςμζνθ τοπικι ιςχφσ του αφοπλιςμοφ κα είχε 

περιοριςμζνθ ωφζλεια. 

    Θ διχογνωμία λφνεται οριςτικά, διότι ςτθν προθγοφμενθ ακριβϊσ 

ςελίδα, δθμοςιεφομε, για πρϊτθ φορά, αρχειακό ζγγραφο, απ’ το 

ΓΑΞ Οευκάδοσ, ςτθν ιταλικι γλϊςςα, ςτο οποίο, μάλιςτα, υπάρχει 

κάτω θ επεξιγθςθ του περιεχομζνου του ςτα ελλθνικά, θ οποία 

επεξιγθςθ μιλά για Γενικό Αφοπλιςμό αυτϊν που επαναςτάτθςαν, 

ςυγκεκριμζνα των Χωρικϊν. Χυγχρόνωσ, προκφπτει με τθν ανωτζρω 

δθμοςίευςθ του ςυγκεκριμζνου εγγράφου, πωσ τθν διαταγι του 

Αρμοςτεφοντα Άνταμ για αφοπλιςμό, τθν αναπαράγει  και ο άγγλοσ 

Ψοποτθρθτισ ςτθ Οευκάδα Φρειδερίκοσ Χτόβιν και μάλιςτα ςτθν ίδια 

θμερομθνία, 6 (19) Σκτωβρίου 1819.   

     Σ αρικμόσ των ςυγκεντρωκζντων όπλων, προκφπτει απ’ τθν 

μελλοντικι τουσ χριςθ… Ξαι ιταν μεγάλοσ… Χφμφωνα με τον 

Ξωνςταντίνο Παχαιρά, (<<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ 

ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, Χελίδα 83), τα όπλα, που καταςχζκθκαν μετά τθν 

Εξζγερςθ των Χωρικϊν ςτα 1819, εκλάπθςαν, βάςει οργανωμζνου 

ςχεδίου, που καταςτρϊκθκε ςτθν ορκομωςία των Φιλικϊν ςτθν 

Οευκάδα, Γενάρθ του 1821, όταν ανατζκθκε ςτον μυθμζνο Φιλικό 

Γραμματζα τθσ Αςτυνομίασ Ανδρζα Πεταξά, θ κλοπι, τθν οποία 

ζφερε με επιτυχία ςε πζρασ, προαναφερκικαμε αναλυτικά ςτθν 
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κλοπι, και τα όπλα, <<τα οποία ιταν πολλά>>, όπωσ επιβεβαιϊνει 

και ο Υάνοσ Ξουνιάκθσ, (Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ 

ΧΦΤΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΩΡ>>, ςελίδα 38), και τα οποία όπλα 

εςτάλθςαν κρυφά απζναντι ςτο επαναςτατθμζνο θρόμερο! 

<<Πξνθήξπμε 

19 Οθησβξίνπ 1819  

Δθ κέξνπο ηεο Α.Δ ηνπ Μαγηφξ ζηξαηεγνχ Φ. Άδακ ηππφηνπ  

Δπεηδή εθεξχρζεθε ζην λεζί ηεο Αγίαο Μαχξαο ν 

ζηξαηησηηθφο λφκνο θαη ππάξρεη αθφκε ζηελ πξψηε ηνπ 

ηζρχ θαη δχλακε ζ’ απηφ ην λεζί, νξίδσ θαη δηαηάζζσ κε ηελ 

παξνχζα: 

ια ηα ηνπθέθηα, κνπζθέηα, ηξνκπφληα, πηζηφιηα θαη άιια 

ππξνβφια φπια, πνπ αλήθνπλ, ή επξίζθνληαη ζηε δηάζεζε 

νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηεο πφιεσο Αγίαο Μαχξαο, ζα 

κεηαθεξζνχλ κεηαμχ ηεο κεζεκβξίαο θαη ηεο 2αο ψξαο κεηά 

κεζεκβξίαλ ηεο ζήκεξνλ ζηελ πιαηεία απέλαληη ηνπ 

γξαθείνπ ηεο Τςειήο Αζηπλνκίαο θαη ζα παξαδνζνχλ ζην 

πξφζσπν πνπ ζα νξηζζή γη’ απηή ηε δνπιεηά. 

Σν φλνκα θάζε ηδηνθηήηε ζα γξαθή επαλάγλσζηα πάλσ ζην 

φπιν ή ζηα φπια πνπ ηνπ αλήθνπλ, γηα λα θαηαγξαθνχλ θαη 

λα αλαγλσξίδεηαη ε ηδηνθηεζία ηνπ θαζελφο. 

ια ηα πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ κπαξνχηη νθείινπλ λα ην 

παξαδψζνπλ ζηηο ψξεο πνπ πξνείπακε ζην Σεισλείν ζηα 

πξφζσπα πνπ ζα έρνπλ νξηζζή γη’ απηφ, θαη ηα νπνία ζα 

δψζνπλ απνδείμεηο ζηνπο ζρεηηθνχο θαηφρνπο. 

Δάλ κεηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλέθεξα βξεζή πξφζσπν 

ή πξφζσπα πνπ λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ππξνβφια φπια ή 

κπαξνχηη ρσξίο λα έρνπλ άδεηα κηαο εμνπζίαο ζρεηηθήο κε ηε 
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δνπιεηά απηή, ζα ππνζηνχλ ηελ πνηλή πνπ ζα νξίζε ε 

ζηξαηησηηθή επηηξνπή. 

Καη’ εληνιήλ ηεο Α.Δ 

Β. Ρ Gilbert>> 

    Αλεπάλλθλεσ προκθρφξεισ του Άνταμ, δια του γραμματζα του 

Γκίλμπερτ, ακολουκοφν τισ επόμενεσ μζρεσ, όλεσ με τρομοκρατικό 

περιεχόμενο…. Πε αυτι τθσ 20θσ Σκτωβρίου καλοφνται οι αρχθγοί 

τθσ εξεγζρςεωσ να παραδοκοφν εντόσ εκοςιτεςςάρων  ωρϊν, 

αλλοιϊσ τουσ απειλεί, πωσ κα δικαςκοφν εριμθν απ’ τθν επιτροπι 

αςφαλείασ 

<<Πξνθήξπμε 

20 Οθησβξίνπ 1819 

Δθ κέξνπο ηνπ Μαγηφξ ζηξαηεγνχ ζεξ Φξεηδεξίθ Άδακ θηι 

Δπεηδή ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα άηνκα πνπ είλαη ήδε 

επηθεξπγκέλα θαη αληάξηεο δελ εμηιεψζεθαλ κε ηελ 

κεηάλνηα αθφκε, ηνπο γίλεηαη γλσζηφ φηη, αλ ζε 24 ψξεο απ’ 

απηή ηελ πξνθήξπμε δελ παξνπζηαζηνχλ, ζα δηθαζηνχλ 

εξήκελ ελψπηνλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο αζθαιείαο: 

Απφζηνινο ηαχξαθαο Παλάδαο, Νηθνιέηηνο ηαχξαθαο 

Βειέηδαο, Θσκάο Υαιηθηάο, Μελάο Υαιθηάο, Φίιηππνο 

Εαβεξδηλφο, Νηθνιέηηνο Φσηεηλφο, Ησάλλεο θηαδάο πνηέ 

Γξάθνπ θαη Γηάλλεο Μπέιιαο. Καηά δηαηαγήλ. 

B.P Gilbert>> 

  Ψθν ίδια μζρα, 20 Σκτωβρίου, ακολουκεί και νζα προκιρυξθ για 

τθν διμευςθ περιουςιϊν των εξεγερκζντων Χωρικϊν… 

<<Πξνθήξπμε 20 Οθησβξίνπ 1819 
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Δθ κέξνπο ηνπ Μαγηφξ ζηξαηεγνχ ζεξ Φξεηδ. Άδακ θηι 

Έρεη θπθινθνξήζεη κηα πξνθήξπμή κνπ θαη κε ηε ζθξαγίδα 

κνπ απφ 14 Οθησβξίνπ 1819, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξηνπζία κεξηθψλ πξνζψπσλ, πνπ θαηαγξάθνληαη πάξα 

θάησ, ηα νπνία βξέζεθαλ λ’ απνπζηάδνπλ. Γίλεηαη γλσζηφ 

φηη, αλ δελ επαλέιζνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο ή δελ παξνπζηαζηνχλ 

ζηελ εθηειεζηηθή αζηπλνκία ζε 48 ψξεο, θαη ζα είλαη αθφκε 

θεπγάηα απφ ηα ζπίηηα ηνπο, νιφθιεξε ε πεξηνπζία ηνπο ζα 

δεκεπζή. Ησάλλεο θνπηέξεο, πχξνο ηαχξαθαο πνηέ 

Νηθνιέηηνπ, Νηθνιέηηνο Κνςηδάο, Απφζηνινο ηαχξαθαο 

ηνπ Παλαγηψηε, Βαζίιεηνο Βιάρνο, Βαζίιεηνο Καθιακάλεο 

απφ ηελ Καξπά, Αλαγλψζηεο Υαιθηάο πνηέ παπά Γηψξγε, 

πχξνο Κνπληάθεο, Ησάλλεο Αζπξνγέξαθαο, παπά 

Παλαγηψηεο Γξαγαλίηεο απφ ηνπο θαθηψηεο, Νηθνιέηηνο 

Θεξηαλφο, Γεκήηξηνο Μαξθέηεο απφ Καξπψηεο, Μελάο 

Καββαδάο πνηέ Μφζθνπ, Υξίζηνο Πάικνο απφ ηνλ Πφξν, 

Νηθνιέηηνο Πνιίηεο ηνπ Απνζηφινπ θαη Γηάλλεο Πνιίηεο ν 

πηφο ηνπ απφ ηελ Κνληάξαηλα, πχξνο Φινγατηεο, Αλδξ. 

θιεξφο, Γηάλλεο θιεξφο απφ Μαξαληνρψξη, παπά 

Αλαζηάζεο Υαιηθηάο απφ θαθηψηεο. 

H Τςειή Αζηπλνκία επηθνξηίζζεθε λα εθδψζεη ηηο 

θαηάιιειεο δηαηαγέο, ψζηε εθείλνη πνπ μέξνπλ ηελ 

πεξηνπζία θαζελφο απ’ ηα αλαθεξφκελα πξφζσπα λα 

εληαιζνχλ λα δηαηαρζνχλ, επί πνηλή λα ηηκσξεζνχλ κε ην 

ζηξαηησηηθφ λφκν, λα ηε θαλεξψζνπλ ζε πξφζσπα επί 

ηνχηνπ δησξηζκέλα. Καη ηα ζπίηηα ησλ αλαθεξνκέλσλ 

πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηεο 14 ηξέρνληνο, 

εδφζεθε δηαηαγή λα θαηεδαθηζηνχλ. 

Γηα ηεο ρεηξφο θαη ηεο ζθξαγίδνο κνπ 20 Οθησβξίνπ 1819 

Καηά δηαηαγήλ Γθίικπεξη>> 
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Μάλεο Αγνκαπξίηηζζεο… Θξήλεζαλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο 

αγρφλεο ησλ άγγισλ… Πφηηζαλ κε ηα δάθξπά ηνπο ηε γε 

ησλ ζηελαγκψλ… 
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ΑΠΑΓΦΟΝΙΜΟΙ ΣΨΝ ΑΡΦΗΓΨΝ ΣΗ ΣΑΗ… 
    Χτισ 22 Σκτωβρίου ο Άνταμ ςφςτθςε δικαςτιριο με πρόεδρο το 

γενικό ειςπράκτορα των δθμοςίων φόρων ςτθ Οευκάδα Baynes, που 

ζφταςε απ’ τθν Ξζρκυρα γι αυτό τον ςκοπό, μζλθ τον Εδουάρδο 

Χτιοφαρτ, τον δόκτωρα Υζτρο Υετριτςόπουλο, τον Λωάννθ Ψωμά και 

ειςαγγελζα τον Λωάννθ Ηαμπζλιο, ο οποίοσ κα αςχολοφνταν με τισ 

δθμεφςεισ των περιουςιϊν… (Υάνου Φοντογιάννθ: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ Ρ 

ΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 283). 

    Υικανϊτατα, ςθμειϊνει, ωσ άνω, ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, μετά τθν 

20θ Σκτωβρίου τα αποςπάςματα ςυνζλαβαν τζςςερα άτομα, που 

κεωροφςαν πρωταίτιουσ τθσ Εξζγερςθσ και τουσ καταδίκαςαν ςε 

κάνατο. Ψθν κλιβερι είδθςθ ανακοινϊνει ο Άνταμ, με νζα 

προκιρυξι του ςισ 26 Σκτωβρίου 1819. Απαγχονίςκθκαν και τα 

ςϊματά τουσ <<πιςςϊκθκαν>> και τοποκετικθκαν μζςα ςε 

ςιδερζνια, γυάλινα, κατ’ άλλουσ, κλουβιά ςτθν πόλθ, προσ 

ςωφρονιςμό των υπολοίπων… 

<<Πξνθήξπμε 

26 Οθησβξίνπ 1819 

Δθ κέξνπο ηνπ Μαγηφξ ζηξαηεγνχ ζεξ Φξ. Άδακ θηι 

Ζ απζηεξφηεο ηεο δηθαηνζχλεο ζπλέιαβε 4 απφ ηνπο πην 

ζξαζείο κεηαμχ εθείλσλ, πνπ αληηζηάζεθαλ ζην λφκν θαη 

παξαθίλεζαλ ηνπο άιινπο λα δηαπξάμνπλ ην απηφ 

θαθνχξγεκα. Απηνί βξήθαλ φηη άμηδαλ θαη κε ην ζάλαηφ ηνπο 

επιήξσζαλ ηελ νθεηιή ηνπ εγθιήκαηφο ησλ. Δίλαη θαη άιινη 

κε ην απηφ έγθιεκα, πνπ ζα άμηδε λα βξνπλ ηελ ηηκσξία πνπ 

ηνπο πξέπεη, αιιά ν ζθνπφο ηεο θπβεξλήζεσο δελ είλαη λα 
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κεηαρεηξηζηεί κε πάζαλ ζθιεξφηεηα θαη απζηεξφηεηα 

εθείλνπο, πνπ ε άγλνηα ηνπο έθακε φξγαλν ησλ άιισλ. 

Σα απνζπάζκαηα ηνπ ζηξαηνχ, πνπ πήγαλ ζηα δηάθνξα 

ρσξηά κφλν γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηάμε θαη απηνχο ηνπο 

ίδηνπο εηήξεζαλ άθξα πεηζαξρία. 

‘Οινη νη ρσξηθνί είλαη αζθαιείο θαη φινη νθείινπλ λα δνπλ 

ήζπρα θαη λα ζπλερίδνπλ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ηνπο. 

ε κεξηθά ρσξηά φκσο απηφ δελ επεηεχρζε αθφκε. Οη 

θάηνηθνη νκαδηθά θαη απφ θφβν έθπγαλ απ’ ηα ζπίηηα ηνπο. 

Καινχληαη λα γπξίζνπλ, βέβαηνη φηη δελ ζα ελνριεζνχλ. Ο 

Μαγγηφξ ζηξαηεγφο ζθέπηεηαη λα θάκε ζε ιίγεο κέξεο ην 

γχξν φισλ ησλ ρσξηψλ ηνπ λεζηνχ, γηα λα αλαθέξεη ζηελ 

Κπβέξλεζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Πξνβιέπεηαη φηη 

ζα βξε φια ηα πξφζσπα ζηα ρσξηά ηνπο, θαη κφλν, αλ ηνπο 

δε, ζα κπνξέζεη λα ζρεκαηίζεη κηα ζσζηή θξίζε γηα ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο. 

Καηά πιεξεμνπζηφηεηα 

B.P Gilbert>> 

    Χφμφωνα με τθν ανωτζρω προκιρυξθ του Άνταμ, ςυνελιφκθςαν 

και απαγχονίςκθκαν 4 χωρικοί. <<Ξατάλογοσ των ανταρτϊν και 

κείνων που καταδικάςτθκαν για ζγκλθμα κατά του κράτουσ (delito di 

stato), ςφμφωνα με τισ προκθρφξεισ του Αντιςτρατιγου ςερ Φρ. 

Άδαμ ιππότου κλπ από 14, 20 και 31 Σκτωβρίου>>. (Υάνου 

Φοντογιάννθ: <<IΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 

284). Ψα ονόματα των απαγχονιςκζντων: 

πχξνο Αζπξνγέξαθαο πνηέ Γεσξγίνπ απ’ ην ρσξηφ 

θαθηψηεο. 
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Παπά Θεφθιεηνο ηξαβνζθηάδεο πνηέ πχξνπ, απ’ ην 

ρσξηφ Απφιπαηλα. 

Παπά Φίιηππνο Κνιπβάο πνηέ Γεκεηξίνπ, απ’ ην ρσξηφ 

Αιέμαλδξνο 

Βαζίιεηνο Πάικνο πνηέ Παπαζηάζε απ’ ην ρσξηφ Πφξνο. 

Φυλακίςτθκαν και τζκθκαν υπό φροφρθςθ: 

Ο πξνζσξηλφο αξρεγφο ηεο Δθθιεζίαο παπά Απνζηφιεο 

Λάδαξεο. 

Ο ηππφηεο Δπζηάζηνο Βαιασξίηεο π. Υαξαιάκπνπο 

Γφθησξ Γεκήη. Βαθέαο πνηέ Νηθνιάνπ 

Μαξίλνο Λάδαξεο π. δξνο Απνζηφινπ 

ππξίδσλ έξβνο π. Γεκεηξίνπ 

Αληψληνο ίδεξεο π. Αλδξένπ 

    Εκ των ανωτζρω οι πζντε απολφκθκαν με διαταγι και εντολι τθσ 

Α.Ε του Οόρδου Αρμοςτι. Σ Χπυρίδων Χζρβοσ καταδικάςκθκε ςε 

κάνατο δι απαγχονιςμοφ. Χτισ 23 Σκτωβρίου, (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΣΞΦΑΨΛΑΧ>>, ςελίδα 

57), ςτρατιωτικό απόςπαςμα παρζλαβε τον Χπυρίδωνα Χζρβο  απ’ 

τισ φυλακζσ και ςε πομπι, ςτον κεντρικό δρόμο, όπωσ ςυνικιηαν οι 

άγγλοι, προσ ςωφρονιςμόν των άλλων Οευκαδίων, αλλά και 

διαπόμπευςθ του μελλοκανάτου, τον οδιγθςαν ςτο ικρίωμα, το 

οποίο ιταν ςτθμζνο λίγο πιο πάνω απ’ τθν εκκλθςία του Αγίου 

Πθνά, ςτο λιοςτάςι του Ξωνςταντίνου Χουμιλα, όπου εκτελοφςαν 

τισ κανατικζσ ποινζσ οι άγγλοι. Εκεί, και ενϊ ετοιμάηονταν να του 

περάςουν τον βρόνγχο, ιρκε το μινυμα απ’ τθν Ξζρυρα για χάρθ… 

Υροαναφζραμε με ποιον χαρακτθριςτικό τρόπο, μαφρα, ι άςπρα 
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πανιά, ζρχονταν το μινυμα τθσ χάρθσ, ι μθ ςε μελλοκανάτουσ, απ’ 

τθν Ξζρκυρα… 

    Οη θαηαγφκελνη απ’ ην Μαξαληνρψξη ππξίδσλ 

Φινγατηεο π. Γεκεηξίνπ, Αλδξέαο θιεξφο π. Γεκεηξίνπ 

θαηαδηθάζζεθαλ ζε ζάλαην, αιιά είραλ ήδε δηαθχγεη, εθηφο 

λεζηνχ. Με απφθαζε ηεο 1
εο

 Οθησβξίνπ 1822, απ’ηνλ 

ηαγκαηάξρε Οθηάβην Σέκπι, ηνλ λέν Σνπνηεξεηή ζηελ Αγία 

Μαχξα,  φηαλ ζπλειήθζεζαλ επηζηξέθνληεο ζην λεζί, ε 

πνηλή ηνπ ζαλάηνπ κεηαηξάπεθε γηα ηνλ Φινγατηε ζε 15 

ρξφληα θαη γηα ηνλ θιεξφ ζε 10 ρξφληα. 

  Ο εθ ησλ θαθησηψλ Κσλζηαληίλνο Αζπξνγέξαθαο πνηέ 

Νηθνιάνπ, ν νπνίνο  δηέθπγε  εθηφο Λεπθάδνο, ηνπ 

δεκεχζεθε ε πεξηνπζία, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηεο 

14
εο

 Οθησβξίνπ 1819. 
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ΟΙ ΔΙΑΥΤΓΟΝΣΕ  ΣΟΝ ΑΓΨΝΑ ΣΟΤ 1821 
   Ψο πζρασ τθσ φονικισ μάχθσ ςτου Ππόηα, βρικε τουσ άγγλουσ να 

προχωροφν ςε απαγχονιςμοφσ, φυλακίςεισ και δθμεφςεισ 

περιουςιϊν, όςων κεϊρθςε το <<ειδικό δικαςτιριο>>, που είχε 

ςυςτιςει ο Άνταμ, ςαν πρωταίτιουσ και οργανωτζσ τθσ Εξζγερςθσ. 

Υολλοί απ’ τουσ προκθρυχκζντεσ μπόρεςαν να διαφφγουν ςτθν 

απζναντι Ακαρνανικι ακτι, και από εκεί να διαςκορπιςκοφν ςε 

πολλά ςθμεία του Ελλθνικοφ και Βαλκανικοφ χϊρου γενικότερα, 

όπου πιραν μζροσ και διζπρεψαν ςτθν εκραγείςα Ελλθνικι 

Επανάςταςθ. 

    Σι πρωτεργάτεσ του μεγάλου εςθκωμοφ οι Αδερφοί Χαλικιά, ο 

περίφθμοσ Κωμάσ Χαλικιάσ, που ζγινε λαϊκό τραγοφδι,  ο αδερφόσ 

του Πθνάσ Χαλικιάσ,  ο φίλιπποσ Ηαβερδινόσ, και οι τρεισ απ’ το 

Χπανοχϊρι των Χφακιωτϊν, ο Λωάννθσ Ξατωπόδθσ, ι Ππζλλασ,  απ’ 

τθν Ξαρυά, και ο Ρικόλαοσ Φωτεινόσ απ’ τθν Ξατοφνα, διζφυγαν 

ςτθν Ακαρνανία, όπου πιραν μζροσ και ςκοτϊκθκαν μαχόμενοι ςτθν 

Ελλθνικι Επανάςταςθ. (Υάνου Φοντογιάννθ: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΧΘΣΩ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 179). 

… Κη ν Κνινλέινο μέηαμε θαη βξήθε δπν παπάδεο 

πνπ είραλε ην θηαίμηκν σζάλ ηνπο Υαιηθηάδεο… 

… Σ’ αλάζεκα λα έρνπλε απηνί νη Υαιηθηάδεο 

νπνχ εθάκαλ ηελ αξρή θαη θξέκνλη΄νη παπάδεο… 

    Αξίηει, όμωσ, ιδιαίτερθ μνιμθ και αναφορά ςε δυό εμβλθματικζσ 

μορφζσ του εςθκωμοφ των Χωρικϊν, τον Απόςτολο Χταφρακα, ι 

Υανάδα, τον οποίο, επίςθσ υμνεί θ λαϊκι μοφςα και τον Υαπά 

Δραγανιϊτθ, τα πρόςωπα των οποίων ζχουν εμβλθματοποιθκεί ζτι 
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περιςςότερο με τθν απαράμιλλθ και γενναία παρουςία τουσ ςτισ 

μάχεσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, αφοφ διζφυγαν και αυτοί μζςα 

απ’ τα χζρια των άγγλων… 

    O παπά Δραγανιϊτθσ!  Θ ςυνκετότθτα ςτο όνομά του, Υαπά 

Υαναγιϊτθσ Φεκατςίνασ Δραγανιϊτθσ, ι Πελάσ Υαπαμελάσ, οδθγεί 

ςε ςφγχυςθ ςε ότι αφορά το χωριό καταγωγισ του… Ιταν απ’ τθν 

Ξαρυά, ςαν Φεκατςίνασ, ι απ’ το Δράγανο, ςαν Πελάσ και 

Δραγανιϊτθσ; Ψο ςίγουρο είναι πωσ ιταν ςτα Αςπρογερακάτα των 

Χφακιωτϊν άγαμοσ ιερζασ, διότι δεν υπιρξε κανείσ απόγονόσ του 

ςτα Αςπρογερακάτα, οφτε Φεκατςίνασ, οφτε Πελάσ, που να 

φανερϊνει πωσ, ςτα εικοςιοκτϊ του χρόνια, που πιρε μζροσ ςτθν 

Εξζγερςθ των Χωρικϊν, είχε ιδθ δθμιουργιςει οικογζνεια. Τπωσ 

ςίγουρθ είναι και θ πλθκωρικι του προςωπικότθτα, γιγάντιοσ ςτο 

ανάςτθμα και με ζνα παράτολμο κάρροσ πρωτόγνωρο, με άγνοια 

παντόσ κινδφνου, χαρίςματα που ενδυνάμωνε θ ςυναίςκθςθ του 

υψθλοφ του κακικοντοσ, ςαν ιερζασ και ποιμζνασ, πωσ ζπρεπε να 

είναι πάντοτε μπροςτάρθσ, ςτουσ εκνικοφσ και κοινωνικοφσ αγϊνεσ, 

για ελευκερία και κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

    Θ γενναία παρουςία του ςτθν Εξζγερθ των Χωρικϊν, κατά τον 

Υαναγιϊτθ Ξουνιάκθ, (<<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ 

ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, Χελίδα 30) ξεκίνθςε απ’ τα 

γεγονότα μζςα ςτθν πόλθ, όπου ιταν ςυναρχθγόσ των Χωρικϊν και 

ειδικότερα ςτθν κζςθ <<Υάλλα>>, εφόνευςαν άγγλο ςτρατιϊτθ και 

του αχριςτευςαν το πυροβόλο όπλο! Ψο πζρασ τθσ μάχθσ ςτου 

Ππόηα τον βρικε να διαφεφγει ςτθν Ακαρνανία, διζφυγε των 

άγγλων και μαηί τον απαγχονιςμό, που υπζςτθςαν  οι άλλοι δφο 

ιερείσ, Κεόκλθτοσ Χτραβοςκιάδθσ απ’ τθν Απόλπαινα και Φίλιπποσ 

Ξολυβάσ, απ’ τον Αλζξανδρο, αφοφ ιταν εκ των πρωτεργατϊν τθσ 
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Εξζγερςθσ. Θ παράδοςθ κζλει τον παπά Δραγανιϊτθ να βρικε  

καταφφγιο ςτα μοναςτιρια του Αγίου Δθμθτρίου ςτθν Υάλαιρο, και 

ςτο μοναςτιρι τθσ Φόμβθσ, ςτα Ακαρνανικά κοντα ςτο χωριό Βάτοσ, 

ζνα μοναςτιρι, που ζπαιξε κομβικό ρόλο ςτθν Επανάςταςθ του 

1821. Από εκει ορμϊμενοσ, (ο Υανοσ Ξουνιάκθσ υποςτθρίηει ότι 

αυτοαποςχθματίςκθκε και φόρεςε φουςτανζλα, (Χελίδα 31, ωσ άνω)  

ζπαιρνε μζροσ ςε όλεσ τισ επαναςτατικζσ κινιςεισ των Ακαρνάνων 

κατά των τοφρκων, με τον νταϊφά του Κοδωράκθ Γρίβα απ’ τθν 

Υερατιά. Χτθν περίφθμθ <<Ξοφλια του Γρίβα ςτθν Υερατιά>>,  

ζμεινε πάρα πολλζσ φορζσ, ϊςτε να είναι κοντά και απζναντι ςτθν 

αγαπθμζνθ του Άγια Παφρα, (Χθμ. Χυγ. Ψθν εν λόγω παράδοςθ μου 

διζςωςαν απ’ τθν οικογζνια Γρίβα τθσ Υερατιάσ, αφοφ ο τριςζγγονοσ 

του φθμιςμζνου οπλαρχθγοφ Κεοδϊρου Γρίβα, Κεόδωροσ Γρίβασ 

και αυτόσ, είναι αναδοχόσ μου. Διατθρεί, μάλιςτα, κλθρονομικά 

οίκθμα ςτθν περίφθμθ<<Ξοφλια των Γριβαίων>> ςτθν Υερατιά).  Θ 

πρϊτθ  ςυμμετοχι του παπά Δραγανιϊτθ ςτθν επανάςταςθ του 

1821 αναφζρεται απ’ τον Ξωνςταντίνο Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ 

ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, ςελίδα 74, όταν, με τθν 

κιρυξι τθσ  ςτθν Αιτωλοακαρνανία, απ’ τουσ οπλαρχθγοφσ Ψςόγκα 

και Βαρνακιϊτθ, ο παπά Δραγανιϊτθσ,… <<μνθςκείσ θμερϊν 

αρχαίων>>, δζχκθκε απζναντι ςτθν Υερατιά ςϊμα εκ των παλιϊν 

του ςυμπολεμιςτϊν ςτθν Εξζγερςθ του 1819, οι οποίοι κατάγονταν 

απ’ τουσ Χφακιϊτεσ και τθν Ξαρυά, επικεφαλισ των οποίων, μαηί με 

853 ςυνολικά Οευκαδίτεσ μαχθτζσ, πολιόρκθςαν το κάςτρο του Ψεκζ 

και κατζκοψαν του εκεί ζγκλειςτουσ τοφρκουσ. 

    Επζςτρεψε ςτθν Οευκάδα ςε μεγάλθ θλικία, (Υάνου Ξουνιάκθ: 

<<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ 

ΘΠΑΧ>>, ςελίδα 31), όπου του απενεμικθ τιμθτικά μθνιαία ςφνταξθ 
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16 δραχμϊν! Χφμφωνα με τθν περιγραφι του Υάνου Ξουνιάκθ, όταν 

προςιλκε κάποιον μινα ςτο Δθμόςιο Ψαμείο να ειςπράξει τθν 

ςφνταξι του, άκουςε απ’ τον ταμία, ονομαηόμενο Ξαψι ι Ψακι, να 

του λζει πωσ δεν υπάρχουν οι 16 δραχμζσ για τθν ςφνταξι του… 

Γιγάντιοσ, όπωσ ιταν ςτο ανάςτθμα, και παρά τθν θλικία του,  

τράβθξε τθν απάλα του, κυκλωτερζσ γιαταγάνι, και απευκυνόμενοσ 

ςτον ταμία του είπε: <<Ι εξοφλείσ τθ ςφνταξι μου, ι ςου παίρνω το 

κεφάλι και μάκε ότι εγϊ επολζμθςα για να διοριςκισ εςφ!>>. 

Ψρομαγμζνοσ ο ταμίασ Ξαψισ όχι μόνο εξϊφλθςε τθ ςφνταξθ του 

παπά Δραγανιϊτθ, αλλά και του είπε: <<Kαπετάνιε μου να μθν 

κάνθσ τον κόπο να ζρχθςαι ο ίδιοσ. Χτζλνε μου τθν απόδειξθ, και εγϊ 

κα ςου ςτζλνω τα χριματα…>> 

   Σ Απόςτολοσ Χταφρακασ, ι Υανάδασ, ι <<Σ Αποςτολάκθσ ο 

Αγιομαυρίτθσ>>, όπωσ ζμεινε ςτθν ιςτορία, ςτθν περιοχι του 

Χκουλενίου, ςτθν Πολδοβλαχία, όπου πιρε μζροσ ςτθν ομϊνυμθ 

μάχθ. Ψα κατορκϊματά του εξυμνεί ο Φιλικόσ και ςυγγραφζασ 

Ακανάςιοσ όδιλοσ, καταγόμενοσ απ’ τθν Βυτίνα τθσ Γορτυνίασ, αλλά 

δραςτθριοποιθκείσ ςτθν Πολδοβλαχία, όπου μυικθκε ςτθν Φιλικι 

Εταιρεία και αφιζρωςε όλθ του τθν περιουςία ςτον αγϊνα. Χτο 

ςυγγραφικό του ζργο <<Θ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΨΩΡ ΦΛΟΛΞΩΡ>>, μασ κατζλειπε 

ςθμαντικά ςτοχεία για τον λιονταρόψυχο Ξαρςάνο Απόςτολο 

Υανάδα. Αναφζρει ςχετικά ςε εδάφιό του ο όδιλοσ, για το κάρροσ 

και τθν ανδρεία του, αφοφ επζλεξε μα μθ διαβεί τον Υροφκο,ϊςτε 

να ςωκεί ςτθν απζναντι όχκθ, αλλα, θγοφμενοσ εκατόν πενιντα 

γενναίων Θπειρωτϊν και Χφακιωτϊν, (Χφακιανϊν απ’ τα Χανιά, κα 

αναφερκοφμε παρακάτω), ςτάκθκε μαηί με τουσ ςυναρχθγοφσ του 

Δαγγλιόςτρο και Παγκλζρο, όντασ όλοι κι όλοι τετρακόςιοι ογδόντα 
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πζντε πολεμιςτζσ και αντιμετϊπιςαν τισ δζκα χιλιάδεσ τοφρκων του 

Ξεχαγιάμπεθ. Πια νζα περίπτωςθ <<Κερμοπυλϊν>> : 

{…Χο Έιιελεο κελ ηίκηνη θαη παηξηψηαη, σξθίζζεζαλ εθ 

λένπ απηνί ηε θαη νη έηεξνη νπιαξρεγνί Γαγγιηφζηξνο, 

Μαγθιέξνο θαη Απφζηνινο ηαχξαθαο, ίλα επηκείλσζη θαη 

απνζάλσζη πνιεκνχληεο, σο ρξηζηηαλνί δε πηζηνί, ακέζσο 

εθνηλψλεζαλ ηνπ αγίνπ άξηνπ θαη νχησ παξαζθεπάζζεζαλ 

εηο ην ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο καξηχξηνλ…}. 

   Ζπεςε θρωίκά μαχόμενοσ ο Αποςτολάκθσ ο Αγιομαυρίτθσ, 

κατακόπτοντασ εκατοντάδεσ τοφρκουσ. Ψο κεφάλι του, όπωσ και των 

υπολοίπων ελλινων αγωνιςτϊν πιγαν ςτον Ξεχαγιάμπεθ οι τοφρκοι 

πολεμιςτζσ, ο οποίοσ για κάκε κεφαλι τουσ ζδινε ζνα γρόςι… 

    Ρα ςθμειϊςομε, ς’ αυτό το ςθμείο, ςχετικά με τθν προκφψαςα 

διαφορά, αν μεταξφ των εκατόν πενιντα μαχθτϊν, των οποίων 

θγείτο ο Απόςτολοσ Χταφρακασ ι Υανάδασ, ιταν μαχθτζσ απ’ τουσ 

Χφακιϊτεσ Οευκάδοσ, ι απ’ τα Χφακιά τθσ Ξριτθσ, διαφορά τθν 

οποία επιςθμαίνει και ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, (ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>> Ψόμοσ Β) τονίηοντασ πωσ, ιταν Χφακιϊτεσ απ’ τθν 

Οευκάδα,, ενϊ θ αναφορά του Λακωβάκθ Φίηου, τθν οποία 

δθμοςίευςε ο Λωάννθσ Φιλιμων ςτα 1861 μιλά για Χφακιϊτεσ 

Ξρθτικοφσ. Πάλλον πρζπει να ζχει δίκιο ο Λακωβάκθσ Φίηοσ, διότι, 

μζχρι το 1900 περίπου οι κάτοικοι των Χφακίων Ξριτθσ 

αποκαλοφνταν Χφακιϊτεσ και όχι Χφακιανοί, (Δεσ βιβλίο δικό μασ με 

τίτλο <<ΧΦΑΞΛΩΨΕΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ. ΟΛΞΡΣ ΞΑΦΔΛΑΧ>>), αλλά και όπωσ 

προκφπτει απ’ τον Ξωνςταντίνο Χάκα, (<<ΨΣΩΦΞΣΞΦΑΨΣΩΠΕΡΘ 

ΕΟΟΑΧ>>, ςελίδα 363), τον Ξωνςταντίνο Βοβολίνθ, (<<Θ ΕΞΞΟΘΧΛΑ 

ΧΨΣΡ ΑΓΩΡΑ ΨΘΧ ΕΟΕΩΚΕΦΛΑΧ>>, ςελίδα 127), αλλά κυρίωσ απ’ τον 

ιςτορικό των Χφακίων Υάρι Ξελαϊδι, ο οποίοσ ςτο ζργο του 
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<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΧΦΑΞΛΩΡ>>, ςελίδα 551, αναφζρει ρθτά, πωσ ο 

ςθμερινόσ όροσ Χφακιανοί, για τουσ κατοίκουσ των Χφακίων 

επεκράτθςε απ’ το 1900 και μετά. Υριν αποκαλοφνταν Χφακιϊτεσ. 

  Σ Απόςτολοσ Χταφρακασ ι Υανάδασ γεννικθκε ςτθν Ξαρυά τθσ 

Οευκάδοσ, περί το 1795, αφοφ ςτθν μάχθ του Χκουλενίου, ςτθν 

οποία θγετικά πιρε μζροσ και αποκεφαλίςτθκε απ’ τουσ τοφρκουσ, 

όπωσ προαναφερκικαμε, ιταν εικοςιεπτά ετϊν, γιόσ του Υάνου και 

τθσ Χταμοφλασ Χταφρακα. Θ θγετικι του κζςθ ςτον εςθκωμό των 

Χωρικϊν ςτα 1819, αποδεικνφεται, όχι μόνο απ’ τισ αγλικζσ 

προκθρφξεισ, αλλά και απ’ τα λαϊκά τραγοφδια τθσ εποχισ! 

{…Ο Θσκάο θαη ν Παλάδαο μεζεθψζαλ ηε Λεπθάδα…} 

    Σ Κωμάσ ιταν ο Χαλικιάσ από το Χπανοχϊρι, ο πρϊτοσ που 

ξεκίνθςε τον εςθκωμό των Χωρικϊν. 

Ξαι ακόμθ, ζνα λαϊκό τραγοφδι! 

Σξία πνπιάθηα θάζνληαη ζηελ ξάρε ηνπ Γηνράξε 

Σν έλα ήηαλ ν Υαιθηάο ην άιιν ν Παλάδαο 

Σν ηξίην ην θαιχηεξν ν Νηθνιφο Βειέηδαο… 

   Ακόμθ ζνασ ςπουδαίοσ μαχθτισ τθσ Εξζγερςθσ των Χωρικϊν 

διζφυγε ςτθν Ακαρνανία. Σ Λωάννθσ Αςπρογζρακασ, ο οποίοσ πιρε 

μζροσ ςε μάχεσ ςτθν Βόνιτςα και ςτο Πεςολόγγι και πζφτει γενναία 

ςαν ςυμπολεμιςτισ του Υαπαφλζςα ςτο Πανιάκι! Επίςθσ ο 

ςυγχωριανόσ του Ξωνςταντίνοσ Απρογζρακασ, κάτω απ’ τισ οδθγίεσ 

του Γεωργίου Ψςόγκα, πιρε μζροσ  ςε μάχθ ςτθν Βόνιτςα, κάτω απ’ 

τον Ρικόλαο Χτουρνάρθ ςτθν Άρτα, υπό τον Παυροκορδάτο ςτο 

Ρεόκαςτρο και ςτισ Ξρεμμφδεσ, υπό τον Πελετόπουλο ςτου Χελά και 
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υπό τουσ Ξριεηιϊτθ και Βάςςο ςτο Βεροφτι. (Ξωνςταντίνου 

Παχαιρά: <<ΟΕΩΞΑΧ ΞΑΛ ΟΕΩΞΑΔΛΣΛ ΕΥΛ ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ>>, 

ςελίδα 89. 

     Χτο πάνκεον των θρϊων Χωρικϊν αγωνιςτϊν του 1819, που 

διζφυγαν και πιραν μζροσ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, όπου 

ςκοτϊκθκαν ςε μάχεσ, ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β ςελίδα 282, μνθμονεφει και τουσ 

νοτιολευκαδίτεσ Χριςτο Υάλμο, Ρικολζττο Υολίτθ και Γιάννθ Υολίτθ. 
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Καξπά Λεπθάδνο! Σν θεθαινρψξη ηνπ λεζηνχ πνπ, καδί κε 

ηνπο θαθηψηεο, πξσηνζηάηεζε ζηνλ Ξεζεθσκφ ησλ 

Υσξηθψλ! 
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Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΟΤ ΙΕΡΕΑ ΣΗ ΕΓΚΛΟΤΒΗ… 
     Ζχομε αναφερκεί πολλάκισ ςτθν χαρακτθριςτικι ζλλειψθ 

μαρτυρικϊν  ςτοιχείων απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, ςε ότι αφορά 

τθν ιςτορικι τεκμθρίωςθ τθσ Εξζγερςθσ, ςθμαντικι ζλλειψθ που 

εντοπίηουν τόςο ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, όςο και ο Ψριαντάφυλλοσ 

Χκλαβενίθτθσ. Σ τελευταίοσ, προαναφζρκθκε, <<ςπάει>>, αυτό το 

υπαρκτό αντικειμενικό <<εμπάργκο>>, των Χωρικϊν, με τθν 

πρωτοπαρουςίαςθ δφο ντοκουμζντων, που προζρχονται απ’ τθν 

πλευρά των Χωρικϊν, περιορίηοντασ, με αυτόν τον τρόπο, τθν 

παντελϊσ αμάρτυρθ παρουςία τουσ ςτθν Εξζγερςθ. 

(<<Ψριαντάφυλλου Χκλαβενίτθ: <<H EΕΓΕΦΧΘ ΨΩΡ ΧΩΦΛΞΩΡ ΨΣ 

1819>>, ςελίδεσ 45 και 49).  Υρϊτο αποκαλυτπικό ςτοιχείο θ 

αναφορά των Εξεγερμζνων Χωρικϊν προσ τον Ψοποτθρθτι Χτόβιν, 

όταν ο τελευταίοσ, τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ Εξζγερςθσ, ςυνάντθςε τουσ 

Χωρικοφσ και τουσ ηιτθςε να του υποβάλλουν γραπτά τα αιτιματά 

τουσ και τθν οποία αναφορά αναδθμοςιεφομε ςτο εδάφιο του 

παρόντοσ με τίτλο <<ΥΑΦΕΠΒΑΧΘ ΧΨΣΒΛΡ. Θ ΑΡΑΦΣΦΑ ΨΩΡ 

ΧΩΦΛΞΩΡ>>. Δεφτερο μαρτυρικό ςτοιχείο θ επιςτολι των κατοίκων 

τθσ Εγκλουβισ, προσ τθν Αγγλικι Υροςταςία, θ οποία ςυντάχκθκε 

μετά το πζρασ των επειςοδίων τθσ Εξζγερςθσ, και υποβλικθκε ςτθν 

επιτροπι, τθν οποία είχαν δθμιουργιςει οι άγγλοι, για να 

υπβάλλουν οι Χωρικοί τα αιτιματά τουσ τθν οποία  αναδθμοςεφομε, 

επίςθσ, παρακάτω ςτθν ενότθτα με τίτλο: <<ΨΑ ΧΩΦΛΑ ΥΣΩ ΕΟΑΒΑΡ 

ΠΕΦΣΧ ΧΨΘΡ ΕΕΓΕΦΧΘ>>.  

    Φρονοφμε, όμωσ, πωσ, ςτθν κατθγορία αυτι των μαρτυρικϊν 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων, απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, μποροφμε να 

εντάξομε, ςαν τρίτθ μαρτυρία, τθν αναφορά των πενθντάρχων των 

Χφακιωτϊν προσ τον ζπαρχο ι τον Χτόβιν, ςτισ 15(28) Χεπτεμβρίου 
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1819, τθν οποία πρωτοδθμοςιοποιοφμε ςτο παρόν. Αλλά και ςαν  

τζταρτθ γραπτι μαρτυρία, που αφορά τουσ Χωρικοφσ και 

πρωτοδθμοςιεφτθκε απ’ τον Υάνο Φοντογιάννθ, (<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ 

ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 295), μποροφμε να 

χαρακτθρίςομε αυτι τθν οποία εντόπιςε  καταγεγραμμζνθ ςτο 

εξϊφυλλο του Πθναίου του Σκτωβρίου, του Ραοφ του Αγίου 

Γεωργίου ςτθν Εγκλουβι, και θ οποία γράφτθκε απ’ τον ιερζα του 

χωριοφ  Διμο Ξακλαμάνθ.  Ρα ςθμειϊςομε εδϊ, πωσ αυτι θ 

τακτικι, δθλαδι οι ιερείσ των ναϊν, ι οι ψάλτεσ, να καταχωροφν 

ςθμαντικά γεγονότα ςτα βιβλία των εκκλθςιϊν, είναι πολφ γνωςτι 

και για τουσ αναγραφόμενουσ ςειςμοφσ ςτο νθςί, αλλά και για 

κάποια άλλα γεγονότα, που κεωροφςαν ςθμαντικά. Υροςωπικά 

παρόμοιεσ καταχωριςεισ ζχομε δει και ςιμερα ακόμθ να υπάρχουν 

ςτα Πθναία τθσ Εκκλθςίασ ςτον Ραοφ του Αγίου Γεωργίου 

Υινακοχωρίου Χφακιωτϊν, που αφοροφν τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. 

    Θ γραπτι μαρτυρία του παπα Διμου Ξακλαμάνθ ςτθν Εγκλουβι 

δθμιουργικθκε μζςα ςτθν καρδιά των γεγονότων, ςτισ 13 

Σκτωβρίου 1819, γι αυτό φρονοφμε, πωσ ζχει ιδιαίτερθ ιςτορικι 

αξία, ενϊ, επί πλζον μασ ανατρζπει μερικϊσ κάποια δεδομζνα για 

τθν εξζγερςθ, ςε ότι αφορά τον τελικό αρικμό των χωριϊν που 

πιραν μζροσ ςε αυτι, αλλά και τον αρκμό των νεκρϊν Χωρικϊν. 

<<1819 Οθησβξίνπ 13. Κάλσ ελζχκεζε φηη ην επηέκβξην 

κήλα (θελφ) έθακαλ νη θαθηζάλνη ξεκπειηφ εηο ηελ ρψξαλ 

θαη εζθνηψζεθαλ Δγγιέδνη θαη Ρσκαίνη. Δβάιαλε θσηηά θαη 

έθαςαλ ηνπ ηαχξνπ δπν εξγαζηήξηα Κπξηαθή απφγηνκα 

θαη ηε Γεπηέξα εζεθψζε ν Κνινλέινο κε ην κηιηηάξη θαη 

εβγήθε ηε κεγάιε βξχζε φπνπ ήηαλ πνιινί Λεπθάδηνη θαη 

εζηάζεθαλ εηο πφιεκνλ θαη ηνπο επήξαλ ηο ρίζη (εηο ρχζε) 
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ηνπο Λεπθαδίνπο θαη ηνπο έθεξαλ έσο ηηο θαθηψηεο. 

Δζθνηψζεθαλ αξθεηνί Δγγιέδνη θαη ηξεηο Λεπθαδίηεο, έλαο 

Καξζάλνο, έλαο ηηξαμέθαηνλ Πιαηπζηνκήηεο. Δξράκελνη εηο 

ηε Δπηζθνπήλ έθακαλ θνλάθη. Δθεί ήξζε ν Γελεξάιεο θαη 

εηηκψξεζε πνιιά ηνπο Λεπθαδίνπο θαη εθπιάθσζε πνιινχο 

εράιαζε ζπίηηα, ηνπ Θσκά Υαιηθηά νπνχηαλ ε αξρή, 

εθπιάθεζε ηνλ Παπά ηξαβνζθηάδε, παπά Φίιηππν απ’ ηνλ 

Αιέμαλδξν, έλα Καξζάλν έσο ηελ ψξα. Σν ηη ζα θάκε δελ 

εμέξσ έσο παξέθεη θαη έλα Αζπξνγέξαθα. 

Γήκνο Ηεξεχο Καθιακάλεο>> 

   Υροκφπτουν απ’ τθν ανωτζρω καταγραφι, κάποια νζα κζματα. 

Υρϊτον. Σι νεκροί ςτθν Εξζγερςθ απ’ τθν πλευρά των Χωρικϊν, 

τελικά, κατά τον ιερζα Διμο Ξακλαμάνθ είναι τρεισ και όχι ζνασ, 

όπωσ αναφζρει ο Λωάννθσ Ξολόκασ ςτθν Φιμάδα του, αλλά και θ 

τοπικι Χφακιϊτικθ παράδοςθ. Σι νεκροί είναι τρεισ. Σ γνωςτόσ 

Γθωργάκθσ απ’ τθν Ξαρυά, ζνασ Υλατυςτομίτθσ και ζνασ τρίτοσ, 

ςτοιχεία του οποίου δεν αναφζρει. Ππορεί, ζν τινι μζτρω να 

χαρακτθριςτεί ζγκυρθ θ μαρτυρία του παπά Διμου, τουλάχιςτον ςε 

ότι αφορά τθν φπαρξθ νεκροφ Υλατυςτομίτθ και τοφτο διότι τα δυό 

χωριά Υλατφςτομα και Εγκλουβι είναι γειτονικά και ςίγουρα 

γνωρίηουν πολφ καλά το ζνα τι ςυμβαίνει ςτο άλλο, πόςο μάλλον οι 

ιερείσ των χωριϊν. Πάλιςτα εδϊ, βλζπομε τον παπά Διμο να 

εκφράηεται κάπωσ απαξιωτικά για τον Υλατυςτομίτθ με τον όρο 

<<τιραξζκατον>>… Υρόκειται για τθν γνωςτι Οευκαδίτικθ 

ςτερεότυπθ ζκφραςθ, που ακοφγεται και ςιμερα ςε χωριά του 

νθςιοφ <<Για τθραξζτονε…>>, δθλαδι <<Για δζσ τον>>, ζκφραςθ με 

ειρωνικι και απαξιωτικι διάκεςθ…  Δεφτερον.  Πε τον νεκρό 

Υλατυςτομίτθ αυξάνονται τα χωριά που πιραν τελικά μζροσ ςτθν 

Εξζγερςθ και ο ςχετικόσ κατάλογοσ περιλαμβάνει εννζα  χωριά του 
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νθςιοφ: Χφακιϊτεσ, Ξαρυά, τα δυο χωριά που ζφεραν το κφριο 

βάροσ τθσ Εξζγερςθσ με μεγάλο αρικμό μάχιμων Χωρικϊν, πάνω 

από τριακόςιουσ οπλίτεσ, Υλατφςτομα, Αλζξανδροσ, Απόλπαινα, 

Ξατοφνα, Υόροσ, Παραντοχϊρι και Ξοντάραινα. Ακολουκεί 

αναλυτικι και ςχολιαςτικι αναφορά των χωριϊν του νθςιοφ, που 

πιραν μζροσ ςτθν Εξζγερςθ. 
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ΦΨΡΙΑ ΠΟΤ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ… 
      Χτθν Εξζγερςθ των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν ςτα 1819 δεν πιραν 

μζροσ όλα τα χωριά του νθςιοφ, (Υάνου Φοντογιάννθ: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ 

ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, ςελίδα 299). Θ ςυμμετοχι των 

χωριϊν, μπορεί να τεκμθριωκεί αξιολογόντασ τα επίκετα των 

Χωρικϊν, που είτε απαγχονίςκθκαν απ’ τουσ άγγλουσ, είτε 

προκθρφχκθκαν με δθμεφςεισ των περιουςιϊν τουσ, είτε διζφυγαν 

απζναντι ςτθν Ακαρνανία. Είναι γνωςτό πωσ, τα χωριά του νθςιοφ, 

ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειονότθτα, δθμιουργικθκαν κατά τθν 

Δυναςτεία των Ψόκκων, (1362 – 1479), εκτόσ των παράλιων χωριϊν 

Βαςιλικισ, Ρυδριοφ, Ρικιάνασ και Ουγιάσ τα οποία δθμιουργικθκαν 

επιγενζςτερα, εποχι αυτι των Ψόκκων που ςυνζβθςαν, κατά τον 

Υάνο Φοντογιάννθ, ευρείασ τάξεωσ κοινωνικζσ και πλθκυςμιακζσ 

ανακατατάξεισ, μζςα απ’ τθν οργανωμζνθ και εργϊδθ προςπάκεια 

των θγεμόνων των Ψόκκων να εποικίςουν το αραιοκατοικθμζνο νθςί 

τθσ Οευκάδοσ, (περίπου πζντε χιλιάδεσ κατοίκουσ είχε τον 14ο 

αιϊνα) με νζουσ κατοίκουσ απ’ τθν Ιπειρο, τθν Ξριτθ, τθν 

Υελοπόνθςο και τθν Ξαλαβρία τθσ Λταλίασ. Ξοινωνιολογικό 

χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ δθμιουργίασ των χωριϊν του νθςιοφ, 

είναι ότι μεταβλικθκαν ςε κλειςτζσ κοινωνίεσ, με ςυγκεκριμζνα 

επίκετα, τα οποία διατθρικθκαν μζχρι των θμερϊν μασ, δίνοντασ 

τθν δυνατότθτα, με μόνο το επίκετο να εντοπίηεται και το χωριό 

προζλευςθσ του κάκε Οευκαδίτθ. 

    Υιραν, ωσ εκ τοφτου, μζροσ ςτθν Εξζγερςθ, οι Χφακιϊτεσ, όπου 

κυοφορικθκε και εκτυλίχτθκαν τα γεγονότα του εςθκωμοφ, και θ 

Ξαρυά,  χωριά που ςικωςαν το κφριο βάροσ του, με πολυπλθκι 

παρουςία μάχιμων ατόμων. Ακολοφκθςαν τα χωριά του Ξαρυϊτθ, 

τθσ Ξατοφνασ, του Αλζξανδρου, τθσ Απόλπαινασ, του Υόρου, του 
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Παραντοχωρίου και τθσ Ξοντάραινασ, και όπωσ, ςυνάγεται, απ’ τθν 

καταγραφι του παπά Διμου Ξακλαμάνθ απ’ τθν Εγκλουβι, πιρε 

μζροσ και το χωριό Υλατφςτομα. Είναι παράξενο, όπωσ ςθμειϊνει 

και ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ πωσ χωριά, και δθ κραςοχϊρια, όπωσ οι 

δφο Εξάνκειεσ, θ Εγκλουβι, θ Βαυκερι, το Ξαλαμίτςι, ο Χφβροσ, ο 

Άγιοσ Υζτροσ, δεν πιραν μζροσ ςτθν Εξζγερςθ. Πια πρϊτθ 

προςζγγιςθ αυτοφ του φαινομζνου μπορεί να αποδοκεί ςε δυό 

παράγοντεσ. Υρϊτον. Ψα γεγονότα τθσ Εξζγερςθσ ςυνζβθςαν και 

εκτυλίχτθκαν ακαριαία και εντόσ μικροφ χρονικοφ διαςτιματοσ, 

όντασ ο εςθκωμόσ αυτόνομοσ και ςχετικά αςφντακτοσ, με 

αποτζλεςμα να μθν υπάρξει ο ικανοποιθτικόσ χρόνοσ για ηυμϊςεισ 

μεταξφ των χωριϊν. Δεφτερον. Θ Εξζγερςθ ςυνζβθ τθν εποχι του 

τρφγου, με αποτζλεςμα οι Χωρικοί να είναι απαςχολθμζνοι ςτθν 

ζγκαιρθ ςυλλογι των ςταφυλιϊν, γιατί, για όλουσ εμάσ, που ζχομε 

βιωματικι αντίλθψθ περί του τρφγου, και των ιδιαιτεροτιτων τθσ 

κυρίαρχθσ ςτα κραςοχϊρια του νθςιοφ ποικιλίασ <<Βαρτηαμί>>, αν 

δεν τρυγθκοφν ζγκαιρα και αρχίςουν τα πρωτοβρόχια, τότε 

αυτόματα ςαπίηουν, με αποτζλεςμα τθν χαμθλι οινοπνευματικι 

περιεκτικότθτα, το Ππομζ, όπωσ το αποκαλοφςαν οι Χωρικοί.  

   Ψα βακφτερα αίτια, όμωσ, τθσ μθ ςυμμετοχισ όλων των χωριϊν 

του νθςιοφ ςτθν Εξζγερςθ, πρζπει να αναηθτθκοφν ςτισ ιδιόμορφεσ 

κοινωνικζσ ςυνκικεσ, που υπιρχαν, επί αγγλοκρατίασ ςε κάκε 

χωριό, όταν διάφοροι τοπικοί παράγοντεσ και παραγοντίςκοι, ςε 

αγαςτι ςυνεργαςία με τθν προςταςία, με τθν  μορφι κυρίωσ 

καταπιεςτικϊν φοροειςπρακτόρων, μιλιςαμε για τθν <<Ξαμαρίλα>> 

και ποιοι τθν αποτελοφςαν, διαμόρφωναν,  ζνα κακεςτϊσ όχι μόνο 

εξάρτθςθσ αλλά και φόβου ςτουσ κατοίκουσ, ενϊ δεν πρζπει να 

αποκλειςκοφν και οι πιζςεισ απ’ τθν πλευρά των εμπόρων ευγενϊν 
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τθσ χϊρασ, απ’ τουσ οποίουσ εξαρτιόνταν θ διάκεςθ και των 

ςταφυλιϊν και του κραςιοφ, πράγμα που αποτελοφςε μοχλό και 

εργαλειοποίθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ οικονομικισ και κοινωνικισ 

εξάρτθςθσ των χωρικϊν. Ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ, αυτι θ 

ςυμπεριφορά των εμπόρων τθσ χϊρασ, που δθμιουργοφςε 

διαχρονικά προβλιματα ςτουσ Χωρικοφσ, οι οποίοι, ςε περιπτϊςεισ 

ακραίασ ζκφραςθσ του φαινομζνου, κατζφευγαν ςτα φονικά 

ςυλλαλθτιρια μζςα ςτθν χϊρα… 

     Υερίπου παρόμοιεσ ςυνκικεσ εκφοβιςμοφ των χωρικϊν, πρζπει 

να επικρατοφςαν ςτο χωριό τθσ Εγκλουβισ, απ’ τα μεγαλφτερα 

κραςοχϊρια του νθςιοφ, το οποίο, παρά  τθν γειτνίαςι του με τουσ 

Χφακιϊτεσ και τθν Ξαρυά, δεν πιρε μζροσ ςτθν Εξζγερςθ. Χτθν 

Εγκλουβι, υπιρξε ο πανίςχυροσ φοροειςπράκτορασ των άγγλων, ο 

περίφθμοσ <<Ψηαβάρασ>>, Οογοκζτθσ ςτο επίκετο, ο οποίοσ ζχει 

περάςει ςτθν τοπικι ιςτορία, για τθν ςκλθροκαρδία του ζναντι των 

ςυγχωριανϊν του, (Ελεονϊρασ Φιόρου: <<ΕΓΞΟΣΩΒΘ ΟΕΩΞΑΔΣΧ. 

ΕΡΑ ΧΩΦΛΣ ΠΛΑ ΛΧΨΣΦΛΑ…>>, ςελίδα 26), θ οποία ςκλθρότθτά του, 

όπωσ διατθρεί και θ τοπικι παράδοςθ, ςτο οροπζδιο του Αγίου 

Δονάτου, όπου εκεί εκτυλίςςςονταν ολόκλθρθ θ παραγωγικι 

διαδικαςία του χωριοφ, που περιελάμβανε αμπελοκαλλιζργειεσ και 

μαηικι παραγωγι ςιτθρϊν και οςπρίων, περίφθμθ από τότε <<Θ 

Φακι Εγκλουβισ>>, εκεί ςτο οροπζδιο του Αγίου Δονάτου, ι Βουνί, 

υπιρχαν δεκάδεσ Βόλτοι, πολλοί των οποίων ςϊηονται και ςιμερα, 

με προεξάρχοντα τον Βόλτο του φοροειςπράκτορα Ψηαβάρα, ο 

οποίοσ κρυλείται, πωσ, ςτθν δεςπόηουςα κζςθ που κατείχε ςτο 

οροπζδιο, χρθςιμοποιοφςε γυάλινο παρατθρθτιριο, προκειμζνου να 

κατοπτεφει τον χϊρο, ϊςτε να μθν υπάρξει αποφυγι κάποιου 

Εγκλουβιςάνου ςτθν απόδοςθ τθσ Δεκάτθσ. Χϊριηαν οι χωρικοί τα 
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προϊόντα τουσ ςε δζκα ίςα μζρθ, εκ των οποίων το ζνα ζπαιρνε ο 

φοροειςπράκτορασ των άγγλων Ψηαβάρασ. Ξαι επί των θμερϊν μασ 

υπάρχει ςτο εν λόγω  οροπζδιο θ περιοχι  <<Ξαμμζνο Αλϊνι>>… 

Τταν οι Χωρικοί προςπακοφςαν να κρφψουν τα γεννιματα και αυτοί 

οι τφραννοι - φοροειςπράκτορεσ δεν ζπαιρναν τθν δεκάτθ, τότε 

ζκαιγαν το αλϊνι μαηί με τισ ακυμωνιζσ και τθν αλωνιά, χωρίσ να 

δίνουν λογαριαςμό ςε κανζνα, με τθν κάλυψθ πάντα των άγγλων 

προςτατϊν τουσ…  Επί πλζον, ςφμφωνα και με τθν τοπικι παράδοςθ 

και με τθν καταγραφι τθσ Ελεονϊρασ Φιόρου, ο φοροειςπράκτορασ 

Ψηαβάρασ διατθροφςε ςτον αυλόγυρο του ςπιτιοφ του τον περίφθμο 

<<Χαλκά>>, απ’ τον οποίο όποιοσ <<πιάνονταν>>, μια μορφι ικζτθ, 

είχε το ακαταδίωκτο από κάκε επιβουλι τρίτου, ι ςυγχωριανοφ του. 

Ιταν ςε τζτοιο βακμό θ ευμάρειά του φοροειςπράκτορα, ϊςτε, όταν 

πάντρεψε τθν αδερφι του ςτθν Λκάκθ, τθν προικοδότθςε με χρυςι 

ανζμθ! 

    Σι κάτοικοι τθσ Εγκλουβισ, που, ςθμειωτζον, πρωτοςτάςθςαν ςτο 

φονικό ςυλλαλθτιριο των Οευκαδίων Αμπελουργϊν ςτα 1935, 

προφανϊσ, με μια τζτοια διαμορφωμζνθ κοινωνικι κατάςταςθ ςτο 

χωριό τουσ, επί αγγλοκρατίασ, πικανόν, να τρομοκρατικθκαν απ’ 

τον φοροειςπράκτορα Ψηαβάρα, προκειμζνου να μθν πάρουν μζροσ 

ςτθν Εξζγερςθ των Χωρικϊν ςτα 1819. Πια εκδοχι που φαίνεται 

πικανι, τθν ςτιγμι, μάλιςτα, που γνϊριηαν άριςτα τα προβλιματα, 

που τουσ δθμιουργοφςαν και θ αγγλοκρατία και οι αντικονωνικζσ 

ςυμπεριφορζσ των ευγενϊν τθσ πόλθσ, όπωσ ορκότατα τα 

καταγράφουν, ςε αναφορά τουσ προσ τθν επιτροπι που 

δθμιοφργθςαν οι άγγλοι, μετά τθν εξζγερςθ, προκειμζνου κα 

παρουςιάςουν οι Χωρικοί τα αιτιματά τουσ και τα προβλιματα που 

αντιμετϊπιηαν…  Χτθν εν λόγω αναφορά, οι κάτοικοι τθσ Εγκλουβισ,  
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παρουςιάηουν αντιπροςωπευτικά τθν τραγικι κατάςταςθ, που 

βιϊνουν οι Χωρικοί ςτο νθςί ολόκλθρο… Χε μια προςζγγιςθ, 

υποψιαςμζνθ, αν είναι δόκιμοσ ο όροσ, κα μποροφςε κανείσ να 

ιςχυριςκεί πωσ και  αυτι θ αναφορά ιταν απότοκο καταπίεςθσ, 

προκειμζνου να φανοφν, κακ’ υπόδειξιν, αγανακτιςμζνοι μεν, απ’ 

τθν αφόρθτθ οικονομικι κατάςταςθ, αλλά νομοταγείσ ςτθν κεντρικι 

εξουςία…  

    Tα τμιματα τθσ αναφοράσ των κατοίκων τθσ Εγκλουβισ, που 

ακολουκοφν, είναι ςε αποκαταςτθμζνθ μορφι και περιλαμβάνονται 

ςτο ζργο του Ψριαντάφυλλου Χκλαβείτθ: <<Θ ΕΕΓΕΦΧΘ ΨΩΡ 

ΟΕΩΞΑΔΛΩΡ ΧΩΦΛΞΩΡ ΨΣ 1819>>, Χελίδα 49, ζτςι όπωσ 

παρουςιάςτθκε ςτο Θ Χυμπόςιο. 

    {…Ζκείο νη ηαπεηλνί δνχινη, εγθάηνηθνη ηνπ ρσξίνπ 

Δγθινπβήο αλαθέξνκε εηο ηελ δηαθαηνζχλελ ζαο φηη εκείο 

είκαζηε πνιιά επραξηζηεκέλνη εηο ηα ηάηδηα θαη λφκνπο φπνπ 

καο εδηνηθνχζαλ εηο ην ζηάην βέλεην νπνχ έπεηηα νπνχ καο 

εμνπζίαζαλ νη θξαληδέδνη θαη αθνινχζσο νη Ρψζνη δε καο 

ελφριεζαλ πεξηζζφηεξν απφ εθείλν πνπ επιεξψλακε θαηά 

ηνπ λφκνπο ηνπ Βελεηζηάλνπ επεηδή έηδη εγλψξηζαλ φηη 

δπλφκαζηε γλσξίδνληεο ηελ αδηθία καο. 

Δπιεξψλακε ηελ δεθαηίαλ απ’ ηα γελλήκαηα, ηα θφκηζηξα 

θξαζίνπ, ιαδίνπ θαη δψα καο… 

Πψο λα κελ ηξνκάμσκε θαη λα θνβεζνχκε εηο ηα 

πεξηζζφηεξα θαη δπζβάζηαρηα νπνχ καο ππνρξέσζαλ; Με 

πνίαλ καο δχλακηλ λα πιεξψζνπκε… Οη πησρνί βνζθνί, 

νπνχ έρνπλ ηα δψα πξνο βνήζεηα θαη ηηκαλά ησλ θακειηψλ 

ηνπο λα δίλνπλ δέθα παξάδεο ήηη γαδέηεο εηο ην θάζε έλα, 

έμσ απφ ηε δεθαηηά, νπνχ πεξηπαηά ηε λχρηα θαη εκέξαλ 
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λεζηηθφο, μππφιεηνο θαη θξπσκέλνο εηο ηνπο ιφγθνπο κε 

βξνρέο θαη ρηφληα, νπνχ δελ εκπνξεί λα ππνθέξεη ηνπο 

απηνχο θηλδχλνπο θαη πψο λα πιεξψλεη ηάηδην… δηα ην 

φθεινο ηνπ θαλαιηνχ εκπνξνχζαλ λα επξεζνχλ άιινη ηξφπνη 

αξκνδηφηεξνη γηα λα γέλε θαη ην θαλάιη θαη λα κελ ππνθέξεη 

θαη ν ηφπνο ηα ηφζα βάξεηα,,, 

… Δξρφκαζηε εηο ηα θξηηήξηα ηεο ρψξαο εμνδεπφκαζηε, 

ραζνκεξνχκε θαη απφ ηα θξχα θαη βξνρέο πνιινί εράζεθαλ. 

Γηαηί λα κελ δηνξηζηή εηο ηα ρσξία λα δηνξζψλνπλ θαη 

κηθξέο δηαθνξέο ηνπο θαη νη κεζνδίθεο δηαηί λα κελ 

θξίλσληαη εηο ηελ απιήλ γιψζζαλ ηελ εηδηθή καο, αιιά ε 

ειιεληθή ή θξάγθηθα; Γηαηί έλαο πησρφο νπνχ δηα ηελ 

ρξείαλ ηνπ ή δηα ην ρξένο ηνπ επνχιεζε ην ρσξάθη ηνπ ή ην 

ακπέιη ηνπ θαη δηαηί λα κελ εκπνξεί λα ην εμαγνξάδεη ή 

εθείλνο, ή ην παηδί ηνπ θαηά ηνπο βελέηηθνπο λφκνπο;  

Σν θνηλφλ ζρνιείνλ νπνχ εζχλζεζε ε ρψξα δηαηί λα κελ είλαη 

εηο έλα κνλαζηήξηνλ δηα λα έρνπλ θαη νη πησρνί Λεπθάδηνη λα 

βάλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπνπδάδνπλ νπνχ γηα ηελ ρψξα δελ 

είλαη δπλαηνί θαη απφ ηελ πησρεία ησλ Λεπθαδίσλ είλαη φινη 

ηπθινί; 

Σν αιάηη νπνχ θάλεη ν ηφπνο δηαηί λα ην ηξψγε αθξηβψηεξν 

απφ ηα άιια λεζηά νπνχ ην αγνξάδνπλ απφ εδψ;… 

Απηά είλαη ηα δεηήκαηα νπνχ καο ελγγίδνπλ επάλσ εηο ηελ 

δσήλ καο θαη εηο ηελ πησρείαλ καο θαη πεξηθαινχκελ ηα 

θηιειεγήκνλα ζπιάρλα ηεο δηθαηνζχλεο ζαο λα καο 

δηθαηψζεηε εηο απηά…} 

   Επίςθσ, εκ των μεγαλυτζρων κραςοχωριϊν του νθςιοφ, ιταν το 

Ξλαμίτςι και θ Εξάνκεια, τα οποία δεν πιραν μζροσ ςτθν Εξζγερςθ 

των Χωρικϊν, προφανϊσ κάτω απ’ το ίδιο κακεςτϊσ, με αυτό που 

βίωναν οι κάτοικοι τθσ Εγκλουβισ. Χτθν περίπτωςθ των κατοίκων 
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του Ξαλαμιτςίου, όμωσ, είναι απορίασ άξιον το περιεχόμενο τθσ 

επιςτολισ, που απθφκυναν ςτουσ άγγλουσ, ικανό χρόνο μετά τθν 

Εξζγερςθ, όταν οι τελευταίοι, καταδιϊκοντασ τον λθςτι Αργφρθ, ο 

οποίοσ, τελικά ςκοτϊκθκε απ’ τον Υατράλα ςτθν Εγκλουβι, 

πολιορκοφςαν το Ξαλαμίτςι και τυραννοφςαν τουσ κατοίκουσ! 

Υαρζνκεςθ. Για τον περίφθμο λθςτι Αργφρθ ζχει δθμοςιεφςει το 

ςχετικό δθμοτικό τραγοφδι ο Υανταηισ Ξοντομίχθσ: <<ΔΘΠΣΨΛΞΑ 

ΨΦΑΓΣΩΔΛΑ ΨΘΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ>>. Χελίδα 236. Ψο πρωτοδθμοςίευςε ςτο  

περιοδικό <<Θπειρωτικι Εςτία>>, τεφχοσ 40-41/1955, ςελίδα 171 με 

τίτλο <<Ψο Ξοντρί του Αρφρθ>>. 

     Ζνα χαρακτθριςτικό εδάφιο απ’ τθν επιςτολι των Ξαλαμιτςιωτϊν 

προσ τουσ Άγγλουσ, που εκφράηουν το παράπονό τουσ… 

<<… Γελ είκεζα εκείο, νίηηλεο κε ηνπο εγθαηνίθνπο ησλ δχν 

Δμαλζεηψλ νπφηαλ, παξαρψξεζηλ ζείαλ, ε καλία ηεο 

θαζφινπ αλνήηνπ επαλαζηάζεσο (απηήο θαηά πνπ 

δηαπξαγκαηεπφκεζα) εθπξίεπζελ ελ ξνπή θαη θαηέζεηξε 

ζρεδφλ φια ηα πλεχκαηα ησλ Λεπθαδίσλ, αγθαιά 

παξαθηλεκέλνη θαη θνβηζκέλνη απφ ηνπο άιινπο, εκείο φκσο 

αζάιεπηνη εηο ηα ρξέε καο θαη εηο ηελ ππνηαγήλ ηεο 

Γηνηθήζεσο, ελσπιίζζεκελ εμ ελαληίαο, ίλα εκπνδίζσκελ λα 

κεηαδνζεί εηο εκάο ην λφζεκα εθείλν θαη ίλα δηαηεξεζεί εηο 

ην ρσξίνλ καο, απαξαβίαζηνο θαη αθεξαία ε εμνπζία ηεο 

απηήο Γηνηθήζεσο>> . (ππξίδσλνο Βεξπθίνπ: <<ΗΣΟΡΗΑ 

ΣΧΝ <<ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ >>. 

ειίδα 155).  
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Ο ΜΑΙΣΛΑΝΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΑ 1819… 
    Σ Παίτλαντ, αρχικά, δεν κζλθςε, ι και δεν μπόρεςε, να 

αξιολογιςει επαρκϊσ τθν Εξζγερςθ των Χωρικϊν, παραμζνοντασ 

ςτθν Πάλτα, κακ’ όλθ τθν διάρκεια των πολεμικϊν γεγονότων, 

αγνοϊντασ και υποτιμϊντασ τον ριηοςπαςτικό δυναμιςμό τθσ, τθν 

κεϊρθςε, μάλλον ςαν ζνα προπολιτικό φαινόμενο εκδιλωςθσ 

ανορκολογιςμοφ και κοινωνικισ ντόπιασ πακογζνειασ. Δεν 

αντιλιφκθκε βακφτερα πωσ, θ δράςθ των Χωρικϊν, με το βίαιο 

περιεχόμενο, είναι το κφριο γνϊριςμα των κοινωνικοπολιτικϊν 

κινθμάτων, τα οποία διατρζχονται, κάτω απ’ τον αςφυκτικό κλοιό 

τθσ ανελευκερίασ και τθσ μιηζριασ, από ςαφείσ ςτρατθγικζσ και 

ςτοχεφςεισ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ απεξάρτθςθσ και τθσ 

ανακατονομισ των παραγωγικϊν πόρων, διακφβευμα που κατίςχυε 

και αυτισ ακόμθ τθσ κεωρθτικισ ζνδειασ των κατάλλθλων μζςων, 

(όπλων), να αντιπαρατεκοφν ςτο διττό ςφςτθμα εξουςίασ, αγγλικι 

προςταςία και προφχοντεσ,  που τουσ κακιλωνε ςτθν εξακλίωςθ… 

  Αντίκετα, θ πράξθ ζδειξε πωσ, θ εςπευςμζνθ επιςτροφι του απ’ 

τθν Πάλτα, αρχζσ Δεκεμβρίου 1819, (τον αντικακιςτοφςε ςαν 

Αρμοςτεφων ο Άνταμ), και θ επακολουκιςαςα ςτάςθ του, για τθν 

Εξζγερςθ  και τθν αιματθρι τθσ καταςτολι, φαίνεται να προκαλεί 

τεράςτια προβλιματα ςτον ίδιο  τοπικά, αλλά και διεκνι 

προβλιματα, όπωσ προκφπτει απ’ το γεγονόσ ότι, όχι μόνο ο 

απόθχόσ τθσ, αλλά θ καρδιά των ίδιων των γεγονότων, ζφκαςε μζχρι 

το Οονδίνο και τθν Βιζννθ. Ψο οργίλο διάγγελμά του προσ τθν 

Γερουςία, ςτθν Ξζρκυρα, ςτισ 6 – 12 – 1819, φανερϊνει τθν τεράςτια 

πίεςθ και αμθχανία ςτθν οποία βρίςκονταν, ηθτϊντασ διζξοδο με το 

επικετικό του διάγγελμα-εφόρμθςθ κατά πάντων… Σι λόγοι, που 

δθμιουργοφν μεγάλα προβλιματα ςτον Παίτλαντ είναι πολλοί… 
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    Υρϊτον. Ωπάρχουν αρκετοί νεκροί άγγλοι ςτρατιϊτεσ, γεγονόσ που 

αναςτατϊνει τθν προθγμζνθ αγγλικι κοινωνία, θ οποία ιδθ βαδίηει 

ςτα βιματα τθσ βιομθχανικισ Επανάςταςθσ, με τθν ςυνακόλουκθ 

άνοδο του βιοτικοφ και πνευματικοφ τθσ επιπζδου, αλλά και λόγω 

του ιδιόμορφου από αιϊνων αγγλικοφ εκνικιςμοφ, να μθν δζχονται, 

τθν φπαρξθ άγγλων ςτρατιωτϊν νεκρϊν… 

    Δεφετερον. Θ μθτροπολιτικι αυτι  κοινωνικι κατακραυγι 

ςυνοδεφεται και από πολιτικι παρόμοια, εξ αιτίασ τθσ επικριτικισ 

ςτάςθσ ςτο αγγλικο Ξοινοβοφλιο, όχι μόνο τθσ αντιπολίτευςθσ των 

Γουϊγκσ, αλλά και μζςα απ’ το ίδιο το κυβερνϊν κόμμα των 

Ψόρριδων, τθν ςτιγμι, μάλιςτα, που τρεισ μόνο μινεσ, πριν τθν 

εξζγερςθ των Χωρικϊν τθσ Αγίασ Παφρασ, ζχομε δει τον Λωάννθ 

Ξαποδίςτρια, με προςωπικι παράςταςθ ςτο Οονδίνο, να γνωρίηει 

ςτουσ  δφο άγγλουσ υπουργοφσ Συζλιγκτων και Βάρκουςτ, πωσ ο 

Παίτλαντ ςυμπεριφζρεται ςτουσ Επτανιςιουσ ςαν Λνδοφσ  και πωσ 

ςίγουρα κα υπιρχε αντίδραςθ απ’τον Επτανθςιακό λαό… (Υάνου 

Φοντογιάννθ: <<IΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, Ψόμοσ Β, Χελ.242). 

   Ψρίτον. Υιζςεισ ςτον Παίτλαντ αςκοφςε και ο μθτροπολιτικόσ 

τφποσ ςτο Οονδίνο, προαναφερκικαμε ςχετικά, ο οποίοσ δεν 

ανζχονταν και τουσ άγγλουσ νεκροφσ ςτρατιϊτεσ, αλλά και τουσ 

απαγχονιςμοφσ των Οευκαδίων, γιατί γνϊριηε, αφ’ ενόσ μεν τθν 

ιδιάηουςα ανωτζρω αγγλικι ψυχολογία, αφ ετζρου εκτιμοφςε πωσ, 

μεςοπρόκεςμα, κα προκαλζςουν αντιδράςεισ αυτζσ οι αυταρχικζσ 

πολιτικζσ ςε πανεπτανθςιακό ζπίπεδο… Ξαι δεν ξεγελάςτθκαν… 

Ψζταρτον. Σ Παίτλαντ και θ Αγγλικι διπλωματία πάντα είχαν κατά 

νου ότι, θ Αυςτρία, καραδοκεί για τα Επτάνθςα και ουδζποτε 

ζπαυςε το ενδιαφζρον τθσ να βγει ςτθν Ανατολι μζςω των 
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Επτανιςων, γι αυτό και ζφεραν το κζμα ςτθν Βιζννθ, ςε μια 

αποπροςανατολιςτικι κακαρά προςπάκεια να αιτιολογιςουν τουσ 

απαγχονιςμοφσ και να αποςείςουν από πάνω τουσ κάκε ευκφνθ, 

αποπειρϊμενοι να ςτρζψουν τισ υποψίεσ και των Αυςτριακϊν κατά 

του Ξαποδίςτρια και κατά τθσ Φωςίασ, δεδομζνου, μάλιςτα πωσ, οι 

Αυςτριακοί, και ειδικϊτερα ο Πζτερνιχ, ςτόχευαν κακαρά τον 

Ξαποδίςτρια, ςτον οποίο καταλόγιηαν προκζςεισ  ξεςθκωμοφ και τθσ 

Δαλματίασ… Είδαμε τθν ςχετικι επιςτολι του  αυλικοφ δικαςτθρίου 

τθσ αυςτριακισ  Αςτυνομίασ, ςτισ 12 Λανουαρίου ςτα 1820… 

Υζμπτον.  Χυμποςοφμενα όλα τα παραπάνω δθμιοφργθςαν ζνα 

εκρθκτικό μίγμα οργισ ςτον Παίτλαντ, ο οποίοσ, φανερά ςε μια 

εργϊδθ προςπάκεια να ξεφφγει απ’ αυτόν τον πνιγθρό εναγκαλιςμό, 

κατά πρϊτον επιρρίπτει ευκφνεσ ςτον Οευκαδίτθ γερουςιαςτι 

Ευτφχιο Ηαμπζλθ, καταλογίηονάσ του πλθμελι ενθμζρωςθ, κακ’ 

όςον ο Ηαμπζλιοσ είχε επιςκεφκεί το νθςί, μετά τθν προκιρυξθ για 

τθ νζα επίμαχθ φορολογία, προκειμζνου να αξιολογιςει τισ 

αντιδράςεισ των Οευκαδίων. Ακολοφκωσ ςτρζφεται, με το ανωτζρω 

διάγγελμά του, κατά πάντων… Ξατά των <<απονενοθμζνων>> 

χωρικϊν, που τόλμθςαν να ξεςθκωκοφν ενάντια ςε μια υπερδφναμθ, 

ταράςςοντασ τθν δθμόςια θςυχία, κατά των <<ταραχοποιϊν>>, που 

ηθτοφςαν τθν καταςτροφι του κόςμου, εμφανζςτατα εννοεί και 

τουσ φίλα προςκείμενουσ ςτουσ χωρικοφσ μκροεπαγγελματίεσ τθσ 

χϊρασ, κατά των <<αρπάγων>>, (Χθμ. Χυγ. Σ Παίτλαντ φτάνει ςτο 

ςθμείο να υπεραςπίηεται τουσ φτωχοφσ χωρικοφσ… Ιταν και αυτό 

προφανϊσ ζνα τζχναςμα μελλοντικοφ προςεταιριςμοφ τουσ, ι 

οριςτικοφ κατευναςμοφ τουσ, γνωρίηοντασ άριςτα το χάοσ μεταξφ 

ευγενϊν και χωρικϊν…), οι οποίοι άρπαγεσ εννοείται πωσ είναι οι 

ευγενείσ τθσ χϊρασ, οι οποίοι δεν ικελαν να ςυνεργαςτοφν μαηί του, 
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και οι οποίοι, κατά τον Παίτλαντ, με τθν μζκοδο τθσ τοκογλυφίασ, 

αρπάηουν τισ περιουςίεσ τθσ φτωχολογιάσ!!!  

    Ψο εν λόγω διάγγελμά του ο Παίτλαντ, όπωσ και τθν ζκκεςθ, για 

τα γεγονότα,  τθν οποία ςυνζταξε επιτροπι υπό τον πρόεδρο του 

Ξαταρκτικοφ Χυμβουλίου Λάκωβο Πάτηαρο, άνκρωπο αφοςιωμζνο 

ςτθν Υροςταςία, ςτθν οποία επιτροπι ςυμμετείχαν και οι 

Οευκαδίτεσ γερουςιαςτζσ, ζκκεςθ με ςαφϊσ φιλοαγγλικό 

περιεχόμενο, το οποίο δικαιολογεί όλεσ τισ ενζργειεσ και του 

Αρμοςτι και τθσ Γερουςίασ, για τθν αιματθρι καταςτολι, αυτά τα 

δφο επίςθμα ζγγραφα μετζφραςε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ο 

Παίτλαντ και ζδωςε εντολι να διαβαςτοφν τζςςερεισ ςυνζχεια 

Ξυριακζσ από τουσ ιερείσ ςτισ εκκλθςίεσ των νθςιϊν. Πια φανερι 

προςπάκεια του Αρμοςτι να επιρρίψει τισ ευκφνεσ τθσ Εξζγερςθσ 

των Χωρικϊν, όπου αλλοφ, εκτόσ απ’ τθν αυταρχικι του πολιτικι…   
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Kαη είδε θαη επίζθεςαη ηελ άκπεινλ ηαχηελ… Ο Λεπτηεο 

Υσξηθφο… 
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Η ΣΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ  
     Σι όροι εκκλθςία και κοινωνία δεν είναι απλά ςυνϊνυμεσ, είναι 

ταυτόςθμεσ. Θ εκκλθςία είναι κοινωνία και θ κοινωνία, ςτθν τζλεια 

μορφι τθσ, όπου οι ςχζςεισ των ανκρϊπων διζπονται απ’ το βαςικό 

εξιςορροπιςτικό, αλλά και δογματικό κανόνα τθσ ιςότθτασ, ενϊπιον 

ορατοφ και αόρατου κόςμου, είναι τότε και θ κοινωνία εκκλθςία, 

χρωματίηοντασ τθν αποςτολι τθσ μόνο με αναπλαςτικζσ ιδιότθτεσ, 

που ςυντελοφν ςτθν κοινωνικι ιςορροπία. Ψότε τα κοινωνικά 

προβλιματα, απ’ τθν πλευρά και τθσ εκκλθςίασ, μπορεί να 

αντιμετωπιςτοφν κετικά, αλλά με τθν ςυλλογικι ςυνείδθςθ 

ευαιςκθτοποιθμζνθ ενϊπιον των προβλθμάτων των άλλων. 

    Ξφριοι εκφραςτζσ αυτισ τθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, ζξι απλοϊκοί 

Χωρικοί ιερείσ, ςυναιςκανόμενοι τθν Οευιτικι αποςτολι τουσ, ςαν 

ζνα διαρκι αγϊνα για το αγακό τθσ ελευκερίασ, τθσ ιςότθτασ και τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, ζξω από κάκε ατομοκεντρικι φιλοδοξία, 

βγικαν μπροςτά ςτον αγϊνα των Χωρικϊν, ςε μια ζνδειξθ άγνοιασ 

του ανκρϊπινου φόβου, μπροςτά ςτα ανωτζρω αγακά, που 

διακυβεφονταν ς’ αυτι τθν ςφγκρουςθ. 

     Χτο πρόςωπό τουσ θ τοπικι εκκλθςία βρικε τουσ πραγματικοφσ 

θγζτεσ, αφοφ, επίςθμα θ Πθτρόπολθ Αγίασ Παφρασ και Οευκάδοσ 

ιταν ακζφαλθ, μετά τον φποπτο κάνατο του εμπνευςμζνου Υοιμζνα 

και Πθτροπολίτθ Υαρκζνιου Ξονιδάρθ ςτα 1817, περί του οποίου 

κα κάνομε εκτεταμζνα λόγο παρακάτω. Συςιαςτικά χρζθ αρχθγοφ 

τθσ τοπικισ Αγιομαυρίτικθσ εκκλθςίασ εκτελοφςε ο Υρωκιερζασ 

Αγάπιοσ Απόςτολοσ Οάηαρθσ, ο οποίοσ, ςε ζνα ρόλο ιςορροπιςτι, 

<<ακροβατοφςε>>, μεταξφ των δφο αντίπαλων ςτρατοπζδων, ςτάςθ 

που κίνθςε τισ υποψίεσ των άγγλων, οι οποίοι τον ικελαν 
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ολοκλθρωτικά υποταγμζνο ςτα κελεφςματά τουσ, για αυτό, άλλωςτε 

και τον προφυλάκιςαν, για να τον αφιςουν ςτθν ςυνζχεια ελεφκερο. 

    Ακριβϊσ αυτό το ςυμβολικό περιεχόμενο, με τθν ςυμμετοχι των 

ιερζων και τθν εξ αυτοφ ςυναγόμενθ παλλαϊκι ομοκυμία, που 

μποροφςε να οδθγιςει ςε περαιτζρω κλιμάκωςθ των ςυγκροφςεων, 

οι άγγλοι, κζλθςαν ςτοχευμζνα να τςακίςουν αυτόν τον δεςμό 

ορκόδοξθσ εκλθςίασ και λαοφ, τον οποίο διαρκϊσ φοβοφνταν και ο 

Παίτλαντ και ο Άνταμ, ατιμϊνοντασ ουςιαςτικά τθν τοπικι 

εκκλθςία, όχι απλά με απαγχονιςμό, αλλά και με τθν μετά κάνατον 

διαπόμπευςθ των δφο απαγχονιςκζντων ιερζων Κεόκλθτου 

Χτραβοςκιάδθ απ’ τθν Απόλπαινα και Φίλιππου Ξολυβά απ’ τον 

Αλζξανδρο, όταν <<πίςςωςαν>> τα ςϊματά τουσ, τα οποία επί 

θμζρεσ κρζμαςαν ςτα επαίςχυντα κλουβιά εντόσ τθσ χϊρασ, προσ 

ςωφρονιςμό των υπολοίπων Οευκαδίων…  

{… Κη ν Κνινλέινο μέηαμε θαη εχξε δπν παπάδεο 

πνπ είραλε ην θηαίμηκν σζάλ ηνπο Υαιηθηάδεο 

θη επζχο ηνπο απνθάζηζε θ’ νη δπν λα θνπξθηζηνχλε 

θαη κήηε λα ηνπο ρψζνπλε πάξε λα θξεκαζηνχλε 

ζαλ ηα ζηαθχιηα θξέκνληαη ηνλ Σξπγεηή ζ’ η’ ακπέιηα 

κεζ’ ην θινπβηά ηνπο έβαιαλ ζαλ θ’ ήηαλε γαξδέιηα…} 

    Απ’ τουσ κορυφαίουσ του εςθκωμοφ και εξ όςων εξζφραηε θ 

πλθκωρικι του προςωπικότθτα, ο περίφθμοσ Υαπά Δραγανιϊτθσ, 

ιερζασ ςτουσ Χφακιϊτεσ, αφοφ ςωματικά ιταν, αναφζρει ο Υάνοσ 

Ξουνιάκθσ, (<<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ 

ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, ςελίδα 31 & 37), γιγαντόςωμοσ, αλλά είχε 

και ανάλογα πνευματικά χαρίςματα, που αναδείκνυαν τθν θγετικι 
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του προςωπικότθτα, τθν οποία πλθκωρικά φανζρωςε ςτθν εξζλιξθ 

τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, αφοφ απζδραςε ςτθν Ακαρνανία και 

απζφυγε ακόμθ και πικανό απαγχονιςμό του, όπωσ αναλυτικά 

αναφζραμε ςτθν ενότθτα για τουσ διαφυγόντεσ αρχθγοφσ του 

εςθκωμοφ, ςτθν απζναντι επαναςτατθμζνθ Ελλάδα.  

    Χτουσ πρωτεργάτεσ ιερείσ τθσ Εξζγερςθσ και ο παπά Γιϊργθσ 

Αςπρογζρακασ απ’ τουσ Χφακιϊτεσ, ο οποίοσ, προαναφερκικαμε, 

πωσ είχε το ςκζνοσ ενϊπιον του Χτόβιν, μετά τα επιςόδια των 

Χωρικϊν ςτθν πόλθ να του απευκφνει τo: <<Ξολονζλο, Ξολονζλο, 

δεν μασ τρομάηουν τα κανόνια ςου, Κα ςε πολεμιςουμε με ψυχι 

και με καριοφφλλια>>. (ενοφϊντα Ξοφρτθ: <<ΨΣ ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ 

ΧΨΘΡ ΟΕΩΞΑΔΑ>>, ςελίδα 5). Σ παπά Αναςτάςθσ Χαλικιάσ από το 

Χπανοχϊρι των Χφακιωτϊν, τον οποίο ςυμπεριελάμβανε ςτθν 

προκιρυξι του, ςτισ 20 Σκτωβρίου 1819, ο Άνταμ, ςτα πρόςωπα, 

που απειλοφνταν με διμευςθ τθσ περιουςίασ τουσ, αν δεν 

παρουςιάηονταν ςτθν εκτελεςτικι αςτυνομία εντόσ 48 ωρϊν. Σ 

παπά Δθμιτρθσ Κεριανόσ απ’ το χωριό του Ξαρυϊτθ. Αν, ςτουσ 

ανωτζρω ιερείσ, προςκζςομε και τον επίςθσ απαγχονιςκζντα 

Βαςίλειο Υάλμο, γιό του ιερζα Υαπά Χτάκθ απ’ τον Υόρο και τον 

Αναγνϊςτθ Χαλικιά, γιό του παπά Γιϊργθ απϋτο Χπανοχϊρι των 

Χφακιωτϊν, τον οποίο ςυμπεριζλαβε ςτθν ανωτζρω προκιρυξι του 

ο Άνταμ, τότε ζχομε ολοκλθρωμζνο το κάδρο τθσ θγεμονεφουςασ 

κζςθσ τθσ τοπκισ εκκλθςίασ ςτον εςθκωμό και τθν εξ αυτισ τθσ 

κυρίαρχθσ κζςθσ αφριςμζνθ αντίδραςθ των άγγλων απζναντι ςτθν 

ορκόδοξθ εκκλθςία… 

    Εντφπωςθ, πάντωσ, προκάλεςε και το γεγονόσ, ότι τα περίφθμα 

και μεγάλα μοναςτιρια του νθςιοφ, με τθν τεράςτια κτθματικι 

περιουςία, οφτε καν ενδιαφζρκθκαν για τθν τφχθ τθσ Εξζγερςθσ, 
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πόςω μάλλον να αντιδράςουν ςτον απαγχονιςμό και ςτθν 

διαπόμπευςθ εντόσ κλουβιϊν  <<πιςςωμζνων>> των ιερζων, ωσ 

είχαν κρθςκευτικό, ποιμαντικό και ςυναδελφικό κακικον, τθν 

ςτιγμι, μάλιςτα, που θ Πθτρόπολθ Οευκάδοσ και Αγίασ Παφρασ 

ιταν ακζφαλθ, και κα μποροφςαν να αναλάβουν, κάποιοι 

θγοφμενοι, θγετικό ρόλο, για τθν τφχθ, τουλάχιςτον των 

απαγχονιςκζντων  ιερζων… Σ Υάνοσ Ξουνιάκθσ ςτο πολυαναφερκζν 

ςυγγραφικό του πόνθμα του 1928, καταφζρεται κατά των 

θγουμζνων και τθν ςτάςθ, που τιρθςαν επί αγγλοκρατίασ και ςτα 

χρόνια τθσ Ζνωςθσ, και τουσ καταλογίηει, ότι είχαν μεταβλθκεί ςε 

κομματάρχεσ… Άποψι μασ είναι πωσ, τα μοναςτιρια, όντα και αυτά 

κάτοχοι μεγάλων εκτάςεων γθσ, κράτθςαν πακθτικι ςτάςθ ςτθν 

Εξζγερςθ, φοβοφμενα, πωσ, μια πικανι επιτυχία των Χωρικϊν, κα 

μποροφςε να κινιςει, αργότερα, και διεκδικιςεισ τουσ επί των 

μοναςτθριακϊν κτθμάτων…  

    Ψο αντιςταςιακό αυτό πνεφμα των Οευκαδίων ιερζων δεν είναι 

μόνο απόρροια κρθςκευτικϊν, εκνικϊν πεποικιςεων και 

αλλθλεγγφθσ προσ τουσ εξακλιωμζνουσ ςυγχωριανοφσ τουσ  

χωρικοφσ, είναι ζνα φρόνθμα που ςφυρθλατικθκε  πάνω ςε  μια 

εκλεκτικι κατιχθςθ και κακοδιγθςθ, απ’ τον εκ των ςπουδαιοτζρων  

Πθροπολιτϊν, που ζχει γνωρίςει θ Αποςτολικι Εκκλθςία τθσ 

Οευκάδοσ, τον Υαρκζνιο Ξονιδάρθ, για τθν πολιτεία και τθν 

Υοιμαντικι διακονία, αλλά και για τον φποπτο κάνατο του οποίου 

ςτα 1817, δυό χρόνια πριν τθν Εξζγερςθ, φρονοφμε, πωσ πρζπει να 

κάνομε ιδιαίτερα αναφορά.  

    Σ Υαρκζνιοσ Ξονιδάρθσ διαποίμανε τθν Πθτρόπολθ Οευκάδοσ και 

Αγίασ Παφρασ, επί 18 χρόνια, απ’ το 1799 ζωσ το 1817, οπότε 

ςυνζβθ ο φποπτοσ κάνατόσ του ςτο Πεγανιςι.  Ξατάγονταν απ’ το 
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χωριό τθσ Βαυκερισ, από εφπορθ οικογζνεια, θ οποία αποτελοφςε 

τουσ νοικοκυραίουσ του χωριοφ, με αρχοντικό ςπίτι και εξοπλιςμό, 

λινοφσ για τα κραςιά, πφλεσ για το λάδι και αποκικεσ για τα ςιτθρά, 

όπου αποκικευαν τα αγακά, πράγμα ςπάνιο για τθν εποχι τθσ 

Αγγλοκρατίασ και δθ ςε χωριό του νθςιοφ, όταν όλοι γνωρίηομε πωσ, 

θ γθ ςτο νθςί τθσ Οευκάδοσ, απ’ τθν εποχι ακόμθ των Σρςίνι, (1295 

– 1332), ιταν ςυγκεντρωμζνθ (αγροτοφεουδαλικό ςφςτθμα) ςτα 

χζρια των γαιοκτθμόνων ευγενϊν και αργότερα των 

εμπορογαιοκτθμόνων. (Υαναγιϊτθ Ξουνιάκθ: <<H NHΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ 

ΑΥΣ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΕΩΧ ΨΑ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>, Χελίδα 42. Υθγι 

απ’ τθν οποία αρφομε πάρα πολλά  ςτοιχεία για τον αείμνθςτο 

Πθτροπολίτθ Οευκάδοσ και Αγίασ Παφρασ Υαρκζνιο Ξονιδάρθ, 

όπωσ και τον φποπτο κάνατό του ςτα 1817). Σ Υαρκζνιοσ, παρά το 

γεγονόσ ότι ανδρϊκθκε μζςα ςε ζνα ευκατάςτατο περιβάλλον, για 

εκείνθ τθν εποχι τθσ ανζχειασ και τθσ εξακλίωςθσ των χωρικϊν, 

διαμόρφωςε ζναν χαρακτιρα φιλολαϊκό και φιλάνκρωπο, που τον 

ζκαναν ιδιαίτερα αγαπθτό ςτο ευρφτερο κοινό του νθςιοφ, πράγμα, 

που ςε ςυνδυαςμό με τθν  ςπουδαία προςωπικότθτά του, 

προςπόριςε ς’ αυτόν ιδιαίτερθ δφναμθ, ϊςτε να τον υπολογίηουν 

πολφ ςοβαρά και οι Άγγλοι κατακτθτζσ ουςιαςτικά και όχι 

προςτάτεσ, βάςει τθσ Χυνκικθσ των Υαριςίων του 1815 για το 

κακεςτϊσ των Επτανιςων, οι οποίοι του παρείχαν το <<Δικαίωμα 

τθσ αςυλίασ δια του χαλκά>>! Επρόκειτο για δικαίωμα προςταςίασ 

και ακαταδίωκτου κάκε αδφνατου, ι κατατρεγμζνου, ο οποίοσ κα 

προςζφευγε ςτθν αυλι του Υαρκζνιου για προςταςία και αςυλία 

από κάκε καταδίωξθ, μια προςφυγι που είχε ςαν χαρακτθριςτικό 

ςτοιχείο το πιάςιμο απ’ τον ειδικό χαλκά, που ευρίςκετο ςτθν πόρτα 

τθσ αυλισ του! Δια του χαλκά αυτοφ ο Υαρκζνιοσ και θ οικογζνειά 
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του ζςωςαν πολλοφσ χωρικοφσ, που κατζφυγαν ςτθν αυλι τουσ 

κυνθγθμζνοι απ’ τουσ Άγγλουσ κατακτθτζσ… 

      Αυτι  θ δφναμθ του Υαρκζνιου  και θ απιχθςθ ςτον λαό του 

νθςιοφ, ιταν ζνα ςτοιχείο δυνατό, το οποίο προςπάκθςαν να 

εκμεταλλευτοφν ο <<Ευγενείσ τθσ Χϊρασ>>, για να ςυνάψουν μαηί 

του ςχζςεισ, τόςο για τθν δφναμι του ςτο Οευκαδίτικο κοινό, όςο 

και για τθν ςπουδαία του προςωπικότθτα. Ξάτι τζτοιο κατάφερε 

μόνο θ οικογζνεια Βαλαωρίτθ, θ οποία κατόρκωςε να διειςδφςει 

ςτθν οικογζνεια του Υαρκζνιου και να τον προςεταιριςκεί 

παντρεφοντασ  τθν αδερφι του εκνικοφ μασ ποιθτι Αριςτοτζλθ 

Βαλαωρίτθ με ζναν ανεψιό του!  

     Υαρά τα τόςα εφόδια υλικά και πνευματικά, που κουβαλοφςε ο 

Υαρκζνιοσ και ενϊ κα μποροφςε και λόγο τθσ ανωτζρω ςυγγζνειάσ 

του με του Βαλαωριταίουσ να προχωριςει και να κάνει καριζρα 

πολιτικοφ και παράγοντα ςτο μικρό ςτερζωμα του νθςιοφ, αυτόσ 

εςτράφθ παιδιόκεν ςτθν εκκλθςία και ταπεινά διακόνθςε αυτι ςτο 

μοναςτιρι των Αςωμάτων ςτο χωριό του ςτθν Βαυκερι, ςε όλα τα 

ςτάδια τθσ ιεροςφνθσ, ζωσ τθν εκλογι του ςε Πθτροπολίτθ 

Οευκάδοσ και Αγίασ Παφρασ και μάλιςτα με κακολικι ψιφο από 

κλιρο και λαό! Τταν ςτισ 24 – 7 – 1799 ενκρονίςκθκε ςαν 

Πθτροπολίτθσ, τότε, ςθμειϊνει ο ανωτζρω Υαναγιϊτθσ Ξουνιάκθσ: 

<<… Σλόκλθρθ θ Ριςοσ ςυν γυναιξί και τζκνοισ κατζκλυςαν τον 

οίκον του και επί μζραισ προςιρχετο  να ςυγχαρι αυτόν>>. 

      Ψο ποιμαντικό ζργο του λαοπρόβλθτου ιεράρχθ είναι τεράςτιο ςε 

όλο το νθςί, ζρχονταν ταχινόσ αντιλιπτωρασ,  αρωγόσ και βοθκόσ ςε 

κάκε Οευκαδίτθ και ςε κάκε πρόβλθμά του, άοκνα και αςταμάτθτα 

περιερχόνταν τα χωριά του νθςιοφ για παραμυκία και βοικεια. 
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Υζραν, όμωσ, του ποιμαντικοφ του ζργου, θ πατριωτικι του φλόγα 

και τα υψθλόφρονα ιδανικά του για ελευκερία του Γζνουσ, που 

δόνιηαν τθν ψυχι του, τον κατζςτθςαν πρωτεργάτθ και πιςτό 

ςτρατιϊτθ ςτθν Πεγάλθ Λδζα τθσ απελευκζρωςθσ του Ζκνουσ απ’ 

τον τοφρκικο ηυγό, ενϊ ςοβαρά υπολόγιηε και ανθςυχοφςε και για 

τθν κατάςταςθ  ςτο νθςί του, τθν Οευκάδα, που ιταν και αυτό 

υπόδουλο ουςιαςτικά ςτουσ Άγγλουσ, προςτατεφοντασ, όπωσ 

ςθμειϊςαμε ανωτζρω, κάκε προςφεφγοντα ςτθν αυλι του πατριϊτθ 

κυνθγθμζνο απ’ τθν δεςποτικι και ςκλθρι ςυμπεριφορά των 

Άγγλων. 

     Ωπιρξε θ ψυχι τθσ ιςτορικισ ςυνάντθςθσ <<Χτου Παγεμζνου το 

1807>>, όταν ο Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ, μαηί με τον Επίςκοπο Άρτθσ 

Λγνάντιο και τον ςτρατθγό των Φϊςων Υαπαδόπουλο, ςυναντικθκαν 

ς’ αυτι τθν ακτι τθσ Οευκάδοσ μαηί με τουσ Αρματωλοφσ και 

Σπλαρχθγοφσ τθσ Φοφμελθσ, προαναφερκικαμε, προκειμζνου να 

προαςπίςουν τθν Οευκάδα απ’ τον κθριϊδθ Αλι Υαςά των 

Λωαννίνων, ο οποίοσ οχυρωμζνοσ με ςτρατό ςτα δυο κάςτρα 

απζναντι των Ακαρνανικϊν ακτϊν, απειλοφςε ανοιχτά τθν Οευκάδα 

με κατάλθψθ. Σ Υαρκζνιοσ Ξονιδάρθσ, ο οποίοσ υποδζχκθκε τουσ 

υψθλοφσ επιςκζπτεσ ςτο νθςί, ιταν θ ψυχι και ο <<ςτρατολόγοσ>> 

των χωρικϊν, προκειμζνου αυτοί να προςζλκουν  και να 

δθμιουργιςουν τα οχυρωματικά ζργα ςτο δίαυλο για τθν προςταςία 

τθσ Οευκάδοσ απ’ τον Αλι Υαςά, ενϊ και ο ίδιοσ ο Πθτροπολίτθσ 

Υαρκζνιοσ, όπωσ ςθμειϊνει ο Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ ςτθν 

ευχαριςτιρια προσ αυτόν επιςτολι του, που αμζςωσ παρακάτω 

παρουςιάηομε, ςικωνε το ράςο και ζμπαινε ςτθν τάφρο να ςκάψει 

για τα οχυρωματικά ζργα!  
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    Σ Οευκαδίτθσ ςυγγραφζασ Χπυρίδων Βερφκιοσ, ςτο ζργο του: 

<<Επτανθςιακοί παλμοί και αγϊνεσ ςτα 1821>>, περιγράφει 

εναργζςτατα τον πόνο, αλλά και τθν εργϊδθ προςπάκεια του 

Πθτροπολίτθ Υαρκζνιου Ξονιδάρθ, να ςυνδράμει με κάκε ικμάδα 

των δυνάμεϊν του και με τθν ευρφτατθ απιχθςθ που είχε ςτον 

Οευκαδίτικο λαό, τθν προςπάκεια για διάςωςθ του νθςιοφ απ’ τον 

επικίνδυνο ρζκτθ Αλι παςά… 

     <<Ο Μεηξνπνιίηεο Λεπθάδνο Παξζέληνο, ηζηνξεί ν 

ππξίδσλ Βεξχθηνο, έθιαςε πνιχ εθείλν ην πξσηλφ. 

(εκείσζε. Δλλνεί ηελ ζπγθέληξσζε ζηνπ Μαγεκέλνπ θαη 

ην θνξηηζκέλν ζπγθηλεζηαθά θιίκα ηεο). Έθιαηγε γηα ηελ 

θαηάληηα ησλ ζθιάβσλ. Έθιαηγε θαη παξαθάιεζε ηνλ ζεφλ 

λα ηνλ βνεζήζεη. Γελ ήηαλ απφ θείλνπο πνπ άθελαλ ην 

θνπάδη λα θπιήζεη ζηνλ γθξεκφ. Γηέηαμε ηνλ ππεξέηε ηνπ λα 

ηνπ δέςεη ην κνπιάξη, κπήθε θαβάια θαη ηξάβεμε γηα ηα 

ρσξηά θαθηψηεο, Καξπά, ην πξψην απφγεπκα θαη ηηο άιιεο 

κέξεο Βαζηιηθή, Άγηνο Πέηξνο θαη χζηεξα ζηα πην 

απφθξεκλα θαηζάβξαρα ζηνλ ηειεπηαίν ζπλνηθηζκφ, ζηνλ 

ηειεπηαίν φξκν ησλ ςαξάδσλ. Κη αλ έιεηπε ν Ηεξάξρεο απ’ 

ην κέξνο πνπ γηλφληαλ νη εξγαζίεο, (εκείσζε: ελλνεί ηα 

νρπξσκαηηθά έξγα γηα ηα νπνία θάλακε αλσηέξσ ιφγν ζηνλ 

δίαπιν ηνπ λεζηνχ, κεηαμχ Λεπθάδνο θαη Πιαγηάο θπξίσο), ν 

θφζκνο μαλάξρηδε λα θαηεβαίλεη ζηνλ ράλδαθα, λα πιεζαίλεη 

θαη νη πξψηνη εμαθφζηνη γίλνληαη ηψξα ρηιηάδεο. Κη  φζν ν 

Παξζέληνο αξγνχζε λα θαλεί ηφζν νη εζεινληέο πιήζαηλαλ 

θαη ην έξγν πξνρσξνχζε θαη αγάιηαδε ε ςπρή ηνπ 

Καπνδίζηξηα…>> 

      Ακριβϊσ αυτι τθν ανφςτακτθ και εργϊδθ πατριωτικι 

προςπάκεια του Πθτροπολίτθ Οευκάδοσ και Αγίασ Παφρασ 

Υαρκζνιου Ξονιδάρθ, κατά τισ θμζρεσ τθσ ςυνάξεωσ ςτου 
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Παγεμζνου, εξαίρει ο Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ, με επιςτολι του προσ 

αυτόν, τον Αφγουςτο του 1807, επιςτολι θ οποία 

πρωτοδθμοςιεφτθκε απ’ τον Υρωτοπρεςβφτερο Γεράςιμο Ηαμπζλθ 

ςτο βιβλίο του: <<Θ Οευκάδα ςτον τρικυμιςμό τθσ ιςτορίασ>> και τθν 

οποία αναδθμοςιεφομε παρακάτω. 

Πξνο ηνλ Παληεξψηαην Μεηξνπνιίηε Λεπθάδνο 

Δλ Λεπθάδη 25 Απγνχζηνπ 1807 

Δθπιεξψζαο ηελ εληνιήλ κνπ κεηαβαίλσ πξνζερψο εηο 

Κέξθπξαλ. Αιιά, θνηλνπνηψ Τκίλ Παληεξψηαηε, ηελ 

αγγειίαλ ηαχηελ, δελ δχλακαη λα κελ εθδειψζσ ζπγρξφλσο 

ηελ ατδηνλ επγλσκνζχλελ κνπ πξνο Τκάο, ελ 

δπζραεξεζηάηαηο πεξηζηάζεζηλ επαξεζηεζέληαο, ίλα κνη 

παξάζρεηε ζπλδξνκήλ δηα ηεο κεγάιεο επηξξνήο ελ 

εμαζθείηε επί ηεο ςπρήο ηνπ ιανχ ηνχηνπ, αλέθαζελ 

εθηηκήζαληνο ηαο αξεηάο δη σλ πεξηθνζκείζζε θαη δηθαίσο 

αλπςψζαληνο Τκάο εηο ηελ πςειήλ έδξαλ ελ θαηέρεηε. 

Γιπθπηάηελ ζέισ θέξεηλ κεη’ εκνχ ηελ αλάκλεζηλ, θαζ’ ελ 

πηζηψο ππεξεηνχληεο ηε παηξίδη, εηηκήζαηε ηα πνιεκηθά 

έξγα ηα θαηαζθεπαδφκελα ππφ ηελ ησλ ερζξηθψλ 

ηειεβφισλ, παξηζηάκελνη εληφο ησλ ηάθξσλ, δη σλ 

πεξηεδψζε ε πφιηο. Οχηε ζέισ λα ιεζκνλήζσ ηαο εκέξαο, 

θαζ’ αο, πεξηηξέρνληαο ηα φξε ηεο λήζνπ, ελεπλέεηε εηο ηαο 

θαξδίαο ησλ αλδξείσλ απηήο ηέθλσλ ηνλ ηεξφλ ππέξ 

Παηξίδνο θαη Πίζηεσο έξσηα. Γηα ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ θαη 

ηνπ Τκεηέξνπ παξαδείγκαηνο ν ιαφο νχηνο ππέζηε κφρζνπο 

αγνγγχζησο θαη αθαηαπαχζηνπο αδξνηάηαο δαπάλαο, απηνί 

δε εθείλνη, νίηηλεο απηνπξναηξέησο αλεδέρνλην ην βάξνο ησλ 

πνιεκηθψλ έξγσλ πξνέηαμαλ ελ ψξα θηλδχλνπ θαη ηα ζηήζε 

επί ησλ εμσηεξηθψλ νρπξσκάησλ θαη ν βάξβαξνο θαη 

απζάδεο ερζξφο, φζηηο καο επείιεη, σρξίαζελ ελψπηφλ ησλ. 
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Σειηθαχηαη ππεξεζίαη κεγάισο ηηκψζαη ηελ Τκεηέξαλ 

Παληεξφηεηα θαη ηελ Παηξίδα, ήηηο επηχρεζε λα έρεη Τκάο, 

αλαληηξξήησο ζπλέηεηλνλ πξνο επφδσζηλ θαη αηζίαλ 

εθπεξαίσζηλ ηεο εληνιήο, ελ αλεδέρζελ σο Έθηαθηνο 

Δπίηξνπνο ηεο Δθιακπξνηάηεο Κπβεξλήζεσο ελ ηε λήζσ 

ηαχηε. 

Γηφ παξαθαιψ Τκάο, ηλ’ απνδερζείηε ηαο ελ ησ επηζήκσ 

ηνχησ εγγξάθσ θαηαηεζείζαο ζεξκάο επραξηζηίαο κνπ, κνη 

επηηξέςεηε δε ζπγρξφλσο, ίλα κεηά ηεο απηήο εηιηθξηλείαο  

ππνβάιισ ηε Δθιακπξνηάηε Κπβεξλήζεη ηαο παηξησηηθάο 

Τκψλ πξνζπαζείαο θαη καξηπξήζσ ππέξ ηεο επγλσκνζχλεο 

θαη ησλ εγθσκίσλ, άηηλα νθείινληαη πξνο ηελ Τκεηέξαλ 

Παληεξφηεηα. 

Δχρνκαη ίλα ε ρείξ ηνπ Τςίζηνπ, ε πξνζηαηεχνπζα αείπνηε 

ηελ λήζνλ ηαχηελ επινγήζεη απηήλ θαη πάιηλ 

απνκαθξχλνπζα πάληα θίλδπλνλ εθ ησλ κεζνξίσλ 

πξνεξρφκελνλ, πξνάμεη δε ηελ επεκεξίαλ απηήο εηο ακνηβήλ 

ησλ δπζηπρεκάησλ φζα ππέκεηλελ. 

Ζ επρή αχηε, ελ εγψ απεπζχλσ πξνο ηνλ Παληνδχλακνλ, 

εκπλεφκελνο ππφ ηεο δσεξνηέξαο αγάπεο πξνο ηνλ ιαφλ ηεο 

Λεπθάδνο θαη γλσξίδσλ θαθή ηχρε ηελ νηθηξάλ θαηάζηαζηλ, 

εηο ελ πεξηήιζε ε λήζνο, εμέξρεηαη εθ ησλ κπρψλ ηεο 

θαξδίαο κνπ. 

Τκίλ δε απφθεηηαη, Παληεξψηαηε, δηα ησλ πξνο ζεφλ 

δεήζεσλ, λα εκπλεχζεηε ησλ ιαψ ηνχησ θαξηεξίαο, 

κεηξηνπάζεηαλ, παξακπζνχληεο θαη ελζαξχλνληεο απηφλ δηα 

ηνπ Τκεηέξνπ βιέκκαηνο. 

Γέμαζζαη ηελ βαζπηάηελ  ππφιεςίλ κνπ 

Κφκεο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο     



[243] 
 

     Θ αποκεωτικι αυτι επιςτολι του Ξαποδίςτρια, πζραν των όςων 

ειςαγωγικά και αναγνωριςτικά για τθν προςωπικότθτα του 

Υαρκζνιου Ξονιδάρθ παρουςιάςαμε, αποκαλφπτει το μεγαλείο του 

ανδρόσ και Υοιμζνα, αλλά και τθν υψθλόφρονθ προςωπικότθτά του, 

προτεριματα για τα οποία  θ ςυλλογικι ιςτορικι μνιμθ των 

Οευκαδίων τον κατατάςςει ςτουσ λαμπρότερουσ ιεράρχεσ, που 

διακόνθςαν τον Οευκαδίτικο λαό και τθν τοπικι αποςτολικι 

εκκλθςία από τθσ ιδρφςεϊσ τθσ απ’ τον Απόςτολο των Εκνϊν. 

Ακριβϊσ αυτι θ τεράςτια απιχθςι του και το λαοπρόβλθτον τθσ 

αποδοχισ του, προφανϊσ και ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον φποπτο 

κάνατό του , ο οποίοσ ςυνζβθ το 1817, δυο χρόνια ακριβϊσ πριν τον 

μεγάλο εςθκωμό των Χωρικϊν του νθςιοφ κατά τθσ Αγγλικισ 

δεςποτείασ και των ντόπιων ςυνεργατϊν τουσ. Σ Υαρκζνιοσ 

Ξονιδάρθσ ενοχλοφςε αφάνταςτα τθν κάκε μορφισ εξουςία, 

ειδικότερα, μάλιςτα θ ςφνδεςι του με τουσ Βαλαωρίταισ 

πολλαπλαςίαηε αυτι τθν ανθςυχία και των Άγγλων και των Ευγενϊν 

τθσ χϊρασ, oι οποίοι τον ςτόχευαν απροκάλυπτα… 

    Χτα πλαίςια των ποιμαντικϊν του κακθκόντων είχε μεταβεί ςτο 

Πεγανιςι να εγκαινιάςει ναό, (πάντα κατά τθν ιςτορικι αφιγθςθ 

του Υαναγιϊτθ Ξουνιάκθ ςτο προμνθμονευκζν ζργο του), όταν μετά 

το πζρασ των εγκαινίων  του προςεφζρκθ αναψυκτικό, λεμονάδα… 

Αμζςωσ, μετά τθν πόςθ, κατελιφκθ από φοβεροφσ και 

αςταμάτθτουσ πόνουσ ςτο ςτομάχι και εμμζτουσ… Πεταφζρκθκε 

εςπευςμζνα ςτο ςπίτι του ςτθν Βαυκερι, όπου εξζπνευςε… Θ ςωρόσ 

του ζμεινε επί τρεισ μζρεσ άταφθ, διότι ματαίωσ θ οικογζνειά του 

ανζμενε ιατροδικαςτι, που ηιτθςε απ’ τθν χϊρα, για να εξετάςει τα 

ακριβι αίτια του κανάτου του… Σ ιατροδικαςτισ δεν ζφταςε ποτζ 

ςτθν Βαυκερι, ενδυναμϊνοντασ τισ βάςιμεσ υποψίεσ για 
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δθλθτθρίαςι του…  Θ κθδεία  του ζγινε πάνδθμθ, ολόκλθρο το νθςί 

κατζκλυςε το Χπανοχϊρι των Χφακιωτϊν, αφοφ θ ταφι του ζγινε 

ςτθν Επιςκοπι, ςτθν παλιά ζδρα των Πθτροπολιτϊν Οευκάδοσ! 

    Σ πρόωροσ, αδόκθτοσ και φποπτοσ κάνατοσ που Υαρκζνιου 

Ξονιδάρθ ςτθν κυριολεξία απορφάνιςε τον λαό του νθςιοφ και 

κυρίωσ τουσ Χωρικοφσ, αφοφ τον κεωροφςαν δικό τουσ άνκρωπο και 

για τθν χωριάτικθ καταγωγι του απ’ το χωριό τθσ Βαυκερισ, αλλά 

κυρίωσ γιατί ςε κάκε δφςκολθ ςτιγμι ιταν δίπλα τουσ, μα και για 

τθν τεράςτια προςωπικότθτά του. Δυο χρόνια μετά τον κάνατο του 

οι Χωρικοί, με μπροςτάρθδεσ τουσ Χφακιϊτεσ, είναι που 

ξεςθκϊκθκαν κατά των Άγγλων και των τοκογλφφων ευγενϊν 

γαιοκτθμόνων και εμπορογαιοκτθμόνων τθσ χϊρασ, οι οποίοι με τα 

Υροςτφχια και τα χρεωςτικά ομόλογα <<τουσ ζπιναν το αίμα>>, 

όπωσ ακριβϊσ ςυνζβαινε με τθν κάςτα των ευγενϊν και ςτθν 

Ηάκυνκο και ςτθν Ξεφαλλονιά, όπου, όπωσ προαναφζραμε, και εκεί 

υπιρξαν αιματθρζσ εξεγζρςεισ των Χωρικϊν, το  1819 και 1821 ςτθ 

Ηάκυνκο ςτα χωριά Χκουλικάδο και Ωψόλικο και ςτθν Ξεφαλλονιά το 

1848 και 1849  με τθν <<Εξζγερςθ του Χταυροφ>> και τθσ Χκάλασ, 

εξεγζρςεισ  τον ταξικό χαρακτιρα των οποίων  ςυνεξετάηομε 

εμπεριςτατωμζνα με αυτι των Χωρικϊν τθσ Οευκάδοσ ςτα 1819.  

    Σ εςθκωμόσ των χωρικϊν ςτουσ Χφακιϊτεσ, προαναφερκικαμε, 

ζφερε ςτο ικρίωμα των Άγγλων τουσ δφο Χωρικοφσ αγωνιςτζσ 

Αςπρογζρακα και Υάλμο και τουσ δφο Χωρικοφσ ιερείσ, τον παπά 

Κεόκλθτο Χτραβοςκιάδθ απ’ τθν  Απόλπαινα και τον παπά Φίλιππο 

Ξολυβά απ’ τον Αλζξανδρο. Χτο πρόςωπο των δφο θρωικϊν Οευιτϊν, 

με τον απαγχονιςμό τουσ και κυρίωσ τθν διαπόμπευςι τουσ, αφοφ 

κρζμονταν βουτθγμζνοι ςτθν πίςςα ςτα τρομοκρατικά γυάλινα 

κλουβιά των φονιάδων Άγγλων επί μζρεσ, θ τοπικι εκκλθςία του 
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νθςιοφ ταπεινϊκθκε, διαπομπεφκθκε και εξευτελίςτθκε το ράςο 

ουςιαςτικά, χωρίσ  θ ακζφαλθ, μετά τον κάνατο του Υαρκζνιου 

Ξονιδάρθ, τοπικι εκκλθςία να αντιδράςει, οφτε δια του πρωκιερζα 

τθσ Αγάπιου Απόςτολου Οάηαρθ, οφτε δια των θγουμζνων των 

τόςων μονϊν του νθςιοφ, τθν ςτιγμι που ακόμθ και ο περίφθμοσ 

φίλοσ των Άγγλων, ο επίςκοποσ Γαρηϊνθσ τθσ Ηακφνκου, ο οποίοσ 

ζγινε και πρωταίτιοσ για τθν εξζγερςθ ςτο Χκουλθκάδο το 1819, ςτισ 

επόμενεσ αγχόνεσ των Άγγλων ςτθν δεφτερθ εξζγερςθ των 

Ηακυνκίων ςτον Ωψόλικο το 1821 αντζδραςε και διζςωςε τον προσ 

απαγχονιςμό ιερζα Ξεφαλθνό… ( Χπυρίδωνοσ Βερφκιου: <<ΛΧΨΣΦΛΑ 

ΨΩΡ ΘΡΩΠΕΡΩΡ ΞΦΑΨΩΡ ΨΩΡ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ>>, ςελίδα 189). 

    Αλλά οφτε και οι  Ευγενείσ τθσ χϊρασ, αντζδραςαν ςτθν βεβιλωςθ 

του ράςου, τουσ αρκοφςε που ιταν χωρικοί οι δφο ιερείσ… Αντίκετα, 

και παρά τισ… λυκοςυμμαχίεσ μεταξφ των για τα οφίτςια και τισ 

καρζκλεσ, φρόντιςαν να πετφχουν χάρθ απ’ τον Παίτλαντ για τον 

ομογάλακτό τουσ ευγενι Χπφρο Χζρβο, ο οποίοσ τθν φςτατθ ςτιγμι 

και ενϊ οδθγείτο ςτθν αγχόνθ ζφάνθ το πλοίο με άςπρα πανιά απ’ 

τθν Ξζρκυρα, δείγμα του ότι του απενζμετο χάρισ… Ξάτι ςαν τθν 

περίπτωςθ του Αιγζα ςυνζβαινε και επί Αγγλοκρατίασ ςτο νθςί… Χε 

περιπτϊςεισ καταδικαςτικζσ, όταν απ’ τουσ μελλοκάνατουσ εηθτείτο 

χάρθ απ’ τθν Ξεντρικι εξουςία ςτθν Ξζρκυρα, τότε αγνάντευαν απ’ 

τθν ράχθ του Φρυνίου να ιδοφν αν το πλοίο ςτθν επιςτροφι του κα 

ζφερε μαφρα πανιά ι άςπρα… Ευνόθτο πωσ, τα μαφρα πανιά, 

ςιμαιναν απόρριψθ του αιτιματοσ χάριτοσ… ( Υαναγιϊτθ Ξουνιάκθ: 

<<Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΒ 

ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ, ςελίδα 41 ). 

 <<Αν ηοφςε ο Υαρκζνιοσ όχι δεν κα τολμοφςαν οι Άγγλοι να του 

κρεμάςουν και να του διαπομπεφςουν ιερείσ, αλλά κα άρπαηε το 
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φραγγζλιο, ςαν τον Λθςοφ Χριςτό, και κα τςάκιηε τουσ διμιουσ και 

κα γκρζμιηε με τα ίδια του τα χζρια τισ αγχόνεσ… Αλλά τον ζβγαλαν 

απ’ τθν μζςθ…>>. Για πολλζσ δεκαετίεσ μετζπειτα, θ ιςτορικι 

ςυλλογικι μνιμθ και παράδοςθ διατιρθςε ηωντανι  αυτι τθν 

ςτερεότυπθ φράςθ ςτα χείλθ των Χωρικϊν, όπωσ μασ τθν μετζφερε 

περίπου και ο Φίλιπποσ Οάηαρθσ (Γραμματζασ) απ’ τα Οαηαράτα των 

Χφακιωτϊν,  γιατί οι Χωρικοί, ςτο πρόςωπο του Υαρκζνιου, ζβλεπαν 

τον πραγματικό Υατζρα και Υοιμενάρχθ, που με τθν ποιμαντορικι 

του ράβδο κα τςάκιηε τα κόκαλα πολλϊν… 
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ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΡΕΜΠΕΛΙΟ     
     H λαϊκι ποίθςθ διακρίνεται για τθν αμεςότθτά τθσ, όςο και τθν 

διαπλαςτικι και διειςδυτικι τθσ ικανότθτα ςτθν κοινωνία, ενϊ 

ςυςωματϊνει μια αδιάςπαςτθ πολιτιςμικι ςυνζχεια, παντρεφνοντασ 

τθν ντοπιολαλιά με τθν παράδοςθ, ςαν κορυφαίο μείγμα μιασ 

πνευματικισ αυκεντικισ ζκφραςθσ τθσ τοπικισ κουλτοφρασ. Υάντα 

βρίςκει τουσ κατάλλθλουσ δθμιουργοφσ και τθν δυνατότθτα να 

αιχμαλωτίηει, να <<βαλςαμϊνει>> τον χρόνο…  Ξατεβαίνει ςτθν 

κοινωνία ςαν <<αζρασ Αερμϊν>> και ςυγκινεί και εξιςτορεί με 

τρόπο απλοϊκό και ανεπιτιδευτο αγϊνεσ και κυςίεσ, που ζχουν 

περάςει ςτθν ςυλλογικι ιςτορικι μνιμθ ανεξίτθλα και 

ςφραγιςτικά…  

    Ξαι αυτό το τεράςτιο ςκζνοσ των Οευκαδίων Χωρικϊν να 

αναμετρθκοφν με τθν κοςμοκράτειρα, τότε, Αγγλία, πάντα εξάπτει 

το νου και ςτιχϊνει ρίμεσ και ρίμεσ…  Αυτά τα Οαϊκά Οευκαδίτικα 

τραγοφδια  αναδθμοςιεφομε απ’ το ζργο του Υάνου Φοντογιάννθ: 

<<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, (Ψόμοσ Β, Χελίδεσ 287 – 295), 

όπου αναφζρονται και εξιςτοροφν, μζςα απ’ τθν απλοϊκότθτά τουσ, 

το Φεμπελιό των χωρικϊν! Ψο πρϊτο, δθμοςίευςε το 1874, ο 

Χχολάρχθσ Λωάννθσ Χταματζλοσ, ςτο περιοδικό του Ελλθνικοφ 

Φιλολογικοφ Χυλλόγου Ξωνςταντινουπόλεωσ. 

Σξία πνπιάθηα θάζνληαη ζηε Ράρε ηνπ Γηνράξε,  

ην έλα ήηαλ ν Υαιηθηάο θαη η’ άιιν ν Παλάδαο,  

ην ηξίην ην θαιχηεξν ν Νηθνιφο Βειέηδαο.  

Παξαπνληφληαλ θη’ έιεγαλ βάζηα ρσξηφ θαη ρψξα.  

Ση λα βαζηάμσ ξε παηδηά θη άραξα παιιηθάξηα,  
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δελ είλ’ έλαο, δελ είλ’ δπφ είλαη, κεγάιν αζθέξη.  

Σξείο κέξεο θάλαλ πφιεκν Γελ έρνπλ άιια βφιηα.  

Γηαθφζηνπο εζθνηψζαλε. Κη’ εθάςαλε θαη ζπίηηα. 

     Άλλο ςτιχοφργθμα ανϊνυμου λαϊκοφ ποιθτι, το οποίο ζφταςε 

ςτισ μζρεσ μασ προφορικά, αναφζρεται και πάλι ςτουσ αρχθγοφσ τθσ 

εξζγερςθσ. 

Ο Θσκάο κε ηνλ Παλάδα 

Δζπλάμαλ ηε Λεπθάδα 

Καη ζην θάκπν ξνβνιήζαλ 

Καη ηελ ρψξαλ απνθιείζαλ 

<<Ή ηα ληάηζα ζα θνπνχλε 

Ή γνη αξρφληνη ζα ζθανχλε>>. 

Γελ επέξαζε κηαλ ψξα 

Βάιαλε θσηηά ζηε ρψξα. 

Γελ επέξαζε κνκέλην 

Κη ήξζε κπαζηηκέλην. 

Φέξαλε θαη δπν θξεγάδεο 

Φνξησκέλεο παιηθάξεο 

Φέξαλε θαη δπν πεξφληα 

Να βνπιψζνπλ ηα θαλφληα. 

Ληαξνθάπεο θη άιινη ηξεηο 

πνιεκνχλ θαηαθακπίο 

βάλνπλ η’ αγξαπίδηα βφιηα 
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θαη ηα θχιια παηζαβνχξεο. 

Πξψηε κπαηαξηά 

ζηνπ Ληαξνθάπε ηελ θνηιηά 

    Θ αντίςταςθ και οι εςθκωμοί εναντίον των άγγλων δυναςτϊν, 

ενζπνευςαν όχο μόνο του Οευκαδίτεσ λαϊκοφσ και λόγιουσ ποιθτζσ, 

αλλά εξ ίςου και τουσ Ξεφαλλονίτεσ, ζνα νθςί που κακαρά 

ποιθτικοκρατείται από αιϊνων. Είδαμε το ςκωπτικό ποίθμα του 

Ξεφαλονίτθ Υαναγι Ξεφαλά Υυλαρινοφ Ψαμπακόνα, το οποίο 

παρουςιάςαμε  ςτθν ενότθτα με τον τίτλο <<ΣΛ ΧΥΛΣΩΡΣΛ ΞΑΛ ΨΣ 

KAVALO PIANKO>>. Κα αναφερκοφμε εδϊ ςε μια ςτιχουργικι 

δθμιουργία του Γεράςιμου Παυρογιάννθ, ζνα ποίθμα το οποίο ζχει 

ιδιαίτερθ αξία, διότι, αφοφ το μελοποίθςε ο Ψηανισ Πεταξάσ το 

1854,  αποτζλεςε τον φμνο των Φιηοςπαςτϊν βουλευτϊν! 

Κη αλ δελ θφπηεη ην ζπαζί κνπ 

θη ε αηρκή ηνπ δελ ηξππάεη 

ε ςπρή δελ ιεζκνλάεη 

πσο επιάζζε ειιεληθή. 

Σσλ ερζξψλ κηζψ ηα δψξα. 

Γελ ηα ζέισ. Αο ηα θξαηήζνπλ. 

Σνπο κηζψ θη αο κε κηζήζνπλ. 

Πξνηηκψ ηελ θπιαθή 

    Θ κορυφαία, όμωσ, λαϊκι ποιθτικι μαρτυρία για το 1819, ζρχεται 

μζςα απ’ τθν περίφθμθ «Φιμάδα του Ξολόκα». Ρρόκειται για ποίθμα 

274 ςτίχων, που ςυνζκεςε ο Λωάννθσ Ξολόκασ, απ’ τθν Ξατοφνα. 

Φαίνεται πωσ  επρόκειτο για άτομο με ιδιαίτερθ πνευματικι 
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ικανότθτα, για να προχωριςει ςε μια τζτοια λαϊκι ποιθτικι εργαςία, 

και, μάλιςτα, όντασ Χωρικόσ, αποκλειςμζνοσ, το ομολογεί και ο ίδιοσ 

ςτο τζλοσ τθσ ριμάδασ, με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ, 

από κάκε μορφι εκπαίδευςθσ. Φαίνεται, επί πλζον, πωσ εκτιμοφςε 

τισ ποιθτικζσ του ικανότθτεσ και ο ίδιοσ ο Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ,  

διότι ο μεγάλοσ Οευκαδίτθσ ποιθτισ βάπτιςε ςτον Άγιο Βάρβαρο τθσ 

Ξατοφνασ μια κόρθ του Λωάννθ Ξολόκα, επιγενζςτερα ςαφϊσ, όπωσ 

προκφπτει απ’ τα βιβλία τθσ εκκλθςίασ, ςτα οποία αναφζρεται ςαν 

ανάδοχοσ ςτθν βάπτιςθ ο Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ.  

    Οογοτεχνικά <<Θ Φιμάδα του Ξολόκα>>, διακρίνεται για κάποια 

αξιόλογα ςτοιχεία, όπωσ θ πιςτι εφαρμογι του ιαμβικοφ 

δεκαπενταςφλλαβου και τθσ ηευγαρωτισ ομοιοκαταλθξίασ, αλλά και 

από μια γλωςικι πλθρότθτα, παρά το απαίδευτο του δθμιουργοφ 

τθσ. Χαν μορφι ανϊτερθσ λαϊκισ λογοτεχνίασ, ςτοιχεία που τθσ 

προςδίδουν και θ υπόκεςι τθσ, αλλά και θ ικανοποιθτικότατθ ζωσ 

άρτια ςφνκεςι τθσ, ξεπερνά,  τα ςτενά απλοϊκά όρια, να 

απευκφνεται, κατά κανόνα, κυρίωσ ςε αγροτικά ςτρϊματα και 

ενδεχομζνωσ ςε ζνα κομμάτι τθσ αςτικισ κοινωνίασ, και διειςδφει 

αποτελεςματικά, ςε μια ολιςτικι διάπλαςθ τθσ ιςτορικισ ςυλλογικισ 

μνιμθσ, κακρεφτίηοντασ, ςυγχρόνωσ, τθν ιδεολογία του λαοφ και τθν 

πθγαία επικυμία του για πνευματικι ανζλιξθ ςε κάτι υψθλότερο… 

Ωσ εκ τοφτου, ςυνοπτικά, θ μεγάλθ τθσ προςφορά, αφορά, τελικά, 

τθν ίδια τθν ιςτορία, διότι ζχει όλα εκείνα τα ςτοιχεία, που μποροφν 

να χαρακτθρίςουν μια καλι ιςτορικι πρόταςθ, ζςτω και ςε ποιθτικι 

μορφι, όπωσ το κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ λογοτεχνικισ αναβάκμιςθσ 

τθσ ιςτορικισ πραγματικότθτασ. Ζχει θ ριμάδα μια καυμαςτι 

ςτοχοπροςιλωςθ, απ’ τθν αρχι μζχρι το τζλοσ… 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Υξηζηνχ θαη κε ηελ Παλαγία 
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ζέισ λα γξάςσ ζήκεξα κηαλ λέα ηζηνξία. 

Πξψην δεηψ ζπκπάζεην απφ ηελ αθεληηά ζαο 

Γηαηί ζα γξάςσ ζηφξεζη λα βξνχλε ηα παηδηά ζαο… 

   Σλοφάνερα ο Λωάννθσ Ξολόκασ κζλει να γράψει ςτόρθςι… Χ’ αυτι 

του τθν προςπάκεια ζχει ζνα ςοβαρότατο πλεονζκτθμα, που 

χαρακτθρίηει κάκε ιςτορικό γεγονόσ, είναι ςφγχρονοσ του γεγονότοσ, 

και ςε ενεςτϊτα πραγματικό χρόνο γράφει και δθμιουργεί... Είναι 

ςφγχρονοσ των γεγονότων, ζςτω και αν δεν πιρε μζροσ ςτθν μάχθ, 

αλλά ζχει τα πλζρια ακοφςματα και απ’ τουσ ςυγχωριανοφσ του 

Ξατουνιϊτεσ, οι οποίοι, με αρχθγό τον Ρικόλαο Φωτεινό, πιραν και 

αυτοί μζροσ ςτθν Εξζγερςθ, και ιταν οι καλφτεροι πλθροφοριοδότεσ 

του Ξολόκα, ο οποίοσ δείχνει και άριςτοσ γνϊςτθσ προςϊπων κιαι 

πραγμάτων και ςτουσ Χφακιϊτεσ, όπου εκτυλίχκθκαν τα γεγονότα. 

Δυο <<προίκεσ>>, για  τθν ςυγγραφι ποιθτικά ιςτορίασ, απ’ τισ 

ςπουδαιότερεσ και αυκεντικότερεσ. Επομζνωσ, κα ποφμε, με 

ςθμερινοφσ δθμοςιογραφικοφσ όρουσ, πωσ ζχει το 

<<ρεπορταηιακό>> υλικό του τόπου κα του χρόνου, για μια ζγκυρθ  

και ζγκαιρθ δθμιουργία.. 

    Εδϊ, βζβαια, μπαίνουν οι διαφορετικζσ εκτιμιςεισ. Υαρά το 

γεγονόσ ότι ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ, θ αιχμι του δόρατοσ τθσ 

Οευκαδίτικθσ ιςτορίασ, μζςα απ’ το δίτομο ςθμαντικότατο 

δθμιουργθμά του, με τίτλο, <<ΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>, ενϊ 

χρθςιμοποιεί κάποια ςτοιχεία απ’ τθν Φιμάδα του Ξολόκα, αλλά και 

τθν περιλαμβάνει ολόκλθρθ ςτον δεφτερο τόμο του, δεν φαίνεται να 

τθν κεωρεί επαρκοφσ, τουλάχιςτον, ιςτορικισ τεκμθρίωςθσ 

δθμιοφργθμα. Αλλά και άλλοι Οευκάδιοι λόγιοι, παρά το γεγονόσ ότι, 

τα κείμενά τουσ διανκίηουν με εδάφια τθσ Φιμάδασ, προσ επίρρωςιν 
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των γραπτϊν τουσ, εν τοφτοισ, φαίνεται να μθν κεωροφν επαρκείσ 

τισ παρεχόμενεσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ απ’ το ςϊμα τθσ Φιμάδασ. 

     Υικανόν, να λειτουργεί αποτρεπτικά, προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 

το ζκδθλο φιλοαγγλικό πνεφμα ςτθν Φιμάδα, κόντρα ςε κάκε 

απαιτοφμενθ ιςτορικι αντικειμενικότθτα, το οποίο πνεφμα, ςε  

κάποια εδάφιά του μεταποιείται ςε κζςθ, ςαν μια μθ αυκεντικι και 

αντικειμενικι ιςτορικι καταγραφι, παρά το <<ρεπορταηιακό>>, 

επαναλαμβάνομε, του χαρακτιρα τθσ… Υροςωπικι μασ άποψθ είναι 

πωσ, παρά τα κάποια ςθμεία ιςτορικισ ακυριολεξίασ, φαίνεται πωσ 

ταυτίηεται και με τα περιγραφόμενα αρχειακά γεγονότα, αλλά και με 

τθν τοπικι παράδοςθ. Ψϊρα, κατά πόςον μια τζτοια ταφτιςθ, είναι 

επαρκισ ιςτορικι απόδειξθ, είναι κζμα αξιολόγθςθσ και κριτικισ 

ςτάςθσ απζναντι ςτθν επϊνυμθ λαϊκι ποίθςθ, θ οποία οτζ μεν 

κεωρείται πυλϊνασ τθσ ιςτορίασ, όπωσ κα δοφμε αμζςωσ ςε μια 

ςυνεξεταηόμενθ περίπτωςθ παρόμοιασ ριμάδασ, οτζ δε επικουρικόσ 

τοιοφτοσ… Υαρά τα ανωτζρω, φρονοφμε, πωσ, ο Λωάννθσ Ξολόκασ 

και θ Φιμάδα του, ζχουν τφχει χαμθλισ  αναγνωριςιμότθτασ και από 

λογοτεχνικισ άποψθσ, αλλά και ιςτορικισ ςτο Οευκαδίτικο κοινό..  

    Ψθν  <<Φιμάδα του Ξολόκα>>  διζςωςε και αυτι, όπωσ και το 

δθμοτικό τραγοφδι, που αναφζρεται ςτον Κωμά Χαλικιά και τον 

Απόςτολο Υανάδα, τουσ αρθγοφσ τθσ Εξζγερθσ, ο λόγιοσ Οευκαδίτθσ 

Γυμναςιάρχθσ, ο Λωάννθσ Χταματζλοσ. Ζςτειλε τθν Φιμάδα, το 1879, 

ςτον Γάλλο φιλόλογο Εμίλ Οεγκράντ, για να τθν εκδόςει,  πράγμα 

που δεν ζγινε κατορκωτό. Ψο 1961, όμωσ, τθ δθμοςίευςε ο Ξ. Γ. 

Ξωνςταντινίδθσ ςτο περιοδικό «Θϊσ», ο οποίοσ τθ βρικε ςτον 

φάκελλο του επίςθσ Γάλλου Χοφμπερτ Υερνό, που χαρακτθρίηεται 

ςαν πνευματικόσ κλθρονόμοσ του Οεγκράντ.  
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    Ρα ςθμειϊςομε εδϊ, ςτα πλαίςια μιασ ενδιαφζρουςασ  

ςυνεξζταςθσ, πωσ, θ Φιμάδα του Ξολόκα, ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με 

τθν Ξρθτικι <<Φιμάδα του Ππάρμπα-Ππατηελιοφ>>, ςτθν οποία 

εξιςτορείται μια άλλθ   εξζγερςθ, αυτι των Χφακιωτϊν (Χφακιανϊν) 

των Χανίων κατά των Ψοφρκων, το 1771, μετά το πζρασ τθσ οποίασ, 

οι τοφρκοι, με δόλιο τρόπο κάλεςαν τον αρχθγό τθσ, τον 

Δαςκαλογιάννθ, κατά κόςμον Λωάννθ Βλάχο, ςτο Θράκλειο για δικεν 

ςυνομιλίεσ, όπου ζβαλαν τουσ γενίτςαρουσ και τον ζγδαραν ηωντανό 

με ςτουρνάρια, μπροςτά ςτα μάτια πλικουσ αλλαλαηόντων 

τοφρκων, αλλά και μπροςτά ςτα μάτια τθσ κόρθσ του Παρίασ και του 

αδεφοφ του Χγουρομάλθ, οι οποίοι παραφρόνθςαν απ’ το φρικτό 

κζαμα…  Θ ςυνεξζταςθ, των δφο Φιμάδων, κατά τθν προςωπικι μασ 

άποψθ, πζραν τθσ ςφγκριςθσ ςε λογοτεχνικό και ιςτορικό επίπεδο, 

ζχει μια ιδιαίτερθ ςυμβολικι ςθμαςία. Αφοροφν και οι δφο 

πολεμικζσ εξεγζρςεισ Χφακιωτϊν!!! Εξζγερςθ με πρωταγωνιςτζσ 

τουσ Χφακιϊτεσ τθσ Οευκάδοσ! Εξζγερςθ απ’ τουσ Χφακιϊτεσ των 

Χανίων, διότι ζτςι αποκαλοφνταν οι κάτοικοι των Χφακίων ςτα 1771, 

με τον ςθμερινό όρο <<Χφακιανοί>> να ζχει επκρατιςει μετά το 

1900! Χχετικά περί αυτοφ του κζματοσ προαναφερκικαμε, με 

αποδεικτικά ιτορικά ςτοιχεία, ςτθν ενότθτα του παρόντοσ με τίτλο: 

<<ΣΛ ΔΛΑΦΩΓΣΡΨΕΧ ΑΓΩΡΛΧΨΕΧ ΧΩΦΛΞΣΛ ΨΣΩ 1819 ΧΨΘΡ 

ΕΥΑΡΑΧΨΑΧΘ ΨΣΩ 1821>>. Ξαι είναι γνωςτι θ ςχζςθ των δφο 

Χφακιωτϊν απ’ τον 15ο αιϊνα, όταν οι Χφακιϊτεσ Οευκάδοσ 

δθμιουργικθκαν από Χφακιϊτεσ των Χανίων! (Δεσ δικό μασ ζργο: 

<<ΧΦΑΞΛΩΨΕΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ. ΟΛΞΡΣ ΞΑΦΔΛΑΧ>>. 

    Θ ριμάδα του μπάρμπα Ππατηελιοφ ζχει  μεγάλθ αποδεικτικι 

ιςτορικι αποδοχι και αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για τα Ξρθτικά 

γράμματα και τθν Ξρθτικι ιςτορία, αφοφ είναι θ βαςικι πθγι, πάνω 
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ςτθν οποία ςτθρίχτθκε, εκατό χρόνια μετά, ο Ξρθτικόσ ιςτορικόσ 

Γρθγόρθσ Υαπαδοπετράκθσ, προκειμζνου να καταγράψει και να 

διαςϊςει το ιςτορικό γεγονόσ τθσ Επανάςταςθσ του Δαςκαλογιάννθ, 

μια επανάςταςθ, θ οποία δν τφγχανε μεγάλθσ απιχθςθσ, πζραν των 

ςτενϊν γεωγραφικϊν ορίων των Χφακίων, για να αποκαταςτακεί 

πανελλθνίωσ τθν τελευταία δεκαετία, (2010), με πλιρθ αναγνϊριςθ 

και προςοχι. Επίςθσ, ο εκ Ξρθτικισ μθτζρασ  εξαίρετοσ φιλόλογοσ 

και ςυγγραφζασ Βαςίλειοσ Οαοφρδασ, ςτο ζργο του: <<Ππάρμπα-

Ππατηελιόσ. Ψο τραγοφδι του Δςκαλογιάννθ>>, ςχολιάηει τθν 

λογοτεχνικι, αλλά και ιςτορικι αξία τθσ ριμάδασ, δεχόμενοσ ακόμθ 

και κάποιεσ υπερβολζσ του ριμαδόρου, ςαν  <<λογοτεχνικι 

αναβάκμιςθ τθσ πραγματικότθτασ>>.  

    Ξοινό αφετθριακό ςτοιχείο και ςτισ δφο ριμάδεσ είναι θ επίκλθςθ 

του κείου, ςαν πθγι δφναμθσ και ζμπνευςθσ.  

Θέ κνπ θαη δφο κνπ θψηηζε, θαξδηά ζαλ ην θαιάκη,  

λα θάηζσ λα ζπιινγηζηψ ηνλ Γάζθαιν ηνλ Γηάλλε  

    εκινάει τθν ριμάδα του ο Ππάρμπα-Ππατηελιόσ. Πε τθν 

επίκλθςθ του Κεοφ ξεκινάει και ο Λωάννθσ Ξολόκασ: 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ ζενχ θαη κε ηελ Παλαγία 

Θέισ λα γξάςσ ζήκεξα κηαλ λέαλ ηζηνξία 

     Πια Σμθρικι ςυγγραφικι τεχνοτροπία, θ επίκλθςθ του κείου, ι 

τθσ Ποφςασ, για ζμπνευςθ!. 

     Ζπειτα και οι δφο ριμάδεσ ζχουν κοινι διαδρομι. Εςτάλθςαν ςτθν 

Γάλλο λόγιο φιλζλλθνα Εμίλ Οεγκράν, εκείνα, μάλιςτα τα δφςκολα 

χρόνια, εν ζτει 1879, εκ των οποίων πρόλαβε και δθμοςίευςε μόνο 
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τθν ριμάδα του Ππάρμπα-Ππατηελιοφ, για να διαςωκεί θ ριμάδα 

του Ξολόκα απϋτον μακθτι του Οεγκράν, τον Χοφμπερτ Υερνό.  

    Αν, τϊρα,  επικυμοφμε, να μποφμε ςτθν καρδιά τθσ ιδεολογίασ τθσ 

Φιμάδασ του Ξολόκα, πζραν απ’ τθν <<ρεπορταηιακι>> και ιςτορικι  

τθσ χροιά, ςίγουρα κα εςτιάςομε ςϋζναν ανεξιγθτο μονοδιάςτατο  

και  ζκδθλο φιλοαγγλιςμό του ριμαδόρου, τθν ςτιγμι, μάλιςτα, που 

είναι και ο ίδιοσ Χωρικόσ. Ξορφφωςθ αυτοφ του φιλοαγγλιςμοφ του, 

το <<ανάκεμα>>, που επιρρίπτει ςτουσ Χαλικιάδεσ, τουσ κατοίκουσ 

του Χπανοχωρίου των Χφακιωτϊν, οι οποίοι πρϊτοι βιαιοπράγθςαν 

κατά του Δθμογζροντα Χταφρου και τθσ ςυνοδείασ του ςτθν 

Επιςκοπι των Χφακιωτϊν, για να πάρει, εν ςυνεχεία, θ διαμάχθ τα 

χαρακτθριςτικά τθσ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ. Σ Χπυρίδων Βρεττόσ ςτο 

ζργο του: <<ΣΛ ΟΑΝΞΣΛ ΥΣΛΘΨΕΧ ΨΘΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ (19ΣΣ – 1985) ΩΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΦΑΛΡΣΠΕΡΣ>>, αιτιολογεί αυτι τθν φιλοαγγλικι ςτάςθ 

του Ξολόκα, ςαν απόρροια του γεγονότοσ ότι ο ίδιοσ εργάηοταν ωσ 

επιςτάτθσ ςε κάποιο απ’ τα κτιματα των ευγενϊν τθσ χϊρασ… 
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Να γξάςσ ζηφξεζηλ λα βξνχλε ηα παηδηά ζαο… Καη ήξζε 

θαηξφο πνπ κπφξεζαλ λα βξνχλ, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ επηνχζηνλ! 

(Φσην Φξίηδ Μπέξγθεξ). 



[257] 
 

Η  ΡΙΜΑΔΑ ΣΟΤ ΚΟΛΟΚΑ 
ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΡΘΧΣΩ ΟΕΩΞΑΔΣΧ, 

πνπ νη Λεπθαδίηαηο αληεζηάζεθαλ εηο πφιεκνλ Με ηνλ 

βαζηιέα Οπγγιέδνλ. 

Πνίεκα σξαηφηαηνλ, Σνπ Ησάλλνπ  Κνιφθα 

πλζεκέλνλ εηο ηελ Απιήλ, θαη Ρσκατθήλ γιψζζαλ. 

Δηο ρσξίνλ Καηνχλα  1819 

*************************************************** 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ ζενχ θαη κε ηελ Παλαγία.  

Θέισ λα γξάςσ ζήκεξα κηάλ λέαλ ηζηνξία.  

Πξψηα δεηψ ζπκπάζεην απφ ηελ αθεληηά ζαο.  

Γηαηί ζα γξάςσ ζηφξεζη λα βξνχλε ηα παηδηά ζαο.  

Χ Θέ κνπ δφο κνπ θψηεζη λα γξάςσ ηζηνξία.  

Σν ζξήλνο νπνπ  γείλεθε εηο η’αζιηα ρσξία.  

Σνπο νρηαθφζηνπο δεθαλλεά ζην κήλα ην επηέκβξη.  

Δγείλεθε ην ξεκπειηφ θαη πάξηε ην ρακπέξη.  

Δηο ηεο Λεπθάδαο ην λεζί πνχλαη ε Άγηα-Μαχξα.  

Πνιιή θζνξά εγείλεθε ζε κίαλ εβδνκάδα.  

Παξαθαιψ ζαο άξρνληεο αθνχζεηε ιηγάθη.  

Οπνχ εζηάζ’ ε αθνξκή απ’ έλαλ επηζηάηε.  

Ο Κνινλέινο έζηεηιε δπφ άξρνληεο κε δφξη.  

Να πάλε λα θνλέςνπλε ζ’απηφ ην παλνρψξη.  

ηελ Πηζθνπή αξεβάξεζαλ ηνπο επηζηάηαο θξάδνπλ.  
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Καη νξδηληά δηαβάζαλε θ’ επζχο αλαζηελάδνπλ.  

Ζ νξδηληά ήηαλ απηή – λα γξάςνπλ κε ηε βία.  

Υνλδξά ιηαλά ηα δψα ηνπο λα δψζνπλε ζνιδία.  

Κε φινη ηνπο απεθξίζεθαλ <<θάιιηα εηο ηελ Σνπξθία  

Παξά η’ Οπγγιέδνπ ηνπ ζθπιηνχ λα δψζνπκε ζνιδία>>. 

Κ’εδψζαλε ηελ πξνζηαγή ζε φια ηα ρσξία,  

λα καδνρηνχλε ζη’αξκαηα σο θαη κηθξά παηδία,  

εηο ηνλ Φξεά λα ζπληαρζνχλ φινη κε η’άξκαηά ηνπο,  

λα πάλε λα πξνζθέξνπλε ηα δηθαηψκαηά ηνπο,  

θ’επήγαλε ζηελ Πηζθνπή ηνπο άξρνληεο λα πηάζνπλ,  

θαη κε καραίξηα θαη ζπαζηά ήζειαλ λα ηνπο ζθάμνπλ,  

θ’νη άξρνληεο εθψλαμαλ <<Παπάο ηψξα’λαη ρξεία  

θαη εηο εκάο ηνπο δχζηπρνπο λα θάκεο βνεζεία>>,  

θε νινλπρηίο εθιαίγαλε δάθξπα ζαλ ηε βξχζη,  

ηνλ ήιην θαξηεξνχζαλε πφηελε λα θσηίζε  

<<Παπ’ Απνζηφιε ιέγαλε απφςε λα βνεζήζεο.  

Καη κέζα ζην ζεθξέην ζνπ ζέινκε λα καο θξχςεο>>.  

Καη ν παπάο ηνπο έιεγε <<θνπξάγην Νηθνιάθη.  

ηακάηεζε ην θιάςηκν, κελ θάλεηο ζαλ παηδάθη>>  

<<Σν ηη θνξάγην λάρσ γσ  ζε ηνχην πνπ ζπββαίλεη. 

 Παξαθαιψ ζε άζεκε λα κπψ κέζ’ ην βαγέλη>>.  

Μα ν Θεφο εθψηηζε λάξηε γιίσξα κέξα.  

Καη ηνπ παπά αζπάδνληαη ηε δεμηά ηνπ ρέξα.  
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Καη ν παπάο ηνπο γιχησζε, ηνπο έδεημα ηε ζηξάηα.  

ηνλ Κνινλέιν πήγαλε ηνπ δίλνπλ ηα καληάηα.  

Καη ιέλ- <<Αθέληε βιέπεηο καο ςέκκαηα ΄λαη πνπ δνχκε, 

 θ’εθείλα πνπ επάζακε λα ζηα δεγεζνχκε,  

νη Λεπθαδίηαηο ήμεπξε πνιχ ΄λαη ζπκσκέλνη,  

θε απάλνπ καο ερνχκεμαλ σο ιχθνη καλησκέλνη.  

ηελ Πηζθνπή καο θιείζαλε, θ’ήζειαλ λα καο πηάζνπλ.  

Καη κε καραίξηα θνθηεξά ήζειαλ λα καο ζθάμνπλ.  

Μα ν άγηνο πξσηφπαππαο εθείλνο καο γιπηψλεη.  

Μεο ζην βαγέλ’ εκπήθακε, θε απ’ φμσ καο θνπληψλεη. 

Ο Κνινλέινο παξεπζχο εηο ην Ρεγέληε πάγεη.  

Κε απ’ ηνλ πνιχ ηνπ ην ζπκφ κήηε ζέιεη λα θάγε.  

Λέγεη ηνπ-<<ήθν ‘γιίγσξα λα πάκε ζηαηο θαθηψηαηο.  

πάκε λα δαπίζσκε ηνπο ‘αγξηνπο ρσξηάηαηο>>.  

Καη ν Ρεγέληεο ηνχιεγε <<Θέιεηο λα ζ΄νξκελέςσ.  

χξε θάηζε ζην θαζηξν ζνπ, θ’ εγψ λαλ ηνπο παηδέςσ>>.  

Κε ν Κνινλέινο παξεπζχο δε ζηέθεη λα λακέλε.  

Κε απ’ ην πνιχ γηλάηη ηνπ πάξαπηα φμσ βγαίλεη.  

Πάξαπηα εμεθίλεζε κ’ εμήληα ζηξαηηψηαηο.  

Καη νξδηλία ηνπο έδσζε λα θάςνπλ ηαηο θαθηψηαηο.  

Οη θαθηζάλνη ηψκαζαλ θε άθεζαλ ηε δνπιεηά ηνπο.  

Κε φινη ΄βξεζήθαλ ζη’ άξκαηα απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο.  

Καη κεηεξίδα πηάλνπλε πίζσ απ’ ηα ιηζάξηα.  



[260] 
 

Σνπ Κνινλέινπ είπαλε ζαλ άμα παιιηθάξηα.  

<<ηάζνπ θαη κελ παγαίλεο κπξφο, κήηε λα πεξβαηήζεο. 

 Γηαηί ζηε ζηξάηα ζήκεξα ην αίκα ζνπ ζα ρχζεηο>>. 

Κε ν Κνινλέινο γχξπζε νπίζσ κε ηε βία.  

Κ’ νη Λεπθαδίηαηο ηνχιεγαλ πσο δελ ηνλ έρνπλ ρξεία.  

Καη παξεπζχο εγξάςαλε ζε ‘φια ηα ρσξία.  

Να θαηαηβνχλ θ’ νη γέξνληεο θαη ηα κηθξά παηδία.  

Πάξαπηα λα θηλήζνπλε θαλέλαο λα κε ιείςε.  

Με η’ αξκαηά ηνπο λα βξεζνχλ εηο ηελ Μεγάιε Βξχζε.  

Καη γλψκε είραλε θαθή ηε ρψξα γηα λα θάςνπλ.  

Κε φινπο ηνπο πξψηνπο άξρνληεο ήζειαλ λα ηνπο ζθάμνπλ.  

Κε νη άξρνληεο κε ηε ζπνπδή ζηνλ Κνινλέιν ‘πγαίλνπλ.  

Κε απ’ ηνλ θφβν ηνλ πνιχ κε γιψζζα δελ ηνπ θξέλνπλ.  

Με λφεκα ηνπ  έιεγαλ. <<Σψξα λα καο βνεζήζεο.  

ηνλ Αη Μελά λα βάινπλε θαλφληα λα δηνξίζεο>>.  

Κε ν Κνινλέινο ηζνχιεγε.<<Ση ζέιεηε λα θάκσ.  

Πνπ γηα η’ εζάο εγψ ερζέο θφληεςα λα παηζάλσ.  

Πάξηε ζνιδάηνπο δψδεθα γηα λα ζαο βνεζήζνπλ.  

Καη κε θαλφληα δπλαηά γηα λα ηνπο πνιεκήζνπλ.  

Βνεζήζεηε θαη ζεηο θαιά γηα λα κε ζαο ληθήζνπλ.  

Σ’ άξκαηα ηα βαζηιηθά λα κελ ηζαιαπαηήζνπλ.  

Πάξηε ζκηληξάιηα θνβεξά θαιά λα πνξεπζήηε  

ινπο λαλ ηνπο ζθνηψζεηε λα κελ ηνπο ιππεζείηε>>. 



[261] 
 

Κ’ νη Λεπθαδίηαηο ‘εκαζαλ πσο έβαιαλ θαλφληα.  

Κε ‘αξρηζαλ θ’ ειαινχζαλε ζαλ πνπ ιαινχλ η’ αεδφληα.  

Παξαζθεπή ζπλάρζεθαλ αββαην ‘ηνηκαζζήθαλ.  

Σελ Κεξηαθή η’ απφγηνκα κέζα ζηε ρψξα κπήθαλ.  

Καη νη Οπγγιέδ’ αξρίζαλε λα ηνπο θαλνλνηζάξνπλ.  

Κ’ νη Λεπθαδίηαηο έιεγαλ λα παλ λα ηνπο ηα πάξνπλ.  

Καη ηξείο  βνιέο εζχθηαζαλ θ’ εδψθαλ κπαηαξίαηο.  

Καη ηα θαλφληα πήξαλε ηα ιέγε ηνπο ραινχλε.  

Σζ’ Οπγγιέδνπο ηνπο βαξπφκνηξνπο  πνιινί ηνπο θπλεγνχλε. 

Σέζζαξνπο εζθνηψζαλε θαη ηζ’ άιινπο ηνπο ιαβψζαλ.  

ηνλ Κνινλέιν επήγαλε θαη ηα ρακπέξηα ‘δψζαλ.  

Κ’ νη Λεπθαδίηαηο άξρηζαλ θξηθηά θαη πνιεκνχλε.  

Σνπο άξρνληεο γπξεχαλε κα δελ κπνξνχλ λα βξνχλε.  

ηα παξαζχξηα πέθηαλε ηα βφιηα ζα ραιάδη,  

ηνπο άξρνληαηο ηνπο δχζηπρνπο ε δάιε ηνπο ηαξάδεη.  

Αθήλσ λα ινγηάζεηε αξρφληηζαηο κεγάιαηο.  

Άξρηζαλ λα ιηγφλνληαη κε ηα παηδηά ηζ΄αγθάιαηο.  

Γφληνιαηο θαη κνλφμπια είλ’ φια θνξησκέλα.  

Σ’ αξρνληηθά ηα πξφζσπα είλ’ φια καξακέλα.  

Καη φια η’ αξρνληφπνπια είλ’ φια θνβηζκέλα.  

ηε ιίκλε κέζα πέζαλε σο ην ιαηκφ ρσκέλα,  

θ’ νη Λεπθαδίηαηο άξρηζαλ θαθή δνπιεηά λα θάκνπλ,  

κε ζπάξηα θαη κ’ αζθειαρηνχο θσηηά ζηα ζπίηηα βάλνπλ,  
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ηφηε ζαλ είδαλ ηε θσηηά ην ηη ζέιεηο λα θάκνπλ,  

κεγάινη άξρνληεο έπεζαλ λ’ απνζάλνπλ,  

αθήλσ λα ζπιινγηζηή θαλείο θαη λα ινγηάδεη,  

λα βιέπεη ηέηνηα πξάκκαηα λα κελ αλαζηελάδε!  

Οη άξρνληαηο λα βιέπνπλε θσηηά ζη’ αξρνληηθά ηνπο.  

Αξρφληηζζαηο ηνηκφγελλαηο λα ράλνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

Μα ν παλάγαζνο Θεφο κεγάιν ζάκα θάλεη.  

Καη ε θσηηά νπψβαιαλ ζε φια δελ πηάλεη.  

Παξ’ έλα ζπίηη κνλαρφ ηνπ ηαχξνπ Απνζηνιάθε.  

Δθάγεη απφ ηα ζέκεια δελ έκκεηλε ηξηκκάθη,  

ν Κνινλέινο έζηεηιε γξάκκαηα ζην ελάην,  

ξεθφξηζα λα ηνπ ζηείινπλε ην βξάδπ ην αββάην,  

θαη δπφ θξπγάδεο έζηεηιαλ θ’ εξρφληαλε αγάιη,  

ηελ Κεξηαθή ην δεηιηλφ  ήξηαλ κε καηζηξάιη,  

ζην θάζηξν αξεβάξεζαλ νπνχλαη ν ιηκέλαο,  

ρσξηάηεο δελ απφκεηλε ζηε ρψξα κήηε έλαο,  

ζηε Ράρε αξεβάξεζαλ θ’ εκαδνρηήθαλ φινη  

θαη παξεπζχο εθψλαμαλ. <<Σξέρα παπ’ Απνζηφιε,  

ζηνλ Κνινλέιν γιίσξα λα παο λα ηνλ πξνθηάζεηο,  

αγάπε ηνπ γπξεχνκε θαη λα καο θάκεηο θηεηάζη,  

ηίπνηε κελ πιεξφλνκε πάξεμ κηα δεθαηία,  

πνπ είρακε ζην παιαηφ πνχηαλ ε Βελεηία>>. 

Δθηεηάζαλε θ’ εβάιαλε κηάλ άζπξε παληηέξα,  
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θαη παλεγχξη ηνχραλε εθείλε ηελ εκέξα,  

δελ ήμεπξαλ νη δχζηπρνη πσο ζα λα θαηαληήζνπλ,  

κα ην θνπβέξλν έιεγαλ πσο ζα λα ην δαπίζνπλ.  

Σελ παληηέξα πήξαλε θαη παλ έμη λνκάηνη.  

ηνλ Κνινλέιν γχξηζαλ λα θάκνπλε ηε θηεηάζη.  

ν Κνινλέινο ηζνχιεγε.  

<<Αλ είζηε παιιηθάξηα. Γπφ ψξεο θαξηεξήηε κε  

λα θάκσκε  κπαηάιηα>>.  

Γελ ήμεξαλ νη δχζηπρνη λα παλ λα πξνζθπλήζνπλ,  

πάιε εβάιαλε βνπιή λα ηνλε πνιεκήζνπλ,  

θε αξρίληζαλ λα πνιεκνχλ, απφ ηα κεηεξίδα  

ηα βφιηα ηα ρσξηάηηθα ηζ Οπγγιέδνπο εζεξίδαλ,  

κα ηνχηνη είραλ νξδηληά νκπξφο λα πεξβαηήζνπλ,  

κεθάξη ‘νινη λα ραζνχλ πίζσ λα κε γπξίζνπλ,  

ζαλ ηα κππξκπχγθηα ζην δεληξφ νπφηαλ ηα ρηππνχλε,  

έηζ’ νη Οπγγιέδνη γιίγσξα ζηα πιάγηα πεξβαηνχλε,  

θ’ νη Λεπθαδίηαηο θεχγνπλε, δελ ζηέθνπλ πιεηφ άιιν. 

Δηφηελεο ην γλψξηζαλ πσο εθακαλάλε ζθάιιν,  

θ’ νη Οπγγιέδνη πάλ’ απφ θνληά θαη ηνπο εθπλεγνχζαλ,  

λα πηάζνπλε θαλέλαλε πνζψο δέλ εκπνξνχζαλ,  

παξ’ έλα Καξζαλφπνπιν Γεσξγάθε ην ειέγαλ,  

απηφ ‘πνιέκα δπλαηά απφ ην κεηεξίδη,  

ζη’ αζθέξη ην Οπγγιέδηθν πάξα πνιινχο ζεξίδεη.  
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Κξίκα ήηαλ ηέηνην θνξκί   άδηθα λ’ απνζάλε.  

Πνπ δσληαλφ δελ δχλνληαλ θαλέλαο λαλ ην πηάλε!  

αο ηνλ αθήζσκελ απηφλ γηαη’ έπαζελ νιίγα,  

θαη γηα ηνπο άιινπο λα εηπψ πνπ έθπγαλ θ’ επήγαλ. 

Οη Λεπθαδίηαηο ην ινηπφλ ζαλ έθακαλ ηε ρχζη.  

Καλέλαο δελ εθνχηαγε κήηε λα ζηακαηήζε.  

Πέξε επήξαλ ηα βνπλά θαη ηα ρακνιαγθάδηα,  

ζηνπο ιφγγνπο εθξπθηήθαλε ζαλ θ’ ήηαλε δαξθάδηα,  

ην πψο επξνληεζήθαλε απφ ην κεηεξίδη  

γηαηί απηνί δελ είραλε θαλέλαλ λα ηζσξίδεη.  

Καη νη Οπγγιέδνη απφ θνληά κ’ άθνπε κπαηαξία.  

Δηο ηε Λεπθάδα κπήθαλε θ’ έπηαζαλ ηα ρσξία.  

Άλζξσπν δελ επξήθαλε ζε ζπίηηα θαη παιάηηα,  

πέξε βαγέληα κε θξαζηά εβξήθαλε γηνκάηα.  

Άιι’ έπηαλ άιια έρπζαλ, θε ν Κνινλέινο θξάδεη.  

Απ’ άιιν πξάκκα ηίπνηεο θαλείο λα κελ πεηξάδε.  

Καη νξδηλία έδσζε ζε φια ηα ρσξία.  

Να θάηζνπλε ζηα ζπίηηα ηνπο δίρσο θακία ρξεία,  

θ’ νη Λεπθαδίηαηο ήηαλε ζηα ζπήιαηα θξπκκέλνη,  

λα βγνχλε δελ εθνχηαγαλ γηαη’ ήηαλ θνβηζκέλνη.  

Μα ν Κνινλέινο έθηαζε πξνθιάκν θαη ηνπο δίλεη.  

Νάξηνπλ φινη ζηα ζπίηηα ηνπο θαλείο κελ απνκείλε.  

Κε άιιε νξδίληα έβγαιε ηνπο επηζηάηαο θξάδεη,  



[265] 
 

θε σζάλ θαιφο πλεπκαηηθφο πνιιά ηνπο εμεηάδεη.  

<<Θέισ λα καξηπξήζεηε πνηνο ήηαλ ε αηηία.  

Να ηνλ παηδέςσ απζηεξά κε δίρσο εζπιαρλία>>,  

θη ‘νινη ηνπο απεθξίζεθαλ. 

<<Ζμεχξεη’ αθεληάδεο άιιε δελ ήηαλ γε αθνξκή  

απφ ηνπο Υαιηθηάδεο>>,  

θε ν Κνινλέινο άξρηζε πάξαπηα ηνπο κπαληίξεη,  

ηα ζπίηηα ηζ απ ηα ζέκεια φια ηνπο ηα γθξεκίδεη.  

Κ’ νη επηζηάηαηο άξρηζαλ θαη ηνλε πξνζθπλνχλε.  

Σνλ Κνινλέιν πάξαπηα πνιιά ηνλ θραξηζηνχλε.  

<<Αθέλη’ εκείο ην μέξνκε ην θηαίμηκφ καο φινη.  

Πνπ πήγακε λα θάςσκε κία δεχηεξε Πφιη,  

κα δφμα λάρε ν Θεφο ηελ λχρηα θαη εκέξα,  

νπνχ εκείο βξηζθφκαζηε ζε ηνχηε ηελ κπαληηέξα,  

πνχλ’ ην θνπβέξλν έζπιαρλν θε φινπο καο ειππήζε,  

πνπ έπξεπε λα θξεκαζηή έλαο ‘πν θάζε ζπίηη>>. 

Κε ν Κνινλέινο ΄μέηαδε θαη εχξε δπφ παπάδεο,  

πνπ είραλε ην θηαίμηκν σζάλ ηνπο Υαιηθηάδεο.  

Κ’ επζχο ηνπο απνθάζηζε θ’ νη δπφ λα θνπξθηζηνχλε.  

Καη κήηε λα ηνπο ρψζνπλε πάξε λα θξεκαζηνχλε,  

ζαλ ηα ζηαθχιηα θξέκνληαη ηνλ Σξπγεηή ζη’ ακπέιηα,  

κέζ’ ζηα θινπβηά ηνπο έβαιαλ ζαλ θ’ ήηαλε γαξδέιηα,  

θαιά λα πάζνπλ ην ινηπφλ γηαη’ έηζη ηνπο ηπραίλεη,  
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δηφηη εηο ηνλ πφιεκν ήηαλ μεζπαζσκέλνη.  

Θακκάδνκαη ν ηαπεηλφο δνχινο ζαο αθεληάδεο.  

Γλψζη λα κελ πνηάδνπλε κήηε θαη νη παπάδεο,  

κα ηψξα ε  ακαξηίαηο κνπ φρη άιινλ παξ’ εκέλα,  

λα θξέκσληαη κέο’ ζηα θινπβηά πξφζσπα γεξσκέλα,  

κα ν Θεφο καο ήζειε θαη έθακ’ εζπιαρλία,  

θαη ην ελάην έζηεηιε κηάλ άιιελ νξδηλία.  

Πνπ καο εηχραηλε θαιφ ν Οπγγιέδνο λα καο δψζε.  

Να θάςε φια ηα ρσξηά θε ν ηφπνο λα ξεκψζε.  

Μάιηζηα δπφ κηθξά ρσξηά Καξπψηε θαη Καηνχλα  

ηνπο ηχραηλε λα ιάβνπλε κία θαθή θνπληνχλα,  

γηαηί απηνί εηξέμαλε ζηε ρψξα ζα ιηνληάξηα,  

θαλφληα δε θνβήζεθαλ γηαη’ ήηαλ παιιηθάξηα,  

θαη κέγα ζάκα γείλεθε  ζ’ απηά ηα δπφ ρσξία  

νπνχ θαλείο δελ βιάθηεθε, κήηε θαη ζηα ζθνπηία  

πνπ ηα ζκηληξάιηα πέθηαλε ραιάδη νκπξνζηά ηνπο,  

θαλέλαλ δελ εγγχμαλε κήηε θαη ζηα ζθνπηηά ηνπο,  

κα ζφξηε είραλε θαιή  θαη ν Θεφο ηνπο ζέιεη  

θαη ην ελάην έζηεηιε θειίηζη ην Εακπέιη,  

θαη νξδηλία έζηεηιελ απηφο πξνηνχ λα θηάζε,  

ηε θνχξθα λα ραιάζνπλε θε ν ζάλαηνο λα πάςε,  

έηζη κε ζέιεκα Θενχ θαη κε ηεο Παλαγίαο  

ειεπζεξψζε ην λεζί απφ ηαο θξεκαζίαο. 
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Μ’ άο έρεη δφμα ν Θεφο θ’ ε κήηεξ Παλαγία,  

πνπ έθακε ην έιενο εηο ηνχηα ηα ρσξία,  

ζηνράδνκαη, αλ ν Θεφο δελ ήζειε βνεζήζεη  

ε θνχξθα θαη ην θξέκαζκα δελ είρε ζηακαηήζεη,  

κα πάιηλ ζέισ λα εηπψ δίθην ΄ραλ νη θαπκέλνη,  

γηαη’ ήηαλ νη πεξζζφηεξνη Οπγγιέδνη ιαβσκέλνη,  

η’ αλάζεκα λα έρνπλε απηνί νη Υαιηθηάδεο,  

νπνχ εθάκαλ ηελ αξρή θαη θξέκνλη’ νη παπάδεο.  

Σνχην πνηέ δε γείλεθε θαλείο δελ ην ζπκήζε,  

θε φπνηνο δελ εγελλήζεθε εθείλνο δελ θνβήζε,  

θε φζνη θε αλ εγελλήζεθαλ φινη ηξνκάξα είδαλ  

θαη Λεπθαδίηαηο κεξηθνί εζθφζεθαλ θ’ εθχγαλ.  

Ο Κνινλέινο θάζνληαλ κέζα εηο ηαηο θαθηψηαηο,  

θαη χζηεξα πξνζθάιεζε φινπο ηνπο πξνεζηψηαηο,  

ζηελ Πηζθνπή εθάζνληαλ κε ηε ζνιδαηαξία  

θαη νξδηλία έδσζε ζε φια ηα ρσξία,  

λα καδνρηνχλ ζηελ Πηζθνπή,  λα παλ’ θαη η’ αξκαηά ηνπο,  

ηφηεο λα εζπράζνπλε απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο.  

Κ’ επζχο εηξέμαλ ‘νινη ηνπο θ’ εδψζαλ η’ αξκαηά ηνπο,  

λα γιχζνπλ απ’ ην ζάλαην απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο,  

θη φηαλ εζπράζαλε θαη εζπιινγηζζήθαλ  

εγλψξηζαλ ηη έθακαλ θαη πσο θαηαζηαζήθαλ.  

<<Αγινίκνλν ειέγαλε πήγαλε η’ αξκαηά καο.   
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Καη ηψξα ζθιάβνη γήκαζηε εκείο θαη ηα παηδηά καο,  

πξέπεη ηψξα λα ήκαζηελ έηνηκνη ζηαηο δνπιείαηο,  

θάλλσκε ηαηο πξναζηαγαίο θη φιαηο ηαηο νξδηλίαηο,  

νχη’ άξρνληαο, νχηε θαλείο θνηάεη λα κηιήζε  

γηα  λα καο  δψζεη η’ άξκαηα θαη λα καο ζπκπαζήζε,  

κ’ αο έρεη δφμα ν Θεφο πνπ ‘βνήζεζ’ σο ηψξα  

θαη ηα θαξάβηα έζηεηιε θ’ εγιχησζε ηε ρψξα.  

Αλ ήζειε κε θζάζνπλε Οπγγιέδνη αξκαησκέλνη,  

ε Αγην-Μαχξα σο ηελ απγή επξίζθνληαλ θακκέλε,  

λα πέζε βάξνο πεξηζζφ ζε φιν ην λεζί καο,  

λα ράζσκε θαη ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςί καο>>  

Σνχηα πνπ εγξαθηήθαλε είλαη βεβαησκέλα,  

θε αο έρσ θαη ζπγρψξεζηλ αλ έζθαια θαλέλα.  

ξθσ  ζαο θάλλσ ην ινηπφλ πσο φια είλ’ αιήζεηα,  

εηνχηα  δελ είλ’ ςέκκαηα κήηε θαη παξακχζηα,  

γηαηί  θνληά δελ ήκνπλα κήηε ζηε κπαηαξία,  

άιινη κνπ είπαλ θ’ έγξαςα απηήλ ηελ ηζηνξία.  

Καη  φπνηνο ηα ζπιινγηζηεί θαη ηα θαινμεηάμεη  

ηα βξίζθεη φι’ αιεζηλά θαη φια κε ηελ ηάμη,  

ηάγξαςα γηα λα βξίζθσληαη πάληα λα κνινγνχληαη  

θαη φζνη η’ αλαγλψζνπλε πξέπεη λα κε ζρνξλνχλε,  

γηαη΄είλαη θξίκα λα ραζεί κηα ηέηνηα ηζηνξία,  

πνπ έγηλε ζηε ρψξα καο θαη ζ’ φια ηα ρσξία.  



[269] 
 

Κε αλ ζέιεηε λα κάζεηε πνηνο έγξαςε ηα ηφζα,  

θαλείο δελ ηα ηζηφξεζε παξ’ ε δηθή κνπ γιψζζα.  

Κνιφθαο ην παξάλνκα Ησάλλεο η’ νλνκά κνπ  

θαη ζηελ  Καηνχλα βξίζθνληαη ηα παηξνγνληθά κνπ,  

θαη αο  κε ζπκπαζήζνπλε νη άξρνληεο κεγάινη  

γηαηί δελ έθακα ζπνπδή ζαλ θάλνπλ νη δαζθάινη. 
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Ζ <<δεκνθξαηηθή Αγγιία>> θαη ηα επηηεχγκαηά ηεο… Έλα 

ππέξνρν ζθίηζν, κε ηελ κεηέξα λα ζξελεί κπξνζηά ζην παηδί 

ηεο… Βξίζθεηαη απαγρνληζκέλν θαη <<πηζζσκέλν>>,  λα 

θξέκεηαη κέζα ζηα επαίζρπληα ζηδεξέληα θινπβηά ησλ 

άγγισλ, πξνο παξαδεηγκαηηζκφ ησλ ππνινίπσλ Δπηαλεζίσλ. 

Γεκνζηεχηεθε ζηελ  ηζηνζειίdα <<e – Kefalonia>> θαη 

αλαδεκνζηεχηεθε απ’ ηελ ηζηνζειίδα <<Λεπθαδίηηθα 

Νέα>>.  
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ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΕΙ Ε ΖΑΚΤΝΘΟ ΚΑΙ ΚΕΥΑΛΛΟΝΙΑ 
    Θ ςτακερά επιςυμβαίνουςα, περικωριοποίθςθ, επί αγγλικισ 

προςταςίασ, των Επτανθςίων Χωρικϊν, ζναντι τθσ αυξανόμενθσ, 

αντίκετα, μεγιςτοποίθςθσ τθσ εγκακιδρυμζνθσ οικονομικισ κζςθσ 

των ευγενϊν, με διάφορα κεμιτά και ακζμιτα μζςα, τοκογλυφίεσ, 

προςτφχια κ.τ.λ, ςυγχρόνωσ με τθν όλο και αυξανόμενθ αγγλικι 

πολιτικι αυςτθροποίθςθ, οδιγθςε πολφ γοργά ςε ζναν διαρκι 

προςανατολιςμό νζων κοινωνικοπολιτικϊν διευκετιςεων και 

αιτθμάτων, αρχισ γενομζνθσ με τθν Εξζγερςθ των Αγιομαυριτϊν 

Χωρικϊν ςτα 1819, για να ακολουκιςουν οι Εξεγζρςεισ των 

Ηακυνκίων και Ξεφαλλινων Χωρικϊν. Ειδικότερα θ Αγιομαυρίτκθ 

Εξζγερςθ ςτα 1819, ιταν, ουςιαςτικά, ο προάγγελοσ των μετζπειτα 

πανεπτανθςιακϊν εξελίξεων, διότι ανζπτυξε μια δυναμικι, θ οποία 

όριςε ςτα επόμενα χρόνια τθσ προςταςίασ, μια ακολουκία ριηικϊν 

κοινωνικοπολιτικϊν αλλαγϊν, που νομοτελειακά οδιγθςε ςτθν 

ςταδιακι απαξίωςθ τθσ φερόμενθσ ςαν προςταςία αγγλικισ 

καταδυνάςτευςθσ του Επτανθςικοφ λαοφ. Επομζνωσ θ ςυνεξζταςθ 

τθσ Εξζγερςθσ των Αγιομαυριτϊν Χωρικϊν, με τισ επακολουκιςαςεσ 

αυτζσ των Ηακυνκίων και Ξεφαλλινων Χωρικϊν, είναι όχι μόνο 

αναγκαία , αλλά και επιβεβλθμζνθ. 

    Απ’ τθν πλευρά τθσ προςταςίασ, θ επιλεγείςα ςκλθρι καταςτολι, 

ςαν μζςον αντιμετϊπιςθσ των κοινωνικϊν εξεγερςιακϊν αγϊνων, 

μπορεί μεν να ζκετε ςτο περικϊριο προςωρινά τισ Εξεγζρςεισ, όμωσ 

κακιςτοφςε αυτόματα το αυταρχικό κακεςτϊσ εξαιρετικά αςτακζσ. 

Από αυτόν τον εμπειρικό κανόνα των Εξεγζρςεων παγκοςμίωσ δεν 

ξζφυγε οφτε θ προςταςία. Ιρκε ο καιρόσ που ζδρεψε τουσ καρποφσ 

αυτισ τθσ αμοραλιςτικισ καταςταλτικισ πολιτικισ τθσ, να φζρεται 

ςτουσ Επτανιςιουσ ςαν Αβορίγινεσ ικαγενείσ… Σι Εξεγερμζνοι, ςε 
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μια γενίκευςθ και μζςα ςτο περιβάλλον μιασ ευρφτερθσ λαϊκισ 

αποδοχισ, μπόρεςαν να ςυνδιαμορφϊςουν το κυρίαρχο αίτθμα τθσ 

Ζνωςθσ. Σ δρόμοσ, μετά και τα αιματθρά γεγονότα ςτθν Ξεφαλλονιά 

ςτα 1848 και 1849, ςυμποςοφμενα ςε ζνα επικετικό κρεςζντο, με 

όςα προθγικθκαν ςε Οευκάδα και Ηάκυνκο, ιταν ανοιχτόσ,πλζον… 

Θ Επτανθςιακι κοινωνία αναςυγκροτικθκε  δυναμικά  και με 

μπροςτάρθ το κόμμα των Φιηοςπαςτϊν, βρικε διζξοδο ςε μια 

οργανωμζνθ ςυλλογικι πολιτικι δράςθ, θ οποία υποχρζωςε τθν 

κυριαρχοφςα ελίτ τθσ προςταςίασ και των ανοιχτά, πλζον, ςυνεργϊν 

τουσ των Ξαταχκονίων, ςτουσ οποίουσ ςυςωματϊκθκαν τα πιο 

αντιδραςτικά ςτοιχεία των Ευγενϊν, ςε οριςτικι υποχϊρθςθ… 

   Ψο ξζςπαςμα τθσ μαηικισ ανυπακοισ ιταν πλζον ορατό ςτα 

Επτάνθςα. Σ ρόλοσ των Φιηοςπαςτϊν αναβακμίηεται, μζςα απ’ τθν 

κινθτοποίθςθ των μαηϊν, οικοδομϊντασ το κυρίαρχο αίτθμα 

ανατροπισ τθσ αγγλικισ προςταςίασ και ςυνάμα του 

οικονομικοκοινωνικοφ τθσ μορφϊματοσ. Ψο διττό ςτόχευμα για 

πολιτικι και κοινωνικι μεταβολι, με το κεςμικό πλζον ζνδυμα, 

μεταςχθματίςκθκε ςε μια κετικι δομι ευκαιριϊν για τουσ 

Επτανιςιουσ πολίτεσ…   

   Θ πορεία, όμωσ, αυτι δεν ιταν αναίμακτθ… 

    Ψο 1819, ςυγχρόνωσ με τα πολεμικά γεγονότα ςτθν Οευκάδα, 

ξεςποφν και ςτθν Ηάκυνκο εξεγερςιακά γεγονότα, ςτα πλαίςια και 

τϊρα τθσ αζναθσ διαπάλθσ Χωρικϊν – Ευγενϊν και ς’ αυτό το νθςί 

τθσ Επτανιςου. Αφορμι για τθν ςυμπλοκι Χωρικϊν και Αρχόντων, 

(αρχοντολόϊ κατά τουσ Ηακφνκιουσ), ιταν ο προπθλακιςμόσ του 

πρωκιερζα Γαρηϊνθ, ςτο χωριό Χκουλικάδο, ο οποίοσ ιταν φίλα 

προςκείμενοσ ςτουσ άγγλουσ, γι αυτό και οι ςυμπατριϊτεσ του τον 
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κατθγοροφςαν για τα κατά τθσ εκκλθςίασ τεκταινόμενα, οι οποίοι 

άγγλοι, για να τον ανταμείψουν, τον προβίβαςαν αργότερα ςε 

επίςκοπο Ηανφνκου. Ζνασ εκ των πολιτικϊν φίλων του Αντϊνιου 

Παρτινζγκου, του επιφανοφσ Ηακφνκιου πολιτικοφ, ο οποίοσ, παρά 

το γεγονόσ ότι ιταν νόκο τζκνο Ηακυνκίου Ευγενοφσ και ενϊ κα 

μποροφςε να διεκδικιςει τθν είςοδό του ςτθν εκεί τάξθ των 

Ευγενϊν, ταυτίςτθκε με το Χωριάτικο Ηακυνκινό ςτοιχείο απόλυτα, ο 

φίλοσ του ονόματι Ξουκισ, ςτο Χκουλικάδο, προπθλάκιςε τον 

Γαρηϊνθ, για να ακολουκιςουν και άλλοι αγανακτιςμζνο Χωρικοί 

ζνοπλοι, οι οποίοι τον εξεδίωξαν απ’ το χωριό. Σ Γαρηϊνθσ μετζφερε 

τα γεγονότα ςτον ζπαρχο Ηακφνκου, ο οποίοσ, με τθν ςειρά του 

ειδοποίθςε τθν Ξυβζρνθςθ ςτθν Ξζρκυρα. 

    Ψθν 24θ Λουλίου 1819 αποβιβάηεται ο Αρμοςτεφων Άνταμ ςτθν 

Ηάκυνκο, με ςτρατιωτικό αγγλικό ςϊμα αφοφ ο Παίτλαντ 

βρίςκονταν ςτθν Πάλτα. Χυλλαμβάνει τον πρωταίτιο Ξουκι των 

γεγονότων και άλλουσ Χωρικοφσ, ενϊ, επειδι κεϊρθςαν οι άγγλοι 

τον Ξουκι άνκρωπο του Παρτινζγκου, ξεκινοφν ανακρίςεισ ςε βάροσ 

του γθραιοφ Αντϊνθ Παρτινζγκου, τον οποίο οι άγγλοι και ειδικά ο 

Παίτλαντ είχαν ςτο ςτόχαςτρο, όταν ςτθν περιοδεία που είχε κάνει 

ςτα νθςιά, όταν ορίςκθ Αρμοςτισ ςτα 1816, και του είχε προτείνει 

ςυνεργαςία, ο Παρτινζγκοσ τθν απζρριψε, ενϊ πολζμθςε και το 

επαίςχυντο Χφνταγμα του 1817! Χτθν ζρευνα βρζκθκαν όπλα και 

πυρίτιδα ςτο ςπίτι του, οπότε ευχερϊσ τον κατθγόρθςαν ςαν θκικό 

αυτουργό των γεγονότων ςτο Χκουλικάδο, ενϊ του απιγγειλαν και 

τθν βαριά κατθγορία, ότι προπαραςκεφαηε επανάςταςθ για τθν 

απόςχιςθ τθσ Ηακφνκου απ’ τθν αγγλικι Υροςταςία. Σ Παίτλαντ 

επζςτρεψε εςπευςμζνα απ’ τθν Πάλτα, και ςυνζςτθςε ειδικό 

δικαςτιριο, αποτελοφμενο από τα μζλθ του υπζρτατου ςυμβουλίου 
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και άλλα εξι μζλθ, για να εκδικάςουν τθν υπόκεςθ Παρτινζγκου.  Ρα 

επιςθμάνουμε εδϊ, πωσ, ο ίδιοσ ο Παίτλαντ, μλϊντασ ςτθ βουλι 

ςτισ 6 Παρτίου 1821, κζλθςε να παραςτιςει τα γεγονότα τθσ 

Ηακφνκου, ςαν αλυςίδα, που ςυνδζονταν με τα πολεμικά γεγονότα 

τθσ Εξζγερςθσ των Οευκαδίων Χωρικϊν, προκειμζνου να 

ςυκοφαντιςουν τθν αγγλικι προςταςία ςτθν Ευρϊπθ… 

<<Κπξίσο, έιεγε ν Μαίηιαλη, ε δηαγσγή ηνπ Μαξηηλέγθνπ 

απνθεηθλχεη βαζηκψηεξνλ, ηα πξν ελφο έηνπο ξεζέληα κνπ 

πξνο ηελ πλέιεπζηλ, ηεο άιιεο ζπλνκσζίαο ελ Αγία Μαχξα, 

φηε νιίγηζηνη παξάθξνλεο, θηιφδνμνη θαη θαθθφβνπινη ελ 

ηαηο Νήζνηο, πξνζπαζνχζη λα παξαζηήζσζηλ εηο ηνλ 

εμσηεξηθφλ θφζκνλ, ην απνηέιεζκα ησλ ηδίσλ ξαδηνπξγηψλ 

θαη ηδησηηθψλ παζψλ, σο απφδεημηλ γεληθήο δπζαξέζθεηαο 

ηνπ ιανχ ππφ ηελ παξνχζαλ πληαγκαηηθήλ Κπβέξλεζηλ>>. 

    Θ ςφνκεςθ του δικαςτθρίου, που εξεδίκαςε τθν υπόκεςθ του 

Παρτινζγκου χαρακτθρίςτθκε αυκαίρετθ και αντιςυνταγματικι, απ’ 

τουσ ςυνθγόρουσ υπεράςπιςθσ. Σ ίδιοσ αρνικθκε να απολογθκεί. 

Ξαταδικάςτθκε ςε 10ετι κάκειρξθ και ςε 13.600 τάλλθρα πρόςτιμο. 

Πεταφζρκθκε δε ςτισ φυλακζσ Οευκάδοσ, για να εκτίςει τθν ποινι 

του. Σ βαςιλιάσ τθσ Αγγλίασ Γεϊργιοσ ο Δ, του ζδωςε χάρθ, με τθν 

προχπόκεςθ τθσ εξορίασ ςτθν Βενετία. Τταν επζςτρεψε ςτθν 

Ηάκυνκο ο Παρτινζγκοσ ιταν, πλζον, ζνασ ακίνδυνοσ γζρων…  

(Χπφρου Βερφκιου: << ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΘΡΩΠΕΡΩΡ ΞΦΑΨΩΡ ΨΩΡ 

ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ>>, ςελίδα 167.) 

    Αλλά, αν τα γεγονότα ςτο Χκουλικάδο, τελικά, είχαν ςαν ςτόχο τον 

Παρτινζγκο και κάποιουσ Χωρικοφσ, τα γεγονότα, που ακολοφκθςαν 

δυο χρόνια μετά, ςτον Ωψόλικο τθσ Ηακφνκου τον Σκτϊβριο του 

1821, ιταν αφορμι για κθριωδίεσ, απ’ τθν πλευρά του Άνταμ και 
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εναντίον των Ηακυνκίων Χωρικϊν, όμοιεσ με αυτζσ  που επιτζλεςε 

μετά τθν Εξζγερςθ των Οευκαδίων Χωρικϊν, απαγχονιςμοί και 

κατατρομοκράτθςθ του λαοφ…  

    Αφορμι αποτζλεςε θ προςάραξθ ςτθν περιοχι Ωψόλικοσ τθσ 

Ηακφνκου ενόσ τοφρκικου μιςοκαμζνου πλοίου, απ’ τισ μπαταριζσ 

των Ελλινων ναυτικϊν, αφοφ θ Ελλάδα βρίςκονταν ιδθ ςτθν 

Επανάςταςθ. Ψότε οι κάτοικοι των γφρω χωριϊν Οικακιά, Πουηάκι 

και Υαντοκράτορασ άρχιςαν να πυροβολοφν του τοφρκουσ. Ζφταςε 

ςτο ςθμείο ο άγγλοσ αξιωματικόσ Φάϊτ με είκοςι περίπου ςτρατιϊτεσ 

και προςπάκθςε να απομακρφνει τουσ ζνοπλουσ χωρικοφσ. Αυτοί όχι 

μόνο δεν απομακρφνκθκαν, αλλά ςυνεπλάκθςαν με το αγγλικό 

απόςπαςμα. Ζνα άγγλοσ ςτρατιϊτθσ νεκρόσ και ο ίδιοσ ο Φάϊτ 

τραυματίασ! Ειδοποιικθκε απ’ τον ζπαρχο τθσ Ηακφνκου και 

κατζφκαςε ςτθν Ηάκυνκο ο κθριϊδθσ Άνταμ, ο οποίοσ ζπραξε όπωσ 

ακριβϊσ και ςτθν Οευκάδα… Εκιρυξε ςτρατιωτικό νόμο και γενικό 

αφοπλιςμό, ςυνζλαβε τουσ πρωταίτιουσ τθσ Εξζγερςθσ Ηακυνκίουσ 

και με ςτθμζνο ειδικό δικαςτιριο κατεδίκαςε ςτον δια τθσ αγχόνθσ 

κάνατο τουσ:  Κεόδωρο Υζτα ι Γλάρο, Υαναγιϊτθ Φουμελιϊτθ, 

Διονφςιο Ξοντονι, Λωάννθ Ξλαυδιανό, και Α. Ψηοφκα ι Γράμψα. Σι 

πζντε Ηακφνκιοι απαγχονίςκθκαν, πιςϊκθκαν τα πτϊματά τουσ και 

αναρτικθκαν ςε ςιδερζνια κλουβιά ςτον λόφο του Υροφιτθ Θλία, 

για να μείνουν εκεί επί μία δεκαετία… Θ αγριότθτα του Άνταμ και 

των άγγλων ζφταςε ςε τζτοιο ςθμείο, ϊςτε τον εκ των 

απαγχονιςκζντων απ’ το χωριό Φιολίτι Λωάννθ Ξλαυδιανό, τον 

κρζμαςαν πιςςωμζνο μπροςτά ςτθν αυλι του ςπιτιοφ του, επί 

δεκαπενταετία… (Χπφρου Βερφκιου: <<ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΘΡΩΠΕΡΩΡ 

ΞΦΑΨΩΡ ΨΩΡ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ>>, ςελίδα 188). 
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ΣΛ ΕΕΓΕΦΧΕΛΧ ΨΩΡ ΧΩΦΛΞΩΡ ΧΨΘΡ ΞΕΦΑΟΟΣΡΛΑ 

    Σι Εξεγζρςεισ των Ξεφαλλινων Χωρικϊν το 1848 και το 1849, 

ζχουν επακριβϊσ τα ίδια κοινωνικοπολιτικά προτάγματα με αυτά 

τθσ Εξζγερςθσ των Οευκαδίων Χωρικϊν ςτα 1819, τριάντα χρόνια 

πριν! Αγϊνασ κατά τθσ ανελεφκερθσ αγγλικισ δεςποτείασ και των 

ντόπιων προυχόντων ςυνοδοιπόρων τθσ… 

    Θ Εξζγερςθ του 1848 ςτθν Ξεφαλλονιά (Υάνου Ξουνιάκθ: <<H 

NHΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ 

ΘΠΑΧ>>, ςελίδα 48), ξεκίνθςε απ’ τουσ εξακλιωμζνουσ Χωρικοφσ, οι 

οποίοι πραγματικά πεινοφςαν απ’ τθν καταςτροφι των προϊόντων 

τουσ, τθν ελάττωςθ των τιμϊν τθσ ςταφίδασ, του κραςιοφ και του 

λαδιοφ και τθν ςυνακόλουκθ αυτϊν πίεςθ των τοκογλφφων ευγενϊν 

οι οποίοι προχωροφςαν ςε πλειςτθριαςμοφσ κτθμάτων. Υίςτευαν οι 

Χωρικοί πωσ, κα μποροφςαν να ειςζλκουν ςε Αργοςτόλι και Οθξοφρι 

οργανωμζνα, για να κάψουν τα δικόγραφα ςτα υποκθκοφυλακεία, 

προκειμζνου να απαλλαγοφν απ’ τουσ πλειςτθριαςμοφσ… Ζτςι 

διακόςιοι οπλιςμζνοι χωρικοί, ςτισ 7 Χεπτεμβρίου 1848, εβάδιςαν 

ζνοπολοι κατά του Αργοςτολίου. Χυγχρόνωσ άλλοι διακόςιοι κατά 

του Οθξουρίου! Ζξω απ’ τισ δφο πόλεισ ςυγκροφςκθκαν με τον 

αγγλικό ςτρατό, ο οποίοσ ζφταςε απ’ τθν Ξζρκυρα, ειδοποιθκείσ απ’ 

τουσ Ευγενείσ του νθςιοφ <<ότι κινδυνεφουν απ’ τουσ Χωρικοφσ>>, 

αποβιβαςκείσ απ’ το ατμόπλοιο <<Λωνία>>! (Χθμ. Χυγ. Σποία 

ομοιότθσ με όςα ςυνζβθςαν τριάντα χρόνια πριν ςτθν Αγία Παφρα). 

Θ ςφγκρουςθ ιταν ςφοδρι. Χκοτϊκθκαν οι άγγλοι ςτρατιϊτεσ Φαξ 

και Ζλςον, ενϊ τραυματίςτθκαν ςοβαρά πολλοί εκατζρωκεν. Σι 

Χωρικοί υποχϊρθςαν μπροςτά ςτον οργανωμζνο αγγλικό ςτρατό, θ 

Εξζγερςθ κατεςτάλθ. Σι αρχθγοί των Χωρικϊν Υρόντςασ, Οοφτςοσ 

και Υανάσ καταδικάςτθκαν εριμθν εισ κάνατον, γιατί πρόλαβαν να 
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διαφφγουν. Υολλοί άλλοι Χωρικοί που δικάςτθκαν ςε μικρότερεσ 

ποινζσ αμνθςτεφκθκαν απ’ τον Αρμοςτι Sitton. 

    Ξατά τον επόμενο χρόνο, 1849, θ Ξεφαλλονιά πράγματι γνϊριςε 

τον κάνατο και τον όλεκρο με πάνω από ςαράντα απαγχονιςμοφσ 

και κανατθφόρεσ μαςτιγϊςεισ… Σ Οευκαδίτθσ δθμοςιογράφοσ και 

ιςτορικόσ Υαναγιϊτθσ Ξουνιάκθσ, ςτο ωσ άνω ζργο του, ζκδοςθσ 

1928, ςελίδα 49, περιγράφει το κανατικό, που ζςτθςαν οι άγγλοι ςτο 

νθςί, αντλϊντασ τισ πλθροφορίεσ του απ’ τθν Ξεφαλλονίτικθ 

εφθμερίδα <<ΑΛΩΡ>>, αρικμόσ φφλλου 1008 και απ’ τθν Ξερκυραϊκι 

εφθμερίδα <<ΥΑΨΦΛΧ>>, αρικμόσ φφλλου 44, ζτοσ 1849… 

    Tα γεγονότα τθσ νζασ φονικότατθσ Εξζγερςθσ ξεκίνθςαν το 

καλοκαίρι του 1849. Δολοφονικθκε απρόοπτα ζνασ άγγλοσ 

δαςοφφλακασ. Δολοφονικθκε, επίςθσ, ο ευγενισ Ξαψολίβερθσ  και 

κάθκε το ςπίτι του απ’ τουσ εξεγερκζντεσ Χωρικοφσ για 

περιουςιακοφσ λόγουσ.  Σι δολοφόνοι απαγχονίςκθκαν απ’ τουσ 

άγγλουσ ςτα ερείπια τθσ οικίασ του. Χυγχρόνωσ ςτθν Χκάλα 40 

επαναςτάτεσ Χωρικοί απ’ τα γφρω χωριά πυρπόλθςαν δζκα 

ανάκτορα ευγενϊν και εκτζλεςαν δϊδεκα γαιοκτιμονεσ… Σ 

Πεταξάσ Ψηουγανάτοσ ερρίφκθ ςτθν φωτιά, που άναψαν ςτο ςπίτι 

του και κάθκε ηωντανόσ. Σι επαναςτάτεσ ςυνζλαβαν τον γαμπρό του 

και τον υποχρζωςαν να τουσ παραδϊςει 1500 Δίςτθλα και τισ 

ομολογίεσ χρζουσ, που κρατοφςε ο πεκερόσ του… 

  Ακολοφκωσ φτάνουν αςφνταχτα ςτο Αργοςτόλι και διαλφονται. 

Διαμθνφουν, όμωσ ςτουσ άγγλουσ πωσ: <<Δεν ζχομε τίποτα μαηί ςασ, 

αλλά με αυτά τα ςκυλιά τουσ άρχοντεσ, που ικελαν να μασ 

εξοντϊςουν με τα ενζχυρά τουσ και με τισ εγγυιςεισ…>> 
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   Σ Αρμοςτισ Συάρντ ςτζλνει ολόκλθρο τον βρεταννικό ςτόλο, που 

ελλιμενίηονταν ςτθν Πάλτα με 13.000 ςτρατιϊτεσ ςτθν Ξεφαλλονιά. 

Χυλλαμβάνονται οι πρωτεργάτεσ του εςθκωμοφ, ο ιερζασ 

Γρθγόριοσ Ηαπάντθσ, γνωςτόσ ςαν Υαπαλθςτισ και ο Χ. Βλάχοσ οι 

οποίοι απαγχονίηονται τθν θμζρα του Αγίου Γεραςίμου… Ετάφθςαν 

άψαλτοι, αλλά ο Υαπαλθςτισ πριν τον απαγχονιςμό ζψαλε μόνοσ  

τθν νεκρϊςιμθ ακολουκία του… Ψο ςτρατοδικείο που ζςτθςαν οι 

άγγλοι, πζραν των προειρθμζνων απαγχονιςμϊν, καταδίκαςε 12 ςε 

μαςτίγωμα, 21 ςε εξορία, ενϊ ςυνολικά πρζπει να απαγχονίςκθκαν 

πάνω από 40 Ξεφαλλονίτεσ Χωρικοί. Ψο μαρτφριο του μαςτιγϊματοσ 

ιταν τόςο ςκλθρό και απάνκρωπο, που ο μαςτιγόμενοσ, ι 

απζκνθςκε κατά τθν διάρκεια του μαρτρυρίου, ι αν επιηοφςε ιταν 

παράφρων… Αναφζρονται, ςτισ ωσ άνω εφθμερίδεσ περιπτϊςεισ 

χαρακτθριςτικζσ…  Τπωσ αυτι  του Βίκτωρα Πιχαλάτου, ο οποίοσ 

οδθγοφμενοσ ςτθν αγχόνθ, επειδι δεν κατζδιδε τουσ ςυγχωριανοφσ 

του, βρικε το κάρροσ να φωνάξει: <<Υνίξτε με τζρατα απάνκρωπα, 

δε μαρτυρϊ να πάρω ανκρϊπουσ ςτο λαιμό μου…>>. Θ μθτζρα του 

Υαναγιϊτθ Οιναρδάτου, ςαν ζβλεπε το παιδί τθσ να οδθγείται ςτθν 

αγχόνθ ξζςπαςε ςε ςπαρακτικοφσ κρινουσ, ϊςτε λφγιςε και ο 

άγγλοσ ςτρατιϊτθσ και τον άφθςε ελεφκερο… Σ Θλίασ 

Ψρεμουντάνθσ, επειδι δεν μαρτυροφςε τουσ ςυγχωριανοφσ του 

οδθγικθκε ςτθν αγχόνθ… Τταν του είχε περάςει ο άγγλοσ διμιοσ  

τον βρόγχο φϊναξε: <<Πνιςθτί μου Ξφριε όταν ζλκθσ εν τθ 

βαςιλεία ςου!>>. Σ άγγλοσ διμιοσ ρϊτθςε τι λζει, όταν τον 

πλθροφόρθςαν προςπάκθςε να τον ςϊςει, αλλά ιταν πλζον αργά… 

    Σι μινεσ, που ακολοφκθςαν ςτθν Ξεφαλλονιά ιταν τραγικοί, απ’ 

τθν πείνα και τισ ςτεριςεισ, αφοφ οι άγγλοι επζβαλαν και 

αποκλειςμό τρίμθνο ςτο νθςί. Θ λζξθ άγγλοσ ζγινε τόςο μιςθτι, 
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ϊςτε οι Ξεφαλλονίτεσ απεφφεγαν και να τθν προφζρουν… Ψα 

γεγονότα ςτθν Ξεφαλλονιά καυτθρίαςε  και καταδίκαςε και ο 

μθτροπολιτικόσ αγγλικόσ τφποσ, χαρακτθρίηοντασ τθν ςυμπεριφορά 

των άγγλων ςτρατιωτϊν ςαν τυφλι και κτθνϊδθ… 
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Οι άλλεσ ιςτορικέσ 
Εξεγέρςεισ των Ορεινών … 
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Η ΠΛΕΙΑΔΑ ΣΨΝ ΕΞΕΓΕΡΕΨΝ ΣΨΝ ΟΡΕΙΝΨΝ! 
    Eιςαγωγικά ς’ αυτό το τρίτο μζροσ, να αναφζρομε πωσ, κεωροφμε 

επιβεβλθμζνθ τθν ςυνεξζταςθ τθσ εξζγερςθσ των Αγιομαυριτϊν 

Χωρικϊν ςτα 1819, με όλο το φάςμα διαχρονικά των εξεγζρςεων του 

Οευκαδίτικου ςτοιχείου των ξωμάχων, ϊςτε θ κοινι οπτικι γωνία 

τθσ ςυνεξζταςθσ, να ςυμπεριλάβει, τθν κοινωνιολογικι, τθν 

ανκρωπολογικι και τθν πολιτιςμικι ανάλυςθ του φαινομζνου των 

εξεγζρςεων, οι οποίεσ χαρακτθρίηουν, ςυγκριτικά με άλλεσ 

πανελλθνίωσ περιοχζσ, τουσ <<Σρεινοφσ>> τθσ Αγίασ Παφρασ!  

    Σι ςχζςεισ μεταξφ των, εξετάηοντασ πρωτίςτωσ το φαινόμενο 

κοινωνιολογικά, ςαν χαρακτθριςτκό δίχτυ αςφαλείασ και 

ςυνεκτικότθτασ του κοινωνικοφ ιςτοφ, επενδφονταν ςε κάκε 

δφςκολθ και τραγικι ςτιγμι, ςε μια πρωτόγνωρθ αγωνιςτικότθτα, 

που ζφτανε ςτα όρια τθσ αυτοκυςίασ υπζρ του ςυνόλου! Ζνασ 

κοινωνικόσ ςχθματιςμόσ αποφαςιςμζνοσ για όλα… Ζτςι οι λαϊκζσ 

εξεγζρςεισ τουσ, ενδεδυμζνεσ πλζον τον πολιτιςμικό χαρακτιρα, 

που ςυνακόλουκα περιεβλικθκαν, εντάςςονται ξεκάκαρα ςτθν ηωι 

των επιτόπια ςυμβιωτικϊν ομάδων, ςαν κορυφαία ζκφραςθ αυτοφ 

του κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ.     

    Αν επιχειριςομε τθν ανκρωπολογικι ανάλυςθ του φαινομζνου 

των εξεγζρςεων, κα ςτακοφμε ςτο γεγονόσ, ότι όλεσ ζχουν ζνα 

ςυγκεκριμζνο ανκρωπολογικό χαρακτιρα. Τλεσ διοργανϊκθκαν και 

εκτυλίχκθκαν ςτο χωριό Χφακιϊτεσ του νθςιοφ, με τουσ εφτά επί 

μζρουσ οικιςμοφσ. Αν ςε αυτι τθν  αντιςταςιακι ανεξαρτθςιακι 

ακολουκία προςτεκοφν και οι αγϊνεσ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ 

των Οευκαδίων, εναντίον τθσ οικονομικοινωνικισ καταπίεςθσ, που 

υφίςταντο, και αυτοί οι αγϊνεσ, κατά μια καυμαςτι ςυγκυρία, 
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ξεκινοφν  απ’ τουσ Χφακιϊτεσ, τότε εφκολα μποροφμε να καταλιξομε 

ςε μια κατάταξθ του χωριοφ των Χφακιωτϊν ςαν μια <<ειδικι 

κοινωνικι ομάδα>>, με αναπτυγμζνο  το προτζρθμα του <<αλζγρου 

χαρακτιρα>>! 

    Πια μακροςκοπικι ανκρωπολογικι προςζγγιςθ του φαινομζνου, 

καταλιγει ςε  κατθγοριοποίθςθ  των κατοίκων κάποιων περιοχϊν, 

ςε ότι αφορά τθν διαμόρφωςθ του χαρακτιρα τουσ, ςαν μια 

αλλθλεπίδραςθ των φυςικϊν και κοινωνικϊν παραμζτρων, 

παράγοντεσ που ςυνδιαμορφϊνουν αυτόν τον αλζγρο χαρακτιρα, ο 

οποίοσ, κάτω από ςυγκεκρμζνεσ ςυνκικεσ, μπορεί να γονιμοποιιςει 

τα πιο επαναςτατικά πρωτοχλικά ςε μια ιςχυρι ενοποιθτικι ορμι 

και ςυνακόλουκθ διζξοδο. Χυνεπϊσ, όταν κάποια απειλι, ςαν καίρια 

επζμβαςθ, ςτο δικό τουσ ανεξάρτθτο περιχαρακωμζνο πεδίο, πάρει 

τα χαρακτθριςτικά απειλισ ι καταπίεςθσ, τότε αναςτζλεται κάκε 

ενδοιαςμόσ και θ κφρακεν παρόρμθςθ διοχετεφεται ςε ςτοχευμζνεσ 

εξεγερςιακζσ λογικζσ… Αυτζσ οι φυςικζσ και ψυχολογικοκοινωνικζσ 

ςυςωματϊςεισ, των κατοίκων των Χφακιωτϊν και ςαν απόρροια τθσ 

Χφακιϊτικθσ (Χφακιανισ) γνϊριμθσ αλζγρασ ράτςασ, αφοφ 

εγκαταςτάκθκαν ςτθν ενδοχϊρα του νθςιοφ τθσ Οευκάδοσ, 

προερχόμενοι απ’ τα Χφακιά τθσ Ξριτθσ τον 15ο αιϊνα, αυτζσ 

λοιπόν, οι βακιζσ ςυςςωματϊςεισ ςτο κυμικό αυτϊν των κατοίκων, 

τουσ επζτρεψαν να παρζμβουν δραςτικά ςτθν ηωι αιωνόβιων 

δυναςτειϊν, με βακιζσ ρίηεσ τόςο ςτθν ιςτορία όςο και ςτον 

ψυχολογικό ςυμβολιςμό… 

   Θ απαρχι αυτϊν των αντιςταςιακϊν ενεργειϊν των κατοίκων των 

Χφακιωτϊν, οι οποίοι κατορκϊνουν να ςυμπαραςφρουν πάντα και 

τα όμορα χωριά, και ιδίωσ το κεφαλοχϊρι τθσ Ξαρυάσ, τοποκετείται 

ςτα μζςα του 14ου αιϊνα, όταν το πρϊτον κατανικοφν τον ςτρατό 
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του Ανδθγαυοφ δεςπότθ του νθςιοφ τθσ Αγίασ Παφρασ Ηϊρηθ 

Γρατιανοφ, το 1357! Ακολοφκθςε θ φονικι Εξζγερςθ κατά των 

φοροειςπρακτόρων του Ενετοφ Υρονοθτι Αντϊνιο Ψρεβιηάν ςτα 

1746. Εν ςυνεχεία ιρκε θ επίςθσ φονικι Εξζγερςθ των Χωρικϊν ςτα 

1819, εαντίον τθσ Αγγλικισ Υροςταςίασ, ςτθν οποία αναφερόμαςτε. 

Για να περάςει αυτόσ ο ιςτορικόσ  κφκλοσ Εξεγζρςεων, με κυρίαρχα 

τα εκνοτικά προτάγματα, ςε ζναν άλλον κφκλο εξεγερςιακϊν 

λογικϊν, βαςιςμζνων ςτο περίφθμο <<ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ>>, που 

ταλάνιςε το νθςί τθσ Οευκάδοσ, ςχεδόν επί δφο αιϊνεσ, (1750 – 

1970), με τθν ςκοποκεςία τϊρα να μετατοπίηεται εναντίον τθσ 

κρατικισ αβελτθρίασ, και των εναρμονιςμζνων πρακτικϊν του 

εμπορικοφ κόςμου του νθςιοφ… 
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Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΗ ΒΟΤΚΕΝΣΡΑ ΣΟ 1357! 
    Ψο 1357, οι κάτοικοι των πρόδρομων οικιςμϊν των Χφακιωτϊν, 

Υετεινοχϊρι, Οουβροχϊρι, Πιχαλιτςάτα, Ξαμποχϊρι, Πεςοχϊρι, 

Επιςκοπι, ςυνεπικουροφμενοι από άλλουσ Οευκαδίτεσ του 14ου 

αιϊνα, αντιςτάκθκαν ςκεναρά και νικθφόρα, απζναντι ςτον Ηϊρηθ 

Γρατιανό, τον Ανδθγαυό δεςπότθ τθσ Οευκάδοσ. Αφορμι τθσ 

ςφγκρουςθσ αποτζλεςε, (Ράνου οντογιάννθ: <<ΙΣΤΟΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΟΣ>>, Τόμοσ Α, Σελίδα 309), θ επιβολι ειδικοφ φόρου ςτουσ 

Οευκαδίτεσ, ςφμφωνα με τον οποίο, ιταν υποχρεωμζνοι να 

ςυγκεντρϊςουν χίλια μόδια ςιταριοφ, για να τροφοδοτθκεί ο 

ενετικόσ ςτόλοσ του ναφαρχου Χοράντςο, τον οποίο κάλεςε ςε 

βοικεια ο Γρατιανόσ, όταν, απζναντι απ’ τθν Οευκάδα, ζκαναν κοινι 

εμφάνιςθ ο Ρικθφόροσ Β’ τθσ Θπείρου και οι Αλβανοί του Ξάρολου 

Κϊπια, με ςτόχο, προφανϊσ, τθν κατάλθψθ του νθςιοφ.  

Σι χωρικοί εξεγζρκθκαν, ςυγκεντρϊκθκαν και κατζλαβαν το 

νεοφτιαγμζνο, τότε, μικρό φροφριο τθσ Επιςκοπισ, ςτο ςθμερινό 

Χπανοχϊρι των Χφακιωτϊν. Είχαν, δε, τθν ςτιριξθ του Ρικθφόρου  Β  

τθσ Θπείρου, αλλά και του Οεονάρδου Α’ του Ψόκκου, ο οποίοσ  

κατείχε τθν Ξεφαλλονιά, τθν Ηάκυνκο, τθν Λκάκθ και τα νθςιά των 

Εχινάδων, ενϊ εποφκαλμιοφςε και τθν Οευκάδα, τθν οποία, τελικά, 

πιρε, ειρθνικά, πζντε χρόνια αργότερα, το 1362, απ’ τον Βερνάρδο, 

τον γιό του Γρατιανοφ.  

Ξατά τθν  εξζγερςθ των χωρικϊν, ο Γρατιανόσ, πιρε εκατό 

ενόπλουσ απ’ τον ενετό ναφαρχο Χοράτηο και κατευκφνκθκε 

εναντίον τουσ,  ςτθν περιοχι Επιςκοπία,  ςτο ςθμερινό  Χπανοχϊρι 

των Χφακιωτϊν. Ξατζςτρεψε το υποτυπϊδεσ οχυρό (μαντρότοιχο) 

τθσ Πονισ και τισ αχυροκαλφβεσ, που ιταν, υπό μορφι 
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μικροοικιςμοφ, γφρω απ’ τθν Πονι. Αναςυντάχκθκαν οι χωρικοί, οι 

οποίοι ιταν πεντακόςιοι οπλίτεσ και ςαράντα ιππείσ και απϊκθςαν 

τον Γρατιανό προσ το φαράγγι τθσ Πζλιςςασ, εγκλωβίηοντάσ τον ςτο 

Ξακό Οαγκάδι. Ψοφτο προκφπτει απ’ τθν αναφορά του Ξαρόλου 

Χόπφ, ςε μετάφραςθ Λωάννου Φωμανοφ το 1870, όπου 

περιγράφεται, ωσ εξισ, θ νικθφόρα, για τουσ χωρικοφσ, ςφγκρουςθ 

με τον Γρατιανό.  

«…Πξνο ηνλ Γξαηηαλφλ, σο πνιίηελ ελεηφλ φληα, ν 

νξάληδνο ερνξήγεζε παξαρξήκα εθαηφλ άλδξαο, κεζ’ σλ ν 

Γξαηηαλφο θαη ν αδεξθφο απηνχ Νηθφιανο εζηξάηεπζελ πξνο 

λεφθηηζηνλ θξνχξηνλ, δέθα κίιηα εθ Λεπθάδνο απέρνλ. Ζ 

νδφο ήγε δη’ απνθξήκλσλ νξέσλ θαη νπδείο ησλ Γξαηθψλ 

εθαίλεην. Σν θξνχξην, αθξνχξεηνλ νλ, εππξπνιήζε κεηά 

ησλ πέξημ πειίλσλ σο επί ην πνιχ θαη αρπξνζθεπψλ νηθηψλ, 

νπδεκηάο δσνηξνθίαο, ε άιινπ ηηλφο ησλ επηηεδείσλ εθεί 

επξεζέληνο. Οπ καθξάλ απ’ απηνχ ελ ηνζνχησ ζπλεγέξζεζαλ 

νη Γξαηθνί, 500 πεδνί θαη 40 ηππείο, νίηηλεο ηνλ κελ 

Γξαηηαλφλ εδέρζεζαλ ινηδνξνχληεο ηνπο δε ελεηνχο νπιίηαηο 

έβαιινλ, εηφμεπνλ θαη εζθελδφλνλ νχησο, ψζηε αλάγθαζαλ 

απηνχο εηο ππνρψξεζηλ πξνο ην θξνχξηνλ ηεο Αγίαο Μαχξαο.  

Ζβνπιήζε δε ν Γξαηηαλφο λ’ αγάγε ηελ επάξηζκνλ ζηξαηηάλ 

δη’ επηηνκσηέξαο θαη εππνξσηέξαο παξά ηαηο λαπζίλ νδνχ, 

αιι’ νχ γηλψζθνληνο εθείλνπ αθξηβψο απηήλ (ηελ νδφλ) 

αθίθνλην κεη’ νχ πνιχ εηο άβαηνλ θάξαγγα. (εκ. πγ. 

ελλνεί ην Καθφ Λαγγάδη, ην νπνίν είλαη πξνέθηαζε ηνπ 

θαξαγγηνχ ηεο Μέιηζζαο). Απεηξεθφηεο ππφ ηνπ θακάηνπ, 

ηαιαηπσξνχκελνη, ππφ ηε ηεο δίςεο θαη ηεο πείλεο, ήιζνλ 

ηέινο εηο νξνπέδηνλ έλζα δηελννχλην λ’ αλαπαπζψζηλ, φηε 

αίθλεο νη Γξαηθνί επέπεζνλ πάληνζελ επ’ απηνχο θαη 

αηκαηψδεο ζπλεθξνηήζε αγψλ. Μφλνλ δε ράξηλ εηνίκσο 

πεκθζείζεο παξά ηνπ ζηφινπ βνεζείαο επκνίξεζαλ 
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(επηχρεζαλ) λα ζσζψζηλ νη ζπγθεθιεηζκέλνη, άιι’ ν 

Γξαηηαλφο θαη ν Νηθφιανο απήρζεζαλ εηο ηελ επηζθνπίαλ 

αηρκάισηνη θαη δέζκηνη…  

Σ Γρατιανόσ παραδόκθκε ςτον  Ρικθφόρο Β’, ο οποίοσ τον 

φυλάκιςε. Ψον ίδιο χρόνο, όμωσ, (1357), ςε  μάχθ, ςτον Αχελϊο, 

μεταξφ Ρικθφόρου Β’ και του αλβανοφ Ξαρόλου Κϊπια, ςκοτϊκθκε 

ο Ρικθφόροσ, ο δε Γρατιανόσ ελευκερϊκθκε απ’ τον Κϊπια και 

επζςτρεψε ςτθν Οευκάδα. Ψο 1362 πζκανε ο Γρατιανόσ και οι 

Οευκάδιοι, χωρίσ να υπακοφςουν ςτον γιό του Βερνάρδο, κάλεςαν 

τον  Οεονάρδο Ψόκκο, τον Α’,  ςτον οποίο ειρθνικά παρζδωςαν το 

νθςί, το οποίο ςαν «Δουκάτο Οευκάδοσ»,  μαηί με τθν Ξομθτεία τθσ 

Ξεφαλλονιάσ και τθν Ηάκυνκο, αποτζλεςε το «βαςίλειο  των 

Ψόκκων»  με  πάνω από εκατό χρόνια (1362 – 1479) διάρκεια,  κατά 

τθν οποία ςυνζβθςαν κοςμογονικζσ αλλαγζσ ςτθν πλθκυςμιακι 

ςφνκεςθ τθσ Οευκάδοσ, όπωσ αναλυτικά παρετζκθ και αναφζρει και 

ο Υάνοσ Φοντογιάννθσ.  

Θ εξζγερςθ και θ νικθφόρα ζκβαςθ τθσ μάχθσ κατά των 

Φράγκων του Γρατιανοφ, ενζπνευςε τον Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ, ο 

οποίοσ δθμιοφργθςε τον «ΦΩΨΕΛΡΣ».  Υρόκειται για φμνο του 

Οευκάδιου ποιθτι εναντίον τθσ ξενοκρατίασ, και ανάταςθ τθσ 

άδολθσ και ανιδιοτελοφσ πατριδολατρείασ, ζτςι όπωσ μοναδικά 

γνϊριηε ο εκνικόσ βάρδοσ να «παιανίηει». Λδοφ ζνα μικρό δείγμα από 

επιςτολι του, το 1859, προσ τον Ανδρζα Οαςκαράτο. (Γ.Ρ. Σαββίδθ: 

<<ΦΩΤΕΙΝΟΣ>> Σελίδα 43): 

 «Βιέπσ φπνπ ε θνηλσλία καο θάζε κέξα εμεπγελίδεηαη θαη 

κε ηνλ εμεπγεληζκφ ηεο ζαξψλεη φια φζα νη παηέξεο καο κάο 

άθεζαλ θαη ηα πεηά θαη ηα θαηαθξνλεί θαη δελ ηα 

θαηαδέρεηαη, θαη εζηνράζηεθα λα θάκσ ην δπλαηφ κνπ λα 
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γιηηψζσ φηη  εκπνξέζσ απφ ηνλ εμεπγεληζκφ φπνπ θαηαληά 

λα είλαη θαηαπνληηζκφο». 

 Θ διαχρονικι αξία των απόψεων του Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ 

φτάνει μζχρι τισ μζρεσ μασ, (2019). Σποία ομοιότθτα, αν ςτον όρο 

«εξευγενιςμόσ», αντιπαρακζςομε τουσ όρουσ «ευδαιμονιςμόσ» και 

«ανάπτυξθ φοφςκα», τα οποία και τα δφο οδιγθςαν ςε εκνικό 

καταποντιςμό και ςε απϊλεια εκνικισ κυριαρχίασ. Ψοφτθ τθν φορά 

όχι με ιττεσ ςτα πεδία των μαχϊν, αλλά με ολοςχερι καταςτροφι 

απ’ το παγκόςμιο αγοροτραπεηικό τοκογλυφικό ςφςτθμα, ςτα 

κελεφςματα του οποίου, λζγε με «μνθμόνια», ςφρκθκε ςαν 

οδαλίςκθ θ χϊρα, με ςυνακόλουκθ  εξακλίωςθ των Ελλινων.  
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Υίιηα κφδηα ζηαξηνχ, απαηηνχζε κε ηελ θνξνινγία ηνπ, απ’ 

ηνπο εμαζιησκέλνπο Υσξηθνχο, ν Εψξδεο Γξαηηαλφο, έλ έηεη 

1357, φηαλ δελ επαξθνχζε ην ζηάξη αθφκε θαη γηα ην ςσκί 

ηεο θακειηάο… Ζ δίθαηε νξγή ηνπο νδήγεζε ζηελ 

Δπαλάζηαζε ηεο Βνπθέληξαο… (Φσηφ Σάθεο Σινχπαο). 
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Η ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΟΤ 1746 ΚΑΣΑ ΣΨΝ ΕΝΕΣΨΝ 
    Φζρομε ςτθν επιφάνεια, για πρϊτθ φορά ςτο ευρφ αναγνωςτικό 

κοινό, ακόμθ μια άγνωςτθ πτυχι των αγϊνων των Χφακιωτϊν κατά 

τθσ ξενοκρατίασ και των ντόπιων ςυνεργατϊν τουσ, τοφτθ τθν φορά 

εναντίον των Ενετϊν, το 1746. Ψθν εξζγερςθ αυτι διαςϊηει ο 

κακθγθτισ  Αλζξανδροσ  Χάντασ,  με καταγωγι απ’τα Ξοντράτα  του 

Υινακοχωρίου των Χφακιωτϊν,  ςτο βιβλίο του: <<Θ EK ΟΕΩΞΑΔΣΧ 

ΣΛΞΣΓΕΡΛΑ ΧΑΡΨΑ 1620 - 1962>>. Ψο βιβλίο είναι, όπωσ ςθμειϊνει ο 

ςυγγραφζασ του ςτθν ειςαγωγι, ςθμαντικό <<απόςταγμα>> ενόσ 

πλουςιότατου αρχείου, που διατθροφςε θ  ςθμαντικι οικογζνεια 

των Χανταίων ςτα Ξοντράτα των Χφακιωτϊν. Χαρακτθριςτικά 

αναφζρει πωσ, είχαν μπαοφλο γεμάτο με ιςτορικισ ςθμαςίασ 

ζγγραφα, όπωσ θ αλλθλογραφία που είχε ο προπάπποσ του 

Ρικολζτοσ Χάντασ, αγωνιςτισ του 1821, με τουσ καπεταναίουσ τθσ 

Φοφμελθσ. Χυνεκτιμϊντασ, τθν άρτια παιδεία του Αλζξανδρου Χάντα,  

ιταν κεολόγοσ και φιλόλογοσ κακθγθτισ αφ’ενόσ, (Χθμ. Χυγ. τον  

γνωρίςαμε προςωπικά ςτθν Φιηάρειο Χχολι), και τισ οιογενειακζσ 

του αρχειακζσ πθγζσ αφ’ετζρου, φρονοφμε πωσ, θ αναφορά του για 

ξεςθκωμό των Χφακιωτϊν και κατά των Ενετϊν, είναι και ζγκυρθ και 

τεκμθριωμζνθ.  

Σ εν λόγω Χάντασ, άγνωςτοσ ςτο ευρφτερο Οευκαδίτικο κοινό, 

ζχει πλοφςιο ςυγγραφικό ζργο, ενϊ διετζλεςε διευκυντισ επί 

δεκαετίεσ ςτθν Γεωργικι  Χχολι Χυγγροφ, που βρίςκεται ςτο 

ομϊνυμο δάςοσ του Αμαρουςίου. Χφμφωνα με τθν γραπτι μαρτυρία 

του Αλζξανδρου Χάντα αυτι θ εξζγερςθ των Χφακιωτϊν πρζπει να 

ζγινε μεταξφ των ετϊν 1746 και 1749, επί Ενετοκρατίασ ςτο νθςί. 

Είχε ςαν αφορμι τθν καταπιεςτικι φορολογικι τακτικι των Ενετϊν, 

ζτςι όπωσ εκδθλϊνονταν αυτι απ’τουσ ειςπράκτορεσ των φόρων, οι 
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οποίοι είχαν απεριόριςτθ εξουςία, απ’τουσ Ενετοφσ, προκειμζνου να 

ειςπράξουν τθν περίφθμθ Δεκάτθ και το Χορταριάτικο, αλλά και το 

απάνκρωπο Υροςτφχι. Θ Δεκάτθ και το Χορταριάτικο, κατά τον 

Ξωνςταντίνο Παχαιρά, <<Θ ΟΕΩΞΑΧ ΕΥΛ ΕΡΕΨΣΞΦΑΨΛΑΧ 1684 – 

1797>>, ςελίδεσ 141 και 200,  προςδιορίηονταν με ειδικό άρκρο  ςτο 

ενετικό φορολογικό ςφςτθμα :   

<<Άξζξα ηεο Γεθάηεο ησλ ζηηεξψλ, ιίλνπ, νζπξίσλ, 

θξνκκχσλ, ειαίνπ θαη νίλνπ ηεο λήζνπ Λεπθάδνο θαη 

Υνξηαξηάηηθνλ>>. χκθσλα κε ηελ Γεθάηε ν θάζε αγξφηεο 

έπξεπε λα ρσξίζεη ηα αλσηέξσ πξντφληα ηνπ ζε δέθα  ίζα 

κέξε εθ ησλ νπνίσλ νη θνξνεηζπξάθηνξεο ησλ Δλεηψλ ζα 

έπαηξλαλ ην έλα. Σν δε Υνξηαξηάηηθν αθνξνχζε ηνλ θφξν 

πνπ ζα πιήξσλαλ νη Λεπθαδίηεο αγξφηεο γηα ηηο ρέξζεο θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, θνηλψο ηα βνζθνηφπηα. Ήηαλ νπζηαζηηθά 

έλαο θφξνο γηα ηα δψα πνπ θαηείραλ.  

Αυτοφσ τουσ δφο φόρουσ οι Ενετοί τουσ εκμίςκωναν ςε ντόπιουσ  

Οευκαδίτεσ,  οι οποίοι είχαν μεγάλεσ αποδοχζσ, κατά τον 

Ξωνςταντίνο Παχαιρά, (ωσ άνω ςελίδα 198), γι αυτό και με μεγάλο 

ηιλο καταπίεηαν τον αγροτικό πλθκυςμό του νθςιοφ, προκειμζνου 

να ειςπράξουν τουσ φόρουσ. Επρόκειτο ουςιαςτικά για μορφι  

<<κοτςαμπάςθδων>> των Ενετϊν. Χτουσ Χφακιϊτεσ αναφζρεται ο 

Δθμουλάσ Χκιαδαρζςθσ, ςαν τζτοιοσ ςτυγνόσ φοροειςπράκτορασ. 

Ζπειτα υπιρχε το απάνκρωπο Υροςτφχι, μια κακαρι μορφι 

τοκογλυφίασ των Ενετϊν ςε όλα τα Επτάνθςα, (Ρινζττασ Οάςκαρι: 

<<ΞΕΦΞΩΦΑ ΠΛΑ ΠΑΨΛΑ ΠΕΧΑ ΧΨΣ ΧΦΣΡΣ. 1204 – 1864>>). Θ λζξθ, 

κακαρά παράγωγο εκ του πρόςτυχοσ, αφοροφςε τθν προαγορά του  

παραγόμενου λαδιοφ ςτα νθςιά, ςε εξευτελιςτικι τιμι. Αν, μάλιςτα, 

υπιρχε ανζςοδθ, αφοφ οι ελιζσ καρποφοροφςαν κάκε δεφτερο ζτοσ, 

τότε αυτι θ τοκογλυφία είχε μακρόχρονθ διάρκεια.  
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    Θ εξζγερςθ των Χφακιωτϊν, ςφμφωνα με τον  Αλζξανδρο Χάντα, 

ζγινε  κατά τθν κθτεία  του Ανϊτερου Υρονοθτι  Οευκάδοσ  Ψrevizan, 

τον οποίο αποκαλεί <<αχρείο>>, μάλιςτα. Χτο διάςτθμα τθσ 

Ενετοκρατίασ ςτθν Οευκάδα, (1684-1797), ζχουμε τρείσ Ανϊτερουσ  

Υρονοθτζσ με το επίκετο Ψρεβιηάν. Ψον Κεόδωρο Ψρεβιηάν, (1707-

1709), τον Πάρκο-Αντϊνιο Ψρεβιηάν, (1746-1749) και τον Δαβίδ 

Ψρεβιηάν, (1791-1794).  Επειδι  ο Αλζξανδροσ Χάντασ αναφζρει απλά  

<<τον μιςθτό Ψρεβιηάν>>, χωρίσ να τον προςδιορίηει χρονικά, 

καταλιγομε πωσ θ εξζγερςθ ςυνζβθ επί Πάρκου-Αντϊνιου 

Ψρεβιηάν, περί το 1746. Ξαι τοφτο το ςυνάγομε απ’τθν περιγραφι 

του Χάντα, ο οποίοσ αναφζρει πωσ, αυτι θ εξζγερςθ, ςυνζβθ κατά 

τα τελευταία ζτθ τθσ ηωισ του προπάππου του Δθμουλά Χάντα, ο 

οποίοσ πζκανε εκατόν δφο ετϊν, το 1762. Ζχοντασ, λοιπόν ςτακερό 

χρονολογικό ςθμείο το 1762 και τθν αναφορά ότι θ εξζγερςθ ςυνζβθ 

τα τελευταία χρόνια του ανωτζρω Δθμουλά Χάντα, προςδιορίηομε 

τθν κθτεία του Πάρκου-Αντϊνιου Ψρεβιηάν, (1746-1749), ςάν 

χρονολογία κατά τθν οποία οι Χφακιϊτεσ εξεγζρκθςαν κατά των 

Ενετϊν, με αφορμι τθν δυςβάςτακτθ φορολογία.   

Σ ξεςθκωμόσ ζγινε κατά των ντόπιων φοροειςπρακτόρων, όταν 

αυτοί επζςτρεφαν ςτθν πόλθ τθσ Οευκάδοσ. Ωποκινθτισ τθσ 

εξζγερςθσ ιταν ο ανωτζρω Δθμουλάσ Χάντασ, ο οποίοσ ςτθν 

εφθβικι του θλικία  ιταν κλζφτθσ ςτα Χταυρωτά και ςτουσ Χκάρουσ, 

όπου με ορμθτιριο αυτά τα βουνά τθσ Οευκάδοσ πραγματοποιοφςε, 

με το αςκζρι του, επιδρομζσ εναντίον των Ψοφρκων, γι’αυτό και ο 

χαρακτθριςμόσ των Χφακιςάνων, απ’τουσ τοφρκουσ, ςαν <<Χεϊτάν 

Αςκζρ>>, δθλαδι <<Διαβολικό Αςκζρι>>, όπωσ προαναφζραμε. Σ 

Δθμουλάσ Χάντασ εξεμάνθ όταν οι φοροειςπράκτορεσ κατάςχεςαν 

ακόμθ και οικιακά ςκεφθ των Χφακιωτϊν, αφοφ, ςε ανζςοδθ χρονιά, 
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δεν μποροφςαν να ειςπράξουν τθν Δεκάτθ. Σι Χφακιϊτεσ τουσ 

ζςτθςαν ενζδρα ζξω απ’το Χπανοχϊρι ςτον δρόμο προσ τθ Χϊρα και 

ζναν εξ αυτϊν τον ςκότωςαν με  πζτρεσ, που είχαν ςυγκεντρϊςει 

ςτο καρτζρι, που ζςτθςαν. Τταν ζγινε γνωςτό το φονικό, ο Πάρκοσ-

Αντϊνιοσ Ψρεβιηάν ζςτειλε ςτρατιωτικό απόςπαςμα ςουσ Χφακιϊτεσ 

για να τιμωριςει τουσ πρωταίτιουσ. Τλοι οι άρρενεσ μάχιμοι 

Χφακιϊτεσ εγκατζλειψαν τα χωριά, και όπωσ αναφζρει ο 

Αλζξανδροσ  Χάντασ, κατζφυγαν ςτα γφρω υψϊματα ζτοιμοι για 

αντίςταςθ. Σι Ενετοί δεν μπόρεςαν να τουσ εντοπίςουν και 

αρκζςτθκαν ςε καταςτροφζσ κυρίωσ των νοικοκυριϊν των 

Χφακιωτϊν…  
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ΣΟ <<ΟΙΝΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ>>. ΣΑ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΑ… 
    Ψο ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ΨΘΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ ταλάνιςε το νθςί επί δφο 

αιϊνεσ, (1750 – 1970), με τθν μορφι μιασ πλειάδασ ςυγκροφςεων, 

με το ίδιο το κράτοσ, μετά τθν Ζνωςθ των Επτανιςων, αλλά, και  με 

τουσ εμπόρουσ και  εμπορογαιοκτθμόνεσ, όχι μόνο επί Ενετοκρατίασ, 

μα και ςτθν αγγλοκρατία, αλλά και μετά τθν Ζνωςθ, μζχρι το μζςον 

του 20ου αιϊνα! Ψο ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ζρχονταν ςτο προςκινιο κάκε 

εποχι τρυγθτοφ, ςαν επιτακτικι ανάγκθ για βελτιωμζνεσ τιμζσ ςτθν 

εμπορεία των ςταφυλιϊν και του κραςιοφ, ανάγκθ τθν οποία 

εκμεταλλευόμενοι οι ζμποροι, προχωροφςαν ςε ζνα είδοσ 

<<εναρμονιςμζνου ανταγωνιςμοφ>>, όπωσ κα λζγαμε με 

ςθμερινοφσ οικονομικοφσ όρουσ, κρατϊντασ  χαμθλά τισ τιμζσ και 

των ςταφυλιϊν και του κραςιοφ…  

    Αυτι θ παγιωμζνθ τακτικι δθμιουργοφςε ριγματα ςτο νθςί 

ολόκλθρο, αφοφ θ ςυνακόλουκθ εξεγερςιακι λογικι των 

Oινοπαραγωγϊν Χωρικϊν, οδθγοφςε ςε φονικζσ ςυγκροφςεισ με τα 

όργανα τθσ τάξθσ μζςα ςτθν πόλθ, με δυναμικι προμετωπίδα τθν 

μακρόχρονθ ςφυρθλάτθςθ κοινωνικϊν δεςμϊν μεταξφ των 

οινοπαραγϊν χωρικϊν, κάτω απ’ το ενιαίο απαιτοφμενο, για 

βελτίωςθ των όρων τθσ εξακλιωμζνθσ ηωισ τουσ, θ οποία τουσ 

μεταςχθμάτιηε ςε μια ομοιογενι υλικι οντότθτα, υπολογίςθμθ ςτο 

νθςί τθσ Οευκάδοσ. Αυτι θ οντότθτα, με το χαρακτθριςτικό τθσ 

ενοποιθμζνθσ δφναμθσ ιςχφοσ, μετατρζπονταν, μζςα απ’ τα 

ςυλλαλθτιρια, ςε κραυγι κατά των εμπόρων, ι κατά τθσ αβελτθρίασ 

τθσ κρατικισ εξουςίασ, που, κατά κανόνα, λετουργοφςε πάντα ςαν 

δφναμθ καταςταλτικι, οξφνοντασ ακόμθ περιςςότερο το ΣΛΡΛΞΣ 

ΗΘΨΘΠΑ ςτο νθςί, όταν και ςυνζβθςαν τρεισ τζτοιεσ φονικζσ 

εξεγζρςεισ. Χτα 1895, ςτα 1905 και ςτα 1935… Αυτζσ οι τρεισ φονικζσ 
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ςυγκροφςεισ, απ’ το <<Αμπελουργικό Ξίνθμα των Σινοπαραγωγϊν 

Οευκάδασ>>, που κα παρουςιάςομε κατά χρονολογικι ςειρά,   

κυοφορικθκαν και εξελίχκθκαν και πάλι ςτα χωριά των Χφακιωτϊν, 

όπου μαηί με τα άλλα κραςοπαραγωγά χωριά του νθςιοφ,  

ξεκινοφςαν τον διεκδικθτικό τουσ αγϊνα… Διότι, προαναφερκικαμε 

εκτεταμζνα, πωσ, ιταν το ςταφφλι και το κραςί, το κυρίαρχο προϊόν, 

απ’ τθν εποχι τθσ Ενετοκρατίασ, θ μόνθ καλλιεργθτικι διζξοδοσ των 

Χωρικϊν, αφοφ κυρίωσ τα ελαιοπαραγωγά κτιματα του κάμπου, τθσ 

πόλθσ και των άλλων ελάχιςτων πεδινϊν περιοχϊν του νθςιοφ, 

ανικαν επί  αιϊνεσ ςτουσ γαιοκτιμονεσ.  

    Θ προςτατευτικι τιμι γι αυτά τα δφο κακοριςτικά προϊόντα ςτθν 

ηωι των Οευκαδίων ξωμάχων, μπόρεςε να επιτευχκεί κατά το 1915, 

όταν με τθν δθμιουργία του ΨΑΣΟ, (Ψαμείο Αμφνθσ Σινοπαραγωγισ 

Οευκάδοσ), ςυςτθματοποιείται μια νζα προςπάκεια με απτά 

αποτελζςματα, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ απ’ ευκείασ εκμετάλλευςι 

τουσ, απ’ τουσ ίδιουσ τουσ οινοπαραγωγοφσ, με τθν ςυνεταιριςτικι 

φιλοςοφία και αποςτολι του ΨΑΣΟ.  

    Αυτό το περίφθμο μακροχρόνιο ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ςτο νθςί, εδϊ κα 

μασ επιτραπεί προςωπικι αναφορά, το βιϊςαμε παιδιά του 

Δθμοτικοφ Χχολείου ςτουσ Χφακιϊτεσ, όταν κάκε Χεπτζμβριο μινα, 

εποχι του τρυγθτοφ, ζρχονταν ςτθν επιφάνεια, ςαν επιτακτικι 

ανάγκθ, για τθν διαμόρφωςθ των τιμϊν των ςταφυλιϊν. 

Υροςδοκοφςαν οι γονείσ μασ αμπελουργοί, κάτι παραπάνω απ’ τισ 6 

με 7 δεκάρεσ, (!), ναι δεκάρεσ, ανά κιλό  ςταφφλι, τιμι που  ςϋαυτά 

τα εξεφτελιςτικά επίπεδα τθν  κακιλωνε  αυτόσ ο εναρμονιςμζνοσ 

ανταγωνιςμόσ των εμπόρων, για τον οποίο ζχομε κάνει λόγο αρκετζσ 

φορζσ. Διότι οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ ιταν τεράςτιεσ. Ψο ΨΑΣΟ 

Οευκάδοσ δεν μποροφςε να απορροφιςει ολόκλθρθ τθν ςοδειά, 
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ενϊ, επί πλζον, ιταν επιτακτικι θ ανάγκθ, απ’ τθν πλευρά των 

Χωρικϊν, για μετρθτά χριματα, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ 

αυξθμζνεσ οικογενειακζσ ανάγκεσ, εν όψει τθσ ζλευςθσ του χειμϊνα. 

Σι ςυηθτιςεσ, τότε, περί των ςταφυλιϊν και τθσ τιμισ των ιταν το 

κυρίαρχο ηιτθμα ςε όλα τα ςτζκια των χωριϊν. 

     Θ αςφυκτικι αυτι κατάςταςθ των Οευκαδίων αμπελουργϊν 

βελτιϊκθκε κάπωσ, όταν τθν πενταετία 1970-1975 άνοιξαν δφο 

αγορζσ, όταν, πλζον, διευκόλυνε τθν μεταφορά των ςταφυλιϊν θ 

φπαρξθ των πρϊτων μεγάλων φορτθγϊν αυτοκινιτων ςτο νθςί. Θ 

αγορά τθσ γνωςτισ βιομθχανικισ μονάδασ ΒΕΧΣ ςτθν Υάτρα, παλία, 

βζβαια, βιομθχανία, και θ αγορά τθσ Ξζρκυρασ, για το περίφθμο όςο 

και βαφικό βαρτηαμί ςταφφλι τθσ Οευκάδοσ.  (Χθμ. Χυγ. Ενκυμοφμαι 

προςωπικά ότι ταξίδευα ζφθβοσ, με αυτά τα φορτθγά φορτωμζνα 

βαρτηαμί Οευκαδίτικο ςταφφλι μζςα ςε κοφίνια, ςαν εκρόςωποσ 

τοπικοφ εμπόρου, και παραδίναμε τα ςταφφλια ςτουσ Οευκαδίτεσ 

Φάπτθ και Γράψα, που είχαν μαγαηιά ςτθν Ξζρκυρα, οι οποίοι, με τθν 

ςειρά τουσ, τα μεταπωλοφςαν ςτα τοπικά νοικοκυριά, ι ςτα 

ταβερνεία του νθςιοφ). Ψο άνοιγμα αυτισ τθσ Ξερκυραϊκισ αγοράσ, 

είχε κάποια ευργετικά αποτελζςματα για τουσ Οευκαδίτεσ 

αμπελουργοφσ, αφοφ θ τιμι των 6 και 7 δεκάρων άγγιξε τθν μια 

δραχμι και πάνω το κιλό!   

    Ψο ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ςτθν Οευκάδα ζχει πάρει τισ ςωςτζσ του 

διαςτάςεισ και φτάνει ιςτορικά και κοινωνιολογικά ςτουσ 

επγενζςτερουσ, μζςα απ’ τθν ςυγγραφικι προςπάκεια τεςςάρων 

αξιόλογων Οευκαδίων ςυγγραφζων - ερευνθτϊν, τισ πθγζσ των 

οποίων χρθςιμοποιοφμε και οι οποίοι κατά χρονολογικι ςειρά 

γράφουν: O Υάνοσ Ξουνιάκθσ ςτα 1928, (Θ ΡΘΧΣΧ ΟΕΩΞΑΧ ΑΥΣ ΨΩΡ 

ΑΦΧΑΛΣΨΑΨΩΡ ΧΦΣΡΩΡ ΠΕΧΦΛ ΨΩΡ ΞΑΚ’ ΘΠΑΧ>>), ο ενοφϊντασ 
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Ξοφρτθσ ςτα 1960, (<<ΨΣ ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ΧΨΘΡ ΟΕΩΞΑΔΑ>>),  ο 

Φίλιπποσ Φζτςθσ ςτα 2006, (<<ΨΑ ΥΦΩΨΑ ΒΘΠΑΨΑ ΨΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ 

ΑΠΩΡΘΧ ΣΛΡΣΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ>>) και ο Ανδρζασ Οάηαρθσ 

(Ξαροφςοσ) ςτα 2010, (<<Σ ΕΧΘΞΩΠΣΧ ΨΩΡ ΑΠΥΕΟΣΩΦΓΩΡ ΨΘΧ 

ΟΕΩΞΑΔΣΧ ΨΣΩ 1935>>).    



[297] 
 

 

Αγηνκαπξίηεο Υσξηθφο – Ακπεινπξγφο! 



[298] 
 

ΣΑ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ 1895 ΚΑΙ 1905!  
     Ζνα ςφνολο ενδογενϊν και εξωγενϊν παραγόντων ςτο νθςί τθσ 

Οευκάδοσ, οδιγθςαν ακριβϊσ με τθν εκπνοι του 19ου αιϊνα και τθν 

ανατολι του 20ου, ςτθν ζξαψθ του Σινικοφ Ηθτιματοσ ςτο νθςί. Ξατ’ 

αρχάσ θ φυλλοξιρα, που ενζςκυψε τθν <<ανακεματιςμζνθ>>, ζτςι 

ζμεινε ςτθν τοπικι ιςτορία, δεκαετία 1895 - 1905, κατζςτρεψε τουσ 

μεγάλουσ αμπελϊνεσ  ςτθν Ρότια Οευκάδα, όπωσ προαναφζραμε, 

μζςα από δθμοςίευμα εφθμερίδασ τθσ εποχισ, όταν οι κάτοικοι, 

κυρίωσ, του χωριοφ Άγιοσ Υζτροσ, κινδφνευςαν ακόμθ και με το 

φάςμα τθσ πείνασ… Αποτζλεςμα αυτισ τθσ αςφυκτικισ οικονομικισ 

κατάςταςθσ ιταν θ εξζγερςθ των Οευκαδίων Αμπελουργϊν, που 

πιρε τθν μορφι δφο φονικϊν ςυλλαλθτθρίων μζςα ςτθν χϊρα, ςτα 

1895 και ςτα 1905, όπωσ κα αναλφςομε παρακάτω. 

   Σι διεκνείσ και τοπικζσ ςυνκικεσ το 1895 ιταν δυςοίωνεσ, για τουσ 

αμπελουργοφσ του νθςιοφ. Θ Γαλλία και θ Λταλία είχαν ανακάμψει 

από πλευράσ παραγωγισ κραςιϊν, αφοφ απζδιδαν, πλζον, οι νζοι 

αμπελϊνεσ, που προζκυψαν μετά τθν κακολικι καταςτροφι, που 

υπζςτθςαν και οι δφο χϊρεσ απ’ τθν φυλλοξιρα, ωσ εκ τοφτου 

ςθμείωναν υπερπαραγωγζσ, με αποτζλεςμα να βάλουν δαςμοφσ 

ςτθν ειςαγωγι κραςιϊν ςτισ χϊρεσ τουσ. Επόμενο ιταν θ τιμι των 

Οευκαδίτικων κραςιϊν να πζςει, εξ αιτίασ τθσ ζλλειψθσ εξαγωγϊν, 

απ’ το επίπεδο των 50 και 60 δραχμϊν ανά βαρζλα κραςιοφ, τθν 

προθγοφμενθ περίοδο, ςτισ 2 και 3 δραχμζσ! Ψα ζςοδα των 

αμπελουργϊν, όπωσ αναφζρει ο Υάνοσ Ξουνιάκθ, ςελίδα 81, δεν 

επαρκοφςαν οφτε για τθν πλθρωμι των εξόδων μεταφοράσ του 

κραςιοφ. Σι Χωρικοί, γράφει πάντα ο ίδιοσ, γζμιηαν τα μαγαηιά των 

τότε οινεμπόρων, Αδελφϊν Παυροειδι, Πανιάκθ, Ηαβιτςιάνου και 

Χκυριανοφ, με τισ μόςτρεσ, μπουκάλια με δείγματα κραςιϊν, 
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προκειμζνου να πουλιςουν τα κραςιά τουσ, ζςτω και ςε τόςο 

χαμθλζσ τιμζσ… Αλλά και πάλι αδυνατοφςαν… Χε αυτι τθν 

διαμορφωμζνθ διεκνι αρνθτικι ςυγκυρία ιρκε να προςτεκεί, κατά 

τθν δεκαετία που εξετάηομε, θ τεράςτια καταςτροφι απ’ τθν 

φυλλοξιρα, προαναφερκικαμε, θ οποία διζλυςε τουσ αμπελϊνεσ 

κυρίωσ τθσ νότιασ Οευκάδοσ και οι χωρικοί οδθγικθκαν ςε πλιρθ 

απόγνωςθ φτάνοντασ τα όρια του λιμοφ… 

    Αυτοί οι δφο κακοριςτικοί παράγοντεσ οδιγθςαν ςτθν εξζγερςθ 

των Οευκαδίων Αμπελουργϊν, με τθν μορφι του πρϊτου φονικοφ 

Χυλλαλθτθρίου το 1895. Σ Υάνοσ Ξουνιάκθσ, ςελίδα 82, περιγράφει 

βιωματικά μεν το Χυλλαλθτιριο, ιταν εκδότθσ τθσ εφθμερίδασ 

<<ΥΑΦΑΨΘΦΘΦΨΘΧ>>, αλλά με φανερι προκατάλθψθ προσ τθν 

πλευρά των εξεγερκζντων χωρικϊν: 

{… H πείλα έρεη πάληνηε νθζαικνχο ηπθινχο. Ζ πξψηε 

εθδήισζηο ήξρηζε ελ Καιακεηδίσ, ηελ επεθξφηεζαλ νη ελ 

Δμαλζεία θαη ηελ πηνζέηεζαλ νη θαθηζάλνη, 

πξσηνζηαηνχληνο ηνπ νλνκαζηνχ Γψγνπ. Σα ηξία ηαχηα 

θέληξα ησλ νηλνθφξσλ πεξηθεξεηψλ, επηδνθηκαδφλησλ θαη 

ησλ Καξζάλσλ, ήξρηζαλ θηλνχκελα πξνο εμέγεξζηλ. 

Δηο ηελ πφιηλ ηεο Λεπθάδνο ζπγθερπκέλαη  θαη αφξηζηνη 

θαηέθζαλνλ πιεξνθνξίαη. Άιιαη κελ έθεξνλ σο επηθεηκέλελ 

ηελ θάζνδνλ ησλ ρσξηθψλ λα δηακαξηπξεζψζηλ, άιιαη δε 

φηη νη ρσξηθνί θαηεξρφκελνη ζα πξνβνχλ εηο ιεειαζίαο, 

δηαξπαγάο, θαηαζηξνθάο ησλ απνζεθψλ ησλ νηλεκπφξσλ 

θαη βηαηνπξαγίαο θαη’ απηψλ. Δπεθξάηεη σο εθ ηνχηνπ 

θφβνο, ζχγρπζηο θαη νη πνιίηαη ζπλεδήηνπλ πεξί νξγαλψζεσο 

ακχλεο. Αη αξραί ζπλεζθέπηνλην πεξί ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ, 

νη δε νηλέκπνξνη δηεκαξηπξήζεζαλ θαη εδήηεζαλ ηελ 

πξνζηαζίαλ ησλ αξρψλ, δηα ηελ αζθάιεηαλ ησλ πεξηνπζηψλ 
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ησλ. Ζ ππάξρνπζα έλνπινο δχλακηο, ήην αλεπαξθήο λα 

απνηξέςε ηελ ρεηκαξξψδε, φπσο ηελ εραξαθηήξηδνλ αη 

πιεξνθνξίαη ησλ ηε ζηπλνκθψλ ζηαζκαξρψλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ εθείλσλ, εηζβνιήλ ρσξηθψλ εηο ηελ πφιηλ. Καη 

εθξίζε ζθφπηκνλ λα δεηεζή παξά ηεο Κπβεξλήζεσο ε 

απνζηνιή πνιεκηθψλ πινίσλ, ε ζέα ησλ νπνίσλ αζθαιψο ζα 

πεξηψξηδε πνιχ ηαο δηαζέζεηο ησλ ζηαζηαζηψλ. 

    Καη πξάγκαηη ήηαλ άγξηαη αη δηαζέζεηο ησλ ρσξηθψλ, 

δηφηη εηο απηάο ηα πεξηπηψζεηο ππεηζέξρνληαη θαη ηα 

θαθνπνηά ζηνηρεία, νη άεξγνη θαη ζνξπβνπνηνί, νη νπνίνη 

επηδηψθνπλ αλαηξνπάο θαη ζηάζηο δη ίδηνλ ζπκθέξνλ θαη 

πξνο πξαγκαηνπνίεζηλ εθλφκσλ ζθνπψλ. Πιελ ε 

επηθξαηνχζα αζπκθσλία κεηαμχ ησλ εγεηψλ ηεο ζηάζεσο 

πεξί ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπγθεληξψζεψο ησλ θαη ηεο θαζφδνπ 

εηο ηελ πφιηλ, αθ’ ελφο, θαη ε επέκβαζηο ελ ησ κεηαμχ ησλ 

ζπληεξεηηθψλ ρσξηθψλ θαη θηεκαηηψλ Υξήζηνπ Κνχξηε ή 

Πήηηα εθ Καββάινπ ησλ θαθησηψλ, Μηθξψλε εθ 

Πηγαδεζάλσλ – Καξπάο θαη άιισλ λνκηκνθξφλσλ ζηνηρείσλ 

αθ εηέξνπ, απεγχκλσζε ηνπο πξσηνζηαηνχληαο απφ ηα 

ζνβαξά πξφζσπα, άηηλα κεηείρνλ ηεο ζηάζεσο θαη 

ελαπέκεηλαλ κφλν ηα θαζαξψο άηαθηα ζηηρεία νη άεξγνη θαη 

νη αθηήκνλεο… 

Σέινο θαηέπιεπζαλ ελ Λεπθάδη επεηγφλησο ηξία πνιεκηθά 

πινία, απεβίβαζαλ αγήκαηα θαη ππξνβφια θαη εηνπνζέηεζαλ 

ελ ηε ζέζεη Άγηνο Μελάο, (εκ, πγ. Θπκίδεη ηελ ίδηα 

νρπξσκαηηθή πξνεξγαζία ησλ Άγγισλ ζηελ Δμέγεξζε ησλ 

Υσξηθψλ ζηα 1819), έμσζη ηεο πφιεσο, Ζ έλνπινο δχλακηο 

εηέζε ελ επηθπιαθή, ηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεσο εθιείνλην, 

άκα ηε δχζεη ηνπ ειίνπ έπαπε θάζε θίλεζηο θαη ε πφιηο 

δηεηέιεη ελ ηξνκνθξαηηθή αλακνλή ησλ ζπκβεζνκέλσλ. 
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Οη ζηαζηαζηαί κε θαηνξζψζαληεο λα ζπγθεληξψζνπλ εηο 

θαθηψηεο πιένλ ησλ 500 απεθάζηζαλ λα θαηέιζνπλ εηο ηελ 

πφιηλ. Πξν ηεο θαζφδνπ απηψλ νη ζπληεξεηηθνί ρσξηθνί 

θαηήιζνλ δη άιιεο νδνχ θαη κεηέδσζαλ θαζεζπραζηηθάο 

εδήζεηο. Καηά ηελ 9ελ πξσηλήλ ψξαλ, νη ζηαζηαζηαί 

ζνξπβνχληεο θαη θέξνληεο καχξαο ζεκαίαο, ξφπαια θαη 

φπια έθζαζαλ εηο ζέζηλ <<εριηκπνχ>> ηέηαξηνλ ψξαο 

απερνχζεο εθ ηεο πφιεσο. Αη αξραί απέζηεηιαλ ακέζσο 

επηηξνπήλ ε νπνία αλεθνίλσζελ εηο ηνπο αξρεγνχο ησλ 

ζηαζηαζηψλ φηη: <<H Κπβέξλεζηο δηέηαμε ηα αγήκαηα θαη 

ηελ έλνπινλ δχλακηλ λα απαγνξεχζε πάζε ζπζία ηελ είζνδνλ 

απηψλ εηο ηελ πφιηλ, έζησ θαη δηα ηεο ρξήζεσο ησλ φπισλ. 

ηη δχλαληαη νη ζηαζηαζηαί λα εθιέμσζη 3κειήλ επηηξνπήλ, 

ε νπνία λα ππνβάιιε εηο ηαο αξράο ηα αηηήκαηά ησλ, νη δε 

ινηπνί λα δηαιπζψζηλ, δηφηη ελ ελαληία πεξηπηψζεη ζα ερήζε 

ην ππξνβφινλ θαη’ απηψλ>>. Οη ζηαζηαζηαί απεδέρζεζαλ 

θαη ε εηζβνιή εκαηαηψζε, πιελ νιίγσλ ζεξκναίκσλ, νη 

νπνίνη δηα ησλ αιπθψλ, εηζήιζνλ εηο ηε πφιηλ θαη 

ειηζνβφιεζαλ ηα γξαθεία ησλ νηλεκπφξσλ αδειθψλ 

Μαπξνεηδή θαη εηξαπκαηίζζε εηο εμ απηψλ ζαλαζίκσο…} 

ΨΣ ΧΩΟΟΑΟΘΨΘΦΛΣ ΨΣΩ 1905 

    Θ τρικυμιςμζνθ και τραγικι δεκαετία, (1895 – 1905), ςτθν οποία 

αναφερκικαμε, με τθν ςυνακόλουκθ εξακλίωςθ των Οευκαδίων 

Χωρικϊν, δεν είχε τζλοσ… Σι κοινωνικζσ αντικζςεισ οξφνκθκαν, οι 

χωρικοί ιταν ςε απόγνωςθ… Σ μόνοσ τρόποσ διαμαρτυρίασ τον 

οποίο γνϊριηαν ιταν αυτόσ των ςυλλαλθτθρίων… Υαρά τθν μείωςθ 

τθσ αμπελουργικισ παραγωγισ, απ’ τθν φυλλοξιρα ςτο νθςί, που 

ςθμειϊςαμε, και ενϊ κα περίμενε κανείσ, ςτα πλαίςια του 

κεμελιακοφ νόμου τθσ αγοράσ, προςφορά και ηιτθςθ, οι τιμζσ να 

ανζβουν, εν τοφτοισ, όχι μόνο δεν ανζβθκαν, αλλά, αντίκετα, είχαμε 
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το φαινόμεο τθσ μονοπωλιακισ τακτικισ ςε όλο τθσ το μζγεκοσ… Σι 

απεγνωςμζνοι Οευκαδίτεσ Σινοπαραγωγοί, μπροςτά ςτο φάςμα τθσ 

γενίκευςθσ τθσ πείνασ ςε όλα τα χωριά του νθςιοφ, απ’ αυτι τθ 

μονοπωλιακι τακτικι του επίςθμου κράτουσ τϊρα,  ξεςθκϊκθκαν… 

Ιταν Χεπτζμβρθσ του 1905… Ψο νζο Χυλλαλθτιριο των 

Αμπελουργϊν ζγινε και πάλι μζςα ςτθν χϊρα… 

    Ψο επίςθμο κράτοσ, όπωσ καταγράφει τα γεγονότα αυτοφ του 

ςυλλαλθτθρίου, ο ενοφϊντασ Ξοφρτθσ, <<ΨΣ ΣΛΡΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ 

ΧΨΘΡ ΟΕΩΞΑΔΑ>>, ςελίδα 5, προχϊρθςε ςε μια ςφμβαςθ με τθν 

Υρονομιοφχο Εταιρεία <<Ενιαία>>, θ οποία δραςτθριοποιοφνταν 

ςτον χϊρο τθσ ςταφίδασ και τθσ οινοποιίασ. Αυτι θ εταιρεία 

λειτοφργθςε με το νόμο ΓΥ του 1905 ςαν διάδοχοσ τθσ Χταφιδικισ 

Ψράπεηασ, για τθν υποςτιριξθ τθσ ςταφίδασ πρωτίςτωσ. Τμωσ θ 

δράςθ τθσ ιταν τζτοια που μόνο διαμαρτυρίεσ και κατακραυγι των 

ςταφιδοπαραγωγϊν προκάλεςε, αλλά και των Οευκαδίων 

οινοπαραγωγϊν… 

    Θ <<Ενιαία>> επεξζτεινε τθν δραςτθιότθτά τθσ και πζραν τθσ 

ςταφίδασ. Αγόραηε Οευκαδίτικα κραςιά χαμθλισ οινοπνευματικισ 

περιεκτικότθτασ, ζφτιαχνε ζνα δικό τθσ κράμα ανάμειξθσ με άλλα 

κραςιά εκτόσ Οευκάδοσ, τα οποία ζκανε εξαγωγι ςτθν  Γζνουα, θ 

οποία Λταλικι πόλθ ιταν, τότε, ο κυριϊτεροσ αγοραςτισ του 

Οευκαδίτικου κραςιοφ. Αυτι θ δόλια αντιεμπορικι κίνθςθ τθσ 

<<Ενιαίασ>>, θ οποία ιταν κόντρα ςε κάκε εμπορικι θκικι, αφοφ 

πωλοφςε <<δικεν Οευκαδίτικα Ξραςιά>>, ςε εξευτελιςτικζσ τιμζσ, 

είχε ζνα κεαματικό αρνθτικό αποτζλεςμα για τα πραγματικά κραςιά 

του νθςιοφ. Ζπεςε κατακόρυφα θ τιμι του πραγματικοφ 

Οευκαδίτικου κραςιοφ ςτθ Γζνουα απ’ τισ 40 δραχμζσ ανά βαρζλα, 

ςτθν εξευτελιςτικι τμι των 2 δραχμϊν ανά βαρζλα… 
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    Θ ηθμιά των Οευκαδίων Αμπελουργϊν ιταν ολοκλθρωτικι, με 

αυτι τθν ακζμιτθ και ανζντιμθ τακτικι τθσ <<Ενιαίασ>>. Σι 

πάμπτωχοι Αμπελουργοί, όπωσ αναφζρει ο ενοφϊντασ Ξοφρτθσ, οι 

οποίοι κατζβαηαν ςτθν χϊρα, για << Ψο Ππάρκο>>, τα αςκιά με το 

κραςί ακόμθ και ςτον ϊμο, βρζκθκαν ςε τραγικι κατάςταςθ…. 

Αλλόφρονεσ οι Αμπελουργοί, ο οποίοι περίμεναν απ’ το κραςί να 

πάρουν λιγοςτό ψωμί και ςτάρι για τα παιδιά τουσ, ςυντάχκθκαν 

όλα τα οινοπαραγωγά χωριά ςτουσ Χφακιϊτεσ και από εκεί 

εβάδιςαν ςτθν Χϊρα, για να διαμαρτυρθκοφν για τθν <<<Ενιαία>> 

και να καταγγείλουν τθν Ελλθνικι Ξυβζρνθςθ, όπωσ ακριβϊσ και ςτα 

1895, θ οποία είχε ςυνάψει μαηί τθσ ςφμβαςθ… Θ κινθτοποίθςθ 

αυτι κατεςτάλθ απ’ τα όργανα τθσ τάξθσ, χωρίσ, ευτυχϊσ κφματα. 

Τμωσ, όπωσ αναφζρει ο ενοφϊντασ Ξοφρτθσ, επί τρία ςυνεχι 

χρόνια, μζχρι το 1908, οι Αμπελουργοί διαδιλωναν μζςα ςτθν χϊρα, 

διαμαρτυρόμενοι για τθν <<Ενιαία>>…     
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Οη θπιαθηζζέληεο αξρεγνί ηνπ Φνληθνχ ζπιιαιεηεξίνπ ησλ 

Λεπθαδίσλ Ακπεινπξγψλ ην 1935, έμσ απ’ ηηο θπιαθέο 

Λεπθάδνο. Πάλσ, απφ αξηζηεξά, ν Θενδφζεο Ληβηηζάλνο θαη 

ν Λεσλίδαο Φίιηππαο. Κάησ επίζεο απφ αξηζηεξά, ν 

Ξελνθψληαο Κνχξηεο, ν παπά ηάζεο Κηελάο θαη ν Κψζηαο 

Ληβηηζάλνο. Ο Ξελνθψληαο Κνχξηεο απ’ ηνλ Κάβαιιν ησλ 

θαθησηψλ, δεκνζηνγξάθνο ζην επάγγεικα, αιιά  κέξνο θαη 

θνληά ζηνπο δηαδειψζαληεο ζπγρσξηαλνχο ηνπ Υσξηθνχο, 

είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ <<ΣΟ ΟΗΝΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ 

ΣΖΝ ΛΔΤΚΑΓΑ>>, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ην ηεξάζηην 

πξφβιεκα, πνπ ηαιάληζε ην λεζί επί δχν αηψλεο… (Ζ θσην 

πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην βηβιίν ηνπ Αλδξέα Λάδαξε κε ηίηιν 

<<Ο Ξεζεθσκφο ησλ Ακπεινπξγσλ ηεο Λεπθαδνο, 1935). 
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 ΣΟ ΥΟΝΙΚΟ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ΣΑ 1935 
    Ψϊρα, τα οινοπαραγωγά χωριά τθσ Οευκάδοσ, ζχουν να 

αντιμετωπίςουν τθν αβελτθρία και τθν αδιαφορία του επίςθμου 

κράτουσ,  το οποίο αγνοεί παντελϊσ τα βιοποριςτικά τουσ 

προβλιματα.  Είμαςτε ακριβϊσ ςτθν εποχι του τρφγου. Θ τιμι των 

ςταφυλιϊν εξευτελιςτικι. Δεν καλφπτει οφτε το κόςτοσ παραγωγισ, 

πόςο μάλλον κάποιο γλίςχρο ειςόδθμα για τουσ αγρότεσ, για να 

κρζψουν τθν φαμίλια τουσ. Ψο ΨΑΣΟ, δεν μποροφςε να βρει 

εναλλακτικι λφςθ. Σι ζμποροι, απ’ τθν πλευρά τουσ, καραδοκοφςαν 

και οδθγοφςαν, με τθν δικεν αδιαφορία τουσ, τθν τιμι των 

ςταφυλιϊν, πολφ χαμθλά. Θ απόγνωςθ των οινοπαραγωγϊν, μόνο 

το κανάλι του ςυλλαλθτθρίου βρικε πρόςφορο να διαμαρτυρθκεί. 

Άλλωςτε πιο άλλο μζςο πίεςθσ να χρθςιμοποιοφςαν; 

     Σ Χφακιϊτθσ Ανδρζασ Οάηαρθσ (Ξαροφςοσ), ο ιδρυτισ του 

λαογραφικοφ μουςείου των Χφακιωτϊν, γφριςε ςτα χωριά και 

βρικε, εν ηωι, άτομα τα οποία του περιζγραψαν, με τον δικό τουσ 

απλοϊκό και αφτιαςίδωτο τρόπο, τα γεγονότα του Χυλλαλθτθρίου 

των Αμπελουργϊν ςτα 1935. Αυτζσ τισ μαρτυρίεσ, ο Ανδρζασ 

Οάηαρθσ, του οποίου, ςθμειωτζον, ο δολοφονθκείσ ςτα γεγονότα,  

που επθκολοφκθςαν, Κεοδόςθσ Οιβιτςάνοσ, ιταν πεκερόσ του, τισ 

κατζγραψε, το 2010, ςτο βιβλίο  με τον τίτλο : «Σ ΕΧΘΞΩΠΣΧ ΨΩΡ 

ΑΠΥΕΟΣΩΦΓΩΡ ΨΘΧ ΟΕΩΞΑΔΣΧ ΨΣΩ 1935>>. Χαρακτθριςτικά 

αποςπάματα του βιβλίου, με τθν ςθμαντικι ςυγγραφικι μαρτυρία… 

{…Ο ξεςθκωμόσ των αμπελουργϊν τθσ Λευκάδοσ ξεκίνθςε τθν 

τελευταία νφχτα του Σεπτζμβρθ με αιτία τα αδιάκετα ςταφφλια. Τθν 

πρϊτθ του Οκτϊβρθ το 1935 κατζβθκαν ςτθ Χϊρα για να 

διαμαρτυρθκοφν και τισ δφο Οκτϊβρθ ζγινε μακελειό από ςτρατό 
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που ζφεραν από τθν Ρρζβεηα και τα Γιάννενα, ςκοτϊνοντασ ακϊουσ 

μζχρι να αποφαςίςει θ κυβζρνθςθ να αγοράςει τα ςταφφλια. Αξίηει 

να ςθμειωκεί ότι τουσ Λευκαδίτεσ κλθρωτοφσ τουσ ζβαλαν υπό 

περιοριςμό ςτο κζντρο που εκπαιδευόντουςαν ςτθν Ρρζβεηα. 

Ψάχνοντασ να βρω τθν αιτία τθσ ψυχρισ δολοφονίασ του πεκεροφ 

μου Θεοδοςίου Λιβιτςάνου και ξζροντασ πωσ ιταν ζνασ από τουσ 

λίγουσ φυλακιςκζντεσ γεωργοφσ, άρα και από τουσ πρωτεργάτεσ του 

ξεςθκωμοφ των αμπελουργϊν τθσ Λευκάδασ το 1935, δεν μπόρεςα 

να βρω τίποτε γραφτό. Τα χειρόγραφα  απομνθμονεφματα του παπά 

– Στάκθ, που βρίςκονται ςτθν Χαραμόγλειο Βιβλιοκικθ, ςταματοφν 

ζνα βιμα πίςω από το ςυλλαλθτιριο, ςτθν κακοδιαχείριςθ του ΤΑΟΛ 

ι μάλλον ςτθν ανικανότθτα να πουλιςουν το κραςί και ασ ιταν οι 

δεξαμενζσ γεμάτεσ κεροπάτι. Για τον λόγο αυτό αποφάςιςα να 

γράψω αυτά που εγϊ άκουςα από τουσ γεροντότερουσ (μεγάλα 

παιδιά εκείνθ τθν εποχι) που ςυμμετείχαν ςτα γεγονότα, για να μθν 

χακοφν και αυτζσ οι μαρτυρίεσ όπωσ και τόςεσ άλλεσ.  

    Εκείνθ τθ χρονιά, τα τότε Ηνωμζνα Ζκνθ επζβαλαν εμπάργκο κατά 

τθσ Ιταλίασ, που ιταν από τουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ Λευκαδίτικου 

κραςιοφ, γιατί είχε καταλάβει τθν Αβθςςυνία.  Η διοίκθςθ του ΤΑΟΛ 

δεν μπόρεςε να βρει εναλλακτικι λφςθ. Τα αμπζλια ιταν, 

φορτωμζνα ςταφφλια, τα κοφίνια και οι ςταφυλοκράτεσ  να μθν 

χωροφν. Η απόγνωςθ και θ φτϊχεια ςυντροφιά, ιταν ότι ζπρεπε για 

να τουσ ενϊςει ςτον ξεςθκωμό. Μια παρζα από τρία άτομα, ζπαιηαν 

χαρτιά, ςτο καφενείο του Κτενά, εκεί ςτα πλατάνια του Φρυά.  

Ζχαςαν τισ δεκάρεσ τουσ και βγικαν ζξω από το μαγαηί με άδειεσ 

τςζπεσ και πάνω ςτθν κουβζντα που είχαν, ζπεςε το ςφνκθμα: 

ςυλλαλθτιριο. Ήταν ο Ρανταηισ Αςπρογζρακασ (Κοςπζτοσ), ο 

Βαςίλθσ Βαγενάσ (Βζλιοσ), και ο Βαςίλθσ Καρφάκθσ (Τζλθσ).  Φφγανε 
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και τράβθξαν ςτα Λαηαράτα, ζνα χιλιόμετρο μακριά, ςτο καφενείο 

του Δθμιτρθ Χαλκιά (Καλαλίτςου), που ιταν οι φίλοι τουσ  και 

κοντοχωριανοί: ο Θεοδόςθσ και Κϊςτασ Λιβιτςάνοσ – Ραπαγιάννθσ 

(πρωτοξάδελφα), ο Ξενοφϊντασ και Λεωνίδασ Γρθγόρθσ (αδζλφια), ο 

Θεόδωροσ Ρετοφςθσ (άκιασ), ο Ρανταηισ Κοφρτθσ και άλλοι. Τουσ 

βρικαν κακιςμζνουσ ςτο καφενείο, ςτον ίςκιο τθσ ιτιάσ, να 

κουβεντιάηουν και αυτοί αυτό που όλουσ ζκαιγε: για τα ςταφφλια 

και τι μποροφςαν να κάνουν για να γιατρζψουν τθ φτϊχεια τουσ.   

    Απζναντι τουσ είχαν το Αςτυνομικό τμιμα, ςτο ςπίτι του 

Σπυρατϊνθ Λάηαρθ – Μπατςοφνου.  Οι τρείσ νεοφερμζνοι και 

άφραγκοι φίλοι τουσ ζριξαν το ςφνκθμα: διαδιλωςθ, ςυλλαλθτιριο 

ςτθ Λευκάδα. Αυτό ιταν όλο κι όλο, ςυμφϊνθςαν αμζςωσ, το καηάνι 

είχε παραβράςει. Τθν ίδια ϊρα μαηεφτθκαν κοντά τουσ και οι άλλοι 

καμϊνεσ του καφενείου. Ειδοποίθςαν και ιρκαν και άλλοι από τα 

άλλα καφενεία. Πλοι ιταν ςφμφωνοι για το ςυλλαλθτιριο. Η 

καμπάνα των Λαηαράτων άρχιςε να χτυπά πότε πζνκιμα και πότε 

χαρμόςυνα. Ήταν θ πρϊτθ καμπάνα που χτφπθςε για το μεγάλο 

ξεςθκωμό που εκείνθ τθ νφχτα ζγινε.  Η παρζα όλο και μεγάλωνε και 

πολλοί από αυτοφσ ζφυγαν για τθν Εγκλουβι. Από κάκε χωριό που 

περνοφςαν ακολοφκαγαν και άλλοι, και από τθν Καρυά πιο πολλοί 

μια και είναι το κεφαλοχϊρι του νθςιοφ.  Στθν Εγκλουβι που 

φτάςανε, όλοι μαηί πιραν τισ τελικζσ αποφάςεισ, και οι 

Εγκλουβιςάνοι ανζλαβαν να ειδοποιιςουν και να ξεςθκϊςουν τα 

πίςω χωριά. Οι επιςκζπτεσ όλα τα μπροςτινά χωριά που ιδθ το είχαν 

μάκει. Οι απεςταλμζνοι καβάλα ςτα άλογα, ζτρεχαν από χωριό ςε 

χωριό χτυποφςαν τισ καμπάνεσ πότε πζνκιμα και πότε χαρμόςυνα 

και ζλεγαν το απλό ςφνκθμα: «όλοι ςτθ Χϊρα, ςυνάντθςθ ςτον 

κάμπο, ςτθ διαςταφρωςθ, αφριο το κολατςιό». Πλοι οι γεωργοί ιταν 
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παρόντεσ και ο παπά – Στάκθσ μπροςτά με το μαφρο λάβαρο του.   

Ζτςι κι αυτι τθ νφχτα οι καμπάνεσ ζκαναν ςωςτά τθ δουλειά τουσ. 

Στθν Εγκλουβι ο Αςτυνόμοσ του τμιματοσ Νικολοφηοσ φϊναξε: 

«διαλυκείτε, κα ςασ πάω κρατθτιριο». Ζνασ εγκλουβιςάνοσ, ο 

Γιωργαλάσ, τον ζπιαςε από το γιακά, «ζλα πάμε» του είπε. Ήταν 

τόςοσ ο κόςμοσ και όλοι φουρτουνιαςμζνοι και ζτοιμοι για  όλα. Ζτςι 

ο νωματάρχθσ ζφυγε μονόσ για τον Στακμό.   

    Τα χαράματα ξεκίνθςαν για τθν Καρυά. Εκεί ζμειναν ζωσ ότου 

ξθμερϊςει καλά ςτθν πλατεία και ςτο καφενείο του Γάρθ, που το 

άνοιξε για τθν περίςταςθ. Από εκεί ξεκίνθςαν για τισ Μπαράκεσ, ενϊ 

οι καμπάνεσ χτυποφςαν ςυνζχεια, με μπροςτάρθ τον παπά – Στάκθ 

και λάβαρο τθ μαφρθ ςθμαία.  Εκεί ςτο ίδιο καφενείο του 

Καλαλίτςου, ςτο πζτρινο τραπζηι που υπιρχε για πολλά χρόνια, 

ανζβθκε ο Θεόδωροσ Ρετοφςθσ (άκιασ) και ζβγαλε τζτοιο φλογερό 

λόγο (ακόμα κυμοφνται πολλζσ από τισ λζξεισ-φράςεισ που είχε πει) 

που κατάφερε να ξεςθκϊςει ακόμα και τουσ ανιμπορουσ γζρουσ για 

να ακολουκιςουν. Ζτςι άρχιηε να ξεκινά θ πορεία για τον τελικό 

ςκοπό, τθν πόλθ.  Κοντά ςτο ςπίτι τθσ κυρά Φρόςωσ τθσ 

Γιωργάκαινασ ζφταςε ο διοικθτισ Χωροφυλακισ Λευκάδοσ με ςκοπό 

να τουσ ςυναντιςει και να τουσ πείςει να διαλυκοφν. Δεν τα 

κατάφερε βζβαια, αλλά και δεν το άφθςε να φφγει ο Θεοδόςθσ 

Λιβιτςάνοσ (Ραπαγιάννθσ), που ανζλαβε από μόνοσ του για τθν 

πορεία, αφοφ όλα ζγιναν ςε μία νφχτα, και βζβαια δεν πρόκαναν να 

οργανωκοφν. Ζτςι τον ζβαλε να ακολουκεί πίςω από τουσ 

μπροςτάρθδεσ και πρωτοπόρουσ, με τα μαφρα λάβαρα τουσ, 

φοβοφμενοσ μιπωσ πθγαίνοντασ γριγορα, ζφερε δφναμθ και τουσ 

κλείςει το δρόμο. Στο κάμπο ζμεινε τελευταίοσ, και ζτςι κατάφερε να 

κόψει προσ τθν Απόλπαινα και να φτάςει ςτθ Χϊρα πρϊτοσ. Οι 
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Σπανοχωρίτεσ είχαν ςτιςει μπλόκο ςτο Σταυρό (ςτο Κόνιςμα) και δεν 

άφθναν κανζνα να περάςει με ςταφφλια προσ τθ Χϊρα. Σε ςυμπλοκι 

που ζγινε με τουσ αςτυνομικοφσ των Σφακιωτϊν, οι αςτυνομικοί 

ζφυγαν ντροπιαςμζνοι, αφοφ πρϊτα ζχαςαν τισ επωμίδεσ τουσ και 

τα καπζλα τουσ. Οι Αλεξανδρίτεσ είδαν ζνα χωριανό τουσ να είναι 

ανεβαςμζνοσ ςτθν πατιρα να πατά τα ςταφφλια του και τθ 

γκρζμιςαν, και αυτόσ ακολοφκθςε μαηί τουσ.  Ο κόςμοσ ιταν τόςο 

πολφσ που οι πρϊτοι ιταν ςτον Αϊ Μθνά και οι τελευταίοι ςτθ 

διαςταφρωςθ.   

Πλοσ αυτόσ ο ξεςθκωμόσ ζγινε ςε λίγεσ ϊρεσ. Το ζμακαν από 

ςτόμα ςε ςτόμα. Τι ϊρα να ξεκίνθςαν από τα πίςω χωριά,  από τθ 

ςτιγμι που το ζμακαν αφοφ γίνονταν χαλαςμόσ από τισ καμπάνεσ 

του κάκε χωριοφ.  Οι Μπρανζλοι, ςε ςυμπαράςταςθ ζκλειςαν τα 

μαγαηιά τουσ. Δυςτυχϊσ ςε μια μικρι πόλθ χωρίσ υποδομι να δεχτεί 

τόςο ξεςθκωμζνο πλθκυςμό που αγωνιοφςε νθςτικόσ, άυπνοσ, και 

με κάκε είδουσ ςωματικζσ ανάγκεσ, όλα μποροφςαν να ςυμβοφν 

όπωσ κι ζγιναν, με αντίπαλο ζνα οργανωμζνο κράτοσ. Το τι ςυνζβθκε 

αναφζρεται και ςτα πρακτικά του Ε’ ςυμποςίου τθσ Εταιρείασ 

Λευκαδικϊν Μελετϊν με τθν μαρτυρία του Ρ.Γ. οντογιάννθ . Ο 

παπα – Στάκθσ ςυλλογιςμζνοσ για το αίμα που χφκθκε χωρίσ να είναι 

ςτισ προκζςεισ τουσ και τι κα μποροφςαν να κάνουν που δεν ζκαναν 

εκείνοι τθν τελευταία νφχτα του Σεπτζμβρθ και τθν πρϊτθ του 

Οκτϊβρθ, δεν πρόβλεψαν πωσ τθν άλλθ μζρα κα κατακλυςτεί από 

αγανακτιςμζνουσ γεωργοφσ τόςεσ χιλιάδεσ κόςμοσ άγνωςτοσ μεταξφ 

τουσ από όλα τα χωριά, ςταμάτθςε τα απομνθμονεφματά του ζνα 

βιμα πίςω για να μπορζςουν κάποτε αυτοί που ξζρουν και πρζπει 

να βρουν τθν αλικεια. Ο Αςτυνόμοσ από εκείνθ τθ κζςθ που τον 

ζβαλε ο Θεοδόςθσ Λιβιτςάνοσ να ακολουκεί τθν πορεία κατάγραψε 
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και φωτογράφθςε τουσ μπροςτάρθδεσ και ζτςι εφκολα κλείςτθκαν  

φυλακι. 

Υ.Γ. 1. Τα ςταφφλια τότε ςυγκζντρωνε και αγόραηε θ εταιρεία 

ΒΟΤΥΣ που είχε τισ εγκαταςτάςεισ και τισ αγόραςε το ΤΑΟΛ 

μετζπειτα.}  
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Δπινγεκέλν Βαξηδακί! Ζ θαηαπιεθηηθή πνηθηιία ηνπ 

Αγηνκαπξίηηθνπ ζηαθπιηνχ, πνπ δίλεη, αθφκε θαη επί ησλ 

εκεξψλ καο, έλα πξσηφγλσξν ζηνηρείν ζην Λεπθαδίηηθν 

θξαζί, απηφ ηεο βαζηάο πνξθπξάο βαθηθφηεηαο. Οη αγψλεο 

ησλ Λεπθαδίσλ Υσξηθψλ, γηα ην βαξηδακί θαη ην θξαζί ηνπ, 

δελ έρνπλ πξνεγνχκελν ζην παλειιήλην… Σν πεξίθεκν 

<<Οηληθφ Εήηεκα>> ηεο Λεπθάδαο, ην νπνίν πξνθάιεζε 

ηξία θνληθά ζπιιαιεηήξηα ησλ Ακπεινπξγψλ, πνπ φκνηά 

ηνπο δελ έρνπλ ζηκβεί πνηέ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν… 

 

 

 

 



[312] 
 

Ο ΛΙΟΝΣΑΡΟΧΤΦΟ ΝΙΟΝΙΟ ΚΑΡΥΑΚΗ 
    Σ κάνατοσ του νεαροφ Ριόνιου Ξαρφάκθ απ’ τθν Ξαρυά, ςτο 

ςυλλαλθτιριο του 1935, ςυγκλόνιςε όλα τα κραςοχϊρια του νθςιοφ. 

Χτο πρόςωπό του <<ςταυρϊκθκε>>, ζνασ ολόκλθροσ εξακλιωμζνοσ 

κόςμοσ τθσ ξωμαχιάσ. Σ λαϊκόσ, μα τόςο λόγιοσ, ποιθτισ, ο Βαγγζλθσ 

Γλθγόρθσ, απ’ τουσ Χφακιϊτεσ, οι αναφορζσ του οποίου και ςτθν 

Εξζγερςθ των Χωρικϊν ςτα 1819, είναι τόςο ςθμαντικζσ, όπωσ τισ 

προεκκζςαμε, δθμιοφργθςε το εν λόγω ποίθμα, για τοφτον τον 

αδικοχαμζνο νεαρό αγωνιςτι…  

Σν κήλπκα ην δίλαλε ηε λχρηα νη θακπάλεο  

θαη θνχλησλε ζαλ ηελ θσηηά ζ’ φια η’ ακπεινρψξηα.  

Απφ βξαδίο κέρξη πξσί ρηιηάδεο μεγεξκέλνη,  

άππλνη πεξηκέλνπλε απηή ηελ άγηα κέξα.  

Τςψλαλε γηα ιάβαξα, καχξα παληά ζηα μχια. 

Με αξρεγφ έλαλ παπά, κπξνζηάξε ζηνλ αγψλα,  

εμεθηλνχζαλ βηαζηηθά, λα θαηεβνχλ ζηελ πφιε,  

ππφκλεκα κ’ αηηήκαηα λα ζηείινπλ ζην θνπβέξλν. 

Γελ άξγεζε λ’ απνθξηζεί, ηελ άιιε κέξα θηφιαο.  

Φέξλεη ζηξαηφ απ’ ηε Πξέβεδα, αληί λα δεη αηηήκαηα,   

αληί λα ζπκπνλέζεη.  

Βάλεη ην ζρέδην κπξνζηά, κηα κάρε δίρσο νίθην.  

Κξνηάιεζαλ ηα ζίδεξα,  

ηα ππξσκέλα βφιηα κπελφβγαηλαλ ζην ζηήζνο ηνπ.   

Ο Μφζρνο μεςπρνχζε. Σαμίδη αλεπάληερν, δσή ρσξίο ειπίδα.  
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Σα γφλαηά ηνπ ιχγηζαλ, ζσξηάζηεθε ζην ρψκα.   

Σνπ κέλεη αθφκα κηα  καηηά.   

Σελ ξείρλεη πάλσ ζηα βνπλά, ζηελ νξεηλή Λεπθάδα,  

ζη’ ακπεινρψξηα, ζηελ Καξπά.  

Βιέπεη ηελ κάλα λνεξά θαη πάεη λα ηελ θσλάμεη.  

Αληί θσλή βγαίλεη ςπρή. Ο  Μφζρνο θεχγ’ απ’ ηε δσή.  

Ο θφζκνο ζπγθινληέηαη. Ζ αγξνηηά βνγγάεη.  

Δραζε ηνλ Αληχπα ηεο, έραζε ηνλ βιαζηφ ηεο.  

Ζ κλήκε κέλ’ αζάλαηε.  Πνηέ ηεο δελ πεζαίλεη.  

Κάπνηνη ηνπ γξάθνπλ πνίεκα, θάπνηνη ηνπ ιέλ ηξαγνχδηα,  

θη’ απ’ ην θαηψθιη ηνπ ζπηηηνχ κνηξνινγάεη ε κάλα. 
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Ο Νηφληνο Καξθάθεο, ή Νηκφζθνο. Ο λεαξφο Υσξηθφο απ’ 

ηελ Καξπά ηεο Λεπθάδνο, πνπ βξήθε ηξαγηθφ ζάλαην ην 

πιιαιεηήξην ησλ Λεπθαδίσλ Ακπεινπξγψλ ζηα 1935. Ο 

ζάλαηφο ηνπ ζπγθιφληζε φια ηα θξαζνρψξηα ηνπ λεζηνχ, 

γηαηί είδαλ ζην πξφζσπν ηνπ λεαξνχ Νηφληνπ ηνλ κάξηπξα, 

πνπ έγηλε ζπζία γηα ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ησλ 

εμαζιησκέλσλ Υσξηθψλ, νη νπνίνη είραλ ην θξαζί ζαλ 

κνλαδηθή πεγή πξνζπφξηζεο ειαρίζησλ ρξεκάησλ ζηνλ 

νηθνγεηαθφ θνξβαλά. Μαδί ηνπ ζηελ ίδηα ζπζία θαη ν επίζεο 

Καξζάλνο, ν καζεηήο Γπκλαζίνπ Γηψξγνο Ρεθαηζίλαο… 
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αλ άξρηδε ν ζέξνο θαη ηα δξεπάληα ιάκπηδαλ ζηνλ ήιην… 
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Ζ αλάγιπθε πιάθα, δχν φςεηο, ζην κλεκείν ηεο Δμέγεξζεο 

ηνπ 1819, κε ηηο αγρφλεο, ζηνπ Μπφδα ησλ θαθησηψλ! 
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Οευκαδίτικοσ Χορόσ! Θ Πθλιά! 

             


