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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ή ελληνική λογοτεχνία —όπως καί κάθε ώριμη λογοτεχνία— 
εκφράζει όχι μονάχα τις προσωπικές αναζητήσεις καί τις πνευμα
τικές ανησυχίες τών έκλεκτών του ελληνικού λαού, αλλά καί τούς 
μεγάλους σταθμούς τής έλληνικής ιστορίας καί κάθε εθνικό γε
γονός, πού έκανε τό ελληνικό έθνος νά πονέση καί νά κλάψη ή νά 
χαρή καί νά δοξασθή. Τά δυστυχήματα τής φυλής, οί θρίαμβοί της, 
οί μεγάλοι ήρωες, πού αγωνίστηκαν γιά τήν επιβίωση του έθνους, 
γιά τήν έλευθερία του καί τήν τιμή του, βρίσκανε πάντα βαθειάν 
απήχηση στήν ψυχή καί στο πνεύμα τών Ελλήνων λογοτεχνών: συγ- 
κινημένοι καί περήφανοι οί "Ελληνες λογοτέχνες αποκρυσταλλώ
νανε τά έθνικά γεγονότα σέ καλλιτεχνικές μορφές καί μετουσιώ- 
νανε σέ πνεύμα τήν ιστορική ζωή τού έθνους των άπό τή μακρυνή 
καί ήρεμη έποχή του Όμήρου μέχρι τή σημερινή πολυτάραχη ίδι- 
κή μας.

Τήν ίδια βαθειάν απήχηση βρίσκανε πάντα καί στη λαϊκήν ψυ
χή τά έθνικά γεγονότα. Ό απρόσωπος λαός δεχότανε στήν ώριμη 
ψυχή του τή χαρά καί τον πόνο τής ιστορικής ζωής του καί μέ τήν 
έλληνική του εύαισθησία τά έκανε τραγούδι καλλιτεχνικότατο. 
Τό έλληνικό δημοτικό τραγούδι είναι γεμάτο άπό τις ιστορικές 
άναμνήσεις καί τις συγκλονιστικές συγκινήσεις τού ελληνικού πα
ρελθόντος. Στά δημοτικά τραγούδια, πού θά άναφέρωμε πιο κάτω, 
βρίσκονται μετουσιωμένα σέ θαυμαστήν τέχνη τά πιο σημαντικά 
γεγονότα τής έλληνικής έπανάστασης.

Τό πρώτο ποίημα περιγράφει θαυμάσια τήν αγωνιώδη αναμο
νή καί τή μυστική προετοιμασία τής έπανάστασης. Ό άγνωστος 
ποιητής τού λαού κατώρθωσε μέ τά πιο άπλά μέσα νά κλείση στούς 
στίχους του καί νά δεσμεύση γιά πάντα τήν άλησμόνητην εκείνη 
προεπαναστατικήν ατμόσφαιρα, μέσα στήν όποια φτερούγιζαν οί 
ωραίες προσδοκίες καί τά φοβερά προαισθήματα τών μεγάλων 
κινδύνων:

Κρυφά τό λένε τά πουλιά, κρυφά τό λεν τάηδόνια, 
κρυφά τό λέει ό γούμενος άπό τήν άγια Λαύρα: 
«Παιδιά γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθήτε' 
δέν εϊν’ ό περσινός καιρός κΓ ό φετεινός χειμώνας. 
Μάς ήρθε γή άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαύρο, 
γιατί σηκώθη πόλεμος καί πολεμάν τούς Τούρκους. 
Νά διώξουμ’ όλη τήν Τουρκιά ή νά χαθούμε οδλοι».1

1. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια τού Ελληνικού λαού, σ. 15.
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Τήν απίστευτη τόλμη του μικρού λαού νά έπαναστατήση μό
νος, σχεδόν άοπλος καί νά άναμετρηθή μέ μιαν κο?νοσσιαίαν αυ
τοκρατορία, παριστάνουν πολύ επιτυχημένα οι παρακάτω στίχοι*

"Ενα μικρά καράβι μαζώνει τά παννιά, 
ανοίγει τήν παντιέρα και πόλεμο ζήτα. 
Ζητά τον άγιον Τάφο κα'ι τήν άγιά Σόφιά. 
Κι’ άκόμα θά ζητήση τον Πατριάρχη μας 
όπου τόν έκρεμάσαν γιά τό ίνάτι μας.

Μέ τήν έκρηξη τής επανάστασης ακολουθούν ραγδαία τά φο
βερά γεγονότα και οι απαραδειγμάτιστοι ήρωϊσμοί. Ό ποιητής 
λαός παρακολουθεί άγρυπτος τήν έξέλιξη τών επιχειρήσεων μέ τό 
όπλο στο ενα χέρι και μέ τή λύρα στο άλλο.* και στά διαλείμμα
τα τής φοβερής πάλης συνθέτει μέ τέχνη αμίμητη σέ στίχους άλλο
τε επικούς κα'ι άλλοτε λυρικούς τό υπέροχο χρονικό του μεγάλου 
αγώνα. Στήν ’Αλαμάνα κατάπληκτος ό έχθρός θ’ άντικρύση τις 
πρώτες μέρες τής επανάστασης τήν ήρωϊκή μορφή ενός απλοϊκού 
'Έλληνα, του Διάκου. Στή βάρβαρη μανία του θά σουβλίση ό έ
χθρός τόν περήφανον ηρώα καί θά τόν βάλη ζωντανό στή φωτιά 
γιά νά κορέση τή λύσσα του μέ τό φρικτό μαρτύριο του ραγιά. Κι’ 
ό κόσμος κατάπληκτος θά πληροφορηθή σέ λίγο άπό τό στόμα 
του έπαναστατημένου λαού τις λεπτομέρειες τής φοβερής τρα
γωδίας:

Τρία πουλάκια κάθουνταν ψηλά στή Χαλκουμάτα,
τό να τηράει τή Λιβαδιά καί τάλλο τό Ζιτούνι, 
τό τρίτο το καλύτερο μοιριολογάει καί λέει: 
«Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σάν καλιακουδα. 
Μήν ό Καλύβας έρχεται, μήν ό Λεβεντογιάννης;
—Νούδ’ ό Καλύβας έρχεται, νούδ’ ό Λεβεντογιάννης, 
Όμέρ Βρυόνης πλάκωσε μέ δεκοχτώ χιλιάδες».
'Ο Διάκος σάν τ’ άγροίκησε, πολύ του κακοφάνη.
Ψιλή φωνήν έσήκωσε, τόν πρώτο του φωνάζει.
«Τόν ταϊφά μου σύναξε, μάσε τά παλληκάρια.
Δώσ’ τους μπαρούτη περισσή καί βόλια μέ τις χούφτες 
γλήγορα καί νά πιάσουμε κάτω στήν ’Αλαμάνα, 
πού ’ναι ταμπούρια δυνατά κι’ όμορφα μετερίζια».
Παίρνουνε τάλαφρά σπαθιά καί τά βαριά τουφέκια, 
στήν ’Αλαμάνα φτάνουνε καί πιάνουν τά ταμπούρια. 
«Καρδιά, παιδιά μου, φώναξε, παιδιά μή φοβηθήτε, 
σταθήτε άντρειά σάν "Ελληνες καί σά Γραικοί σταθήτε». 
Ψιλή βροχουλα νέπιασε κ’ ένα κομμάτι αντάρα, 
τρία γιουρούσια νέκαμαν τά τρία αράδα αράδα.
’Έμεινε ό Διάκος στή φωτιά μέ δεκοχτώ λεβέντες.
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Τρεις ώρες έπολέμαε μέ δεκοχτώ χιλιάδες.
Βούλωσαν τά κουμπούρια του κΓ άναψαν τά τουφέκια 
κΓ ό Διάκος έξεσπάθωσε καί στη φωτιά χουμάει, 
ξήντα ταμπούρια χάλασε κ’ εφτά μπουλουκμπασίδες. 
Καί τό σπαθί του κόπηκε άνάμεσα άπ’ τή χούφτα, 
καί ζωντανό τόν έ'πιασαν καί στον πασά τον πάνουν, 
χίλιοι τόν παν άπό μπροστά καί χίλιοι άπό κατόπι. 
Κι’ ό Όμέρ Βρυώνης μυστικά στό δρόμο τόν έρώτα: 
«Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο μου, την πίστη σου ν’ άλλάξης, 
νά προσκυνήσης στό τζαμί, την έκκλησιά νάφήσης;» 
Κ’ εκείνος τ’ άποκρίθηκε καί στριφτεί τό μουστάκι.
«Πάτε καί σεις κ’ ή πίστη σας, μουρτάτες,νά χαθήτε ! 
Έγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ ν’άποθάνω».

Τόν Διάκο τότε παίρνουνε καί στό σουβλί τόν βάζουν, 
όλόρτο τόν έστήσανε κΓ αύτός χαμογελούσε, 
τήν πίστη τους τούς ύβριζε, τούς ελεγι. μουρτάτες. 
«Σκυλιά κΓ ά μέ σουβλίσετε, ένας Γραικός έχάθη. 
'Άς είν’ ό Όδυσσεύς καλά κΓ όκαπετάν Νικήτας, 
πού θά σάς σβήσουν τήν Τουρκιά κΓ όλο σας τό ντοβλέτι».

Τό καλοκαίρι του 1822 ό Σουλτάνος κατώρθωσε νά καταβάλη 
τήν ανταρσία του Άλή Πασά και νά καταλάβη τά ’Ιωάννινα. Ό 
πολυάριθμος τουρκικός στρατός, πού πολεμούσε τόν επαναστάτην 
’Αλβανόν Πασά, χρησιμοποιήθηκε αμέσως εναντίον των έπαναστα- 
τημενών 'Ελλήνων. Ό νικητής τού ’Αλή Πασά, ό δραστήριος Κιου- 
ταχής, προσέβαλε μέ μεγάλες δυνάμεις καί πολιόρκησε τό ήρωϊκό 
Σούλι, τον προμαχώνα τής δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Ό Μαυ- 
ροκορδάτος ετοίμασε στις Πάτρες αξιόλογο δύναμη κι’ έξεστρά- 
τευσε γιά νά σώση τό Σούλι. Γιά νά ενίσχυση όσο τό δυνατόν ταχύ
τερα τούς Σουλιώτες καί νά προλάβη τήν κατάληψη του σπουδαίου 
φρουρίου άπό τόν εχθρό, έπεμψε μέ πλοία τόν Κυριακούλη Μαυρο- 
μιχάλη μέ 500 Μανιάτες. Ό γενναίος Μανιάτης αρχηγός άποβιβά- 
στηκε στον λιμένα τής ’Ηπείρου Φανάρι. Δέν μπόρεσε δμως νά προ- 
χωρήση καί νά φτάση στο Σούλι. Του έφραξε τον δρόμο μεγάλη ε
χθρική δύναμη. ’Ακολούθησε μάχη φονικότατη. Οι Μανιάτες πέ
σανε σχεδόν όλοι. Καί μαζί μ’ αύτούς κι’ ό Κυριακούλης. Λίγα παλ- 
ληκάρια, πού κατόρθωσαν νά σωθούν, φέρανε μέ πλοίο στό Μεσο
λόγγι τόν νεκρόν άρχηγό τους καί τόν θάψανε μέ πόνο. Κι’ αμέ
σως ό πόνος έγινε τραγούδι πρωτότυπο. Ό σοφός άγνωστος καλλι
τέχνης δέν ιστόρησε τις λεπτομέρειες τής μάχης καί του θανάτου 
του ηρώα. Τοποθέτησε τό τόσο ανθρώπινο καί συγκινητικό δράμα 
στήν όξύτατη κρίση του, σέ μιά σπαρακτική στιγμή' στή στιγμή πού 
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ό αδελφός του νεκρού ηρώα, ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ανακοι
νώνει τό θλιβερό άγγελμα στη γυναίκα του Κυριακούλη:

Πετρόμπεης καθότανε ψηλά στο Πετροβούνι 
κ’ έσψούγγιζε τά μάτια του μ’ ενα χρυσό μαντήλι.
—Τί εχεις, Μπέη, πού χλίβεσαι καί χύνεις μαύρα δάκρυα;
— Σά μέ ρωτάς, Κυριάκαινα, καί θέλεις γιά νά μάθης, 
απόψε μοΰ ρθαν γράμματα άπό τό Μεσολόγγι, 
τόν Κυριακούλη σκότωσαν, τόν πρώτο καπετάνιο, 
καί στάζουνε τά μάτια μου καί τρέχουν μαύρα δάκρυα.

Τό δεύτερον έτος τής έλληνικής επανάστασης ύπήρξε πολύ 
κρίσιμο γιά τόν έλληνικόν κόσμο. Ό Μαχμούτ πασάς, ό γνωστός μέ 
τό επώνυμο Δράμαλης, αρχιστράτηγος μεγάλης στρατιάς άπό 30. 
000 πεζούς καί. Ιππείς, ξεκίνησε άπό τή Λάρισσα γιά νά καταστεί- 
λη τήν επανάσταση. Τό λαμπρότατο αύτό στράτευμα, πού ήταν 
πλουσιώτατα έξωπλισμένο μέ όλα τά εφόδια και τά πολεμικά μέ
σα τής έποχής εκείνης, θά υποστήριζε ό τουρκικός στόλος. Ό Δρά- 
μαλης διέσχισεν ολόκληρη τήν άνατολική Στερεάν Ελλάδα χωρίς 
νά συναντήση σοβαρήν άντίσταση, προχώρησε στήν Πελοπόννησο, 
κατέλαβε τήν Κόρινθο κι’ έφτασε σέ λίγες μέρες στο Ναύπλιο και 
ματαίωσε τήν παράδοση τής τουρκικής φρουράς στούς 'Έλληνας, 
πού πολιορκούσαν τό φρούριο. Φόβος καί άπόγνωση άπλώθηκε στήν 
έπαναστατημένη χώρα. Τό τέλος του ώραίου άγώνα φαινότανε νά 
πλησιάζη. ’Από τήν άπελπιστικήν αύτή κατάσταση έσωσε τότε τήν 
Ελλάδα ό Κολοκοτρώνης. Μέ τή στρατηγική του μεγαλοφυΐοκατά 
λαβεν ό Γέρος του Μωριά, ότι ό πολυάριθμος στρατός του Δρά- 
μαλη είχε ένα πολύ τρωτό σημείο, τόν άνεφοδιασμό του. Τόσο 
πλήθος άλογων καί τόσες χιλιάδε στρατιωτών ήταν άδύνατο νά 
τραφούν άπό τήν παραγωγή τής κατεστραμμένης χώρας. ’Άν οί 
'Έλληνες κατώρθωναν νά άποκόψουν τόν άνεφοδιασμό του Δρά- 
μαλη, ό λαμπρότατος στρατός του θά κατεστρέφετο άπό τις στε
ρήσεις. Κι’ ό Κολοκοτρώνης έβαλε άμέσως σ’ έφαρμογή τό σχέ
διό του, παρά τήν άντίδραση των άλλων οπλαρχηγών. Κατέλαβε 
όλα τά περάσματα. Κι’ ό άποκλεισμός έγινε τόσο άποτελεσματι- 
κός, ώστε ό Δράμαλης πολύ σύντομα έφτασε σέ άπόγνωση. Τα ά
λογά του άπό τήν πείνα καλύψανε μέ τά κουφάρια τους τά στρα
τόπεδά του" οί στρατιώτές του άπό τις στερήσεις ταλαιπωρήθηκαν, 
άρρώστησαν καί πέθαιναν κι’ αυτοί σέ μεγάλους άριθμούς. Ό Κο
λοκοτρώνης προβλέπει, ότι ό Δράμαλης θά ύποχωρήση πολύ σύν
τομα. Καί του στήνει καρτέρι στά περάσματα. Ό Νικηταράς μέ ·
2600 'Έλληνες διατάσσεται άπό τόν Κολοκοτρώνη νά πιάση τά 
Δερβενάκια. Καί στά στενά αυτά, πού άπό τότε έμειναν ιστορικά, 
έγινε σέ λίγο εκείνο, πού πρόβλεπε ό Κολοκοτρώνης καί πού έσω
σε τήν Ελλάδα άπό τόν μεγάλον κίνδυνο. Ό Δράμαλης ύποχρεώ-
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θηκε νά περάση άπό τά Δερβενάκια γιά νά ύποχωρήση οτήν Κό
ρινθο. Κι’ οί "Ελληνες τόν κτύπησαν αιφνιδιαστικά καί τό λαμπρό 
του στράτευμα άποδεκατίστηκε καί διαλύθηκε. Ό Γΐικηταράς άπό 
τότε θά ονομάζεται Τουρκοφάγος. Ό Δράμαλης με τον πανικό
βλητο καί ασύντακτο στρατό του φτάνει στην Κόρινθο. Κι’ άπό τις 
ταλαιπωρίες καί τή θλίψη του πεθαίνει. 'Η εκστρατεία του Δράμα- 
λη τελείωσε άδοξα. Ό μεγάλος κίνδυνος πέρασε. Καί σ’ ολόκληρη 
την Ελλάδα αντήχησε τότε χαρούμενο το νέο δημοτικό τραγούδι:

Φύσα, μαΐστρο δροσερέ κΓ αέρα του πελάγου 
νά πας τά χαιρετίσματα στου Δράμαλη τή μάνα. 
Τής Ρούμελης οΐ μπέηδες, του Δράμαλη οί αγάδες 
στο Δερυενάκι κείτονται, στό χώμα ξαπλωμένοι. 
Στρώμά χουνε τή μαύρη γης, προσκέφαλο λιθάρια 
και γι’ άπανωσκεπάσματα του φεγγαριού τή λάμψη. 
Κ’ ένα πουλάκι πέρασε καί τό συχνορωτάνε.
«Πουλί, πώς πάει ό πόλεμος, τό κλέφτικο ντουφέκι;»
—Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσω ό Κολοκοτρώνης 
και παραπίσω οί "Ελληνες μέ τά σπαθιά στά χέρια. 
Γράμματα πάνε κ’ έρχονται στών μπέηδων τά σπίτια. 
Κλαίνε τάχούρια γι’ άλογα καί τά τζαμιά γιά Τούρκους, 

κλαινε μανούλες γιά παιδιά, γυναίκες γιά τούς άντρες.

Ό άγώνας συνεχίστηκε σκληρός. "Υστερα άπό τόν κίνδυνο 
του Δράμαλη οί "Ελληνες αντιμετώπισαν πολλούς νέους κινδύνους. 
Κι’ έφτασε τέλος ό μεγαλύτερος καί φοβερότερος κίνδυνος, ό Ίμ- 
πραήμ πασάς μέ τόν αιγυπτιακό στρατό του. Ό Σουλτάνος έπειτα 
άπό τις συνεχείς άποτυχίες του βεβαιώθηκεν, δτι μέ τις δικές του 
δυνάμεις μόνο δέν θά μπορέση νά καταπνίξη την επανάσταση των 
Ελλήνων καί ζήτησε τή βοήθεια του Μεχμέτ Άλή τής Αίγύπτου. 
Ό Μεχμέτ Άλής, άφου εξασφάλισε σοβαρά άνταλλάγματα, επεμ- 
ψε τά στρατεύματά του μέ άρχηγό τόν θετό του γυιόν Ίμπραήμ 
στην Ελλάδα. Στις 12 Φεβρουάριου 1825 οί Αιγύπτιοι άποβιβά- 
ζονται στή Μεθώνη τής Πελοποννήσου.

Ό νέος εχθρός είναι φοβερός' ό νέος κίνδυνος είναι ό πιο μεγά
λος άπό δσους έχουν άπειλήσει ως τώρα την έπαναστατημένην Ελ
λάδα. Οί Αιγύπτιοι στρατιώται έχουν όργάνωση καί εξάρτυση 
ευρωπαϊκή’ διευθύνοναι άπό Γάλλους άξιωματικούς’ καί υποστη
ρίζονται άπό ισχυρότατο πυροβολικό. Ό άρχηγός του στρατού 
αύτου, ό Ίμπραήμ πασάς, είναι ένας εύφυέστατος καί δραστηριώ- 
τατος στρατηγός, επίμονος, φιλόδοξος καί άγριος. Τό πρόγραμ
μά του είναι νά έξοντώση τούς "Ελληνας καί νά φέρη Αίγυπτίούς 
νά κατοικήσουν στη χώρα τους. Χίορίς νά χάση καιρό εφαρμόζει 
άπό την πρώτη στιγμή τό σχέδιό του' μέ μεγάλη μεθοδικότητα καί 
πρωτοφανή άγριότητα σφάζει καί καίει. ’Ερήμωση καί καταστρο
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φή σκορπίζεται παντού. 'Η απόγνωση κι’ ό θάνατος πλανιέται σ’ 
δλη την Ελλάδα. Κι’ ό φοβερός κίνδυνος διαρκει τώρα τέσσερα 
σχεδόν έτη. Μέσα άπό τή φρικτην αγωνία, πού κρατεί σφιγμένη 
την ψυχή τού έθνους, πηγάζει θλιμμένο κι’ απελπισμένο το νέο δη
μοτικό τραγούδι:

Ό κούκος φέτο δέ λαλεΐ, ούτε καί θά λαλήση, 
παρά ή τρυγόνα ή χλιβερή τό λέει τό μοιρολόγι. 
Φέτο μας ήρθεν ή ’Αραπιά καί κόβει καί σκλαβώνει. 
Έσκλάβωσαν μικρά παιδιά, γυναίκες μέ τους άντρες, 
κ’ έσκότωσε λεβεντουριά καί καπεταναραίους.

Ό άγνωστος ποιητής του λαού μέ πέντε μόνο στίχους ζωγρά- 
φισεν αριστοτεχνικά τήν αγωνία και τά δεινά τής έπαναστατημέ- 
νης φυλής του, πού φτάσανε τώρα στο απροχώρητο μέ τούς νέους 
εχθρούς. Ή εικόνα τής συμφοράς θά ήτανε συμπληρωμένη μονά
χα και μέ τούς δυο πρώτους στίχους:

Ό κούκος φέτο δέ λαλεΐ, οβτε καί θά λαλήση, 
παρά ή τρυγόνα ή χλιβερή τό λέει τό μοιρολόγι...

θά ήταν ίσως αρκετός καί ό πρώτος στίχος μονάχα γιά νά 
περιγράψη τό αποκορύφωμα τής συμφοράς:

'Ο κούκος φέτο δέ λαλεΐ, ούτε καί θά λαλήση...

Τόση δύναμη έχουν στήν απλότητά τους τά δημοτικά μας τρα
γούδια- λένε τόσο πολλά μέ τά λιτά τους μέσα ! Οί πέντε αύτοί στί
χοι είναι αρκετοί γιά νά καταλάβη ό αναγνώστης, ότι μέ τήν επέμ
βαση των Αιγυπτίου ή έλληνική επανάσταση έφτασε στο κρισιμώ- 
τερό της στάδιο και κινδύνευσε νά πνιγή στο έλληνικό της αίμα.

Ή επίσημη Ιστορία συμφωνεί απόλυτα μέ τό δημοτικό τρα
γούδι, δταν περιγράφη τά δεινά του ελληνικού έθνους σ’ αυτά τά 
τρία φοβερά χρόνια. «Φοβερά τω δντι υπήρξαν τά τρία ταυτα έτη», 
γράφει ό Κ. Παπαρρηγόπουλλος. «Μέχρι τουδε έγράψαμεν ιστορί
αν. Έφ’ εξής ή έπανάστασις προσλαμβάνει τραγωδίας σχήμα.... 
Άπό του 1825 μέχρι τέλους τού 1827... ή έπανάστασις έπολεμήθη 
ύπό τακτικού στρατού καλώς ώργανωμένου και κάλλιον όδηγου- 
μένου. Ό τολμηρός, ό νοήμων, ό επίμονος τού στρατού τούτου ήγε- 
μών (Ίμπραήμ) έπηρείδετο επί τών δαψιλών τής Αίγύπτου πόρων 
καί επί στόλου, δστις μή πτοούμενος ήδη άπό τών πυρπολικών καί 
εις μηδέν λογιζόμενος τάς ζημίας, δσας κατ’ άρχάς έξ αυτών 
έπαθε, δέν έπαυσε διατηρών τήν μεταξύ ’Αλεξάνδρειάς καί Πε
λοπόννησου συγκοινωνίαν καί μεταβιβάζων επικουρίας, χρήματα, 
εφόδια.

Άλλ’ έν τω μέσω τών συμφορών καί τών δοκιμασιών, αϊτινες 
έπέσκηψαν κατά τά τρία εκείνα απαίσια έτη, τό ελληνικόν έθνος ά- 
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νεδείχθη τη αλήθεια άξιάγαστόν. Δέν άγαπώ τάς ύπερβολάς, αιτι- 
νες είναι τό ψιμύθιον τής ιστορίας' έπι τοσούτον όμως χρόνον συ- 
ζήσας διανοία τε καί καρδία μετά του αρχαίου, του μέσου καί του 
νέου Ελληνισμού, ή μπορώ, νομίζω, να εϊπω ότι, λόγω καρτερίας 
και άφοσιώσεως, ούδέποτε υπήρξε λαμπρότερος ή κατά την απο
φράδα ταύτην περίοδον. Όχι, ούδέποτε, ούδ’ έπι των πολυυμνή 
των έκείνων χρόνων, καθ’ ους έπήλθε κατ’ αύτου ή δυσαρίθμητος 
του Ξέρξου. στρατιά. Ό θάνατος του Λεωνίδου, ή εθελοθυσία των 
’Αθηναίων, ή εν Σαλαμινι ναυμαχία, υπήρξαν βεβαίως έργα μεγά
λα, άλλ’ ή κρίσις εκείνη δέν διήρκεσεν ε’ιμή μήνας τρεις, ένω κα
τά την τελευταίαν έπανάστασιν ή κρίσις, ή ολέθρια κρίσις παρετά- 
θη έπι τρία όλα έτη. Άπό των μέσων τής μακράς ταύτης αγωνίας 
τινές ύπέκυψαν' άλλά πάντες μέν έπι ήμιόλιον έτος οι δέ πλείονες, 
οί άσυγκρίτω πλείονες, μέχρι τέλους ένεκαρτέρησαν. Γυναίκες, 
παιδες και πρεσβύται κατέφευγον εις τά βουνά, εις τά σπήλαια, εις 
τά τενάγη, έπείνων, έδίψων, έρρίγουν, έθνησκον, έξηδραποδίζον- 
το, ύφίσταντο τάς όδυνηροτέρας των δοκιμασιών, αλλά δέν ύπ- 
ετάσσοντο, δέν παρεδίδοντο' καί διήγαγον τον βίον τούτον έπι τρία 
ολόκληρα έτη. Οί μαχηται έπήρχοντο έπι τους πολεμίους άπέλπι- 
δες, άπέθνησκον, ήχμαλωτεύοντο, έσώζοντο, όπως ήδύναντο, αλ
λά δέν παρέδιδον τά όπλα», (τ. Στ7 σ. 163).

Μέ αποφασιστικές έπιχειρήσεις ό Ίμπραήμ κυριάρχησε στήν 
Πελοπόννησο. Καί προχώρησε στή Δυτική Στερεάν Ελλάδα γιά 
νά βοηθήση τόν Κιουταχήν, πού πολιορκούσε τό Μεσολόγγι. Μέ 
την άδάμαστή του αντίσταση τό ήρωϊκό φρούριο είχε γίνει θρύλος 
σ’ όλο τόν κόσμο. Ό Κιουταχής —δικαιολογώντας έτσι την αποτυ
χία του— προειδοποιεί τόν Ίμπραήμ πόσο δύσκολο είναι τό έργο, 
πού έπιχειρεί καί τόν συμβουλεύει, σύμφωνα μέ τό δημοτικό τρα
γούδι, νά παραιτηθή άπό τήν έπικίνδυνη έπιχείρηση:

—Μπραΐμ μου τ’ ήθελες εδώ, έδώ στο Βασιλάδι; 
’Εδώ δέν είναι Νιόκαστρο, Κορώνη καί Μεθώνη, 
έδώ τό λένε Κάρελι, τό λένε Μεσολόγγι, 
πού πολεμά ό Κιουταχής μ’ έξήντα δυό χιλιάδες. 
Σηκού, Μπραΐμ μου, φεΰγ’ έδώ, φευγ’ άπ’ τό Βασιλάδι, 
νά μή χαθή τ’ άσκέρι σου κ’ έσένα τό κεφάλι.

’Ακολουθεί στο έλληνικο δημοτικό τραγούδι ή απάντηση τού Ίμ
πραήμ’ αγέρωχη, άμετάκλητη, απόλυτα σύμφωνη μέ τόν έπίμονο 
καί άποφασιστικό χαρακτήρα τού Αιγυπτίου στρατηγού—τόσο ορ
θά καί τόσο αντικειμενικά ό έλληνικός λαός ξέρει νά ψυχολογή 
τούς αντιπάλους του:

—Τί λές έδώ, μπρε Κιουταχή; Τί λές αύτου βεζύρη;
"Ολο τ’ άσκέρι νά χαθή καί μένα τό κεφάλι, 
στο Μεσολόγγι θέ νά μπώ νά στήσω τό τσαντήρι, 
νά πάρω τούς γκιαούρηδες νά στείλω στό Μεσίρι.
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Χωρίς và χάση καιρό, παρατάσσει τον στρατό του κι’ άρχίζει 
με πείσμα τις φοβερές του επιθέσεις. Μά όλες συντρίβονται στά 
τείχη του Μεσολογγίου. Κι’ ό Ίμπραήμ αναγκάζεται và περιμένη 
và κάμψη τούς πολιορκουμένους ό αποκλεισμός, ή πείνα. Τό Μεσο
λόγγι περισφίγγεται θανάσιμα μέσα στο σιδερένιο κύκλο των ε
χθρών. Καί σέ λίγο άρχίζει và εκτυλίσσεται μέσα στην πολιορκη- 
μένη πόλη ή «υψηλή, πολυθρήνητη τραγωδία», πού υμνησεν ό Σο- ,
λωμός. Ή αγωνία του πιο ψρικτου θανάτου, του θανάτου άπό την 
πείνα, μετατρέπει σέ ανθρώπινα ράκη τούς Ελευθέρους Πολιορκη- 
μένους. Ό πόνος γιά τό ιερό μαρτύριο τόσων ηρώων κορυφώνεται 
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Και μέσα άπό τό γενικό πένθος άναβλύ- 
ζει πάλι αυθόρμητο, Θαυμάσιο τό νέο δημοτικό τραγούδι. Στο 
Μεσολόγγι βρίσκεται Θαμμένος ό σεμνός Σουλιώτης ήρωας Μάρ
κος Μπότσαρης. Κι’ ό ποιητής λαός φαντάζεται τον συγγενή του 
Πότη Μπότσαρη, ένα άπό τούς στρατηγούς τής πολιορκημένης 
φρουράς, và κάθεται ανίσχυρος στον τάφο του νεκρού ήρωα και 
và ζητή απελπισμένος βοήθεια:

Ό Πότης έτραγούδαε στου Μάρκου τό κιβούρι 
και λέει τραγούδια θλιβερά και παραπονεμένα. 
—Για σήκ’ άπάνω, Μάρκό μου, και μή βαρυκοιμάσαι, 
τι ό Βάλτος έπροσκύνησε κι’ όλο τό Ξηρομέρι. 
Τό Μεσολόγγι άπόμεινε, δεν θέ và προσκυνήση' 
στεριάς τό δέρν’ ό Κιουταχής κΓ Άράπης του πελάγου, 
πέφτουν τά τόπια σά βροχή κ’ οί μπόμπες σά χαλάζι 
κΓ αυτά τά λιανοτούφεκα σαν άμμο τής θαλάσσης.

Καμμιά όμως δύναμη δεν μπορεί πιά νά σώση τό Μεσολόγγι. 
Κι’ οί ’Ελεύθεροι Πολιορκημένοι προτίμησαν άντί và συνθηκολο
γήσουν và θυσιαστούν. Την νύκτα τής 10. ’Απριλίου, όσοι μπορού
σαν và βαδίσουν, κάμανε τήν γνωστήν ’Έξοδό τους γιά và σω
θούν άπό τήν άτίμωση ή và πέσουν πολεμώντας. ’Έτσι κατακτήθη
κε τό Μεσολόγγι* μά ήταν πιά ένας άμορφος σωρός άπό αποκαΐ
δια, ερείπια καί πτώματα. Πάνω άπό τά θλιβερά έρείπια μοιρολό
γησε πάλι ό ποιητής λαός:

Ποιος θέ ν’ άκούση κλάματα, γυναίκια μοιρολόγια; 
πέρασ’ άπό τό Κάρελι κΓ άπό τό Μισολόγγι, 
κ’ έκεΐ ν’ άκούση κλάματα, γυναίκια μοιρολόγια, 
πώς πλαΐν’ οί μάνες γιά παιδιά καί τά παιδιά γιά μάνες. <
Δέν κλαίνε γιά τό σκοτωμό, πού θέ νά σκοτωθούνε, 
μόν κλαΐνε γιά τό σκλαβωμό, πού θέ νά σκλαβωθούνε.

Ό Ίμπραήμ πρωτογνώρισε τήν ελληνικήν ανδρεία στο Μανιά
κι* κ’ ένοιωσε τότε πολλήν κατάπληξη καί μεγάλην οδύνη μπρο
στά στο κατόρθωμα του Παπαφλέσα. Γιά τή νέα νίκη του στό Με-
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σολόγγι νοιώθει τώρα ακόμη πιο μεγάλην όδύνη. Ή θυσία των 
Ελευθέρων Πολιορκημένων είναι για τον Ίμπραήμ μια προειδο
ποίηση, ότι τό έργο, πού άνέλαβε, είναι πολύ δύσκολο καί δτι τις 
νίκες του σύντομα θά τις διαδεχθούν ή αποτυχία καί ή ήττα.

Την Πελοπόννησο δεν είχε κατορθώσει νά την ύποτάξη ολό
κληρη ό Ίμπραήμ. Στο νοτιώτατό της άκρο ή ανυπότακτη Μάνη 
συνεχίζει απειλητική τον αγώνα. Ό Ίμπραήμ εκτιμώντας ορθά 
τον κίνδυνο, πού παραμονεύει στά νώτά του, αποφασίζει νά κατα- 
λάβη τη Μάνη καί νά έξαλείψη έτσι τήν επικίνδυνη αύτή έστία τής 
επανάστασης. Τον Ιούνιο του 1826 ό Ίμπραήμ στέλλει γιά τήν 
κατάληψη τής Μάνης μιαν ισχυρή δύναμη άπό 7.000 πεζούς καί ιπ
πείς. Χίλιοι όμως Μανιάτες φράσσουν τό δρόμο καί συγκρατοΟν 
καί άποδεκατίζουν τό στρατό του Ίμπραήμ. Ή μάχη γίνεται στον 
'Αρμυρό σ’ ένα χαμηλό οχύρωμα, πού λέγεται Βέργα. Ό εχθρός 
υστέρα άπό αιματηρότατες έπιθέσεις αναγκάζεται νά ύποχωρήση 
στήν Καλαμάτα με μεγάλες απώλειες. 'Όσο δμως κρατούσε α
κόμα ή μάχη τής Βέργας, ό Ίμπραήμ είχε στείλει μέ πλοία γιά 
άντπερισπασμό 1500 άντρες στά παράλια τής Μάνης. Ό εχθρός 
αποβιβάζεται καί καταλαμβάνει τον όρμο του Δηροΰ. «Όλίγιστοι 
μόνον Μανιάται άνθίσταντο κατά των επιδρομέων, γράφει ό Ν. 
Πολίτης. ’Αλλά γνωσθείσης τής άποβάσεως των ’Αράβων έγινε 
διά κωδωνοκρουσιών συναγερμός τών ύπολειφθέντων κατοίκων 
τών πέριξ χωρίων καί προσέτρεξαν πάντες καί γέροντες καί ιερείς 
καί αί θερίζουσαι εις τους αγρούς γυναίκες μέ τά δρέπανά των, 
ένωθέντες δε μετ’ ολίγων οπλοφόρων, οϊτινες έτυχε νά διαβαίνω- 
σιν έκειθεν ύπό τον Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην, ήμύνοντο κατά 
τών ’Αράβων, εύάριθμοι μέν δι’ δπλων, οί δέ λοιποί διά τών πε
τρών καί τών δρεπάνων. Τήν ορμήν του άσυντάκτου λαού δεν ήδυ- 
νήθησαν νά ύπομείνουν οί έπιδρομεις καί έσπευσαν νά έπιβώσι πά
λιν τών πλοίων κακώς έχοντες, άπήλθον δέ τήν 25 Ιουνίου πολλούς 
καταλιπόντες νεκρούς», (σελ. 28).

Μέσα στή χαρά γιά τό νέο κατόρθωμα αντήχησε χαρούμενο 
τό νέο δημοτικό τραγούδι —ένα τραγούδι αξιόλογο γιά τήν τεχνική 
του, γιά τό γοργό του στίχο, γιά τις πρακελεύσεις τών αρχηγών 
στούς στρατιώτες των καί γιά τις φιλολογικές αναμνήσεις, πού έπι- 
ζουν σ’ αυτό:

Στο ρημοκλήσι του Δηρου 
λειτούργα ό πρωτοσύγκελος 
καί τάχραντα μυστήρια 
έφερνε στό κεφάλι του 
ψάλλοντας τό χερουβικό. 
Μά έξαφνα κι’ άνέλπιστα 
Τούρκοι τον περιλάβανε 
κ’ ελαβε μόνον τον καιρό
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καί σήκωσε τά χέρια του 
κ’ εϊπεκε' «Παντοδύναμε, 
δυνάμωσε τούς Χριστιανούς, 
τύφλωσε τούς ’Αγαρηνούς 
τή μέρα τή σημερινή».
Μά οί άνδρες όλοι έλείπασι, 
ήταν στη Βέργα τ’ 'Αρμυρού 
δπου Τρωάδα ό πόλεμος 
έπάηνε δυό μερόνυκτα.
Μόνο τά γυναικόπαιδα 
καί γέροντες ανώφελοι 
(γιατ’ ήτο θέρος) βρέθεσαν 
με τά δρεπάνια στά λουριά, 
καθόλου δεν τρομάξασι 
Καθόλου δέ δειλιάσασι, 
μόν’ εδωκαν την είδηση 
στόν Κωνσταντίνο μέ πεζόν. 
Κ’ εκείνος ώς πολέμαρχος 
έσύναξ’ όλα τά νωρια’ 
γράφει καί στέλνει στ’ 'Αρμυρό, 
κ’ εδραμε κατά τό Δηρό. 
Βλέπει γυναίκες νά χεροΰν 
καί τά δρεπάνια νά κρατούν, 
τούς Άραπάδες νά χτυπούν. 
«Εδγέ σας, μεταεύγέ σας, 
γυναίκες, άνδρες γίνετε, 
σάν ανδρειωμένες μάχεσθε, 
σάν ’Αμαζόνες κρούετε».
Είπε κ’ έβρυχουμάνισε 
σάν τό λιοντάρι στά βουνά. 
Τούς Τούρκους κόφτει αψήφιστα. 
Τότε τά παλληκάρια του 
πετάχτηκαν σάν τούς αϊτούς 
κ’ έπιάστηκαν μέ τούς εχτρούς, 
χέρια μέ χέρια ανάκατα.
Τούς έκαταποντίσασι 
καί τούς έβάλασι μπροστά 
σάν νά ήΟαν γιδοπρόβατα..·.

Κ’ έπέφτασι στη θάλασσα 
σάν τά τυφλά τετράποδα, 
γιατ’ ήτο θέλημα θεού 
νά σακουΟτή ή παράκληση 
τ’ άγιου πρωτοσύγκελλου.
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Ό μεγάλος αγώνας έφτασε σέ λίγο στο ένδοξο τέλος του. Οί 
παληές, παρήγορες προφητείες, που ό τραυματισμένος λαός έκλει
σε στα δημοτικά του τραγούδια τήν εποχή τής μεγάλης συμφο
ράς του 1453, οι παληές, παρήγορες εκείνες προφητείες έχουν τώ
ρα κατά ένα μέρος έπαληθεύσει. 'Ύστερα άπό χρόνια και και
ρούς πάλι δικά του είναι τά ωραία, τά τιμή μένα προγονικά του 
μέρη.

'Η έλληνική επανάσταση του 1821 πού έκανε να άληθέψη τό 
όνειρο τόσων αιώνων, υπήρξε χωρίς αμφιβολίαν ή ήρωϊκώτερη 
εκδήλωση του ελληνικού πνεύματος. Ποτέ τό ελληνικόν έθνος δεν 
έφτασε σέ τόσο ύψος ήρωϊσμού’ ποτέ ή αγωνία γιά τήν επιβίωσή 
του και ή ύπέρτατη πάλη γιά τή νίκη ή τον θάνατο δέν παρατάθη- 
καν τόσο πολύ. Τά φρικτά μαρτύρια των αγωνιστών, οί φοβερές θυ
σίες του λαού, ή αποφασιστική αναμέτρηση προς τον θάνατο, τά 
ήρωϊκά κατορθώματα κΓ ό ίερώτατος σκοπός του άγώνα συγκλό
νισαν βαθύτατα το έθνος ολόκληρο κι’ έγιναν γι’ αύτό πηγή έμ- 
πνευσμένης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στά δημοτικά τραγούδια του ελληνικού λαού διαβάζει κά
νεις ολόκληρη τήν ιστορία τής έλληνικής επανάστασης, όπως τήν 
έζησε ό πρωταγωνιστής ελληνικός λαός. Γιά κάθε φάση τής επα
νάστασης, γιά κάθε μάχη, γιά κάθε ηρώα, πού θριάμβευε μέ τις 
νίκες ή μέ τό θάνατό του, ό ελληνικός λαός συγκινήθηκε βαθειά 
κ’ έκανε τή συγκίνησή του τραγούδι λιτό και σεμνό —μνημείο 
άξιο και αιώνιο του μοναδικού εκείνου άγώνα.
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Τύποις; «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» Ίσαακίου Κομνηνοΰ 2—Λευκωσία.
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