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τουò κορυφαßουò δυτικοýò ιστορικοýò τηò
ΕλληνικÞò ΕπανÜστασηò.
Θα ξεκινÞσουμε με την μαρτυρßα του
Κασομοýλη, ο οποßοò αναφÝρει στιò Ενýυμßσειò του τιò συνÝπειεò που επÝφερε το Üγγελμα τηò εκτÝλεσηò τüσο στουò

επαναστατημÝνουò Ελληνεò,

Ε'

του

και

η εξÝλιξη

τηò ΕττανÜστασηò

üσο

κßτι

στουò Τοýρκουò:

ΜετÜ τÝσσαραò ÞμÝραò, τÞν

ΤρηßüÞιοò
εκτÝλεσÞ

και σε βιβλßα που δημοσιεýτηκαν Þδη
απü τον 1821. Και Ýγινε αποδεκτÞ òοτü

ΠÝμπττρ,

τÞ§ Διακαινησßμου, Þλθεν Þ εßδησιò Üτι

ü ΣουλτÜνοò

ÝκρÝμασε τüν Πατριφ
χην φηγüριον. κοινοποιηθεßσα αýτη Þ
εßδησιò, τßποτεò Üλλο δεν Ýβλεπεò παρÜ
τüν Χριστιανüν νÜ πνÝη üργÞν, καß τüν
Τοýρκον νÜ βλÝπη τüν'¸λληνα χειρüτερον Üπü Ýναν'Εβραßογ περιμÝνων τÞν
προσταγÞν νÜ τüν κüψη2.

Του Γιþργοι; ΚεκαυμÝιτου
τροδημοσßευση απü το βιβλßο του
Ο Γρηγüριοò Ε και η ΕττανÜσταση τον Ι82Ι

πον τρüκειται να κνκλοφορÞσει ατü τιò ΕναλλακτικÝò Εκδüσειò

εκτÝλεση

του

μαρτυρικü θÜνατο του πατριÜρχη, καιτα,
τρüπο που αντÝδρασαν σ' αυτÞν.

Γρηγορß-

ου του Ε', στιò 10 Απριλßου 1821, ανÞμερα το ΠÜσχα, κατατÜραξε üλον τον
χρισòιανικü κüσμο. Ομωò
κυρßωò τÜραξε και εξαγρßωσε τουò Ελληνεò, που μüλιò εßχαν ξεκινÞσει την μεγÜλη απελευθερωτικÞ τουò ΕπανÜσταση. Ο
G.G. Gervinus αποφαßνεται πωò η απο-

τρüπαια εκτÝλεση του Γρηγορßου Þταν

εκεßνη που Üνοιξε τον δρüμο για την απελευθÝρωση των ΕλλÞνων, αφοý γÝμισε
τιò ψυχÝò του απü λýσσα για εκδßκηση,
καθιστþνταò Ýτσι αδýνατο οποιονδÞποτε
συμβιβασμü ανÜμεσα στουò επαναστατημÝνουò Ελληνεò και σßουò Τοýρκουò.

ΑυτÞ η φρικτÞ πρÜξη Üνοιξε για την

απελευθÝρωση τηò ΕλλÜδαò Ýνα πρþτο
μεγÜλο ρÞγμα. [...] Σε üλεò τιò επαρχßεò
Ýδωσε το σýνθημα για την πιο τρομερÞ
εκδßκηση. ΣτιγμÜτισε τον ΣουλτÜνο στα
μÜτια üλων των ΕλλÞνων με το σòßγ76

Η μαρτυρßατου Κασομοýλη εßναι η σπουδαιüτερη απ' üλεò, διüτι εßναι η μοναδικÞ που μαò μεταφÝρει Üμεσα κι απü πριßτ
το χÝρι τα εκρηκτικÜ συναισθÞματα που
προκÜλεσε αμÝσωò σε Ελληνεò και Τοýρ
κουò το Üκουσμα τηò εßδησηò για τογ

μα του «σφαγÝα». Εδωσε στον αγþνα τον χαρακτÞρα ενüò καταστροÞι-

κοý θρησκευτικοý πολÝμου. ΕξαÞÜνισε
και την τελευταßα σκÝψη μιαò πιθανüτηταò συμφιλßωσηò, συμβιβασμοý και
υποταγÞò. ΔιÞγειρε τον οßκτο üλου του
χριστιανικοý κüσμου υπÝρ του δυστυχισμÝνου Ýθνουò των ΕλλÞνων. ΥπÞρξε
η κρßσιμη αφορμÞ για την ρÞξη μεταξý
Ρωσßαò

και Πýληò1.

Η Üποψη πωò η εκτÝλεση του Γρηγορßου αποτÝλεσε τον κυριüτερο παρÜγοντα
γτα την απελευθÝρωση των ΕλλÞνων, δι-

üτι απÝκλεισε οριστικÜ και αμετÜκλητα
την οποιαδÞποτε πιθανüτητα συμβιβα-

σμοý των επαναστατημÝνων ΕλλÞνων με
τουò Τοýρκουò, δεν υπÞρξε μια προσωπικÞ θÝση και εκτßμηση του Gervinus. Διατυπþθηκε απü τιò πρþτεò μÝρεò τηò γνωστοποßησÞò τηò σε Üρθρα του ξÝνου τýπου, σε αναφορÝò ξÝνων υπηκüων που
ζοýσαν στην ΟθωμανικÞ αυτοκρατορßα

Ο Αγγλοò πρÝσβηò στην Κωνσταντινοýπολη λüρδοò Strangford, στιò 10 ΜαΤου (ν.ημ.) 182]., Ýστειλε μια αναφομß
προò τον Castlereagh, στην οποßα επισG
ναψε και την απü 3 ΜαΤου (ν.ημ.) 1821

αναφορÜ του Αγγλου προξÝνου στην

F. Werry3. Στην δικÞ του αναφομß
ο Werry αναφÝρει στον Strangford τοιη

Σμýρνη

φüβουò και τιò εκτιμÞσειò του για τιò (rι.F,
νÝπειεò απü τον θÜνατο του πατριÜρχη;

Η ωμüτητα τηò εκτÝλεσηò του

Ελλτγ

να πατριÜρχη επÝφερε στουò Ελλη,τεò
üλων των ειδþν το μεγαλýτερο τρüμο,
και φοβÜμαι πωò θα οδηγÞσει στιò πυ,

δυσÜρεστεò συνÝπειεò. Εναò πατριÜρ
χηò, που εμπιστεýομαι, αναγορεýτηχε
αμÝσωò, ο οποßοò θα Ýχει μεγÜλη επιρ

ροÞ στο μυαλü των Þανατικþν, οι οπòιßοι εßναι ικανοß για τιò μεγαλýτερεò πμß
ξειò απüγνωσηòα.

Ο F. Werry Þταν και πρüξενοò (consul)
στην Σμýρνη τηò Εταιρεßαò του ΛεβÜντε.
Üρδην /

τ. |14 Ι

Δεκ. - ΦεΒ.

ß3']

προδημοσßευση

Ετσι, την

λειωμü, Ýτσι þσòε να γεμßζουν συνεχþò οι
σχετικÝò ειδÞσειò τιò στÞλεò των ευρωπαßκþν εφημερßδων. ο ελληνικüò λαüò δεν
μποροýσε να ξεχÜσει, οýτε να συγχωρÞσει τον μαρτυρικü θÜνατο του πατριÜρ-

ßδια μÝρα, 3 ΜαΤου 1821, εßχε

γρÜψει αναÞορÜ και προò τον G. Lidde|l,
γραμματÝα τηò Εταιρεßαò του ΛεβÜντε,
üπου ανÝφερε τα εξÞò:

Η εκτÝλεση και η ασÝβεια που δεßχτηκε στο σþματου Ελληνα ΠατριÜρχη και
οι συνεχεßò αποκεÞαλισμοß και οι εκτελÝσειò μεγÜλου αριθμοý ΕλλÞνων στην
πρωτεýουσα θα δημιουργÞσουν σßγουρα την πιο αλγεινÞ εντýπωση στουò

χη του:

ΜÜθαμε χθεò üτι το Βραχþρι, πρωτεýουσα τηò Αιτωλßαò, με τα νÝα για το θÜνατο του πατριÜρχη επαναστÜτησε. Οι
Τοýρκοι σÞαγιÜστηκαν και οι συναγω-

γÝò και τα τζαμιÜ πυρπολÞθηκαν. Τα

αντÜρτεò του ΜωριÜ και θα προβοýν
σε αντßποινα στουò Τοýρκουò που βρßσκονται

πλοßα

στα χÝρια τουò5..

Οπωò σημειþνει ο F. Werry, η εκτÝλεση

του πατριÜρχη θα προκαλÝσει σßγουρα

στουò επαναστατημÝνουò Ελληνεò απερßγραπτη οργÞ, και μιαν ασυγκρÜτητη επιθυμßα για την πιο σκληρÞ εκδßκηση. ΑισθÞματα που θα γßνουν και ο κυριüτεροò
λüγοò για την εξÜπλωση τηò ΕπανÜστασηò
και την μαζικÞ συμμετοχÞ των ΕλλÞνων σ'
αυτÞν,

Και στην αναφορÜ του τηò επüμενηò
ημÝραò, 4 ΜαΤου (ν.ημ.) 1821, πÜλι προò
τον G. Liddell, ο F. Werry θα γρÜψει απελπισμÝνοò:
Η εντýπωση που προκÜλεσε ο θÜνατοò
του Ελληνα ΠατριÜρχη σε üλεò τιò τÜ-

ξειò των Ε)ιλÞνων κατÝστρεψε την εμ]τι-

στοσýνη που ελπßζαμε πωò εßχε αναβιþσει. Η μετανÜστευση Ýχει πÜλι αρχßσει, και üλοι αυτοý του εßδουò που
Ýχουν τα μÝσα, θα φýγουν. ΤÝτοιοò εßναι ο πανικüò που τουò κατÝχει, þστε
να τα θεωροýν

üλα χαμÝνα6..

Τüσο για τον Αγγλο αντιπρüσωπο, üσο
κατ για τον Αγγλο πρÝσβη, το να επανα-

στατÞσουν οι Ελληνεò Þταν ü,τι χειρüτερο μποροýσε νατουò συμβεß. Γ( αυτü και
εßχαν εναποθÝσει τιò πιο γλυκιÝò ελπßδεò
τουò στον νεοεκλεγÝντα πατριÜρχη ΕυγÝνιο, για τον οποßον Þλπιζαν üτι θα Þταν
σε θÝση να ασκÞσει απüλυτη επιρροÞ
στο μυαλü «των φανατικþν», Ýτσι þστε

αυτοß, τρομαγμÝνοι απü την μεταÞυσικÞ απειλÞ των αÞορισμþν του, να ξαναγυρßσουν σßην «κανονικüτητα» τηò σκλαβιÜò τουò.

Ομωò, ειδικÜ ο F. Werry εßχε αρχßσει
πλÝον να αντιλαμβÜνεται ξεκÜθαρα πωò
η εκτÝλεση του Γρηγορßου εßχε ερεθßσει
τüσο πολý τα πιο δυνατÜ και βαθιÜ αισθÞματα των ΕλλÞνων, þστε κÜθε απüπειρα συνδιαλλαγÞò και συνεννüησηò μεταξý Ε}ιλÞνων και Τοýρκων να Ýχει πλÝον
καταστεß εντελþò αδýνατη.

Δεκ. - Φεβ, 2Ο|9 Ι

τ. l Ι4 /

Üρδην

του Ανατολικοý9

και του Μεσο-

λογγßου ταξιδεýουν μüνο κÜτω απü τη
.
σημαßα του σταυροý10.

Ο ευρωπαtκüòτýποò
Στην εφημερßδα te Constitufionnel δημοσιεýτηκαν πολλÝò ανταποκρßσειò γτα την
εκτÝλεση του πατριÜρχη καιτιò συνÝπειεò

που εßχε στην εξÝλιξη τηò ΕπανÜστασηò.

Στο φ. τηò 1-6-1821 γρÜφτηκαν τα εξÞò:
Η καταδßκη του πατριÜρχη και τηò Συ-

νüδου Ýχει διεγεßρει μια τερÜστια αγανÜκτηση σε ολüκληρη την ΟθωμανικÞ Αυτοκρατορßα. [...] Το γεγονüò εßναι
πωò οýτε ο πιο θανÜσιμοò εχθρüò του
σουλτÜνου δεν θα μποροýσε να του
δþσει μια πιο ολÝθρια συμβουλÞ. Αò

αναλογιστοýμε την μανßα που πρÝπει
να προκÜλεσαν αυτÜ τα μαρτýρια σε
ολüκληρη την ΕλληνικÞ Εκκλησßα, üπου
ο πατριÜρχηò, χÜριò στον δημüσιο χαρακτÞρα του και τιò ξεχωριστÝò αρετÝò
του, απολÜμβανε τüσηò τιμÞò, üσηò κι
ο ΠÜπαò στη λατινικÞ εκκλησßα απü τον
12ο αιþνα. ΚÜθε μÝρα οι κληρικοß εßναι
υποχρεωμÝνοι να προσεýχονται γι' αυτüν και για τη Σýνοδο, και κÜθε μÝρα

αυτÞ η μνÞμη πρÝπει επαυξÜνει την
μανßα τουò7..

Δεν Þταν üμωò μüνον οι Ελληνεò που εßδαν την επανασταττκÞ τουò δρÜση ωò μßα
συνεχÞ εκδßκηση για τον θÜνατο του πατριÜρχη. Το ßδιο Ýπραξαν καιτα βουλγαρικÜ επαναστατικÜ σþματα στιò κορφÝò και
τιò πλαγιÝò του Αßμου, üπωò μαò πληροÞορεß η ßδια εφημερßδα λßγεò μÝρεò μετÜ:

Βουλγαρßα και τα φαρÜγγια του
üρουò Αßμοò Þταν γεμÜτα απü ΒουλγÜρουò αντÜρτεò που ÝσÞαζαν üλουò
τουò Τοýρκουò για να εκδικηθοýν τον

Η

ΠατριÜρχη Γρηγüριο και τον ορθüδοξη

Αγßα Σýνοδο8,

Ο θÜνατοò του πατριÜρχη εξÜπλωνε την
πυρκαγιÜ τηò ΕπανÜστασηò σε üλο και
περισσüτερεò περιοχÝò, ενþ οι τρομερÝò
πρÜξειò εκδßκησηò γ( αυτüν δεν εßχαν τε-

Παρüμοιεò ανταποκρßσειò καταχωρßζει
συνεχþò και

η

A//gemeine Zeitung:

ΤεργÝστη, 25 Majbu. [,..] Σýμφωνα με
τα γρÜμματα που Ýρχονται απü τα νησιÜ του ΑρχιπελÜγουò, η εκτÝλεση του
ΠατριÜρχη Γρηγορßου στην Κωνσταντινοýπολη προκÜλεσε μοναδικÞ εντýπωση στουò χριστιανοýò κατοßκουò. Δýο
τουρκικÝò ÞρεγÜτεò με 50 κανüνια, 2
κορβÝτεò και 4 μπρßκια, που εßχαν απο-

πλεýσει απü την Κωνσταντινοýπολη

για να υποστηρßξουν τα τουρκικÜ στρατεýματα που εßχαν συγκεντρωθεß στην
Θεσσαλονßκη (στην Μακεδονßα), και
προορßζονταν για τουò αντÜρτεò του
ΜωριÜ, Ýπεσαν στα χÝρια των ανταρτþν, αιτü προδοσßα των ΕλλÞνων ναυτικþν. Οι Τοýρκοι σòα πλοßα αυτÜ -900
τον αριθμü- στην αρχÞ εßχαν φυλακιστεß στο νησß ΜÞλοò, α)ιλÜ με την ÜÞιξη των ειδÞσεων για τη δολοÞονßα του
πατριÜρχη

σκοτþθηκαν

.
για εκδßκηση11,

Ο ελληνικüò στüλοò, με εξαßρεση μερι
κÜ πλοßα, βρßσκεται κοντÜ στα Δαρδα-

νÝλια και ÞλÝγεται απü ανυπομονησßα
να εκδικηθεß τουò μουσουλμÜνουò για
το θÜνατο του πατριÜρχη καιτην καταστροφÞ των χριστιανικþν εκκλησιþν.

Η οργÞ και των δýο εθνþν Ýχει φτÜσει
.
στο κατακüρυφο12.

ΙωÜwηò Καποδßστριαò
Το ]_828 ο νεοεκλεγεßò τüτε πατριÜρχηò

ΑγαθÜγγελοò Ýστειλε στον Καποδßστρια
επιστολÞ, την οποßα κüμισε πενταμελÞò

αντιπροσωπεßα, με την οποßα ζητοýσε

απü τουò επαναστατημÝνουò Ελληνεò «να

δηλþσουν υποταγÞ στο σουλτÜνο και να
επανÝλθουν στον οθωμανικü ζυγü!»13, με
αντÜλλαγμα την πλÞρη αμνηστßα. Ο Καποδßστριαò, με μια «πατριωτικÞ και περÞφανη απÜντηση»'α, απÝρριψε την πατριαρχικÞ πρüταση, δηλþνονταò καθαρÜ üτι

