ΑΠOΜΝΗΜOΝΕΥΜΑΤΑ

πως λα τα αυτοβιογραφικ
κεµενα, το αποµνηµνευµα
βασζεται στην τατιση των
προσπων του συγγραφα, του
αφηγητ και του πρωταγωνιστ
της ιστορας. Στο αποµνηµνευµα αναπλθονται εµπειρες και
συµβντα που ζησε και µαρτυρε ο συγγραφας. Aνµεσα στα
κεντρικ χαρακτηριστικ του
εδους εναι η υποκειµενικτητα
και η αυτοδικαιωτικ πρθεση,
δηλαδ η συστηµατικ προσπΠαναγιτης Ζωγρ φος, Η πολιορκα των Αθηνν
θεια του αφηγητ να παρουσισει το παρελθν µε τρπο που εξαρει την προσωπικ του συµβολ στα γεγοντα  γενικτερα δικαινει και µνηµεινει την προσωπικτητ του, πντα απ την οπτικ γωνα
του χρνου και των περιστσεων της γραφς του ργου. "τσι, οι αυτοβιογραφες και τα
αποµνηµονεµατα χρησιµεουν ως πολτιµη ιστορικ πηγ χι µνο για τις επιµρους
πληροφορες που περιχουν, αλλ κυρως για τη γνση που µας µεταφρουν αναφορικ
µε το πς οι νθρωποι µιας ορισµνης κοινωνικς οµδας και εποχς βινουν και ερµηνεουν τη σχση τους µε την πραγµατικτητα της εποχς τους. Παρλληλα µως τα αποµνηµονεµατα συχν διαθτουν λογοτεχνικς αρετς που τα καθιστον αξιλογα και
κποτε συναρπαστικ αναγνσµατα, πραν της αξας τους ως πηγν για την κατανηση
του παρελθντος.
Στο πλασιο του ελληνικο 19ου αινα, ιδιατερο ενδιαφρον παρουσιζουν τα αποµνηµονεµατα ανθρπων –συχν αγρµµατων– που λαβαν µρος στον Aγνα και γραψαν τη µαρτυρα τους. Στην κατηγορα αυτ ανκει το εµβληµατικς σηµασας ργο του
Mακρυγιννη, πως και εκενα των Θ. Kολοκοτρνη, Xρ. Περραιβο, Φ. Xρυσανθπουλου  Φωτκου κ.. Στην δια κατηγορα συµπεριλαµβνεται το αποµνηµνευµα του
Παναγ Σκουζ, ο οποος επλεξε να επικεντρωθε στις δραµατικς εµπειρες που ζησαν
οι κτοικοι της τουρκοκρατοµενης Aθνας στις τελευταες δεκαετες του 18ου αινα.
Mια λλη εξσου ενδιαφρουσα κατηγορα αποτελον τα αποµνηµονεµατα λγιων
συγγραφων. Mια διαφορετικ ψη της τελευταας κατηγορας δηλνεται απ το κεµενο
της Eλ. Mουτζν-Mαρτινγκου, το µοναδικ γνωστ αυτοβιογραφικ ργο γυνακας των
αρχν του 19ου αινα.

° π∞¡¡∏™ ª ∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™

∞ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·
Tα Aποµνηµονεµατα του Mακρυγιννη γρφτηκαν απ το 1829 ως το 1850, αλλ εκδθηκαν
πολ αργτερα, εν το κρος του ργου ως τεκµηρου εθνικς αυτογνωσας και, παρλληλα,
ως πεζογραφικο επιτεγµατος κατοχυρθηκε στα µσα του εικοστο αινα. Tα αποσπσµατα που επιλξαµε προρχονται απ την Εισαγωγ και εκφρζουν τις αρχικς προθσεις και
ορισµνες απ τις γενικς αντιλψεις του Mακρυγιννη που κατευθνουν το ργο.

1829 Φλεβαρου 26, ργος. Εµαι διορισµνος απ την κυβρνηση του Κυβερν"τη
Καποδστρια Γενικς Αρχηγς της Εκτελεστικ"ς δναµης της Πελοπννησος και
Σπ&ρτης. O σταθµς* µου εναι εδ( εις ργος. Κ&θοµαι και αγροικι(µαι* µε την
Κυβρνηση, και παντο εις τις επαρχες µ’ αρχς κι αξιωµατικος, και ποτε κ&νει
χρεα φρνω και γρα σε λα τα µρη αυτ&, δι& την γενικ" ησυχα, και ξακολουθ( τα
χρη µου καθ"µενος τον περισστερον καιρν εδ(. Και για να µην τρχω εις τους
καφενδες και σε &λλα τοιοτα, και δεν τα συνηθ( – ("ξερα ολγον γρ&ψιµον, τι δεν
εχα π&γει εις δ&σκαλο απ τα ατια οπο θα ξηγηθ(, µην χοντας τους τρπους*)
περικαλοσα τον ναν φλον και τον &λλον και µ’ µαθαν κ&τι περισστερον εδ( εις
ργος, οπο κ&θοµαι &νεργος.
Αφο λοιπν καταγνηκα να δυο µ"νες να µ&θω ετοτα τα γρ&µµατα οπο βλπετε, εφαντ&στηκα να γρ&ψω τον βον µου, σα πραξα εις την µικρ" µου ηλικα και
σα εις την κοινωνα, ταν "ρθα σε ηλικα, και σα δι& την πατρδα µου, οπο µπ"κα
εις της Εταιρεας το µυστ"ριον δι& τον αγ(να της λευτερι&ς µας και σα εδα και
ξρω οπο ’γιναν εις τον Αγ(να, και σε σα κατ& δναµη συµµθεξα κι εγ( κι καµα
το χρος µου, εκενο οπο µποροσα. ∆εν πρεπε να µπω εις αυτ το ργον νας αγρ&µµατος, να βαρνω τους τµιους αναγν(στες και µεγ&λους &ντρες και σοφος της
κοινωνας, και να τους β&λω σε β&ρος, να τους κιν( την περιργει& τους και να
χ&νουν τις πολτιµες στιγµς εις αυτ&.
Αφο µως λαβα και εγ( ως &νθρωπος αυτ"νη την αδυναµαν, σας ζητ( συγγν(µη εις το β&ρος οπο θα σας δ(σω. Αν εµαι τµιος &νθρωπος, θλω γρ&ψει την
αλ"θεια, καθ(ς γιναν τα γραφµενα, οπο θα σηµει(σω. 7λοι οι αναγν(στες χετε

* σταθµς: υπηρεσα * αγροικι µαι: συνεννοοµαι * οι τρποι: τα µσα
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Γι  ν ν η ς Μ α κ ρ υ γ ι  ν ν η ς

Γι ννης Ψυχοπαδης,
Το σπασµνο σπαθ του Μακρυγιννη

χρος πρ(τα να ’ρευν"σετε δι& την διαγωγ" µου, π(ς φρθηκα εις την κοινωνα και
Αγ(να, και αν τιµως φρθηκα, β&λετε β&ση και εις τα γραφµεν& µου; αν ατµως
φρθηκα, µην πιστεετε τποτας. Και αφο µ&θετε τι φρθηκα τιµως και ιδετε
σηµειωµνα γγραφα και απδειξες, αρχ" και τλος, απ διαφρους, απ κυβρνησες
και απ αρχς και απ &λλους πολλος, θεν χρηµ&τισα* εγ( µε τους αδελφος µου
συναγωνιστ&ς, οπο µ’ αξωσε ο Θες να χω εις την οδηγαν µου, λο καλτερος
µου εις τον αγ(να και εις υπηρεσες, θεν διατ&χτηκα. […]
Η πατρδα του κ&θε ανθρ(που και η θρησκεα εναι το παν και πρπει να θυσι&-

* χρηµτισα: υπηρτησα
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ζει και πατριωτισµν και να ζει αυτς και οι συγγενες του ως τµιοι &νθρωποι εις την
κοινωνα. Και ττε λγονται θνη, ταν εναι στολισµνα µε πατριωτικ& αιστ"µατα; το
αναντον λγονται παλιψαθες των εθν(ν και β&ρος της γης. Και δι& τοτο, ως πατρδα γενικ" του κ&θε ενο και ργο των αγ(νων του µικρτερου και αδνατου πολτη,
χει κι αυτς τα συµφροντ& του εις αυτ"νη την πατρδα, εις αυτ"νη την θρησκεα.
∆εν πρπει ο &νθρωπος να βαρνεται και να αµελε αυτ&; και ο προκοµµνος πρπει
να φων&ζει ως προκοµµνος την αλ"θεια, το διον και ο απλς. 7τι κρικλα* δεν χει
η γης να την π&ρει κανες εις την πλ&τη του, οτε ο δυνατς οτε ο αδνατος; και ταν εναι ο καθες αδνατος εις να πρ&µα και µνος του δεν µπορε να π&ρει το
β&ρος, και παρνει και τους &λλους και βοηθον, ττε να µην φαντ&ζεται να λγει ο
ατιος* εγ(; να λγει εµες. 7τι β&ναµε λοι τις πλ&τες, χι νας.
Oι &ρχοντς µας, οι αρχηγο µας γιναν «Εκλαµπρτατοι», γιναν «Γενναιτατοι»,
και οι ντπιοι και οι φερτικο,* µως τποτας δεν τους αναπεει.* =µασταν φτωχο,
εγναµεν πλοσιοι. =ταν ο Κιαµλµπεγης εδ( εις την Πελοπννησο και οι &λλοι Τορκοι πλουσιτατοι, γινε ο Κολοκοτρ(νης και οι &λλοι συγγενες και φλοι πλοσιοι
απ γες,* αργαστ"ρια, µλους, σπτια, σταφδες και &λλα πλοτη των Τορκων. 7ταν
ο Κολοκοτρ(νης και οι σντροφο του "ρθαν απ τη Ζ&κυνθο, δεν εχαν οτε πιθαµ" γης; τ(ρα φανεται τι χουν. Το διον και εις τη Ροµελη. Γκορας και Μαµορης,
Κριτζ(της, Γριβαγοι, Στ&ικος και οι &λλοι, Τζαβελαγοι και &λλοι πολλο. Και τι
ζητονε απ το @θνος; Μιλιονια* ακµα δι& τις µεγ&λες δολεψες.* Και σε αυτ&
ποτς δεν αναπεονται; λο νµους και φατρες δι& το καλ της πατρδος, λο αυτ
πασκζουν. 7σα παθε η πατρς δι& τους «νµους» και το καλ αυτην(ν, και σα
παλικ&ρια σκοτ(θηκαν, δεν τα ’παθε η πατρς εις τον αγ(να των Τορκων. Κατοικσαµεν τους κατοκους µσα στα σπ"λαια και ζονε µε τα θερα, και ’ρηµ(σαµε τους
τπους και εγναµε η παραλυσα του κσµου.
7λα αυτ& µου δ(σαν αφορµ" να µ&θω γρ&µµατα εις τα γερ&µατα, να τα σηµει(σω λα. @νας απ αυτος "µουν και εγ(. Ας γρ&ψει &λλος δι& µνα ,τι γνωρζει.
Εγ( την αλ"θεια θα την ειπ( γυµν". 7τι χω το µερδι µου; σ’ αυτ"νη την πατρδα
θα ζ"σω εγ( και τα παιδι& µου.
Στρατηγς Μακρυγι&ννης,
Αποµνηµονεµατα, εκδ. Μπ&υρον

* κρικλα: µεγ&λος κρκος, χαλκ&ς * ο ατιος: ο υπεθυνος * φερτικο: φερτο, επεσακτοι * αναπεει:
αρκε * γες: εκτ&σεις γης * µιλιονια: εκατοµµρια * δολεψες: υπηρεσες
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Γι  ν ν η ς Μ α κ ρ υ γ ι  ν ν η ς

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔﬁ˜ ÙˆÓ AÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿ Û¯ﬁÏÈ· ÙÔ˘
M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË;

2

O M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï›Á· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. TÈ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó
·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜; ¶ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Û¯ËÌ·Ù›Û·ÙÂ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ÌÂ ‚¿ÛË ÙË
ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›;

3

«EÁÒ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ı· ÙËÓ ÂÈÒ Á˘ÌÓ‹». ¶Ò˜ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÊÚ¿ÛË
ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË;

4

MÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ô M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ˘;

5

¢Â›ÙÂ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· ÙÔ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (http://www.makriyannis.gr).
¶ÏÔËÁËıÂ›ÙÂ ÛÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ AÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰È·‚¿ÛÙÂ ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎﬁ
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÛËÌÂ›ˆÌ· ÁÈ· ÙÔ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (http://www.omhros.com/Makr/).

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¢Â›ÙÂ ›Ó·ÎÂ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔ 1836 ˆ˜ ÙÔ 1839
«Î·Ù¿ ÛÙÔ¯·ÛÌﬁÓ, ˘·ÁﬁÚÂ˘ÛÈÓ Î·È ‰È’ È‰›ˆÓ ÂÍﬁ‰ˆÓ» ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Ó·
Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÂ ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎﬁ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ AÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
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∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·
H Aυτοβιογραφα της Zακυνθινς λγιας Ελισβετ Μουτζν-Μαρτινγκου (1801-1832), µια
σηµαντικ ιστορικ µαρτυρα και συγχρνως το πρτο αξιλογο δεγµα γυναικεας γραφς
στη νεοελληνικ γραµµατεα, πρωτοεκδθηκε το 1881. Tα αποσπσµατα που επιλξαµε αναφρονται στην αναζτηση της ελευθερας απ µια να γυνακα των αρχν του 19ου αινα και
φανερνουν την αντδρασ της στο κουσµα της εδησης για την επανσταση του 1821, αλλ
και τη συνεδηση του αποκλεισµο της απ κθε µορφ δηµιουργικς ζως και την αγωνα της
για την τχη του πνευµατικο της ργου.

∂ις τοτον τον καιρν, δηλαδ" τη

25 Μαρτου 1821, την ηµραν του Ευαγγελισµο,

ρχεται ο ποτ* διδ&σκαλς µου Θεοδσιος ∆ηµ&δης, και µας κ&µνει γνωστν µε πολλ"ν του χαρ&ν πως οι Γραικο αν"γειραν* τα πλα εναντον των Oθωµαν(ν, πως η
Π&τρα και οι πλησον της χ(ρες "δη εχον σεσει τον ζυγν της σκλαβας, και πως οι
επλοιπες χ(ρες, κατ& την συµφωναν σως, εχαν ττε καµωµνον το διον, αλλ&, ως
πλον µακρ&ν, ακµη η εδησις δεν "τον φθασµνη εις την Ζ&κυνθον. Oτως επεν ο
µαρος,* διτι ττοια "τον η φ"µη, οπο παρευθς τρεξεν.
Εγ( εις τα λγια του &κουσα* το αµα µου να ζεστανει, επεθµησα απ καρδας
να "θελεν ηµπορ( να ζωστ( &ρµατα, επεθµησα απ καρδας να "θελε ηµπορ( να
τρξω δι& να δ(σω βο"θειαν εις ανθρ(πους, που δι’ &λλο –καθ(ς εφανετο– δεν
επολεµοσαν, παρ& δι& θρησκεαν και δι& πατρδα, και δι& εκενην την ποθητ"ν
ελευθεραν, η οποα, καλ(ς µεταχειριζοµνη, συνηθ& να προξενε την αθανασαν, την
δξαν, την ευτυχαν των λα(ν. Επεθµησα, επα, απ καρδας, αλλ& εκοταξα τους
τοχους του σπιτιο, που µε εκρατοσαν κλεισµνην, εκοταξα τα µακρ& φορµατα
της γυναικεας σκλαβας και ενθυµ"θηκα πως εµαι γυνακα, και περιπλον γυνακα
Ζακυνθα, και αναστναξα, αλλ& δεν λειψα µως απ το να παρακαλσω τον Oυρανν δι& να "θελε τους βοηθ"σει να νικ"σουν, και τοιοτης λογ"ς να αξιωθ( και εγ(
η ταλαπωρος, να ιδ( εις την Ελλ&δα επιστρεµµνην την ελευθεραν και, µαζ µε
αυτ"ν, επιστρεµµνας εις τας καθδρας* τους τας σεµν&ς Μοσας, απ τας οποας η
τυραννα των Τορκων τσον και τσον καιρν τας εκρατοσε διωγµνας. […]

* ποτ: &λλοτε * ανγειραν: σ"κωσαν * ο µαρος: ο δστυχος * κουσα: νιωσα, αισθ&νθηκα * καθδρα: δρα
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Ελισβετ Μουτζν-Μαρτινγκου

Εγ( εφοβµουν µεγ&λως λα εκενα τα κακ&, που ηµπορον να συνβουν εις µαν
υπανδρευµνην, αλλ& περισστερον απ λα εφοβµουν µεγ&λως µην εχε τχει να
π&ρω καννα απ εκενους τους &νδρας, οπο θλουν
να χουν την γυνακα τους ωσ&ν σκλ&βα, και την νοµζουν δι& κακ"ν, οπταν αυτ" ωσ&ν σκλ&βα δεν θλει να
φρεται. Βλποντας τλος π&ντων και τον αδελφν µου
τοιοτης λογ"ς εν&ντιον εις την γν(µην οπο εχα δι& το
µοναστ"ρι, εκοινολγησα,* τσον εις αυτν ωσ&ν και εις
τον θεον µου, τον στοχασµν οπο µου "λθε δι& να
υπ&γω να ησυχ&σω εις εκενο το µετχι* µας, οπο εδ(
επ&νω "δη εµελτησα.*
Τοτο το πρ&γµα εφ&νη απασιον και εις τους δο,
θεν εγ( ττε ευρθηκα εις την µεγαλυτραν στενοχωραν, οπο δναται να ευρεθε &νθρωπος εις τον κσµον.
7χι να υπ&γω να ησυχ&σω* –διατ δεν ηθλησαν οι συγγενες µου– χι να υπανδρευθ( –διατ εγ( δεν "θελα–
Χαρ λαµπος Παχς,
πρεπε λοιπν να µενω δι& παντς εις το σπτι. ∆ι&
Κερκυραα κρη
παντς εις το σπτι! Α! τοτος ο στοχασµς µε καµνε να
τροµ&ζω; εγ( βλεπα καλ& πως τοτο το σπτι εξ αποφ&σεως "θελε µου προξεν"σει
γλ"γορον και κακν θ&νατον. Μρα και νκτα κλεισµνη, χωρς να δναµαι να πηγανω µ"τε εις εκκλησαν, µ"τε εις περιδι&βασιν,* χωρς να χω την παραµικρ&ν ξεφ&ντωσιν, χωρς να χω πλον ελπδα δι& να αλλ&ξω ζω"ν, χωρς να ακοω &λλην οµιλαν παρ& εκενην του πατρς µου (επειδ" ο αδελφς µου και ο θεος µου " ολγον "
τποτε* συνοµιλοσαν µαζ µε εµ&ς τες γυνακες), ο οποος &λλο δεν κανε, παρ& να
λγει τα πλον δυστυχισµνα και µελαγχολικ& λγια οπο ποτ να ειπ(θησαν, "σαν
λα πρ&γµατα, οπο µου διναν µαν µεγαλοτ&την θλψιν και στενοχωραν, π&θη
οπο γλ"γορα εξ αποφ&σεως* µελλε να µε γκρεµνσουν εις το µν"µα.
Τι λοιπν, λεγα µε τον εαυτν µου, χω να αποθ&νω, και ν’ αποθ&νω χωρς να
κ&µω καλν; Χωρς να εκπληρ(σω εκενο το τλος,* δι& το οποον β&νει ο θες τον
&νθρωπον εις τον κσµον; ∆υστυχισµνη Ελζα! Πο εναι τ(ρα εκενη η ευτυχεστ&τη και εν&ρετη ζω", την οποαν επ"γαινες προφθ&νοντας µε του νος σου τα µ&τια;
Και σεις, µαρα µου συγγρ&µµατα,* που σας αγαποσα και "θελα το καλν σας –,τι
λογ"ς µα αγαπητ" µητρα το θλει εις τα τκνα της– χετε, κλεισµνα εδ( µσα που

* εκοινολγησα: ανακονωσα * µετχι: αγροικα * εδ επνω δη εµελτησα: "δη ανφερα προηγουµνως
* να υπγω να ησυχσω: να αποσυρθ( σε ησυχαστ"ριο, µοναστ"ρι * περιδιβασις: περιπλ&νηση, περπατος * τποτε: καθλου * εξ αποφσεως: εκοσια * τλος: σκοπς * συγγρµµατα: ργα, πραγµατεες
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σας χω, να χορτ&σετε την κοιλαν των σαρ&κων,* " χει καννα καιρν ο αδελφς
µου να σας εβγ&λει και να σας δ(σει εις τους δολους του, δι& να σας ξεσχζουν και
να µεταχειρζονται τα µλη σας εις τας χρεας* του µαγειρεου; Εγ( αποθν"σκω, αλλ&
πσον ο θ&νατς µου "θελε µε λυπε ολιγτερον, αν σως ηµποροσα να σας παραδ(σω εις καννα σπουδαον, εις καννα που να τιµ&, και χι να καταφρονε, τα γενν"µατα της αγχινοας*!
Ε. Μουτζ&ν-Μαρτινγκου, Αυτοβιογραφα,
Ωκεανδα

* σρακες: σκροι * εις τας χρεας: για τις αν&γκες * αγχνοια: ευστροφα, πνευµατικ" δραστηριτητα
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«K·È ÂÓı˘Ì‹ıËÎ· ˆ˜ Â›Ì·È Á˘Ó·›Î·». ¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ;

2
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ıÂﬁ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ÂÈ˜ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔÓ».
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™Â ÔÈÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Ë M·ÚÙÈÓ¤ÁÎÔ˘; TÈ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ó· ÙÔ˘
ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ;
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™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙÂ
ÙË ı¤ÛË ÙË˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ ÙË˜ ÚﬁÏÔ;
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O ‚›Ô˜ ÌÔ˘
Tο χρονικ του Παναγ Σκουζ (1777-1847) γρφτηκε στις αρχς της δεκαετας του 1840 και ιστορε τα
πθη του διου, της οικογνεις του, αλλ και των
λλων Aθηναων, την περοδο που τυραννοσε την
πλη ο χατζη-Aλς Xασεκς, απ το 1772 ως το 1796.
H επιδηµα της πανοκλας, ο ξαφνικς θνατος της
µνας του και η πτχευση του πατρα του καναν
τον εντεκχρονο Παναγ να διακψει οριστικ τις
σπουδς του, να βρεθε κρατοµενος στη φυλακ
(µηρος στη θση του πατρα του) και, στη συνχεια, να γνει για να διστηµα υπηρτης. Συγγενς
του Mακρυγιννη, απ τον οποο ενδεχοµνως
εµπνεστηκε και το δικ του αυτοβιογραφικ ργο, ο
Σκουζς καταθτει τη µαρτυρα του µε ακραιο θος,
εκφραστικ λιττητα και περιγραφικ ακρβεια.
Σπρος Παπαλουκ ς,
Αγρι µε τιρντες

1841. Εν ονµατι Κυρου θλω ιστορ"σω τον βον µου εγ( ο διος. Αλλ& πρ(τον θλω
αρχσει την αιτα της δυστυχας των Αθηναων, οµο και του πατρς µου, οπο ακολοθησε, και η Αθ"να ερ"µωσεν και φυγαν τα τρα πµπτα των Αθηναων, οπο
επ"γαν εις Ανατολ"ν –εις τα νησι& και λοιπ& πλησιχωρα*– εξαιτας της µεγ&λης
τυραννας του χατζη-Αλ", Χασεκ" ονοµαζοµνου. Θλω γρ&ψει τα σα οι γονες µου
µου επαν µρος περ του τυρ&ννου, σα εγ( δεν εδα µ"τε ενθυµοµην ως µικρς απ
τα 1772 ως τα 1784, οπο &ρχισα να βλπω και να ενθυµοµαι τα του τυρ&ννου και
των οπαδ(ν του.
Εγ(, ο Παναγ"ς Σκουζς, εγενν"θηκα εις Αθ"να εις τα 1777 απ γονες αυτχθων*
Αθηναους. O πατ"ρ µου ∆ηµ"τριος του Νικολ&ου Σκουζ, η µ"τηρ µου Σαµαλτ&να
θυγατρα του Θαν&ση Λιµπριου-Παναγιωτ&τζη. Απ οικογνειες και οι δο τ&ξης

* πλησιχωρα: κοντιν& µρη * αυτχθων: ντπιος
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δευτρας, εκτς απ τας 12 οικογενεας των Αθηναων των αριστοκρατ(ν Κοτζιαµπ&σηδων.* =τον σχεδν µιαν οικογνεια απ τας 24 οικογενεας, οπο οι αριστοκρ&τες εφοβοντο ως ευκαταστ&τους και µε ολγην παιδεαν. O πατ"ρ µου "τον την
τχνην σαπονγγ"ς.* Oµοως "τον και ο πατ"ρ της µητρς µου σαπονγγ"ς. O δε πατ"ρ
του πατρς µου "τον µπορος εις τα προϊντα του τπου. Oι γονες µου "τον Χριστιανο Oρθδοξοι της Ανατολικ"ς Εκκλησας. @χαιρον υπληψη, εχον κτ"µατα και χρ"µατα. Η επιστ"µη* του πατρς µου "ταν επικερδ"ς. […]
Γενοµνου τοτου ο πατ"ρ µου εστεφαν(θη την δευτραν γυνακαν. Αλλ& δεν την
"βρεν ως την πρ(την εις καµι&ν επιδεξιτητα.* Ττε ο πατ"ρ µου, απ τον θ&νατον
της µητρς µου, απ το θανατικν οπο ακολοθησε, απ την αν&ξιαν γυνακαν, και
απ τον ερχοµν του χατζη-Αλ" οπο &ρχισε την τυρανναν, την σερµαγ"ν* του την
ετελεωσεν. Το εισδηµα λαδιο το ελ&µβανεν ο χατζη-Αλ"ς. Επ(λησεν τα κτ"µατ&
του, στερον µη χοντας &λλο τι, τον εφυλ&κωσαν δι& το κατ&στιχον,* λεγµενον ττε
δσιµον τυραννας. =βγεν αυτς απ την φυλατζ"ν* δι& να οικονοµ"σει χρ"µατα,
β&ζοντας µνα εις φυλατζ"ν ως αµαντι,* υποθ"κην. Αλλ& ττες ποιος εδ&νειζεν; "
ποιος εχεν; =, και αν καννας Χριστιανς εχεν, π(ς εκοτοσεν* να δανεσει " να
κ&µει καµαν αγορ&ν; Εκτς των Oθωµαν(ν, οπο δεν υπκειντο εις καµαν τυρανναν. Αλλ& οι Oθωµανο, µερικο που εσ(ζοντο,* δεν εδ&νειζον, αλλ& αγραζαν
κτ"µατα παρατιµ"ς.* O πατ"ρ µου δεν ηµπρεσε να εξοικονοµ"σει χρ"µατα. Κινητ&
δεν εχεν να πωλ"σει. Τα κινητ& της µητρς µου του τα εχαν π&ρει, ως αντκρυ φανεται. Της µητρι&ς µου τα ψιλικ& της ρουχικ&, τα εχαν κλψει ταν "βγαµεν εις
Χαλ&ντρι απ το θανατικν (ακµη και του πατρς µου τα ρουχικ& και λοιπ&), οπο
η πλις "τον ρηµη –µνον οι Τορκοι "τον εις την πλιν µεινεσµνοι, οπο δεν εφοβοντο την παν(λην*– και ρηµος ντας η πλις, νας Τορκος γετον&ς µας, ντερβσης Αγ&κος, "µπεν µε σκ&λαν εις το σπτι και κλεψεν λα, οµο και το χαλκωµατικν.* Εγ( µεινα εις φυλακ"ν µαν ολκληρην εβδοµ&δα. O πατ"ρ µου "ρχετο κ&θε
αυγ" και µου "φερνεν ολγον ψωµ και ολγες ελις. Εγ( του "λεγα: πατρα, πτε θα
µε βγ&λεις απ την φυλακ"ν; Αυτς µου "λεγεν: παιδ µου, δεν ηµπορ( να οικονοµ"σω χρ"µατα, και εγ( τι να κ&νω δεν ηξερω. Εγ( ττες "µουν χρον(ν 11 µλις, η στενοχωρα της φυλατζ"ς, µε τσαλαπατοσαν οι &νθρωποι. Μου λγει ο πατ"ρ µου: παιδ
µου, &λλο δεν στοχ&ζοµαι, να πωλ"σω τα ελαιδεντρα 60, οπο εναι εις Χρυσαγι(τισσα, της µητρς σου. Αµ τι &λλο να κ&µω; Εγ( του επα: κ&µε να ξεφυλακιστ(. Και
τζι τα πωλε προς γρσια τρα και πληρ(νει το δσιµον και µε βγ&νει.
* Κοτζιαµπσηδες: προεστο * σαπονγγς: σαπωνοποις * η επιστµη: το επ&γγελµα * επιδεξιτητα:
ικαντητα * σερµαγ: κεφ&λαιο, απθεµα χρηµ&των * κατστιχον: φρος (µεταφορικ&) * φυλατζ:
φυλακ" * αµαντι: ενχυρο * εκοτοσεν: τολµοσε * εσ ζοντο: διατηροσαν τα υπ&ρχοντ& τους * παρατιµς: φτην& * παν λης: πανοκλα, επιδηµικ" αρρ(στια * χαλκωµατικν: χ&λκινα µαγειρικ& σκεη
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Παναγς Σκουζς

@ως ττε µε εχεν εις το Ελληνικν σκολεον λεγµενον, εις τον διδ&σκαλον
Σαµου"λ Κουβελ&νον, και εχα προχωρ"σει ως την χρηστο"θειαν λεγοµνην ττε.
Αλλ’ ο πατ"ρ µου απ την δυστυχαν µε "βγαλεν λγοντ&ς µου τι η περστασς µας
εναι δειν", να µε β&λλει εις µρος να παρνει τποτες να πληρ(νει το χαρ&τζιν* µου.
@τζι µε "βγαλεν απ το σχολεον ηξεροντας να γρ&φω µνον, καθ(ς και βλπετε τα
παρντα γρ&µµατα, και µ’ εσυµφ(νησε τον χρνον δι& γρσια πντε, και να µε ταγζει* ο πατρας µου. Αυτο "τον τρεις συντρφοι: Αντρας Πεφ&νης, Ιω&ννης Ζωγρ&φος, Σπρος Λιµπριος-Παναγιωτ&τζης, (αδελφς της µητρς µου, απ ναν πατραν
µως). Εχαν αργαστ"ριον πραγµατευτ&δικον. O καθες εχεν δι& σερµαγ"ν του απ
γρσια 100 µνον. =µουν εις χρος να παγανω εις τα τρα σπτια να υπηρετ( τον
µαPστρον µου – τζι ττε λεγον τους µαστρους τα παιδι&: µαPστρο, και την γυνακα
του µαPστρα. @ως το µεσηµρι υπηρετοσα εις τα σπτια τας µαPστρας µου: νερ απ
την βρση, σκοπισµα και &λλας υπηρεσας και τα λοιπ&. Ερχµενος εις το εργαστ"ριον να µε β&ζουν να πλκω γαϊτ&νια, σιρτια* και λοιπ&; ττε σοι επωλοσαν την
µανιφατοραν,* οπο λγοµεν σ"µερον, καµνον και τον καζ&ση.* Εις λα αυτ& µε
µεταχειρζονταν; και µε την αρ&δαν, µε στελναν και εµ&ζευα και ελις απ τα ελαιδεντρα. ∆ι& πληρωµ"ν τον χρνον γρσια 5. Και κ&θα Κυριατζ", τελειωµνου του
παζαριο, να παρνω µανδ"λια και λοιπ&, να γυρζω εις τους µαχαλ&δες* να πωλ(,
και µε θρεφεν ο πατ"ρ µου – µλις καµαν βολ& µου εφλευον οι µαPστρες µου ολγα
τζτζιφα* " ολγα ξυλοκρατα.* Το εσπρας επ"γαινα εις το οσπτιον του πατρς µου
να τρ(γω. Την αυγ"ν παιρνα το καρτ&λιον µε το ψωµ µου. Αυτο δεν µε διδαν ειµ"
τα γρσια 5 τον χρνον, παποτζια σα εκαταλοσα* και να &σπρον –τρτον του
παρ&– κ&θα 15 ηµρες, δι& να ξυριστ(. Και ξλο ταν αυθαδαζα " ταν δεν καµνα
το χρος µου. Μερικς βολς µε τον φ&λαγγα* εις τους πδας.
Επαροµοως θλω διηγηθ( και των διδασκ&λων την παιδεαν. µα "θελεν παρησιαστε το παιδ εις το σχολεον και "τον περασµνος ο καιρς, η πρχειρος παιδεα
"τον του διδασκ&λου του αγριοκαλγηρου. Εχεν βορδουλαν λεγµενον βονευρον.
Ανογοντας το να χρι και το &λλο, να τον δδει απ µαν εις το χρι και να τον β&ζει
ρθιον να σταθε ολγον µε το να ποδ&ρι να κλονζεται. Αν το σφ&λµα "τον περισστερον, να παιδ µεγαλιτερον τον φταχτην τον παιρνεν εις τες πλ&τες του, βαστ(ντας τες δο χερες εις τους (µους του, και ο διδ&σκαλος εξλιζεν εις τους
κ(λους. Αν "θελεν του φανε του διδασκ&λου αλλως, εχον τον φ&λαγγα τοιµον:

* χαρτζιον: κεφαλικς φρος * να µε ταγζει: να µε ταPζει, να µε θρφει * γαϊτνια, συρτια: λεπτ& διακοσµητικ& κορδνια * µανιφατορα: χειροτεχνικ& προϊντα, ιδως υφ&σµατα * καζσης: µεταξουργς *
µαχαλς: γειτονι& * τζτζιφα: εδος καρπο * ξυλοκρατα: χαροπια * εκαταλοσα: φθειρα, κατστρεφα * φλαγγας: βασανιστ"ριο, σωµατικ" ποιν"
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του βαζαν τα δο πδια, στριφταν τον φ&λαγγα δο παιδι& και ο διδ&σκαλος δερνεν εις τους πδες το παιδον. Πτε βαζεν δο παιδι&, απ να ποδ&ρι του καθενς.
O φ&λαγγας "τον να ξλον, απ να µτρον ως 6 ροπια µακρις, µε δο τρπες
ως να ροπι η µα απ την &λλην; να σκοιν περασµνο, χοντας δο κµβους εις
τες &κρες να µην ξεπερν&. Αυτο* βαζαν τες πδας και στριφαν το ξλον και
σφιγγαν τα πδια εις τους αστραγ&λους αποκ&τω και ο διδ&σκαλος δερνεν. Πολλ&
παιδι& απ την φων"ν του αγριοδιδασκ&λου εκατουριντο απ τον φβον των, ταν
εφ(ναζεν «βρε θεοκατ&ρατε» του παιδιο. Εις τα Ελληνικ& σχολεα Αθανασου,
Μπενιζελ&κη και στερον Σαµου"λ Κουβελ&νου, "τον ολιγτερον. Πλην ο φ&λαγγας
και οι βορδουλοι δεν λειπαν και απ αυτ&.
Π. Σκουζς,
Αποµνηµονεµατα, Κδρος

* αυτο: εκε
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™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹
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