ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΘΑΤΜΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΜΟΤ,
Η ΕΠΙΒΙΩΗ ΣΟΤ ΓΕΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΙΑ
Γηνξηάδεη εθέηνο παλδήκσο ζύκπαο ν Διιεληζκόο αλά ηελ πθήιην ηα 200
ρξόληα από ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, πνπ νδήγεζε ύζηεξα από ιίγα ρξόληα
αηκαηεξώλ ζπγθξνύζεσλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζύγρξνλνπ ειεύζεξνπ Διιεληθνύ
θξάηνπο.
Ο παλεζληθόο απηόο μεζεθσκόο θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ ππόδνπινπ
Διιεληζκνύ απνηέιεζε έλα παξάηνικν εγρείξεκα, έλα κέγα ζαύκα. Οη ζθιαβσκέλνη
Ρσκενί, έλαο κηθξόο ιαόο, ρσξίο νξγαλσκέλν ζηξαηό, ηόικεζαλ λα ηα βάινπλ κε ηελ
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ζε πεξίνδν πνπ ην πνιηηηθό πεξηβάιινλ ηεο Δπξώπεο δελ
επλννύζε ηέηνηεο απνζρηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Ζ Ηεξά πκκαρία, κεηά ηνπο
Ναπνιεόληεηνπο πνιέκνπο, πνπ αηκαηνθύιηζαλ ηελ Δπξώπε θαη έιεμαλ ην 1815, είρε
αλαιάβεη ζεκαηνθύιαθαο ηεο επξσπατθήο ηάμεο θαη δελ επέηξεπε θακία κεηαβνιή
ησλ θαζεζηώησλ θαη ησλ ζπλόξσλ. Καη όκσο νη Έιιελεο ηόικεζαλ θαη πέηπραλ ην
κεγάιν ζαύκα.
Αλ ε επαλάζηαζε ηνπ 1821 απνηειεί έλα ζαύκα, ε επηβίσζε ηνπ Διιεληζκνύ
γηα 400 (ή θαη 500) ρξόληα απνηειεί έλα αθόκα κεγαιύηεξν ζαύκα, γηαηί
ζπληειέζηεθε ελ κέζσ ηξνκαθηηθώλ δπζθνιηώλ θαη πξνβιεκάησλ.
Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ήηαλ απίζηεπηα
ζθιεξέο. Καη’ αξρήλ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα δπζβάζηαθηε θνξνινγία. Πξώηνο
θαη θύξηνο ν ιεγόκελνο «θεθαιηθόο θόξνο», ηνλ νπνίν ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα
πιεξώλνπλ όινη νη κε κνπζνπικάλνη ππήθννη ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο γηα λα
έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ. Αλαθέξεηαη όηη νη θνξνεηζπξάθηνξεο ρνξεγνύζαλ ζηνπο
ξαγηάδεο, πνπ πιήξσλαλ απηόλ ηνλ θόξν, ζρεηηθή απόδεημε, πνπ έγξαθε: «Ο θέξσλ
ην παξόλ έρεη ηελ άδεηα λα θέξεη επί έλ έηνο ηελ θεθαιήλ επί ησλ ώκσλ απηνύ».
Δθηόο από ηνλ θεθαιηθό θόξν ππήξραλ δηάθνξνη άιινη θόξνη, πνπ έθαλαλ ηε
δσή ησλ ζθιάβσλ αθόξεηε. Γηα παξάδεηγκα, επέβαιαλ θόξν αθόκα θαη ζε όζνπο
έηξεθαλ καθξηά καιιηά. Ζ έθθξαζε «ρξσζηάεη ηα καιιηά ηεο θεθαιήο ηνπ» αλάγεηαη
ζηνλ θόξν απηόλ.
Σα πνζά ησλ θόξσλ ήηαλ πξαγκαηηθά δπζβάζηαθηα. Ζ ιέμε «ραξάηζη», πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα λα δειώζεη έλα βαξύ θόξν πνπ πξνθαιεί ην ιατθό
αίζζεκα, απνηειεί θιεξνλνκηά ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Γθξηληάδνπλ νη ζύγρξνλνη
Έιιελεο πνιιέο θνξέο γηα ηνπο θόξνπο πνπ θαηαβάιινπλ ζην θξάηνο. Κακία
ζύγθξηζε όκσο δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο θόξνπο πνπ πιήξσλαλ νη ζθιαβσκέλνη
πξόγνλνί καο.
Βέβαηα νη ρξεκαηηθνί θόξνη ήηαλ βαξείο θαη ζθιεξνί. Ο πην ζθιεξόο σζηόζν
θόξνο ήηαλ ην παηδνκάδσκα, «ν θόξνο αίκαηνο», όπσο νλνκάζηεθε. Σα παηδηά πνπ
αξπάδνληαλ βίαηα θαη αθνύζηα από ηνπο γνλείο ηνπο έκειιαλ λα απνηειέζνπλ ηα
θνβεξά ηάγκαηα ησλ γεληηζάξσλ.
Πέξα από όια απηά νη ξαγηάδεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πθίζηαληαη θαη δηάθνξεο
εμεπηειηζηηθέο ηαπεηλώζεηο. Νανί, πνπ θηίζηεθαλ επί ηνπξθνθξαηίαο, είραλ ηηο πόξηεο
ρακειέο γηα λα κελ κπνξνύλ νη Σνύξθνη λα κπαίλνπλ έθηππνη θαη λα ηηο βεβειώλνπλ.
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Οη ππόδνπινη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξνζθπλνύλ ηνπο Σνύξθνπο πνπ έβξηζθαλ
ζην δξόκν ηνπο. Μάιηζηα, πξνβιεπόηαλ εηδηθόο ηξόπνο λα θάζνληαη πάλσ ζηα
ππνδύγηα ώζηε λα πεδνύλ ακέζσο θάησ γηα λα πξνζθπλήζνπλ. Πνιινί Σνύξθνη
απαηηνύζαλ από ηνπο ξαγηάδεο λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζηνλ ώκν ή λα ηνπο θνπβαινύλ
ηηο απνζθεπέο. Αθόκε, ε ίδηα ε δσή ησλ ξαγηάδσλ βξηζθόηαλ ζην έιενο ηνπ Σνύξθνπ
αθέληε, αθνύ ν θόλνο ρξηζηηαλνύ δελ ινγηδόηαλ σο έγθιεκα. Δίλαη θάηη πνπ δελ
κπνξεί λα ην ζπιιάβεη αλζξώπηλνο λνπο. Τπάξρνπλ αλαθνξέο όηη ζηελ Κξήηε
Σνύξθνη ρξεζηκνπνηνύζαλ αλππνςίαζηνπο ρξηζηηαλνύο σο ζηόρνπο γηα λα
δνθηκάζνπλ ηα πηζηόιηα ηνπο. Αξθνύζαλ δύν ςεπδνκάξηπξεο λα θαηεγνξήζνπλ έλαλ
Έιιελα όηη έβξηζε ηελ πίζηε ησλ Σνύξθσλ ώζηε λα νδεγεζεί ζηελ αγρόλε. Ο
απαγρνληζκόο θαη ν απνθεθαιηζκόο ήηαλ νη πην… πνιηηηζκέλνη ηξόπνη αθαίξεζεο ηεο
δσήο. Τπήξραλ πνιινί άιινη ηξόπνη καξηπξηθνύ ζαλάηνπ, όπσο ν ηξνκεξόο
αλαζθνινπηζκόο.
Τπήξρε ηξόπνο λα αιιάμεη ε κνίξα ηνπ ξαγηά; Ναη, ππήξρε. Με κηα δήισζή ηνπ
ζηηο Οζσκαληθέο αξρέο όηη νκνινγεί πίζηε ζηνλ Αιιάρ, όια άιιαδαλ κε κηαο. Μόιηο
έθαλε ηε δήισζε απηή έπαπε λα είλαη ξαγηάο θαη γηλόηαλ αγάο, αθέληεο. Γηλόηαλ
ηζόηηκνο κε ηνπο άιινπο Σνύξθνπο. Αληί λα πξνζθπλά ηνλ πξνζθπλνύζαλ.
ηακαηνύζε ε ζθιεξή θνξνιόγεζε. Γελ θηλδύλεπαλ ηα παηδηά ηνπ από ην
παηδνκάδσκα. Ενύζε κε αμηνπξέπεηα ρσξίο ηαπεηλώζεηο.
Πξνθύπηεη εύινγα ην εξώηεκα: Αθνύ ήηαλ ηόζν εύθνιν, γηαηί δελ ην έθαλαλ νη
ξαγηάδεο; Ζ απάληεζε είλαη, δηόηη πίζηεπαλ ζηνλ Σξηαδηθό Θεό. Γηαηί ήζειαλ λα
παξακείλνπλ ρξηζηηαλνί. Γηαηί ε πίζηε ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε κέζα ηνπο. Γηαηί δελ
ήζειαλ λα αιιάμνπλ ηνλ Θεό ηνπο κε ηνλ Αιιάρ. Γελ είλαη ηπραίν απηό πνπ είπε ν
Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο: «Όηαλ πηάζακε ηα άξκαηα είπακε πξώηα ππέξ πίζηεσο θαη
κεηά ππέξ παηξίδνο».
Αζθαιώο ππήξμαλ εμηζιακηζκνί. Τπήξμαλ Έιιελεο πνπ έθαλαλ δήισζε
αιιαμνπηζηίαο θαη από ξαγηάδεο έγηλαλ αθεληάδεο. Ήηαλ όκσο ιίγνη, απνηεινύζαλ
ηελ κεηνλόηεηα. Αλ νη δεισζίεο ήηαλ ε πιεηνλόηεηα, ηόηε δελ ζα θηάλακε θαλ ζηελ
επαλάζηαζε, δηόηη απινύζηαηα δελ ζα ρξεηαδόηαλ. Γελ ζα ππήξραλ ξαγηάδεο γηα λα
επαλαζηαηήζνπλ, αθνύ ζα είραλ γίλεη ήδε αθεληάδεο.
Απηόο ήηαλ ν ιόγνο πνπ επηβίσζε ν Διιεληζκόο θαηά ηελ καθξόρξνλε ζθιεξή
ηνπξθηθή θαηνρή. Ήηαλ ε βαζηά πίζηε ησλ Διιήλσλ ζηνλ Υξηζηό. Ήηαλ ε ζέιεζή
ηνπο λα παξακείλνπλ ρξηζηηαλνί θαη Έιιελεο θαη ε άξλεζή ηνπο λα γίλνπλ
κνπζνπικάλνη θαη Σνύξθνη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζήκεξα δελ ζα ππήξρε ειιεληθόο
ιαόο, αθνύ ζα είρε εμαθαληζζεί, όπσο ζπλέβε κε άιινπο ιανύο ζην παξειζόλ
(νπκέξηνη, Αζζύξηνη, Βαβπιώληνη θιπ).
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