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την παρούσα εργασία επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της εικόνας 

που προβάλλει στα απομνημονεύματά του ο Νικόλαος Κασομούλης
1
 

για τους Οθωμανούς ως άτομα. Οι χρονογραφικές του σημειώσεις τού 

Κασομούλη
2
 για την ελληνική Επανάσταση του 1821 παραμένουν από τις 

σημαντικότερες και πιο αντικειμενικές πηγές αυτής της περιόδου και αποτε-

λούν μνημείο της ελληνικής ιστορίας. Τα Ενθυμήματα ρίχνουν άπλετο φως 

σε διάφορα γεγονότα και θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα από τα απομνημο-

                                                           
* Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στον καθηγητή μου κ. Γεώργιο Β. Νικολάου για 

την υποστήριξή του, καθώς και στον διευθυντή ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

κ. Χαρίτωνα Καρανάσιο για χρήσιμες παρατηρήσεις του. 

1. Το έργο εκδόθηκε υπό τον τίτλο Νικολάου Κ. Κασομούλη αγωνιστού του 1821, Μακε-

δόνος, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, [Αρχεία 

της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας Δ΄], τ.· Α΄, τυπογραφείο Α. Ι. Βάρσου, Αθήνα 1940· ο 

Β΄ τόμος τυπώθηκε το 1941 και ο Γ΄ το 1943. Σύγχρονες επανεκδόσεις του έργου από 

τους εκδοτικούς οίκους Βεργίνα, Ελεύθερη σκέψις, Πελεκάνος. 

2. Ο Ν. Κασομούλης (ή μάλλον Κ α σ ο υ μ ο ύ λ η ς , όπως υπογράφει) γεννήθηκε στην 

Κοζάνη στις 20 Αυγ. 1795, ως γιος του Κων. Κασούμη, ενώ εσφαλμένα αναφέρεται ότι 

γεννήθηκε στη Σιάτιστα ή στο Πισοδέρι Φλωρίνης, από όπου όμως καταγόταν η οι-

κογένειά του. Συμμετείχε στην Επανάσταση του Ολύμπου. Μετά την αποτυχία της 

Επανάστασης στη Μακεδονία, μετέβη με ένα σώμα Σιατιστινών στη Θεσσαλία, όπου 

συνεργάστηκε με τους οπλαρχηγούς Ν. Στορνάρη και Γ. Καραϊσκάκη. Συμμετείχε επί-

σης στην πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου. Στο ελληνικό κράτος κατέλαβε 

διάφορα στρατιωτικά αξιώματα: Σε μεγάλη ηλικία εγκαταστάθηκε στη Στυλίδα, όπου 

και απεβίωσε το 1872. Πληροφορίες για τον βίο και τη δράση του περιέχονται στο έργο 

του Ενθυμήματα στρατιωτικά· βλ. επίσης Ν. Π. Δελιαλής, «Η ιδιόγραφος διαθήκη του 

Νικολάου Κ. Κασομούλη (1795-1871)», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εται-

ρείας της Ελλάδος 14 (1960) 313-341, όπου και βιβλιογραφία· Μιχ. Παπακωνσταντί-

νου, Μια βορειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία. Ιστορία της Κοζάνης 1400-1912, εκδ. 

Εστία, Αθήνα 21998 (11992), σ. 133-137. 
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νεύματα που γράφτηκαν από αγωνιστές του ’21. Σε αυτό το έργο, εκτός των 

άλλων, δίνονται πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα της περιό-

δου του Αγώνα, για τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες των αγωνιστών, για 

την ενδυμασία και γενικά τον τρόπο ζωής αυτήν την περίοδο. Οι πληροφο-

ρίες αυτές είναι σημαντικές για την ανάλυση και την περιγραφή των κωδι-

κών επικοινωνίας, τόσο των κυρίαρχων όσο και των κατακτημένων, κατά 

τον 19ο αι. στα Βαλκάνια και, ειδικότερα, στις ελληνικές περιοχές.
3
 

Όσον αφορά γενικά τον συγγραφέα απομνημονευμάτων,
4
 αυτός έχει 

συνείδηση ότι στάθηκε μάρτυρας ή και συντελεστής σε ένα μεγάλο γεγονός, 

ώστε νιώθει την ανάγκη να διασώσει την πληροφορία στους μεταγενεστέ-

ρους, ενώ ενδεχομένως ενδιαφέρεται και για την υστεροφημία του. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα απομνημονεύματα αναφέρονται σε σημαντικά 

πολιτικά ή στρατιωτικά γεγονότα και πρόσωπα. Βέβαια, αφού είναι γραμ-

μένα από άνθρωπο που έζησε τα συγκεκριμένα γεγονότα, έχουν χαρακτήρα 

καθαρά προσωπικό και υποκειμενικό. Για τον λόγο αυτό, παρόλο που συγ-

γενεύουν με την ιστορία, δεν μπορούν να θεωρηθούν ιστορικά κείμενα. 

Έχουν όμως αδιαμφισβήτητη ιστορική αξία και πολύ συχνά χρησιμοποιού-

νται ως ιστορική πηγή, αν και με πολλές επιφυλάξεις, διότι όλες οι πληρο-

φορίες που αντλούνται από απομνημονεύματα πρέπει να ελεγχθούν και να 

διασταυρωθούν από άλλες, πιο αντικειμενικές, πηγές. 

 

 

                                                           
3. Για το έργο βλ. και Κ. Θ. Δημαράς, «Ενθυμήματα στρατιωτικά», στο Κ. Θ. Δημαράς, 

Σύμμικτα Α΄. Από την παιδεία στην λογοτεχνία, επιμ. Αλέξης Πολίτης, [Σπουδαστήριο 

Νέου Ελληνισμού], Αθήνα 2000, σ. 125-127. 

4. Με αυτόν τον όρο χαρακτηρίζεται συνήθως η από μνήμης γραπτή έκθεση ή αφήγηση 

γεγονότων που ο συγγραφέας έζησε από πολύ κοντά ως αυτόπτης μάρτυρας, ή στα 

οποία συμμετείχε και ο ίδιος· στα απομνημονεύματα δηλ. ο συγγραφέας αφηγείται ένα 

μέρος από την ιστορία της ζωής του. Διαφέρουν από την «αυτοβιογραφία», καθώς στα 

απομνημονεύματα ο συγγραφέας-πρωταγωνιστής δεν αφηγείται ολόκληρη τη ζωή του, 

αλλά μόνο το κομμάτι εκείνο που συνδέεται με τη συμμετοχή του σε σημαντικά γεγο-

νότα της εποχής του. Για τα απομνημονεύματα βλ. Γ. Κουρνούτος, Τα απομνημονεύ-

ματα (1453-1953), τ. 1-2, [Βασική Βιβλιοθήκη], Αθήνα 1953. Ειδικά για τα απομνημο-

νεύματα των αγωνιστών του 1821 βλ. Τάσος Α. Γριτσόπουλος, «Η ιστοριογραφία του 

Αγώνος», Μνημοσύνη 3 (1970-71) 33-253 [επανέκδ.: Αθήνα 2005]. Βλ. επίσης Γ. Β. 

Νικολάου, Μελέτες ιστορίας του Πελοποννησιακού χώρου ‒ Από τα μέσα του 17ου αιώ-

να ώς τη δημιουργία του Νεοελληνικού κράτους, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2006, σ. 297-

298· Σπ. Ι. Ασδραχάς, Ιστορικά απεικάσματα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 14. 
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Η οθωμανική κοινωνία και η εικόνα του «άλλου» 

 

Από τον 14ο αι. οι Οθωμανοί Τούρκοι επεκτείνουν σταδιακά την κυριαρχία 

τους στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και στα Βαλκάνια. 

Κύριο μέλημα των σουλτάνων ήταν ο εποικισμός των μεγάλων πόλεων, ο 

πληθυσμός των οποίων είχε μειωθεί, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο στόχευαν στην εδραίωση της κυριαρχίας τους, μέσω 

του ισχυρού μουσουλμανικού στοιχείου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

ανάπτυξη της οικονομίας των πόλεων, με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη της 

οικονομίας της αυτοκρατορίας, η οποία στηριζόταν στην αγροτική και στην 

κτηνοτροφική παραγωγή, στη βιοτεχνία, καθώς και στις φορολογικές προ-

σόδους.
5
 Ο σημερινός ελλαδικός χώρος αποτελούσε κατά την οθωμανική 

περίοδο μια κατακερματισμένη περιφέρεια με πολλές τοπικές ιδιαιτερότη-

τες. Ο οθωμανικός πολιτισμός ήταν πολιτισμός των πόλεων. Εκεί διέμεναν 

τα πλουσιότερα μέλη της κοινωνίας, στα χέρια των οποίων κατέληγαν και οι 

αγροτικές πρόσοδοι. Οι πόλεις, δηλαδή, αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, βιο-

τεχνίας, διοίκησης και οικονομίας, ενώ η γεωγραφική και στρατηγική τους 

θέση, μαζί με την ιστορία και την παράδοσή τους, επηρέαζαν την τύχη 

τους.
6
 

Για τους χριστιανούς οι διακρίσεις ανάμεσα σε Τούρκους ή Οθωμανούς 

ήταν άγνωστες ή αδιάφορες. Έβλεπαν μπροστά τους μία «μάζα» Τούρκων 

κατακτητών. Γι’ αυτό, άλλωστε, αν γινόταν κάποιος χριστιανός μουσουλ-

μάνος, αποκαλούνταν από τους πρώην ομοθρήσκους του «Τούρκος», άσχε-

τα με το αν κρατούσε ή όχι τη μητρική του γλώσσα. Έτσι, αρκετά άτομα που 

προέρχονταν από τα υποτελή φύλα οθωμανοποιήθηκαν και εισήλθαν στη 

                                                           
5. Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία βλ. Σπ. Βρυώνης, Το Τουρκικό Κράτος και η Ιστορία 

του, Θεσσαλονίκη 1993· Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire: Studies on the 

History of Turkey, thirteenth-fifteenth centuries, εκδ. Routledge, Λονδίνο – Ν. Υόρκη 

2012· Halil Inalcik – Donald Quataert (επιμ.), Οικονομική και κοινωνική Ιστορία της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τ. 1: 1300-1600, μτφ. Μαρίνος Σαρηγιάννης, εκδ. Αλεξάν-

δρεια, Αθήνα 2008. Για τους Έλληνες υπό οθωμανική κυριαρχία βλ. Νεοκλής Σαρρής, 

Προεπαναστατική Ελλάδα και Οσμανικό κράτος, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 1993· Απ. Βα-

καλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βανιάς, Θεσσαλονίκη 2000. 

6. Σπ. Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ιε΄-ιθ΄ αι., [Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Ομίλου Πειραιώς], Αθήνα 2003, τ. 1, σ. 152-153. 
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διοίκηση της αυτοκρατορίας.
7
 Όπως έχει επισημανθεί από την έρευνα, υπήρ-

χαν δύο κοινωνίες: η κατακτητική και η κατακτημένη. Για να μεταπηδήσει ο 

κατακτημένος μη μουσουλμάνος υπήκοος στην κυρίαρχη κοινωνία, απαραί-

τητη προϋπόθεση ήταν ο εξισλαμισμός, αν και δεν υπήρχαν απόλυτα στεγα-

νά· δηλαδή υπήρχε όχι μόνο οριζόντια, αλλά και κάθετη κινητικότητα, όχι 

όμως απεριόριστη.
8
 

Η σκληρή πραγματικότητα της οθωμανικής κυριαρχίας προκάλεσε 

έντονες αποσυνθετικές ζυμώσεις στη χριστιανική κοινωνία. Η θέση του μη 

μουσουλμάνου (ζιμμή/zimmi) μέσα στον μουσουλμανικό κόσμο ήταν θέση 

πολίτη δεύτερης κατηγορίας,
9
 ενώ παρατηρείται ανισότητα ως προς τα ατο-

μικά τους δικαιώματα, τους φόρους και την απονομή δικαιοσύνης, σε σχέση 

με τους Τούρκους μουσουλμάνους. Το φυσικό χάσμα ανάμεσα στους κατά-

κτητές και τους κατακτημένους το διευρύνουν όχι μόνο οι διαφορετικές 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι οικονομικές ανισότητες, αλλά και η υπερο-

ψία και η καταπιεστική συμπεριφορά των πρώτων προς τους δεύτερους, οι 

διαφορές ως προς την εξωτερική εμφάνιση και οι ποικίλες άλλες ταπει-

νωτικές διατάξεις για τους ραγιάδες.
10

 

Το οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς των χριστιανικών πληθυσμών 

δεν διαμορφώθηκε χωροχρονικά ομοιόμορφα. Η ιδεολογία του Κορανίου 

επέτρεψε στον σουλτάνο να εφαρμόσει από την αρχή διαφορετικά κριτήρια 

ενσωμάτωσης στην οθωμανική επικράτεια, ανάλογα με το αν η υποταγή επι-

συνέβη καθ’ ομολογίη, δηλαδή θεληματικά, ή διά της σπάθης. Οι χριστιανοί 

που υποτάχθηκαν διά της σπάθης ζούσαν υπό ένα δυσμενέστερο καθεστώς. 

                                                           
7. Mehmed Fuad Koprulü, Οι απαρχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 2001, σ. 208.  

8. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, σ. 22. 

9. Βλ. Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans aux pays d’Islam, Βηρυτός 1958, 

σ. 369-370. 

10. Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία 1453-1669, τ. Β΄: 

Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Θεσσαλονίκη 21976, 

σ. 15. Όσον αφορά τη γαιοκτησία, η γη που αφέθηκε στους χριστιανούς περιοριζόταν 

στον ορεινό όγκο της Ελλάδος, ενώ αργότερα οι Τούρκοι άφησαν ακόμη και εύφορες 

πεδιάδες σε χριστιανούς μεγαλογαιοκτήμονες, οι οποίοι εισέρχονται μάλιστα και στην 

οθωμανική ιεραρχία· Ν. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, εκδ. 

Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 41. 
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Αντίθετα, οι περιοχές που υποτάχθηκαν θεληματικά διατήρησαν καταρχάς 

ανέπαφες τις κοινωνικές δομές και τις εξουσιαστικές τους ιεραρχήσεις.
11

 

Η παράσταση του «ξένου», του «άλλου», και γενικά της ετερότητας, 

θεωρείται ως αφετηρία για μια βαθύτερη μελέτη της αποτύπωσης των νοο-

τροπιών σε μία δεδομένη ιστορική περίοδο. Υπό αυτή την έννοια, ο τρόπος 

με τον οποίο παρουσιάζονται οι Τούρκοι μέσα σε αυτά τα ελληνικά κείμενα 

–στην προκειμένη περίπτωση στα Ενθυμήματα του Κασομούλη– θα μπορού-

σε, ταυτόχρονα, να αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς για μια μελέτη 

των νοοτροπιών και των αντιλήψεων της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας του 

18ου αι. και του αρχόμενου 19ου αιώνα.
12

 

Ο κεντρικός άξονας όλων των αναφορών στον τουρκικό λαό σε όλες τις 

λαϊκού τύπου πηγές της Τουρκοκρατίας συνοψίζεται στο αντιθετικό σχήμα 

«εμείς» (οι Έλληνες), και οι «άλλοι» (οι Οθωμανοί Τούρκοι).
13

 Παρά τη 

σχέση κατακτητή-κατακτημένου, οι δύο λαοί επικοινωνούσαν και συμβίω-

ναν στα αστικά κέντρα και στα χωριά με μεικτό πληθυσμό. Η υποδεέστερη 

(νομικά) θέση των χριστιανών υπηκόων, με όλες τις αρνητικές της συνέπειες 

στην καθημερινή τους ζωή, καθώς και η θρησκευτική ετερότητα, συνιστούν 

τους δυο καθοριστικούς παράγοντες βάσει των οποίων σχηματίζεται η εικό-

να των Οθωμανών Τούρκων ως «άλλων», ξένων και εχθρών. Βέβαια, αυτές 

οι διαφορές δεν απέκλειαν την επικοινωνία έως και την ειρηνική συνύπαρξη 

των δύο λαών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις μοιράζονταν παρόμοια ή και 

ίδια προβλήματα, ώστε η εικόνα του ενός στον άλλο να βελτιώνεται.
14

 

Στα κείμενα αυτά οι αναφορές στους Τούρκους είναι πάμπολλες. Σε κά-

θε σχεδόν σελίδα τους παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ανιχνεύσουμε 

την παράσταση του Τούρκου αλλά ταυτόχρονα και τη διαδικασία σχημα-

τισμού της· με άλλα λόγια, της πρόσληψης του «άλλου». Η παράσταση του 

«άλλου» καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο συγγραφής των απο-

μνημονευμάτων. Στα χρόνια του πολέμου για την Ανεξαρτησία και τα αμέ-

σως επόμενα, μέσα στη σκληρή πολεμική σύγκρουση, εκδηλώθηκαν βέβαια 

πιο έντονα και βιαιότερα τα συναισθήματα για τον κατακτητή. Η εικόνα τού 

                                                           
11. Βλ. Γ. Δ. Κοντογιώργης, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές 

Κοινότητες της Τουρκοκρατίας, εκδ. Νέα σύνορα ‒ Λιβάνη, Αθήνα 1982, σ. 44-46. 

12. Νικολάου, Μελέτες ιστορίας του Πελοποννησιακού χώρου, σ. 298. 

13. Ασδραχάς, Ιστορικά απεικάσματα, σ. 73-76. 

14. Νικολάου, Μελέτες ιστορίας του Πελοποννησιακού χώρου, σ. 299. 
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άλλου εξαρτάται και από την κοινωνική προέλευση των απομνημονευμά-

των και τον ρόλο που διαδραμάτισαν πριν και μετά τον Αγώνα της Ανεξαρ-

τησίας.
15

 

 

 

Η εικόνα των Οθωμανών στα «Στρατιωτικά Ενθυμήματα» 

 

Στα Ενθυμήματα στρατιωτικά του Κασομούλη –έργο γραμμένο με συνείδη-

ση ιστορικού, χωρίς παραποιήσεις γεγονότων και προκαταλήψεις σε βάρος 

προσώπων, με σπάνια περιγραφική ζωντάνια και θαυμαστή εμβάθυνση στον 

χαρακτήρα των αγωνιστών– η παράσταση του Τούρκου δίνεται με τρόπο 

εντελώς προσωπικό.
16

 Ο Κασομούλης, έχοντας ως βάση της αφήγησης τις 

προσωπικές και τις οικογενειακές εμπειρίες, χαρακτηρίζει τα πρόσωπα και 

προσπαθεί να ερμηνεύσει τις πράξεις τους, υπογραμμίζοντας τις αξίες που 

προσβάλλονται από τους Οθωμανούς.
17

 Έτσι, μιλώντας για τους αγώνες των 

Κλεφτών, γράφει ότι «κινδύνευε να χαθεί το έθνος μεταξύ της αμάθειας και 

της απανθρώπου τυραννίας τούτων των κατακτητών».
18

 Οι χαρακτηρισμοί 

τύραννος και βάρβαρος δεν απαντούν συχνά στα απομνημονεύματά του. 

Γενικά, αποφεύγει τη χρήση πολύ προσβλητικών χαρακτηρισμών για τους 

Οθωμανούς, χωρίς ωστόσο να προσπαθεί να αποκρύψει γεγονότα κατά τα 

οποία το μίσος εναντίον τους εκδηλωνόταν με προσβλητικές εκφράσεις. Χα-

ρακτηριστική είναι μία σκηνή στην οποία ο γνωστός για την αθυροστομία 

του Καραϊσκάκης καθυβρίζει τους Τούρκους και τη θρησκεία τους με βα-

ρείς χαρακτηρισμούς, όπως ‘άπιστοι’, ‘σκυλότουρκοι’, και με πλήθος μύριες 

άλλες αισχρολογίες.
19

 

Ο Κασομούλης δίνει το διπολικό σχήμα της κοινωνίας μέσα στην οποία 

έζησε και ο ίδιος. Οι Τούρκοι θεωρούνται οι ανέκαθεν αδιάλλακτοι εχθροί 

των Ελλήνων. Ο Τούρκος είναι «εχθρός», χαρακτηρισμός που επαναλαμβά-

                                                           
15. Στο ίδιο, σ. 301. 

16. Γ. Β. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύμα-

τα των Ελλήνων αγωνιστών του Αγώνα της Ανεξαρτησίας (18ος ‒ πρώτες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα)», Πρακτικά Α΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερο-

λίνο 2-4 Οκτ. 1998, τ. 2, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999, σ. 426. 

17. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Α΄, σ. 307.  

18. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 308. 

19. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 309. 
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νεται σταθερά σε όλα τα απομνημονεύματα, όχι τόσο επειδή είναι αλλο-

εθνής και αλλόθρησκος, αλλά κυρίως διότι είναι ο κατακτητής, που στερεί 

την ελευθερία ενός λαού και μάλιστα με τυραννικό τρόπο,
20

 επιβάλλοντας 

δυσβάσταχτους φόρους.
21

 Εχθρός, διότι με τις σφαγές του άμαχου πληθυ-

σμού προσπαθεί να καταπνίξει τις εξεγέρσεις των υπόδουλων Ελλήνων, 

όπως αυτή του παπα-Ευθυμίου Βλαχάβα στα Χάσια περί το 1808-1809.
22

 

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη της ιστορίας Ελλήνων και Οθωμανών 

Τούρκων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι δύο αυτοί λαοί συνυπήρχαν μέσα σε ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικότητας. Αυτό φαίνεται προεπαναστατικά μέσα από τα γεγονότα κα-

θημερινής ζωής, κατά τα οποία υπήρχε συνεργασία και αλληλοβοήθεια. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα περιστατικά, δηλωτικά της εικόνας των 

Τούρκων, αρχικά ο Κασομούλης αφηγείται ένα πολύ χαρακτηριστικό περι-

στατικό στη Νάουσα, λίγο πριν από τον μεγάλο ξεσηκωμό. Επίκειται η κή-

ρυξη της Επανάστασης και ο έμπορος και φιλομαθής Κανούσης εκφωνεί 

λόγο στην εκκλησία της πόλης μπροστά σε μεγάλο πλήθος. Η ομιλία του συ-

σπειρώνει τους Έλληνες, καθώς για πρώτη φορά αναφέρει τη φράση Πατρίς, 

Πατρίς, ελευθερία ή θάνατος. Κύριος υποστηρικτής του ήταν ο προύχοντας 

της περιοχής Ζαφειράκης, γεγονός που αναζωπυρώνει την επιθυμία των κα-

τοίκων, για αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Αμέσως ο λαός της Νάουσας κινήθηκε προς την αγορά της πόλης και επιτέ-

θηκε ανελέητα κατά των οθωμανών πολιτών. Ακολουθούν ανατριχιαστικές 

εικόνες μάχης, κατά τις οποίες φίλοι ‘εκατό χρονών’ από τους προγόνους 

τους, ο Αχμέτης και ο Μήτρος, αλληλοσκοτώνονται χωρίς όπλα αλλά με τα 

εργαλεία της δουλειάς τους.
23

 

Η εχθρότητα που ένιωθε ο ένας λαός για τον άλλο δεν εμπόδιζε την ει-

ρηνική σε πολλές περιπτώσεις συμβίωση και τη δημιουργία φιλικών σχέσε-

                                                           
20. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 105. 

21. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 184-185. 

22. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 85. 

23. «Ήτον ελεεινόν θέαμα, λέγει (ο αδερφός μου) να βλέπεις εκατό χρονών φίλους πατρό-

θεν, χωρίς όπλον, με το σακκί της κούσπας του αλευριού έμπροσθέν του να ζυγιάζει ο 

Αχμέτης, ο δε Δημητράκης φίλος του να τον επιτίθεται με το μαχαίρι, να φωνάζει ο 

Τούρκος … Βρε Μήτρο, βρε, καρδιάς εμείς παλαιοί φίλοι, ανατάν μπαμπατάν, τι είναι 

τούτο; Πού ακούγεται ο Ναουσαίος; Πατρίς… Πατρίς…, ελευθερία! Τούρκε […] στον 

διάβολο κι εσείς και αυτή [η πίστη σας] …»· στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 203. 
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ων, που κρατούσαν πολλές γενιές, και τις οποίες ερχόταν να διαλύσει η με-

γάλη εμπόλεμη κατάσταση του 1821. Εδώ ο Κασομούλης, με τον ρεαλισμό 

που τον διακρίνει, προβάλλει ταυτόχρονα την καταλυτική δύναμη του πολέ-

μου πάνω στις πιο δυνατές ανθρώπινες σχέσεις καθώς και τη θετική κατά τα 

άλλα εικόνα του Τούρκου,
24

 που εξακολουθεί να βλέπει, παρά τη σύγκρου-

ση που είχε αρχίσει, τον παλιό του φίλο ως φίλο.
25

 Πάντως, η καθημερινή 

συμβίωση και η συνεργασία των δύο αυτών ατόμων δεν στάθηκε ικανή να 

εμποδίσει την έκρηξη του μίσους, που υποσυνείδητα ένιωθε ο Μήτρος για 

τον Αχμέτη. Η πράξη αυτή δείχνει και το πώς ένιωθαν γενικά οι Έλληνες για 

τους Οθωμανούς. Αναμφίβολα, ο συγγραφέας σε αυτό το σημείο κάνει λόγο 

για το μίσος που οφείλεται στον επαναστατικό οίστρο του ελληνικού λαού 

παρά για πραγματική διχόνοια ανάμεσα σε Έλληνες και Οθωμανούς· η Επα-

νάσταση είχε ως αποτέλεσμα να φανατιστεί ο απλός λαός.
26

 

Εκτός των άλλων, η στάση αυτή αποδεικνύει την αρνητική εικόνα αλλά 

και συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στους Οθωμανούς κατά την έναρ-

ξη της ελληνικής Επανάστασης. Προφανώς, η στάση τους αυτή απορρέει 

από την οικονομική και κοινωνική καταπίεση, με πλήθος αδικιών και δια-

κρίσεων που υφίσταντο οι Έλληνες.
27

 Έτσι, λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη 

στιγμή οι υπόδουλοι υπήκοοι απελευθέρωσαν εν πολλοίς τα πραγματικά 

τους συναισθήματα που για χρόνια κρατούσαν κρυμμένα στην ψυχή τους. Ο 

οθωμανός γείτονας αποτελεί πλέον τον εχθρό του ελληνικού έθνους, σε μια 

περίοδο ανάπτυξης των εθνικισμών στα Βαλκάνια. 

Από την άλλη πλευρά, στον Κασομούλη –όπως σε πολλά άλλα κείμενα 

της προεπαναστατικής και της επαναστατικής περιόδου– αναδεικνύεται ως 

στοιχείο ταυτότητας και συνάμα ετερότητας και η θ ρ η σ κ ε ί α . Στον γλωσ-

σικό κώδικα της εποχής Χριστιανός σημαίνει Ρωμιός (Έλληνας), όπως ακρι-

                                                           
24. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύματα των 

Ελλήνων αγωνιστών», σ. 428. 

25. Βλ. παραπάνω, σημ. 23. 

26. Σπ. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απομνημόνευ-

σης: Κύκλος σεμιναρίων, επιμ. Ευτυχία Λιάτα, Άννα Ματθαίου, Πόπη Πολέμη, [ΕΙΕ/ 

ΙΝΕ], Αθήνα 2007, σ. 175. Για παράδειγμα, αλλού περιγράφει μια φοβερή και εντελώς 

απαράδεκτη συμπεριφορά Ελλήνων στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, όταν κάποιος αγω-

νιστής ονόματι Μήτρος σφάζει δώδεκα Τούρκους αιχμαλώτους, για να καλύψει τις 

ανάγκες διατροφής των πολιορκημένων· Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Β΄, 

σ. 252. 

27. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού, σ. 163. 

http://www.biblionet.gr/author/7559/Ευτυχία_Λιάτα
http://www.biblionet.gr/author/18415/Άννα_Ματθαίου
http://www.biblionet.gr/author/18414/Πόπη_Πολέμη
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βώς Μουσουλμάνος σημαίνει Τούρκος.
28

 Παρά ταύτα, η θρησκευτική πίστη 

ως κύριο στοιχείο της ταυτότητας, άρα και της εικόνας του άλλου, δεν εμπο-

δίζει πάντοτε την επικοινωνία. Έτσι, ο Κασομούλης αναφέρει περιστατικό 

που διαδραματίζεται στη Βέροια τον πρώτο καιρό του Αγώνα, όταν οι Τούρ-

κοι υποδέχθηκαν χριστιανούς εμπόρους, δίχως να εξετάσουν τη θρησκευτι-

κή πίστη.
29

 Προφανώς, στην περίπτωση αυτή ο απομνημονευτής θέλει να 

τονίσει την υπέρβαση του θρησκευτικού χάσματος, προκειμένου να δώσει 

μια θετική παράσταση του Τούρκου, που στην κοινή αντίληψη ήταν σταθε-

ρά διώκτης των χριστιανών και της πίστης τους.
30

 

Είναι ολοφάνερο ότι ο Κασομούλης μέσα από το έργο του προσπαθεί 

να μείνει ανεπηρέαστος από την εχθρότητα που χώριζε τους δύο λαούς –κλί-

μα μέσα στο οποίο και ο ίδιος μεγάλωσε–, για να δώσει την πραγματική 

εικόνα του Τούρκου: του «τυράννου» αλλά και αυτού που ενδιαφέρεται εξί-

σου για Τούρκους και Έλληνες, όπως ο Ισμαήλ μπέης των Σερρών,
31

 ή του 

Τούρκου, ο οποίος, απαντώντας στον Καραϊσκάκη που τον υβρίζει, λέει ότι 

Έλληνες και Τούρκοι πρέπει να ζήσουν μονιασμένοι, γιατί και αυτοί (οι 

Τούρκοι) «δεν είναι ξένοι να θέλουν τον χαλασμό σας, εγεννήθησαν και αυ-

ξήσαν μαζί σας από πάππον προς πάππον».
32

 Τελικά, μέσα από αυτές τις 

αναφορές και τα γεγονότα που διασώζει ο Κασομούλης αφήνει τον αναγνώ-

στη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να σχηματίσει το πορτρέτο 

του Τούρκου.
33

 

Ο Κασομούλης, έχοντας ζήσει από κοντά τα γεγονότα της πολιορκίας 

και του Μεσολογγίου και της ηρωικής εξόδου, αναδείχθηκε σε αξιόπιστο 

αφηγητή αυτών των γεγονότων.
34

 Στο έργο του εντοπίζουμε πολλές εικόνες, 

                                                           
28. Π. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιο-

λογία, [ΕΜΝΕ/Μνήμων], Αθήνα 1992, σ. 159. 

29. «Οι Τούρκοι μάς υπεδύχθησαν ευμενώς, απολύτως ως πραματευτάδες μεγαλέμπορους, 

χωρίς να εξετάσουν το θρησκευτικόν μας»· Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, 

τ. Α΄, σ. 138. 

30. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύματα των 

Ελλήνων αγωνιστών», σ. 428. 

31. «… ευπροσήγορος […] με το γλυκύ της διοικήσεώς του»· Κασομούλης, Ενθυμήματα 

στρατιωτικά, τ. Α΄, σ. 43. 

32. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 310. 

33. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύματα των 

Ελλήνων αγωνιστών», σ. 428. 

34. Για μία λεπτομερή εξιστόρηση αυτών των γεγονότων βλ. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία 

του Νέου Ελληνισμού, τ. Ζ, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 175-204, 419-481. 
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τούρκων ή ελλήνων αγωνιστών, οι οποίες βοηθούν να προσεγγίσουμε σε 

μεγάλο βαθμό τον ψυχικό τους κόσμο. Χαρακτηριστικός, για παράδειγμα, 

είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε έναν μεσολογγίτη και έναν τούρκο πολεμι-

στή.
35

 Πρόκειται για μια σκηνή φιλονικίας με έντονο διάλογο, ανάμεσα σε 

έναν Μεσολογγίτη και έναν Τουρκαλβανό. Με όσα λέει ο τούρκος πολεμι-

στής υποδηλώνει την υποδεέστερη θέση των ελλήνων υπηκόων μέσα στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς υποτιμά τον αλλόθρησκο πολεμιστή. Από 

την άλλη, πλευρά ο έλληνας αγωνιστής υποστηρίζει έντονα τη ελευθερία 

του, αντί για την παρούσα κατάσταση της κυριαρχίας, γεγονός που δεν δέχε-

ται ο τούρκος συνομιλητής του, επιχειρηματολογώντας ότι οι Οθωμανοί φέ-

ρονταν άψογα στους χριστιανούς υπηκόους και ότι δεν υπήρχε καμία ανά-

γκη για εξέγερση. Μάλιστα, θεωρεί ότι ο Μεσολογγίτης είναι τρελός που 

πιστεύει τέτοια πράγματα. Παρόλα αυτά, ο Μεσολογγίτης εμμένει στις από-

ψεις του λέγοντας ότι, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, το γένος θα ξεσηκω-

θεί, για να διώξει τον οθωμανό κατακτητή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας υποδεικνύει ανώτερο ήθος, καθώς 

υπόσχεται ότι, όταν αιχμαλωτίσει τον αντίπαλο, θα τον ελευθερώσει και θα 

του χαρίσει τη ζωή. Αντίθετα, οι Οθωμανοί είχαν άλλη αντίληψη για τους 

αιχμαλώτους πολέμου, καθώς τους θεωρούσαν σκλάβους και τους πωλού-

σαν στα σκλαβοπάζαρα. Τέλος, ο Τούρκος υποτιμά και καθυβρίζει τον Με-

σολογγίτη, γεγονός χαρακτηριστικό για το πώς έβλεπαν οι κατακτητές τούς 

υπηκόους τους. Ο συγγραφέας όμως, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, 

τονίζει αλλού και τις πολεμικές αρετές των τούρκων στρατιωτών. Μπορεί να 

                                                           
35. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Α΄, σ. 113-114: «Γεώργιος Κουτζιούμπας, 

Μεσολογγίτης, σε διάλογο με τον Τουρκαλβανό. – Έλληνας: Αχ τουφέκι, αχ τουφέκι, 

να το είχα εγώ, καημένε. – Τούρκος: Πα, τι θέλεις εσύ, ωρέ; – Έλληνας: Γιατί εμένα μου 

πρέπει να το έχω μόνον ... Ξεύρεις, αγά; – Τούρκος: Τι; – Έλληνας: Να μου το φυλάξεις 

σε παρακαλώ και θα σου χαρίσω τη ζωή όταν σε πιάσω. – Τούρκος: Τι λες μωρέ καη-

μένε; Είσαι παλαβός και εσύ και όλοι οι άλλοι, όπου θέλετε να γλυτώσετε από αυτό που 

σας έχουμε… – Έλληνας: Δεν ντρέπεσαι να το λες αυτό αγά, θα το ιδείς σε λίγο και-

ρόν… – Τούρκος: Τι θα ιδώ, το κεφάλι θα σε πάρω! – Έλληνας: Καλά αγά άμα έχω τα 

χέρια μου δεν θα σε αφήσω … – Τούρκος: Πρώτα θα σε πάρω το τουφέκι και ύστερα το 

κεφάλι. Τι θα κάμουν τα χέρια; – Έλληνας: Άμα, έχω τα πιστόλια αγά. – Τούρκος: Και 

αυτά θα σου τα πάρω. – Έλληνας: Άμα, έχω το γιαταγάνι… – Τούρκος: Είσαι τρελός 

καημένε… Να με το φτυάρι και με το χώμα θα σε κυνηγώ και θα σε πάνω έως τους 

κόρφους όσον να σε θάψω και τότες θα στα πάρω … – Έλληνας: Να μου το φυλάξεις 

σε παρακαλώ και θα σου χαρίσω τη ζωή όταν σε πιάσω. – Τούρκος: Να μου φας το 

σκατό κερατά». 
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μην αποτελούν πρότυπο έξυπνου και έμπειρου πολεμιστή, αλλά διακρίνο-

νται για τη γενναιότητα και την υπομονή. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «δεν 

δύναμαι να αποσιωπήσω την ανδρείαν τούτων των Τούρκων».
36

 

Άλλη μία χαρακτηριστική σκηνή από το Μεσολόγγι, που παραθέτει στα 

Ενθυμήματα στρατιωτικά ο Κασομούλης και αφορά μια έντονη συνομιλία 

του Μεσολογγίτη Τζιόλκα με ένα Τούρκο πολεμιστή, επιτρέπει να ανιχνεύ-

σουμε και άλλες εικόνες για τους Τούρκους.
37

 Στο συμβάν ο τούρκος στρα-

τιώτης, πεινασμένος και εξαντλημένος, βλέποντας ότι τα φαγώσιμα των ελ-

λήνων πολιορκημένων υπερβαίνουν το κανονικό όριο για εμπόλεμη κατά-

σταση, ζητεί λίγα τρόφιμα από τον έλληνα αγωνιστή. Ο Μεσολογγίτης, στον 

διάλογο με τον Οθωμανό, υποστηρίζει ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα πα-

ρουσιασθεί θα του δώσει ό,τι επιθυμεί. Πρόκειται για υπαινικτικό σχόλιο 

από την πλευρά του Μεσολογγίτη, το οποίο ο τούρκος πολεμιστής δεν αντι-

λαμβάνεται. Δεν υπήρχε, βέβαια, περίπτωση να δώσει τρόφιμα στον εχθρό, 

τον οποίο μάχεται και μισεί. Μόλις ο Τούρκος ετοιμάζεται να πάρει τα τρό-

φιμα από τον Έλληνα, οι Μεσολογγίτες επιτίθενται, νικούν και παίρνουν λά-

φυρα. Όλοι οι Τούρκοι σκοτώνονται, εκτός από τον τούρκο στρατιώτη που 

έκανε τη συμφωνία με τον Μεσολογγίτη. Στο τέλος του διαλόγου ο Τούρκος 

αποσύρεται από τη διαπραγμάτευση για φαγώσιμα και γνωστοποιεί ότι θα 

φύγει μαζί με την οικογένειά του και δεν θα ξαναζητήσει τίποτα από Έλλη-

να. 

Ο Κασομούλης παραθέτει στα Ενθυμήματά του πολλούς διαλόγους 

ανάμεσα σε έλληνες και τούρκους πολεμιστές, χαρακτηριστικούς για την 

                                                           
36. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Β΄, σ. 116. 

37. Στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 119-120: «Ο Τζιόλκας περίφημος στην φρουρά για την απλότητα, την 

γενναιότητα, την αταραξία, τον ζήλο, την ακακία που εξέφραζε, συνδιαλέγεται καθη-

μερινά με έναν Τούρκο πολεμιστή … Ο Τούρκος γνωρίζοντας πλέον ότι έχομεν περισ-

σότερους καρπούς και πιοτά από τον στρατόν τους, τον εζήτησε μια μποτίλα ρούμι και 

ένα πλέχτρα σύκα … Ο Τζιόλκας τον απαντά … Ευθύς τα ραμματιάζω και σε ρίπτω μία 

… Ο Τούρκος τον ευχαρίστησεν και περίμενε την ώρα να τα λάβει … Εις τας 9-10 Σε-

πτεμβρίου, έβαλεν φωτιά ο Κώστας εις το φυτίλι, ο Τζιόλκας τον φώναξεν να εβγή να 

την λάβη. Μόλις ο Τούρκος εβγάζει το κεφάλι και άρχισεν να τρέμει η γη πλησίον του 

και πίπτει σκάζει η υπόνομος, πηδούν οι Έλληνες έξω και έκαναν τόσα όσα δεν περι-

γράφονται. Μόνος Τούρκος που γλίτωσεν από το κακόν ήτον ο συνομιλιτής του Τζιόλ-

κα. Την επόμενην ημέραν τον αποκρίνεται ο Τζιόλκας. – Ε, Αγά δεν ήτον καλά τα σύ-

κα; Τέτοια σύκα να τα τρώγεις σύ μωρέ Τζιόλκα, απαντά ο Τούρκος ... Έχω και άλλα 

αν θέλεις απαντά ο Τζιόλκας. Έχετε υγεία μωρέ Έλληνες, λέγει, και η μάνα μου δεν 

γεννά άλλον, αν φάω αυτά τα σύκα. Φεύγω και παίρνω κοντά όλο μου το σόι…». 
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εικόνα του άλλου, όπως σε συνομιλία ενός εκπροσώπου των Τούρκων με 

τον οπλαρχηγό Στορνάρη,
38

 στην οποία προβάλλεται μία θετική εικόνα τόσο 

των Τούρκων όσο και των Ελλήνων Ο οπλαρχηγός αρνείται επιδεικτικά να 

συνθηκολογήσει με τους Τούρκους και υποστηρίζει ότι όχι μόνο τον Ιμπρα-

ήμ, αλλά και ολόκληρο το σουλτανικό ασκέρι και αν φέρουν οι εχθροί, οι 

Μεσολογγίτες θα τον αποκρούσουν. Οι Μεσολογγίτες στρατιώτες με μια 

φωνή υποστηρίζουν τον οπλαρχηγό τους, ώστε ο Τούρκος επαινεί τους Έλ-

ληνες («είσθε παλικάρια»). Ο Στορνάρης του δίνει την άδεια να σεργιανήσει 

στις θέσεις της ελληνικής άμυνας. Ο τούρκος στρατιώτης, που γνωρίζει την 

πολεμική ισχύ του Ιμπραήμ, θαυμάζει τον ηρωισμό των Ελλήνων και εύχε-

ται στον θεό να δυναμώσει τους Έλληνες, για να μην ντροπιαστούν στη μά-

χη («Εύχομαι ο θεός να μην σας εντροπιάσει»). 

Αλλού, ο συγγραφέας παραθέτει εικόνα σφαγής τούρκων αιχμαλώτων. 

Στο απόσπασμα
39

 δίνεται μία αρνητική εικόνα των Μεσολογγιτών, βάσει της 

σκληρής μεταχείρισης των τούρκων αιχμαλώτων, η οποία δείχνει τη βαναυ-

σότητα των δύο αντιπάλων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Εδώ ο συγ-

γραφέας παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο την απάνθρωπη συμπεριφορά των 

ελλήνων πολιορκημένων. Μάλιστα, ο Κασομούλης, επιδεικνύοντας υψηλή 

αντικειμενικότητα και αμεροληψία, δεν αποκρύπτει ακόμη και τη απαράδε-

κτη πράξη του αδερφού του Μήτρου, τον οποίο κατηγορεί και επιπλήττει, 

                                                           
38. «Ε, λέγει, εγώ ήλθα να σας καταπείσω και επείσθην μόνος μου ότι αυτό όπου φαντάζε-

ται ο Βεζίρης δεν είναι δυνατόν να γίνει, αλλά ούτε εσείς είσθε εις τοιαύτην θέσιν να το 

κάμετε. Ο Στορνάρης αποκρίνεται, Βεβαίωσε τον Βεζίρη ότι όχι ο Ιμπραήμης, αλλά 

όλον το βασίλειόν του ο Σουλτάνος να το κινήσει, εμείς θα το αντικρούσουμε. Αν υπο-

τεθεί όμως και φαντάζομαι ότι θα πέσωμεν εις συνθήκας, ως αρχαιότερον πολεμιστήν 

μας, πάντοτε με αυτόν θα προτιμήσωμεν να ταις κάνωμεν παρά με άλλον, διότι αυτός 

μας γνωρίζει τόσον εμάς, καθώς και τα ρετζάλια του … Ήτον η γνώμη όλων, διότι φό-

βο δεν έχομεν … Χαλάλι να σας γένει, λέγει ο Χατζήμπεγης, είσθε παλικάρια και ο με-

γαλύτερος εχθρός αν σας ρίξει βόλι να πέσει πάνω του … Οι οπλαρχηγοί του προτεί-

νανε να σεργιανήσει από προμαχώνα σε προμαχώνα, διά ελέγξει τις θέσεις των αμυνο-

μένων Ελλήνων πολεμιστών. Μάσιαλα, μάσιαλα αποκρίνεται ο Χατζήμπεγης στο στρά-

τευμα. Ο Θεός να μην σας εντροπιάσει»· στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 123-124. 

39. «Ο Τζαβέλας επρόσταξεν να φονεύσουν αμέσως τον αγαπημένον του και πιστόν Αρά-

πην Τούρκον, και το έβαλαν όλοι εις πράξιν. Αμέσως εφόνευσαν και έκοψαν όλους 

τους Κοζάκους, έως 30, όπου είχομεν μέσα αιχμαλώτους και μαζί και χριστιανούς μα-

στόρους που εδούλευαν για τον εχθρόν. Η καρδιά μας εσκληρύνθη τότες τόσον, ώστε 

δεν ηξεύραμεν τι κάναμεν. Ο αυταδελφός μου Μήτρος, αναλαβών έως τότε από την 

ασθένεια και ειδοποιηθείς τούτο, έτρεξεν και έκοψεν δώδεκα μόνος του εις την ακρο-

γιαλιάν. Ήλθεν χαρούμενος. Ετρόμαξεν η ψυχήν μου. Τον επίπληξα διότι μόνο αυτός 

επιχειρίσθη, ως πελεκάνος, να κόψει τόσους»· στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 252. 
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καθώς έφτασε στο σημείο να σκοτώσει χωρίς κανένα ενδοιασμό δώδεκα 

τούρκους αιχμαλώτους, ενώ ήθελε να σκοτώσει περισσότερους. Πρόκειται 

για ασέβεια των Μεσολογγιτών προς τους αιχμαλώτους πολέμου, για μία 

ανάρμοστη συμπεριφορά των Ελλήνων, η οποία βέβαια εξηγείται από τη 

σκληρότητα του πολέμου αλλά και από τη διάθεση για εκδίκηση. Εντελώς 

απαράδεκτη και ανάρμοστη υπήρξε και η συμπεριφορά του οπλαρχηγού 

Τζαβέλα, όταν διέταξε να θανατωθεί ο πιστός του φίλος Αράπης, λόγω της 

τουρκικής καταγωγής του. Αμέσως θανατώθηκαν όλοι οι τούρκοι αιχμάλω-

τοι, ακόμη και οι χριστιανοί που δούλευαν για τον εχθρό. Πιθανώς, ο Τζαβέ-

λας να ήταν επηρεασμένος από τις καταστροφές που υπέστησαν οι Έλληνες 

στις μάχες που είχαν προηγηθεί, κατά τις οποίες έχασε πολλούς και γενναί-

ους μαχητές. Το πλήθος των στρατιωτών δεν αντέδρασε, ακολουθώντας τις 

διαταγές του οπλαρχηγού, αλλά επιτέθηκε με μεγαλύτερη μανία στους υπό-

λοιπους τούρκους αιχμαλώτους. Μάλιστα, αρκετοί Μεσολογγίτες εκτέλεσαν 

με χαρά τις διαταγές του αρχηγού τους, διψώντας για εκδίκηση, λόγω των 

αγριοτήτων που είχαν διαπράξει προηγουμένως Τούρκοι εις βάρος των συ-

μπατριωτών τους.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Κασομούλη στο άκουσμα της 

είδησης για τον θάνατο του Καραϊσκάκη:
40

 Οι αρχηγοί, τόσο των Τούρκων 

όσο και των Αλβανών, διέταξαν να φορέσουν οι άνδρες τους μαύρα ρούχα, 

σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του γενναίου πολεμιστή, διότι κανένας 

άλλος δεν μπορούσε να φτάσει τις αρετές του. Οι Τούρκοι είχαν συνεργα-

σθεί στο παρελθόν πολλές φορές με τον Καραϊσκάκη και γνώριζαν από 

κοντά τη μαχητικότητα, την πολεμική του εμπειρία και το σθένος του στα 

πεδία των μαχών. Ακόμη και οι εχθροί τιμούσαν και σέβονταν τον Καραϊ-

σκάκη, ως άνθρωπο και ως πολεμιστή. Βρέθηκε όμως και ένας τούρκος 

οπλαρχηγός που εξέφρασε άλλη γνώμη για την προσωπικότητα του ήρωα. 

Στην προσπάθειά του να ενισχύσει το σθένος του τουρκικού στρατού, μειώ-

νει επιδεικτικά το ήθος του έλληνα αγωνιστή, θεωρώντας ότι οι Τούρκοι τού 

                                                           
40. «Το ίδιον εσπέρας της 23 Απριλίου, όπου έμαθον τον θάνατον του Καραϊσκάκη οι 

Τούρκοι, οι Αλβανοί άρχισαν να φωνάζουν, Ω, ρε ο Καραϊσκάκης, ο γιος της Καλο-

γραίας, απέθανεν! Όλοι να βάλετε τα μαύρα, διότι άλλον ωσάν αυτόν δεν κάμνετε! 

Μιαν ώραν λογοτριβούσεν ο Γιαννούσης να τους πείση ότι ημείς εκάναμεν τοιούτον 

και όλοι οι αρχηγοί μας είναι άλλοι τόσοι Καραϊσκάκηδες και θα ιδούν»· στο ίδιο, τ. Β΄, 

σ. 515. 
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έμαθαν να πολεμά, και ευτυχώς που έφυγε από τη ζωή, διότι ήταν αχάριστος 

και πολεμούσε τους ευεργέτες του.
41

 

 

 

 

Ο Κασομούλης περιγράφει τα διάφορα γεγονότα –όσα βίωσε ως αυτόπτης 

μάρτυρας ή όσα πληροφορήθηκε από άλλους– με τρόπο το δυνατόν αντικει-

μενικό και αμερόληπτο, ενώ προσπαθεί να μείνει ανεπηρέαστος από την 

έχθρα που χώριζε τους δύο λαούς (Έλληνες και Οθωμανούς Τούρκους), για 

να δώσει την πραγματική εικόνα του Οθωμανού Τούρκου. Σε αντίθεση με 

ό,τι συμβαίνει με άλλους συγγραφείς απομνημονευμάτων του Εικοσιένα, 

αποφεύγει να εκφραστεί υποτιμητικά για τους Τούρκους, σεβόμενος το 

έθνος τους και τους εκτιμώντας την πολεμική ικανότητά τους. 

Η εικόνα του «άλλου» προβάλλεται σε δύο επίπεδα: το γενικό και το 

προσωπικό. Στο πρώτο επίπεδο, προφανώς, ο Τούρκος χαρακτηρίζεται ως 

«εχθρός», μάλλον όμως ως τυραννικός κατακτητής και αλλόθρησκος, και 

όχι ως αλλοεθνής. Το αντιθετικό σχήμα που προβάλλεται ως προς την ταυ-

τότητα και ετερότητα είναι Μουσουλμάνος κατακτητής και Χριστιανός υπό-

δουλος. Παρά ταύτα, σε προσωπικό επίπεδο στην καθημερινότητα, η εικόνα 

του Τούρκου δεν είναι πάντοτε αρνητική. Αντίθετα, ο Κασομούλης αφήνει 

να εννοηθεί ότι μπορούσαν να αναπτυχθούν σχέσεις αλληλοεκτίμησης και 

καλής γειτονίας, ακόμη και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών. 

Η κατάσταση αλλάζει με την έκρηξη της Επανάστασης. Η εικόνα του 

Τούρκου πλέον –τόσο σε γενικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο– είναι η 

εικόνα του αλλόθρησκου τυράννου. Στην αρχή του αγώνα των ραγιάδων για 

εθνική ελευθερία αλλά και για απαλλαγή από την οικονομική και κοινωνική 

καταπίεση, απελευθερώνονται τα βαθύτερα απωθημένα συναισθήματά τους 

εναντίον των οθωμανών Τούρκων, λόγω των πολλών αδικιών και διακρί-

σεων που υφίσταντο κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Ο οθω-

μανός γείτονας, λοιπόν, αντιμετωπίζεται τώρα ως εχθρός του ελληνικού 

έθνους, άρα και ως προσωπικός εχθρός. Έτσι, η Επανάσταση συνιστά μια 

ξεκάθαρη διαχωριστική τομή μεταξύ των δύο λαών, ενώ εξαναγκάζει κάθε 

πρόσωπο, Έλληνα ή Τούρκο, να ενταχθεί απρόσωπα στο οικείο σύνολο, 

                                                           
41. Στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 515. 
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αλλά και να αντιμετωπίζει πλέον όχι τον «άλλο», αλλά τους «άλλους» συλ-

λήβδην απρόσωπα. Παρά ταύτα, ακόμη και στο πεδίο της μάχης, οι ανθρώ-

πινες σχέσεις διατηρούν κάποιο σύνδεσμο, βέβαια, πολύ πιο χαλαρό και δια-

φορετικού επιπέδου. Έτσι, παρά τις εκατέρωθεν βιαιότητες (βαναυσότητα 

μάχης, εκτέλεση αιχμαλώτων, εκδικητική μανία, παραπλάνηση αντιπάλου), 

υπάρχει σεβασμός της πολεμικής αρετής του αντιπάλου – στην περίπτωση 

μάλιστα του θανάτου του Καραϊσκάκη τιμή και θλίψη από τους αντιπάλους 

Τούρκους. Πολλώ μάλλον, σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται εξοικείωση 

με τον αντίπαλο πολεμιστή, σε σημείο μάλιστα που να ζητάει κάποιος –κατά 

τρόπο βέβαια αφελή– τρόφιμα από τον αντίπαλο, ενώ σε κάποια ανάπαυλα 

από τη μάχη συμβαίνει και το αδιανόητο, να επιθεωρήσει τις θέσεις μάχης 

της ελληνικής άμυνας κάποιος εχθρός Τούρκος –ο οποίος και επαινεί ως 

γενναίους του αντιπάλους Έλληνες–, γεγονός που προϋποθέτει μεγάλο βαθ-

μό εκατέρωθεν εμπιστοσύνης. Τέλος, το απρόσωπο του πολέμου σπάει από 

τις συχνές συνομιλίες μεταξύ αντιπάλων πολεμιστών, οι οποίες προφανώς 

αποτελούν προσπάθεια να εξασθενίσουν το ηθικό του αντιπάλου με υβριστι-

κά ή περιπαικτικά σχόλια, αλλά ενισχύουν την ανθρώπινη προσωπική επα-

φή· εδώ βέβαια ανεστραμμένη, που περιέχει όμως ενίοτε και αλληλοεκτίμη-

ση. 

Ο Κασομούλης, λοιπόν, στα Ενθυμήματα στρατιωτικά προβάλλει αρνη-

τικά την εικόνα του «άλλου» ως συνόλου, λόγω της υποδούλωσης αλλά και 

της τυραννικής διοίκησης –άρα της ενέργειας του «άλλου» ως προσώπου–, 

σέβεται όμως την καταγωγή και την ταυτότητα του κατακτητή, τόσο σε συ-

νολικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να αποσιωπά διαφορο-

ποιήσεις της εικόνας αυτής. Γι’ αυτό στο έργο του προβάλλεται και η βιαι-

ότητα του πολέμου, ο οποίος αποδομεί τις ανθρώπινες σχέσεις – έστω και αν 

αυτές είναι σχέσεις κατακτητή-υπόδουλου. Ο πόλεμος βέβαια είναι αναπό-

φευκτος, καθώς ο αγώνας για αυτοδιάθεση και ελευθερία κάθε λαού και 

προσώπου είναι ιερός και ωθεί τους ανθρώπους σε βάναυσες πράξεις. Μπο-

ρεί σε καθημερινό επίπεδο να αμβλύνεται η αντίθεση κατακτητή-υπόδου-

λου, αλλά οι προσωπικές σχέσεις τότε μόνο μπορούν να έχουν υγιές υπόβα-

θρο, όταν κινούνται σε καθεστώς ελευθερίας και αλληλοσεβασμού των ατο-

μικών και εθνικών δικαιωμάτων. 
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Εικ. 1. Ο Νικόλαος Κασομούλης, 1795-1872 

[η εικόνα περιέχεται στα Ενθυμήματα στρατιωτικά]. 
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Εικ. 2. Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της 

Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τ. Α΄, Αθήνα 1940. 
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Εικ. 3. Το τέλος της ιδιόγραφης διαθήκης του Κασομούλη με την  

υπογραφή του, βάσει της οποίας το επώνυμό του είναι Κασουμούλης 

[Ν. Π. Δελιαλής, ΔΙΕΕ 14 (1960) 341]. 

 

 


