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ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Ηταν αναµενόµενο ότι µία πρωτοβουλία όπως αυτή των 58 
δεν θα µπορούσε να βρει µόνον υποστηρικτές στον χώρο της 
Κεντροαριστεράς: είναι γνωστές οι περιπτώσεις εκείνων των 
επώνυµων στελεχών που δεν επιθυµούν τη συγκρότηση µιας 
ελληνικής Ελιάς – µε τα σηµερινά κόµµατα να διατηρούν την 
αυτονοµία τους – αλλά τη δηµιουργία ενός νέου φορέα, µέσω 
ενός «µπιγκ µπανγκ» σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και τις πολιτικές. 
Αυτές οι απόψεις είναι σεβαστές και αξίζει να συζητηθούν. Αλλά 

µε ποιους θα τις συζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι, πέραν εκείνων 
που έµπρακτα έδειξαν ότι ενδιαφέρονται για την ανασυγκρότηση 
του χώρου; Η τακτική της «λαµπρής αποµόνωσης» ενδεχοµένως 
να συνάδει µε την προσωπική στρατηγική ορισµένων, αλλά σί-
γουρα δεν βοηθά την υπόθεση του τρίτου πόλου. Το βέβαιο είναι 
ότι δεν περισσεύει κανείς. Αλλά στον διάλογο για την Κεντροα-
ριστερά δεν υπάρχει χώρος για αυτάρεσκους µεσσίες ούτε για 
ειρωνείες µέσω του twitter!

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Οι κάτοικοι µιάς ορεινής περιοχής της 
Θεσπρωτίας µε την ονοµασία Σού-
λι. Έζησαν εκεί από τον 16ου αιώνα 

έως το 1822, µε ένα διάλειµµα 17 ετών 
(1803 - 1820). Υπήρξαν σκληροτράχηλοι 
πολεµιστές και είναι γνωστοί για τη µακρο-
χρόνια αντιπαράθεσή τους µε την Οθωµα-
νική εξουσία και τη συµµετοχή τους στην 
Επανάσταση του 1821.

Οι Σουλιώτες κατοικούσαν σε 11 χωριά, 
σε µια περιοχή µε απόκρηµνους «υψηλούς 
και διαβόητους βράχους» (Κάλβος), που 
ορίζονται από δύο πασίγνωστες βουνοκο-
ρυφές, το Κούγκι και την Κιάφα. Σύµφω-
να µε τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, 
ήταν «κράµα Ελλήνων και εξελληνισθέ-
ντων Αλβανών». Μιλούσαν Αλβανικά και 
δευτερευόντως Ελληνικά. Ήταν χωρισµέ-
νοι σε 47 µεγάλες οικογένειες (φάρες), µε 
σπουδαιότερες αυτές των Ζέρβα, Τζαβέλα, 
∆ράκου, ∆αγκλή, Κουτσονίκα, Μπότσαρη, 
Καραµπίνη και Νίκα.

Οι Σουλιώτες θύµιζαν λίγο - πολύ τους 
αρχαίους Σπαρτιάτες. Από µικροί γυµνά-
ζονταν στα όπλα και δεν γνώριζαν τίποτε 
άλλο, παρά την τέχνη του πολέµου. Άλ-
λωστε, η φτωχή γη του Σουλίου µόνο λίγα 
ζωντανά µπορούσε να θρέψει. Έτσι, που-
λούσαν προστασία στα γύρω χωριά και 
συχνά επιδίδονταν σε λαφυραγωγία για 
να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Τιµω-
ρούσαν µε θάνατο όσους παρέβαιναν τις 
συµφωνίες και τις ηθικές αρχές, γι’ αυτό 
στην κλειστή κοινωνία τους ήταν κανόνας 
απαράβατος η αντεκδίκηση (βεντέτα). Ένα 
µέρος ων εσόδων τους το κατέβαλαν στο 
Σουλτάνο για να εξασφαλίσουν την αυτο-
νοµία τους.

Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν 
σε µια ενοχλητική παρωνυχίδα για την 
Υψηλή Πύλη και µεγάλος πονοκέφαλος για 
τους ντόπιους αγάδες και µπέηδες, που 
έβλεπαν τους ανυπότακτους Σουλιώτες να 
οικειοποιούνται τις δραστηριότητές τους 
και να χάνουν µεγάλα εισοδήµατα. Έτσι, 
από τις αρχές του 18ου αιώνα βρέθηκαν 
στο στόχαστρο του Σουλτάνου και της το-
πικής οθωµανικής αριστοκρατίας.

Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων ήταν αυτός 
που τελικά τους υπέταξε. Η πρώτη εναντί-
ον τους εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε την 
άνοιξη του 1789 και κατέληξε σε φιάσκο. 
Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου αναγκάσθηκε 

να υπογράψει συνθήκη ειρήνης µε τους 
Σουλιώτες και να καταβάλει τους µισθούς 
των αρχηγών τους για την ασφάλεια της 
περιοχής. Αποτυχηµένη ήταν και η νέα 
εκστρατεία του Αλή τον Ιούλιο του 1792. 
Τα κατάφερε µε την τρίτη προσπάθεια, το 
1800, όταν είχε φθάσει στην ακµή της δύ-
ναµής του, αλλά και πάλι χρειάστηκε τρία 
χρόνια για τους υποτάξει.

Ο κλοιός έγινε ασφυκτικός για τους 
Σουλιώτες και στις 12 ∆εκεµβρίου 1803, 
αναγκάσθηκαν να συνθηκολογήσουν. Ο 
βασικός όρος της συµφωνίας ήταν να εκ-
κενώσουν τα χωριά τους συν γυναιξί και 
τέκνοις και µε τον οπλισµό τους. Στις 16 
∆εκεµβρίου χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες 
και άφησαν πίσω τους την πατρογονική γη.

Μόνο ο καλόγερος Σαµουήλ παρέµεινε 
στο Κούγκι µε πέντε Σουλιώτες και µόλις 
πλησίασαν οι Τουρκοκαλβανοί έβαλε φω-
τιά στην πυριτιδαποθήκη της Μονής του 
Αγίου Αθανασίου, µε αποτέλεσµα να συ-
µπαρασύρει πολλούς στο θάνατο. Ο Αλή 
Πασάς θεώρησε το γεγονός παρασπονδία 
και ζήτησε εκδίκηση.

Η πρώτη φάλαγγα µε επικεφαλής τον 
Φώτο Τζαβέλα έφθασε στην Πάργα ασφα-
λής και από εκεί διεκπεραιώθηκε στην 
Κέρκυρα. Η δεύτερη υπό τους Μποτσα-
ραίους µε κατεύθυνση τα Άγραφα, χτυπή-
θηκε από τον Αλή στη Μονή του Σέλτσου 
(20 Απριλίου 1804), µε αποτέλεσµα να 
υπάρξουν πολλά θύµατα. Η τρίτη φάλαγγα 

δέχθηκε επίθεση στο Ζάλογγο (16 ∆εκεµ-
βρίου 1803). Πολλοί φονεύθηκαν, ενώ 60 
γυναίκες µε τα παιδιά τους χόρεψαν το 
«Χορό του Ζαλόγγου» και γκρεµίστηκαν 
στα βράχια για µην πιαστούν αιχµάλωτες.

Το Μάιο του 1820 επήλθε οριστική ρήξη 
µεταξύ του Αλή και Σουλτάνου Μαχµούτ 
Β’ και οι Σουλιώτες βρήκαν την ευκαιρία 
να επανέλθουν στα χωριά τους στις 12 ∆ε-
κεµβρίου 1820, αφού συµµάχησαν µε τον 
πρώην εχθρό τους. Όσο ζούσε ο Αλής, οι 
Σουλιώτες παρέµειναν πιστοί του σύµµα-
χοι, αποκρούοντας τις δελεαστικές προτά-
σεις του Χουρσίτ Πασά, που είχε διαταχθεί 
από τον Σουλτάνο να εξολοθρεύσει τον 
οµόλογό του των Ιωαννίνων.

Όταν ο Αλής φονεύθηκε (17 Ιανουαρίου 
1822), οι Σουλιώτες συνέχισαν να µάχονται 
τους Τούρκους υπό τον Μάρκο Μπότσαρη. 
Μόνο µετά τη συντριβή των επαναστατη-
µένων Ελλήνων στη Μάχη του Πέτα (4 Ιου-
λίου 1822), αναγκάσθηκαν να συνθηκολο-
γήσουν (28 Ιουλίου) και να εγκαταλείψουν 
και πάλι το Σούλι στις 2 Σεπτεµβρίου 1822. 
∆ιασκορπίστηκαν στον ελληνικό χώρο και 
προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στον 
Αγώνα. Στο τέλος της Επανάστασης µόλις 
200 Σουλιώτες είχαν επιζήσει.

Από τα 11 χωριά του Σουλίου, µόνο η 
Σαµονίβα κατοικείται σήµερα, από ανθρώ-
πους, που δεν έχουν καµία σχέση µε τους 
Σουλιώτες, ενώ σώζονται τα ερείπια του 
Κουγκίου και του φρουρίου της Κιάφας.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΡΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΛΟΥΚΑΣ, ΛΟΥΚΙΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1803: Το ολοκαύτωµα στο Κούγκι. Ο 
ιεροµόναχος Σαµουήλ µε πέντε Σουλιώτες, 
µπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν από 
τους Tούρκους, βάζει φωτιά στο βαρέλι µε την 
πυρίτιδα και ανατινάσσονται.

1943: Οι Nαζί κατακτητές καταστρέφουν τα 
Καλάβρυτα κι εκτελούν και τους 1.101 άνδρες 
κατοίκους του.

1966: Ο Τζίµι Χέντριξ ηχογραφεί τη µεγάλη 
επιτυχία του Foxy Lady.

1967: Μετά την αποτυχία του βασιλικού 
κινήµατος για την ανατροπή του δικτατορικού 
καθεστώτος, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 
διαφεύγει µε την οικογένειά του στη Ρώµη, 
όπου θα ζητήσει πολιτικό άσυλο.

1967: Ο ούγγρος προπονητής Μάρτον 
Μπούκοβι αναχωρεί από την Ελλάδα, έχοντας 
παραιτηθεί την προηγούµενη από την τεχνική 
ηγεσία του Ολυµπιακού, στον οποίο χάρισε 
δύο τίτλους πρωταθλητή. Όπως φηµολογείται, 
η δικτατορία της 21ης Απριλίου έχει οδηγήσει 
τον «Μάρτσι Μπάτσι» στην απόφαση αυτή, 
λόγω «πολιτικών φρονηµάτων». Ο ∆ιονύσης 
Χαριτόπουλος θα εκδώσει το 2003 ένα κύκλο 
διηγηµάτων µε τίτλο Τη Νύχτα που έφυγε ο 
Μπούκοβι.

1968: Κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος του 
Μάνου Λοΐζου Ο Σταθµός.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1797: Κρίστιαν Χάινριχ Χάινε, γερµανός 
λυρικός ποιητής. (Τα τραγούδια του Χάινε, 
Εξόριστοι Θεοί) (Θαν. 17/2/1856)

1816: Ερνστ Βέρνερ φον Ζίµενς, γερµανός 
εφευρέτης και επιχειρηµατίας, ιδρυτής της 
βιοµηχανίας ηλεκτρικών ειδών Siemens. 
(Θαν. 6/12/1892)

1902: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, πολιτικός, 
φιλόσοφος και ιστορικός. (Θαν. 11/9/1986)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1204: Μόζες Μπεν Μάιµον, γνωστός στην 
Ελλάδα και ως Μωυσής Μαϊµονίδης, 
εβραίος φιλόσοφος, ραβίνος και γιατρός. (Γεν. 
30/3/1135)

1466: Ντονατέλο, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο 
του Ντονάτο ντι Νικολό ντι Μπέτο Μπάρντι, 
φλωρεντίνος γλύπτης, από τις σηµαντικότερες 
καλλιτεχνικές µορφές της πρώιµης 
αναγέννησης. (∆αβίδ) (Γεν. 1386)

1932: Γεώργιος Ιακωβίδης, ζωγράφος, από 
τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της 
Σχολής του Μονάχου. (Γεν. 11/1/1853)

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΦΩΝΙΕΣ    

Οι Σουλιώτισσες, πίνακας 
του Αρί Σεφέρ (1827)


