
1

Ἀθηνᾶς Χ. ᾿Αλεξίου 
Φιλολόγου

1821 
μύθος ἢ θαῦμα;

Ἐκδότης: Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», 
ἔκδοσις β’, Ἀθήνα 2012, σελίδες 164 (14,7 X 20,6). 

Μέσα στὸ στερέωμα τῶν ἐπαναστάσεων, τῶν ἐθνικῶν κι-
νημάτων, τῶν πολιτικῶν αἰτημάτων, τῶν κοινωνικῶν διεκδι-
κήσεων, τῶν ἰδεολογικῶν ζυμώσεων, μέσα στὴν ἱστορία τῶν 
λαῶν, ἐμφανίζονται κάποτε γεγονότα ποὺ δοκιμάζουν τὶς 
ἀντοχὲς τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Γεγονότα ποὺ ἄλλαξαν τὴν 
ροὴ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τῶν ὁποίων ἀδυνατοῦμε νὰ σταθμί-
σουμε τὶς συνέπειες. Γεγονότα ποὺ παραμένουν πεισματικὰ 
ἀνερμήνευτα μὲ τὶς συνήθεις ἐπιστημονικές μας μεθόδους. 
Κι εἶναι ἐδῶ ἀκριβῶς ποὺ ζυγοσταθμίζεται τὸ πνευματικό 
μας οἰκοδόμημα. Θὰ τὰ χαρακτηρίσουμε μὲ μία μονοκοντυ-
λιὰ ὡς μύθους; Ἢ θὰ ἀναγνωρίσουμε πὼς στὴν ἱστορία τῶν 
λαῶν οἱ ἀνθρώπινες πράξεις εἶναι μόνο τὸ ὁρώμενον;

Γιὰ τοῦτο ὁ ὑπέροχος ἀγώνας, ἡ ἐθνεγερσία τοῦ 1821 πο-
λεμήθηκε ἀπὸ παλαιότερους καὶ νεότερους ἱστορικούς. Πο-
λεμήθηκε καὶ πολεμεῖται. Χτυπήθηκε στὶς ρίζες του, στὰ 
χρόνια τῆς πικρῆς ἀναμονῆς τοῦ Γένους καὶ τῆς ἐλπιδοφό-
ρου ἑτοιμασίας του. Χτυπήθηκε, μήπως καὶ χαμηλώσει τὸ 
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ἀνάστημά του καὶ χωρέσει στὴν 
γωνιὰ ποὺ ἀφήσαμε γιὰ τὰ δυσερ-
μήνευτα καὶ παράδοξα. Γιατὶ εἶναι 
σφόδρα ἐνοχλητικὸ γιὰ τὸν ὑλό-
φρονα κόσμο μας νὰ ἀντικρύζει 
τὸ μέγα τοῦ 1821 θαῦμα. Τὸ θαῦμα 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀδούλωτης ψυχῆς 
τοῦ Ἕλληνα. 

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Συντομογραφίες.

Ὀθωμανικὴ εἰρήνη;
Ἡ κατάκτηση.
Φυγὴ γιὰ ἀσφαλέστερους τόπους.
Ἀπόπειρα ἐκτουρκισμοῦ τῶν κατακτημένων ἐδαφῶν.

Μιὰ πολυπολιτισμικὴ αὐτοκρατορία;
«Διαίρει καὶ βασίλευε».
Κοινότητες, «ὁ ἑλληνικὸς τρόπος ὑπάρξεως».
Ἡ θέση τοῦ ραγιᾶ.

Θρησκευτικὴ ἀνεκτικότητα;
Ἀκριβοπληρωμένη «ἀνοχή».
Ἐξισλαμισμοί.
Ἡ τραγικὴ ἀποκρυφία.
Φῶτα λαμπρότατα στὸ ψηλαφητὸ σκότος.

Παιδομάζωμα: ἕνα ὑψηλὸ προνόμιο;
Ἡ σκοπιμότητα τοῦ θεσμοῦ.
Μιὰ περιπέτεια ἀρχίζει.
Τουρκικὲς γαλέρες καὶ πειρατικὲς φοῦστες.
Ἕνας ἀπολογισμός.

Κλεφτουριά: ἕνα ἀνομικὸ φαινόμενο;
Ἀρματολίκια καὶ δερβένια.
Κλέφτες, ἡ «μαγιὰ τῆς λευτεριᾶς».
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Ἐπικηρυγμένοι κι ἐλεύθεροι.
Ὁ «χαλασμὸς τῶν κλεφτῶν».

Μύθος τὸ κρυφὸ σχολειό;
Στὴ δύση τοῦ Βυζαντίου.
Μιὰ ἱερὴ συγγένεια.
Ἡ ἐπικίνδυνη γνώση. 

Μιὰ ἐπανάσταση τετρακοσίων χρόνων
Ἕνα χρονολόγιο (1453-1821).
«Διαβάζοντας ἐνάντια στὸ ρεῦμα».

Ἄψευστοι μάρτυρες
Θρῆνοι ἁλώσεως.
Θρύλοι καὶ λαϊκὲς διηγήσεις.
Δημοτικὸ τραγούδι.
Παροιμίες καὶ φράσεις τοῦ λαοῦ.
Κοινὰ βαλκανικὰ βιώματα.




