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ό μιαρός καί φθονερός Διάβολος, έπειδή κατά τής κεφαλής του έπολεμούσεν ότι ή 
πίστις τοϋ Όσιου όπου είχε προς τον Ύψιστον Θεόν, ένίκησε καί εγεινε φανερή, εις 
πιστούς λέγω καί άπιστους. Διότι σταθείς ό Όσιος γενναίως εις τό μαρτΰριον όπου 
τοϋ ετυχε, χωρίς να δώση αιτίαν εις τούς ύπεναντίους, καί χωρίς νά πταίει εις τι, 

σελ. 180 έτελείωσε τόν άγώνα του Μαρτυρίου- λοιπόν ελαβε νομίμως καί τόν I άμαράντινον 
στέφανον τής άθλήσεως, κατά τόν ’Απόστολον λέγοντα- «’Εάν καί άθλή τις ού στεφα- 
νοϋται, έάνμή νομίμως άθληση»10. Καί έπειδή ήτον νόμιμον τό παρόν Μαρτύριον τοϋ 
όσιομάρτυρος Τιμοθέου, διά τούτο ήξιώθη καί τέλος μαρτυρικόν έκατάγετο δε 
οϋτος ό Όσιος άπό τά χωρία τοϋ άγιου Βεβόοίας, άπέχει δέ αϋτη ή Βέβόοια άπό τήν 
Πόλιν τής Θεσσαλονίκης δύω ημερών διάστημα11.
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ΑΠΟΓΓΟΛΟΣ ΑΘ. ΓΛΑΠΙΝΑΣ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ*

Οι πολυαίμακτοι αγώνες και οι θυσίες των υπόδουλων Ελλήνων για την απελευ
θέρωσή τους κατά την Επανάσταση του ’21 και τον επταετή αγιόνα που ακολούθησε, 
είναι γεγονός πως ήταν δυσανάλογες προς το αποτέλεσμα, τη δημιουργία δηλαδή ενός 
περιορισμένου εδαφικά ελληνικού κράτους υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνά
μεων. Ενώ λοιπόν το μήνυμα της Αγίας Λαύρας γρήγορα απλώθηκε σ’ όλες τις περιο
χές του ελληνισμού και πολλές ύψωσαν το λάβαρο της ελευθερίας, χωρίς όμως να 
στεφθούν παντού με επιτυχία, λίγες περιήλθαν στην ελληνική επικράτεια. Ανάμεσα σ’ 
αυτές που έμειναν έξω από τη συνοριακή γραμμή ήταν και αυτή του Ολύμπου.

Οι Ολύμπιοι εξεγέρθηκαν το Μάρτιο του 1822 ενώνοντας τις δυνάμεις τους με 
τους κατοίκους της Νάουσας1, αλλά απέτυχαν. Τα αίτια της αποτυχίας τους ήταν, 
κατά τον Τρικούπη2, η διαίρεση και αντιζηλία των οπλαρχηγών. Κατόπιν οι Ολύμπιοι 
εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην Εύβοια και μόνιμα στα νησιά των Β. Σποράδων3. Με 
ορμητήριο τα τελευταία νησιά οι πρόσφυγες οπλαρχηγοί με τους ανθρώπους τους, 
βρισκόμενοι σε μεγάλη ένδεια και απόγνωση, άρχισαν να προβαίνουν σε ληστρικές και 
πειρατικές επιδρομές. Οι δε κάτοικοι των νησιών αυτών αλλά και των γειτονικών πα
ραλίων της Θετταλομαγνησίας υπέστησαν τόσα δεινά και καταπιέσεις από τους Ολύ

10. Β' Τιμοθέου2,5.
11. Πρβλ. Ιωάννου Π. Μαμαλάκη, «ΔοσιΟέου Κωνσταμονίτου Νέον υπόμνημα», ό.π., σ. 335.

* Το κείμενο αυτό αποτελεί εισήγησή μου στο Έκτο Συνέδριο με θέμα «Ο Όλυμπος στους 
αιώνες» που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας στην Ελασσόνα από 25-27 Σεπτεμβρίου 1992.

1. Επιστολαί I. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, διπλωματικοί, διοικητικοί 
και ιδιωτικοί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, εκδοΟείσαι παρά Ε. 
Α. Βετάν... μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά, Αθήνησιν 1843, τ. Λ ’, σ. 
366 [στο εξής: Επιστολαί Καποδίστρια] και Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν 
ζήτημα κατά την επανάστασιν του 1821, Εν Θεσσαλονίκη 1939, σ. 22.

2. Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Εν Αθήναις, εκδότης Πα
ναγιώτης Ασλάνης 18883, τ. Α ’, σ. 138.

3. Για τη δράση των Ολυμπίων στις Σποράδες βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 32 έπ., όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία.
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μπιους, που έφθασαν στο σημείο να εύχονται τον τουρκικό ζυγό. Χρειάστηκε μάλιστα 
να επέμβει ο ελληνικός στόλος, για να αποτραπεί η αναρχία κατά τα γνωστά γεγονότα 
της Σκιάθου το φθινόπωρο του 1823. Οι πρόσφυγες Ολύμπιοι όμως συνέχισαν αργό
τερα την ίδια τακτική έκτραχηλισθέντες έξ άνάγκης είς τήν οδόν τής Απελπισίας4, μέ
χρι την άφιξη του Καποδίστρια5, το 1828.

Από τις πρώτες φροντίδες του Κυβερνήτη ήταν η πάταξη της πειρατείας που λυ
μαινόταν το Αιγαίο6. Έτσι, το Φεβρουάριο του 1828, ο Μιαούλης, με διαταγή του Κα- 
ποδίστρια, μετοίκησε τους Ολύμπιους στην Ελευσίνα7. Ο Κυβερνήτης κατανοώντας 
την απελπιστική κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί οι πρόσφυγες αυτοί —όπως άλ
λωστε και άλλοι συναγωνιστές τους— και επιδιώκοντας την αξιοποίηση του ανθρώ
πινου δυναμικού της χώρας σε κατάλληλες κατά το δυνατό θέσεις, τους οργάνωσε σε 
χιλιαρχίες στα Μέγαρα, καθώς έκανε και με άλλους πρόσφυγες8. Όπως δε ανέφερε ο 
ίδιος αργότερα στη Δ ' Εθνοσυνέλευση του Αργους, εκεί έδρασαν στο εξής για την 
απελευθέρωση της Στερεός Ελλάδας και έτσι αποτράπηκαν από τη ληστεία και πει
ρατεία9.

Ήταν φυσικό όμως να μη λησμονήσουν ποτέ την απελευθέρωση και της δικής 
τους ιδιαίτερης πατρίδας. Η εκλογή του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη από τη Γ' 
Εθνοσυνέλευση της Τροιξήνας το Μάρτιο του 1827, είχε αναπτερώσει το ηθικό και 
είχε δώσει ελπίδες σ’ όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς των υπόδουλων περιοχών. 
Το πρόσωπο του Καποδίστρια, που ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας είχε δώσει 
δύσκολες διπλωματικές μάχες για την απελευθέρωση της Ελλάδας10, πάντοτε ενέπνεε 
εμπιστοσύνη στους συμπατριώτες του. Όταν δε εξαιτίας των θέσεών του αυτών, οι 
οποίες αντέβαιναν στα συμφέροντα των Μ. Δυνάμεων, παραιτήθηκε το 1822, για να 
ιδιωτεύσει στη Γενεύη, πολλοί Έλληνες κατέφυγαν σ’ αυτόν, για να αποσπάσουν 
υπόσχεση συμπαράστασης και υποστήριξης στο δίκαιο αγώνα τους11. Ο Καποδί-

4. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Γ', σ. 158.
5. Για τον Καποδίστρια βλ. Π. Πετρίδης, Βιβλιογραφία Ιωάννη Καποδίστρια 1776-1831, 

Θεσσαλονίκη 1981.
6. Για την αντιμετώπιση της πειρατείας βλ. Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη, Η δίιυξις της 

πειρατείας και το θαλάσσιον δικαστήριον κατά την πρώτην καποδιατριακήν περίοδον. Μέρος 
Α ' Η δίιυξις της πειρατείας. Εν Αθήναις 1973 (διδακτορική διατριβή).

7. «Βιογραφική αφήγησις περί του Κυβερνήτου της Ελλάδος I. Α. Καποδίστρια» στο 
Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Α', σ. 92 και Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 107-109.

8. Στέφ. Παπαγεωργίου, Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια, Αθήνα, Εστία 1984, 
σσ. 36-41, και ο ίδιος, «Η στρατιωτική πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια» στο συλλογικό τόμο: 
Ιωάννης Καποδίστριας 1776-1831 ο κορυφαίος 'Ελληνας Ευρωπαίος (εισαγ., επιμ., σχ. Π. 
Πετρίδης), Αθήνα, εκδ. Γκοβόστη 1992, σσ. 312-313.

9. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Γ ', σ. 158, και Βακαλόπουλος, ό.π. Επίσης βλ. Επιστολαί 
Καποδίστρια, τ. Β', σ. 197 (προς Δ. Υψηλάντη, 6.8.1828), σ. 264 (προς τον ίδιο, 8.10.1828) και 
τ. Γ ', σ. 350 (προς Εϋνάρδο, 3.10.1830).

10. Παύλος Πετρίδης, «Τα πολιτικά σχέδια του Καποδίστρια για μια νέα τάξη πραγ
μάτων στην Ευρώπη», Τετράδια Ευθύνης. Ε' (1978) 171-183, Ελ. Ε. Κούκκου, Ιωάννης 
Καποδίστριας. Ο άνθρωπος - ο διπλωμάτης, Αθήνα, Εστία 1978, σ. 39 έπ., Παύλος Πετρίδης, Η 
διπλωματική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων 1814-1831, Αθήνα, Αφοί 
Τολίδη 1988, και ο ίδιος, «Σκιαγραφία Ιωάννου Καποδίστρια. Α' Η ευρωπαϊκή πολιτική», στο 
συλλογικό τόμο της σημείωσης 8, σσ. 13-100.

11. Ιωάννης Καποδίστριας, «Επισκόπησις της πολιτικής μου σταδιοδρομίας από του 
1798 μέχρι του 1822» στο Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, Κέρκυρα 1976, τ. Α ', σσ. 79-80.



στριας ανταποκρίθηκε τότε άμεσα συμβάλλοντας αποφασιστικά στην έντονη φιλελ- 
ληνική κίνηση που δημιουργήθηκε υπέρ των επαναστατημένων Ελλήνων12.

Ήταν συνεπώς αναμενόμενη η αισιοδοξία που κατέλαβε το ελληνικό έθνος για 
την εκλογή του Κυβερνήτη, πιστεύοντας ότι όλες οι ελληνικές περιοχές θα συμπερι- 
ληφθούν στα σύνορα του νέου κράτους. Η πεποίθησή τους αυτή ενισχύθηκε και από 
σχετικές δηλώσεις του Καποδίστρια.

Πράγματι, τον Οκτώβριο του 1827, στο Παρίσι, στο γνωστό ερώτημα που του 
υποβλήθηκε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας Willmot 
Horton σχετικά με τη χωρογραφική έκταση και τα όρια της Ελλάδας, ο Καποδίστριας 
απάντησε μεταξύ άλλων: Τά όρια τής ’Ελλάδος άπό τεσσάρων μέν αιώνων διεγράφη- 
σαν ύπό δικαιωμάτων, τά όποια ούτε ό χρόνος, ούτε αί πολύμορφοι συμφοραί, ούτε ή 
δορικτησία, ουδέποτε ϊσχυσαν νά παραγράψωσι, διεγράφησαν δέ άπό τοϋ 1821 διά 
τοΰ αίματος τοϋ χυθέντος εις τάς σφαγάς τής Κύπρου, τής Χίου, τής Κρήτης, των Κυ
δωνιών, τών Ψαρών, τοϋ Μεσολογγίου, καί εις τάς πολυαρίθμους ναυμαχίας τε καί 
πεζομαχίας έν αίς έδοξάσθη το γενναίον τούτο έθνος13.

Στις θέσεις του αυτές ο Καποδίστριας έμεινε σταθερός και συνεπής καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κυβερνητικής του δράσης14, η οποία σημειωτέον ήταν πολύ σύντομη. Ως 
ρεαλιστής διπλωμάτης όμως γνώριζε πολύ καλά τις απόψεις των Μ. Δυνάμεων, οι 
οποίες επιθυμούσαν στενότατα όρια για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Από την 
άλλη πλευρά στο κράτος αυτό, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνησή του ο Καποδίστριας, 
επικρατούσε χαοτική κατάσταση λόγω των προβλημάτων που είχε συσσωρεύσει η πο
λυετής ένοπλη αναμέτρηση και τα οποία ήταν ολοφάνερα στις γνωστές εκθέσεις των 
Γραμματέων της προηγούμενης κυβέρνησης προς αυτόν. Στις διαπραγματε ύσεις του 
λοιπόν με τις Μ. Δυνάμεις για τον καθορισμό των συνόρων, ήταν πολύ προσεκτικός 
και συστηματικός, ενδιαφερόμενος πάνω απ’ όλα ώστε η ικανοποίηση των εδαφικών 
διεκδικήσεων της Ελλάδας να μην καταλήξει στην εθνική υποτέλεια. Κι αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, αν σκεφθούμε ότι οι αγωνιστές το 1825 είχαν υπογράψει τη γνω
στή «πράξη υποτέλειας» προς την Αγγλία, επιζητώντας την ξενική κηδεμονία15. Η 
ανυποχώρητη στάση του Κυβερνήτη αιφνιδίασε τους πρεσβευτές των Τριών Δυνά
μεων στη συνδιάσκεψη του Πόρου, που άρχισε το Σεπτέμβριο του 1828, με σκοπό να 
προετοιμάσουν τις προτάσεις τους προς τη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου συνδιαλεγό- 
μενοι μαζί του. Εκεί ο τελευταίος σε εμπιστευτικό υπόμνημά του προς τους αντιπρο
σώπους των Τριών Δυνάμεων ανέπτυξε μεταξύ άλλων και τις θέσεις του για την οριο- 
θέτηση του ελληνικού κράτους, απαντώντας στο δέκατο έκτο ζήτημα που του έθεσαν 
οι τρεις πρεσβευτές16, όπου μεταξύ άλλων έθεσε και το κυπριακό17 και κρητικό18 ζή-
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12. Για τη φιλελληνική κίνηση ενδεικτικά βλ. Κούκκου, ό.π., σ. 175 έπ.
13. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Α ', σ. 190 (3.10.1827).
14. Για την εξωτερική πολιτική που άσκησε ο Καποδίστριας ως Κυβερνήτης βλ. Παύλος 

Πετρίδης, «Η εξωτερική πολιτική του κυβερνήτη και η συμβολή της στην κατοχύρωση της εθνι
κής ανεξαρτησίας, 1828-1831» στο συλλογικό τόμο της σημείωσης 8, σσ. 215-229.

15. Πετρίδης, ό.π., σ. 222.
16. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Δ ', σσ. 377-381.
17. Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, «Απελευθερωτική κίνησις των Κυπρίων κατά την καποδιστρια- 

κήν περίοδον (1828)», ΑΙΕΕΕ Κ ' (1971-1977) 1-30, Σπ. Παπαγεωργίου, Ο Καποδίστριας και οι 
ρίζες τον ΚυπριακούI Αθήνα 1977. Πρβλ. Πετρίδης, ό.π.

18. Ελ. Μπελιά, «Το Κρητικό Ζήτημα επί Καποδίστρια», Πεπραγμένα Γ' Διεθνούς Κρη- 
τολογικού Συνεδρίου (1975), τόμος Γ ', σ. 240, Δ. Βαγιακάκος, «Κρήτες πρόσφυγες εις την Πε-
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τημα.
Για τα βόρεια σύνορα υποστήριξε19 ότι έπρεπε να ακολουθηθεί η φυσική Μαχαί

ρι σι ς, δηλαδή η του όρους Ολύμπου, από την Κατούνα μέχρι τις κορυφές της Πίνδου 
και, επί του Ζυγού και Μετσόβου η γραμμή που ακολουθεί τον ποταμό Αλιάκμονα 
μέσω Σερβίων και Γρεβενών. Το σύνορο αυτό, κατά τον Καποδίστρια, χώριζε και την 
αρχαία Ελλάδα από τα βορειότερα μέρη. Για να τονίσει δε τη θέση του αυτή, ανέφερε 
ότι η Θεσσαλία καί κατά τόν μέσον αιώνα καί εις τούς νεωτέρονς καιρούς πάντοτε 
διεφνλάχθη ελληνική, έν φ ή Μακεδονία καί υπό των Σλάβων καί υπό άλλων εθνών 
κατελήφθη. Αιτία, βέβαια, για την έλλειψη προσμείξεων της Θεσσαλίας ήταν η γεω
γραφική της θέση.

Ο Κυβερνήτης λοιπόν ενδιαφερόταν για την αμιγή πληθυσμιακή σύνθεση της 
Ελλάδας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αδιαφορούσε για τους Έλληνες που θα 
έμεναν έξω από τα σύνορα. Γι’ αυτό άλλωστε ανέφερε πιο κάτω ότι με τον προτεινό- 
μενο διαχωρισμό —αν τελικά γινόταν αποδεκτός— θα έμεναν έξω από τα ελληνικά 
σύνορα τόποι που είχαν διαπρέψει έν άγώσι καί θνσιασμοΐς υπέρ τής κοινής άνε- 
ξαρτησίας, τής Ναούσης, λέγομεν, τής Κασσάνδρας, των Μαδεμοχωρίων, καί τοΰ 
Άθωνος. Έσπευδε δε να προσθέσει: Ούδ ’ άναφέρομεν ένταΰθα τάς Κυδωνιάς καί τά 
Μοσχονήσια, των όποιων οί δυστυχείς κάτοικοι ήλθον πρόσφυγες εις τήν Ελλάδα. 
Δεν ζητούσε όμως, κατά τη γνώμη μας, να συμπεριληφθούν αυτές οι περιοχές, για να 
μην ατονήσουν τα επιχειρήματά του για τις υπόλοιπες. Γνωρίζοντας άλλωστε πολύ 
καλά τις διαθέσεις των Δυνάμεων, που ήταν πολύ φειδωλές απέναντι στα ελληνικά 
δίκαια αιτήματα, πίστευε ότι η δημογραφική ομοιογένεια θα τις επηρέαζε θετικά για 
την ικανοποίηση των προτάσεών του. Αργότερα, σε ευθετότερο χρόνο, η ελληνική 
κυβέρνηση θα μπορούσε να διεκδικήσει και τις υπόλοιπες περιοχές.

Στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε ότι, τον Οκτιόβριο του 1827, είχε ξεκάθαρα τονί
σει στον Willmot Horton πως το ελληνικό έθνος απαρτίζουν όσοι από την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης και εξής δέν έπαυσαν όμολογοϋντες τήν όρθόδοξον πίστιν, καί 
τήν γλώσσαν των πατέρων αυτών λαλοΰντες, καί διέμειναν υπό τήν πνευματικήν ή κο
σμικήν δικαιοδοσίαν τής έκκλησίας των, όπου ποτέ τής Τουρκίας καί αν κατοικώσι20.

Οι θέσεις του στον Πόρο είχαν ευνοϊκή απήχηση στους τρεις πρεσβευτές, οι 
οποίοι πρότειναν ως βόρειο σύνορο τη γραμμή Βόλου-Αρτας, αφήνοντας όμως έξω 
την περιοχή του Ολύμπου. Παρ’ όλα αυτά οι Μ. Δυνάμεις επιδιώκοντας την υπονό
μευση της εξωτερικής πολιτικής του Καποδίστρια, υπέγραψαν στο Λονδίνο πρωτό
κολλο στις 4/16 Νοεμβρίου του 1828, με το οποίο παραχωρούνταν στην Ελλάδα μόνο 
η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες21.

Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές πολλοί Έλληνες που η ιδιαίτερη πατρίδα τους 
είχε μείνει έξω από τα σύνορα του κράτους, έστειλαν αναφορές προς τον Κυβερνήτη 
εκθέτοντας τα δίκαια αιτήματά τους22. Ανάμεσά τους ήταν και οι Ολύμπιοι, οι οποίοι 
απευθύνθηκαν αρχικά στις 10 Οκτωβρίου του 182823 και εν συνεχεία στις 25 Μαρ-

λοπόννησον», Πεπραγμένα Γ ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου ( 1975), τόμος Γ ', και ο ίδιος, 
«Κρητες πρόσφυγες εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια», Μνημοσύνη, τ. Λ', σσ. 41-70. 
Πρβλ. Πετρίδης, ό.π.

19. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Δ ', σσ. 380-381.
20. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. A ', σ. 190.
21. Πετρίδης, ό.π., σσ. 222-223.
22. Πρωτοψάλτης, ό.π., σ. 9 έπ.
23. Για την αναφορά αυτή κάνει λόγο ο Πρωτοψάλτης, ό.π., σ. 11, αλλά το κείμενό της δεν
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τίου του επόμενου χρόνου* 24.
Η δεύτερη επιστολή των Ολυμπίων ήλθε αμέσως μετά την υπογραφή του πρωτο

κόλλου του Λονδίνου στις 10/22 Μαρτίου του 1829, με το οποίο ως συνοριακή 
γραμμή αναγνωριζόταν η γραμμή Βόλου-Άρτας και έτσι στο ελληνικό κράτος θα ανή
καν η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, οι Β. Σποράδες και οι Κυκλάδες. Συγχρόνως 
προβλεπόταν κληρονομικός ηγεμόνας χωρίς τη γνώμη του εληνικού λαού και δυσβά
στακτος ετήσιος φόρος υποτέλειας προς το Σουλτάνο25. Για τους λόγους αυτούς το 
πρωτόκολλο δυσαρέστησε τους 'Ελληνες και ιδιαίτερα όσους δεν συμπεριλαμβάνο- 
νταν στο ελεύθερο κράτος, ενώ προκάλεσε έντονα διαβήματα διαμαρτυρίας του Κυ
βερνήτη προς τις Δυνάμεις.

Δικαιολογημένα συνεπώς θορυβήθηκαν και οι Ολύμπιοι. Ο Καποδίστριας απά
ντησε προς τους αρχιερείς και προκρίτους αυτών στις 21 Ιουνίου του 182926, συμ- 
βουλεύοντάς τους να μη βιάζονται, αλλά να έχουν υπομονή και εμπιστοσύνη στους 
χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, ήτις όπόταν δυνηθή, καί τάς έπιθνμίας σας 
θέλει προφθάση, καί πρώτη θέλει σάς δείξη πώς νά εϋρητε τόν λιμένα τής σωτηρίας. 
Παράλληλα τους συνιστούσε να διατηρούν αγαθές σχέσεις με τους Τούρκους κατά 
τάς ένεστιοσας περιστάσεις και να μην εκβιάζουν τα πράγματα, γιατί θα απέβαιναν εις 
βάρος τους.

Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η παραμικρή πρόκληση των Ελλήνων 
κατά των Τούρκιυν θα έδινε λαβή για αρνητικές εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα. Κάθε 
άστοχη ενέργεια θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα και μάλιστα σε μια πολύ 
κρίσιμη στιγμή. Θα πρέπει δε να προστεθεί ότι στην επιστολή του προέτρεπε επίσης 
τους Ολύμπιους να ελπίζουν στη δικαιοσύνη των συμμάχων αυλών. Ο ίδιος γνώριζε 
πόσο δύσκολες ήταν οι διαπραγματεύσεις με τις Δυνάμεις, από τις οποίες εξαρτιόταν 
ο διακανονισμός και η επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Εκινείτο όμως με προσοχή, 
γιατί πάνω απ’ όλα τον ενδιέφερε η εξωτερική του πολιτική να είναι όσο το δυνατό 
αδέσμευτη από τις ξενικές επιταγές. Με την επιστολή του αυτή τους απαντούσε με 
κάθε ειλικρίνεια, δεν τους αποθάρρυνε, αλλά δεν τους έδινε και υπερβολικές ελπίδες. 
Μιλούσε συγκρατημένα και με σύνεση, η οποία άλλωστε διέκρινε κάθε κίνησή του.

Το ίδιο πνεύμα διέπνεε και τη δεύτερη επιστολή του προς τον Ολύμπιο καπετά
νιο Διαμαντή27, ένα μήνα αργότερα, στις 23 Ιουλίου του 182928. Με αφορμή τη σύ
γκληση της Δ ' Εθνοσυνέλευσης στο Αργος, το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, όπου ο 
Κυβερνήτης θα ζητούσε την έγκριση των μέχρι τότε πράξεών του, οι Ολύμπιοι έσπευ- 
σαν να του προσφέρουν την εξουσιοδότησή τους, δείχνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του, τον οποίο θεωρούσαν παντοδύναμο 
Μεσαία. Ο Καποδίστριας, εκτιμώντας ορθά τις περιστάσεις, τους τόνισε ότι η τύχη

έγινε δυνατό να βρεθεί στους φακέλους της Γενικής Γραμματείας των Γ.Α.Κ., όπου αντίθετα 
υπάρχουν οι αναφορές των Κυπρίων, τις οποίες και δημοσιεύει (ο Πρωτοψάλτης) στην 
προαναφερθείσα μελέτη του [σ. 11 έπ.]. Για την απάντηση του Καποδίστρια σ’ αυτήν — 
προφανώς— την αναφορά κάνει λόγο ο ίδιος σε επιστολή του προς τους αρχιερείς και 
προκρίτους του Ολυμπου στις 21 Ιουνίου του 1829. [Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Γ ', σ. 1481.

24. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Γ ', σ. 148.
25. Πετρίδης, ό.π., σ. 223.
26. Βλ. σημ. 24.
27. Για τον Ολύμπιο αγωνιστή Διαμαντή Νικολάου βλ. N. Κ. Γιαννούλης, «θεσσαλοί 

αγωνιστές του 1821», θεσσαλικά Χρονικά (Αθήνα), τ. 12 (1977-1979) και ανάτυπο, σσ. 155-158.
28. Επιστολαί Καποδίστρια, τ. Γ', σσ. 177-178.
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της πατρίδας τους —όπως και όλης της Ελλάδας— δεν εξαρτιόταν από αυτόν, αλλά 
από τις ξένες Δυνάμεις. Για το λόγο αυτό τους εφιστούσε την προσοχή, γιατί κάθε 
δική τους πρωτοβουλία θα χειροτέρευε τα πράγματα, ενώ τους επαναλάβαινε και τό
νιζε να διατηροιιν αγαθές σχέσεις με τους Τούρκους.

Οι προσπάθειές του συνεχίσθηκαν, αλλά η δολοφονία του δύο χρόνια αργότερα 
ανέκοψε τις προσπάθειές του. Δεν είμαστε σε θέση, βέβαια, να προβλέψουμε τι θα είχε 
γίνει αν ζούσε περισσότερο και, στο συγκεκριμένο θέμα μας, πότε θα ενσωματωνόταν 
η περιοχή του Ολύμπου στην ελεύθερη ελληνική επικράτεια. Κρίνοντας όμως από τις 
μέχρι τότε ενέργειες και δηλώσεις του, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι εδα
φικές διεκδικήσεις της χώρας θα ικανοποιούνταν πολύ νωρίτερα από το 1912.

ANNITA Ν. ΠΡΑΣΣΑ

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΔΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ό Θηβαίος ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος1, ό όποιος, όπως είναι γνωστό, δρα
στηριοποιείται καλλιτεχνικά στήν Ήπειρο, στή Δυτ. Μακεδονία, στά Μετέωρα καί 
στό "Αγιον Όρος, τήν Ιδια περίοδο, κατά τήν όποια κινείται στό "Αγιον "Ορος ό Κρη
τικός ζωγράφος Θεοφάνης, είναι γνωστός κυρίως ώς καλλιτέχνης πού έργάστηκε στή 
διακόσμηση ναών καί όχι ώς καλλιτέχνης φορητών εικόνων.

Ή έπιστημονική ερευνά μέχρι στιγμής έχει άποδώσει στόν Φράγκο Κατελάνο 
μόνο μία εικόνα τού άγιου Δημητρίου πού βρίσκεται στό Βυζαντινό Μουσείο ’Αθη
νών2. Μία δεύτερη εικόνα, πού έχω έντοπίσει πρόσφατα στή μονή της Μεγίστης Λαύ
ρας στό "Αγιον "Ορος, έχουμε τή γνώμη ότι μπορεί νά άποδοθεϊ μέ άσφάλεια στόν 
Φράγκο Κατελάνο. Πρόκειται γιά μία είκόνα τής Συνάξεως τών ’Αρχαγγέλων (είκ. 1-
2) , στήν όποια οί άρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ είκονίζονται όλόσωμοι καί κρα
τούν σέ δόξα τόν Χριστό Εμμανουήλ.

Ό φυσιογνωμικός τύπος τών άρχαγγέλων, ή τεχνική άποδόσεως τού προσώπου 
καί τής πτυχολογίας άνταποκρίνεται σέ τύπους καί τρόπους τής ζωγραφικής τού 
Φράγκου Κατελάνου. Ειδικότερα οί άρχάγγελοι τής είκόνας παρουσιάζουν στενή 
σχέση μέ τούς Αρχαγγέλους τού παρεκκλησίου τού άγιου Νικολάου τής Λαύρας (είκ.
3) , έργο ένυπόγραφο τού Φράγκου Κατελάνου στά 15603.

Ή καλλιτεχνική συνάφεια Ανάμεσα στήν είκόνα καί στις τοιχογραφίες τού πα
ρεκκλησίου τής Λαύρας έπιτρέπει νά έντάξουμε τήν εικόνα στόν χρόνο τής καλλιτε
χνικής δραστηριότητος τού Φράγκου Κατελάνου στη Λαύρα καί νά τήν χρονολο-

1. Γιά τό έργο τού Φράγκου Κατελάνου βλ. Μ. Garidis, La peinture murale dans le monde 
orthodoxe après la chute de byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination étrangère, 
Athènes 1989, σσ. 189-199, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2. Μ. Άσπρά-Βαρδαβάκη, «Μία μεταβυζαντινή είκόνα μέ παράσταση του άγιου Λημη- 
τρίου στό Βυζαντινό Μουσείο», ΛΧΑΕ, περ. Δ', ΙΓ' (1985-1986) 113-124, είκ. 6.

3. Βλ. σχετικά A. Semoglou, Le décor mural de la chapelle athonite de Saint Nicolas (1560). 
Application d’un nouveau langage pictural par le peintre thebain Frangos Katelanos, I II, Paris 
1993-1994, II, είκ. 48β καί 50α-β (διδακτορική διατριβή).
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