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Η Ψωροκώσταινα συνεισφέρει από το υστέρημά της 

 

O Αντώνης και ο Γιώργος ρωτάνε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη  

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που 
σχηματίστηκαν για την προετοιμασία  επανάστασης για την απελευθέρωση 

των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε το 1814 
στην Οδησσό, και σύμφωνα με τους παλαιότερους ιστορικούς, από 

τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. 

Μετά το 1818 η Φιλική Εταιρία άρχισε να επεκτείνεται. Κατόρθωσε να μυήσει 

μερικούς ευκατάστατους εμπόρους που μπορούσαν και έκαναν αξιόλογες 
οικονομικές συνεισφορές.  

Δημιούργησε έτσι ένα σύστημα ‘Αποστόλων’ που μετέβαιναν σε διάφορες 

περιοχές, μυούσαν σημαντικούς Έλληνες και κρατούσαν επαφή με τη μυστική 
ηγεσία της που βρισκόταν στην Οδησσό και που τελικά, μετά το 1818, 

μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 

Άρχισε να εξαπλώνεται ευρέως στη Ρωσία, τις Παραδουνάβιες χώρες, την 

Κωνσταντινούπολη, τα Επτάνησα και τις σκλαβωμένες περιοχές της Ελλάδας.  

Τα μέλη της ξεπέρασαν κατά πολύ τα χίλια. Περιελάμβανε στους  κόλπους της 

όλες τις τάξεις του Ελληνικού λαού και σε όλες τις ελληνικές περιοχές, κλέφτες , 
μαχητές των βουνών, διανοούμενους, εμπόρους, ναυτικούς των 

Αιγαιοπελαγίτικων νησιών, κληρικούς, πλούσιους , προεστούς και 
κοτζαμπάσηδες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%86


Αν μπορούσαμε να κάνουμε διάλογο με έναν από τα μέλη τους θα θέλαμε να 

είναι με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.  Ο διάλογος θα είχε ως εξής:  

-- Γέρο του Μοριά από πού χρηματοδοτούνταν η επανάστασή σας? 

-- Παλικάρια μου, με πολλούς τρόπους βρίσκονταν χρήματα. Καταρχάς όσοι 

γράφονταν μέλη στη Φιλική Εταιρεία κατέβαλαν χρήματα, ιδίως οι υπάλληλοι 

και οι έμποροι. Όμως να ξέρετε ότι οι λεηλασίες και τα λάφυρα ήταν από τα 

βασικότερα  έσοδα για εμάς τους πολεμιστές.  

-- Οι πλούσιοι δεν σας βοήθησαν? 

-- Και βέβαια μας βοήθησαν.  Δεν μάθατε για την Μπουμπουλίνα?  Όλο της το 
βιός και τα πλοία έδωσε και πρώτη αυτή στις μάχες ήταν. Δεν ήταν όμως μόνο 

οι πλούσιοι. Πρέπει να ξέρετε ότι κι οι φτωχοί βοήθησαν, όπως μπορούσαν. Ο 
αγώνας είχε συγκινήσει το λαό. Ειδικά σε δύσκολες ώρες γίνονταν έρανοι. Δεν 

έχετε ακουστά για την Ψωροκώσταινα;  

--Κάτι έχουμε ακούσει. Όταν λέμε Ψωροκώσταινα αναφερόμαστε στο φτωχό 

ελληνικό κράτος, έτσι δεν είναι; 

-- Αυτή την έννοια απέκτησε αργότερα..  Ψωροκώσταινα, όμως, παιδιά μου 
ήταν το παρατσούκλι μιας χήρας από τις Κυδωνίες που για να γλυτώσει από τη 

σφαγή των Τούρκων κατέφυγε πρόσφυγας στο Ναύπλιο και ζητιάνευε για να 
ζήσει. Όταν τον Ιούνιο 1926 έγινε έρανος στην πλατεία του χωριού για να 

ενισχυθεί το Μεσολόγγι που πολιορκούνταν από τον Ιμπραήμ ήρθε πρώτη και 

προσέφερε τον οβολό της. 

-- Κοίτα να δεις τι ιστορία κρύβεται πίσω από ένα όνομα.. Θέλουμε να σε 
ρωτήσουμε και για τους φιλέλληνες, τι έκαναν αυτοί, σας ενίσχυσαν? 

--Οι φιλέλληνες έκαναν εράνους, δηλαδή μάζευαν και έστελναν στις 
επαναστατημένες περιοχές χρήματα, όπλα και άλλα εφόδια. Οι πιο δραστήριες 

Επιτροπές εράνων ήταν στο Παρίσι, στη Γενεύη, στο Μόναχο, στο Λονδίνο.  

--Για πες μας αρχιστράτηγε, το κράτος δεν έβαλε φόρους στους πολίτες;  

-- Η φορολογία αποτελεί το βασικότερο έσοδο του κράτους αλλά σε ώρες 

πολέμου, παιδιά μου, δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί.  Έτσι κι εδώ, οι 

λεηλασίες των Τούρκων και το ότι δεν υπήρχαν σταθερά εισοδήματα, αφού οι 

καλλιεργητές ήταν και πολεμιστές, εκμηδένισαν τα έσοδα από τη φορολογία.  

-- Κάπως όμως θα έπρεπε να σας βοηθήσουν οι πολίτες, έστω και με δανεικά.  



--Οι κυβερνήσεις κατέφυγαν στον εσωτερικό δανεισμό με τη μορφή 

αναγκαστικής εισφοράς, αυτά που λέμε ομολογιακά δάνεια, ωστόσο δεν 

απέδωσαν πολλά αυτές οι προσπάθειας μιας και υπήρχε αβεβαιότητα και ο 

λαός δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους οικονομικές σχέσεις.  

-- Δεν αναζητήσατε να δανειστείτε χρήματα από το εξωτερικό;  

-- Πήραμε δύο δάνεια από αγγλικές τράπεζες, ένα το 1824 κι ένα το 1825. Τα 

δάνεια της ανεξαρτησίας. Έτσι τα είπαν. Θα μου πείτε γιατί. Θεωρήθηκε ότι 

αφού μας δανείζουν, άρα μας αναγνωρίζουν ως εμπόλεμο κράτος και θα έχουν 

κάθε λόγο να μας «προστατέψουν» ώστε να πάρουν πίσω τα δανεικά. Όμως  

είχαν πολύ υψηλό επιτόκιο κι ένα πολύ μικρό μέρος από αυτά έφτασε σ’ εμάς. 

Τα περισσότερα παρακρατήθηκαν για τόκους, προμήθειες μεσιτικά. Αυτός είναι 

ο τρόπος που οι μεγάλοι τραπεζίτες καλύπτουν τα κέρδη τους κι 

εκμεταλλεύονται μια μικρή χώρα σαν τη δική μας …Το χειρότερο όμως ήταν ότι 

για τα δάνεια αυτά υποθηκεύτηκαν τα «εθνικά κτήματα», δηλαδή η γη που 

πριν την επανάσταση ανήκε στους Τούρκους. Αφού ήταν υποθηκευμένα, δεν 

μπορούσε το κράτος που δημιουργήθηκε αργότερα να τα αξιοποιήσει είτε 

αυξάνοντας την παραγωγή είτε διανέμοντάς τα σε ακτήμονες ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο που θα ικανοποιούσε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Οι 

εκπρόσωποί μας δεν εκτίμησαν σωστά αυτές τις συμφωνίες.  

--Σε ευχαριστούμε Θεόδωρε Κολοκοτρώνη για τον χρόνο που μας αφιέρωσες 

και για όλα όσα μας έμαθες, μα πάνω απ΄ όλα σε ευχαριστούμε που χάρη 

στους αγώνες σας είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.  

 

Οι μαθητές Αντώνης Ρούσσος και Γιώργος Ρουμπής 

 

 

 

 

 

 

 



 


