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Πάτρα 1828: τουρκική κατοχή, ερείπια. Την ίδια χρονιά ο γάλλος στρατάρχης Μαιζών έρχεται στην Ελλάδα, για να «ελευθερώσει» τον Μοριά.
Αρχές του 1829: ο πληθυσμός της πόλης αριθμεί 4.000 χριστιανούς (Έλληνες) και 2.500 καθολικούς (γάλλους στρατιώτες). Ιστορία και μύθος
διαπλέκονται.
Το βιβλίο του Νίκου Τζανάκου έρχεται να απομυθοποιήσει τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα με ερευνητικά κριτήρια. Πίσω από
τον γάλλο στρατάρχη εμφανίζονται στρατιωτικοί, επιστήμονες, περιηγητές, φιλέλληνες αλλά και τυχοδιώκτες. Η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή προσφέρει καίριες πληροφορίες για τις καθημερινές συνθήκες
ζωής, την κοινωνία της εποχής, τη διαχείριση των αρχαιοελληνικών μνημείων και του ελληνικού πολιτισμικού πλούτου, αλλά και την τύχη τους.
Ο γάλλος δεκανέας Mangeart μάς κληροδότησε ένα μοναδικό βιβλίο για
τη ζωή των προγόνων μας. Ο στρατηγός Higonet μάς έσωσε από την πανώλη, ενώ o συνταγματάρχης Raybaud ήρθε πέντε φορές να πολεμήσει
εθελοντικά στην Ελλάδα. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
από ελονοσία, ενώ 1.600 γάλλοι στρατιώτες βρήκαν τον θάνατο από τις
κακουχίες.
Η ανά χείρας έκδοση, λοιπόν, συνιστά γενικότερη μελέτη για τη γαλλική παρουσία στα ελληνικά τεκταινόμενα της εποχής, με πλούσια και
σημαντικά ιστορικά τεκμήρια. Οι πρώιμες υπερβολές παραλείπονται, τα
ιστορικά γεγονότα ανασύρονται από επίσημα κι ανεπίσημα έγγραφα, η
αλληλογραφία ξεσκονίζεται, η μυθική διάσταση αφαιρείται. Ο αναγνώστης αποκτά πρόσβαση, χάρη στην απλή και αβίαστη πραγμάτευση των
θεμάτων, σε ζητήματα κρίσιμα και αλληλένδετα με τις διεθνείς και τοπικές συνθήκες της εποχής δράσεως του Μαιζών.
Τελικά ούτε ο Μέγας Ναπολέων αναστήθηκε για να μας ελευθερώσει,
ούτε ο Αλή Πασάς έγινε χριστιανός. Το μεγάλο ευρωπαϊκό κεφάλαιο της
εποχής έπαιζε συχνά την Ελλάδα στο Χρηματιστήριο. Η πραγματικότητα
αναδεικνύεται ανεπιτήδευτα και αμερόληπτα διαλευκαίνοντας τον μύθο.
Η ιστορία της Πάτρας και της Ελλάδας εγγράφεται εκ νέου με κάθε γνήσια ανάγνωση.
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Στη Σταυρούλα και τον ∆ηµοσθένη,
στον Γιώργο και τον Νεοκλή.

Η ιστορία δεν είναι χρήσιµη
επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν,
αλλά επειδή διαβάζει το µέλλον.
JEAN–BAPTISTE SAY, 1767–1832
ΓAΛΛΟΣ OΙΚΟΝΟΜΟΛOΓΟΣ
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Σταύρος Ιντζεγιάννης
Μια Πάτρα άγνωστη που δεν την έχουμε διδαχθεί
≥
Μια πόλη, µια εποχή, ένας συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής, που ανασύρει το
πέπλο των χρόνων για να φανούν δρόµοι, πρόσωπα, ονόµατα, βιογραφίες, κατορθώµατα, επιτυχίες και αποτυχίες, διδάγµατα και αστοχίες.
Η εποχή και η διπλωµατία της. Η Πάτρα που µας γέννησε, ή που τη διαλέξαµε, µια
µάνα και µια µητριά. Η Πάτρα που ζούµε και δεν την ξέρουµε. Περπατάµε στους
δρόµους της και ποτέ δεν αναρωτηθήκαµε ποιος είναι ο Μαιζών ή ο Μανζάρ ή ο
Ιγκονέ, από πού κρατάει η σκούφια τους και ποια η προσφορά τους στο νεότερο µετεπαναστατικό παρελθόν της πόλης.
Ο Νίκος Τζανάκος ερευνά πίσω από την οµίχλη που καλύπτει την ιστορική διαδροµή της Πάτρας, µέσα στον χώρο και ακολουθώντας τα βήµατα που περπάτησαν πολιτικοί, στρατιωτικοί, οικονοµικοί παράγοντες, αλλά και διανοούµενοι
ξένοι και δικοί µας, αποκαλύπτει µέσα από στοιχεία, φωτογραφίες, έγγραφα και
χάρτες το πραγµατικό πρόσωπο της Πάτρας, πίσω από το προσωπείο που φιλοτέχνησαν οι συνθήκες και οι συγκυρίες, µέσα από µύθους και σκοπιµότητες.
Μια Πάτρα άγνωστη, που δεν την έχουµε διδαχθεί στα σχολικά εγχειρίδια και που
τη ζούµε και µας ζει, χωρίς να υποπτευόµαστε το πότε, το πώς, το πού και το γιατί·
όλα αυτά δηλαδή που διαµορφώνουν την αληθινή ιστορία ενός τόπου και συνθέτουν όχι το προσωπείο αλλά το πρόσωπο.
Κύριο ερέθισµα της έρευνας, όπως αποκαλύπτει ο συγγραφέας, υπήρξε η οδός Μαιζώνος και ο επώνυµος στρατηγός, που το όνοµά του διασώζεται καθηµερινά από
χιλιάδες Πατρινούς που την περνοδιαβαίνουν.
Τι ξέρουµε άραγε για τη φυσιογνωµία του Μαιζών; Τι ρόλο έπαιξε στην απελευθέρωση της Πάτρας από του Οθωµανούς; Πώς τίµησε η Πάτρα τον άνθρωπο που δήλωσε: «Οι πόθοι µου είναι σύµφωνοι µε αυτούς των Ελλήνων», κι αλλού,
αναφερόµενος ως στρατιωτικός: «Προέχει η δηµιουργία τακτικών σωµάτων µε συγκεκριµένη οργάνωση και ένα σίγουρο στρατολογικό σύστηµα»; Κι ακόµη, όπως
αποκαλύπτει η έρευνα του Νίκου Τζανάκου, ο ίδιος ο Μαιζών σε µια εκ βαθέων
στιγµή, έχοντας ίσως αηδιάσει από τη συµπεριφορά των ξένων, συµβουλεύει:
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«Άσχετα του τι θα είναι καλό για τη Γαλλία, την Αγγλία και τη Ρωσία, κοιτάξτε τα
συµφέροντα της Ελλάδος». Είναι συγκλονιστική η µαρτυρία, γιατί οµολογείται από
έναν άνθρωπο που υπηρετεί τα συµφέροντα των ξένων, αλλά και δεν µπορεί παραβλέψει τη µεγάλη αλήθεια που του δηµιουργεί, ίσως, ένα συνειδησιακό πρόβληµα.
Ο συγγραφέας σηµειώνει την οµολογία των ξένων, διαλύοντας έναν µύθο: «Η
απαρχή της εθνικής ζωής των Ελλήνων αποδίδεται συχνά στην ευεργετική πρωτοβουλία των ξένων. Η αλήθεια είναι πως οι Έλληνες οφείλουν την εθνική απελευθέρωσή τους στους εαυτούς τους. Είναι έργο των χεριών τους. Η Ευρώπη
αποφάσισε την επέµβαση ύστερα από επτά χρόνια, αφού χόρτασε το θέαµα της σφαγής». Ο γάλλος διπλωµάτης Κόµης Μολέ έγραφε: «Εάν η Γαλλία είναι ακόµη Γαλλία, το οφείλει κυριολεκτικά σε δύο ανθρώπους που τα ονόµατά τους δεν πρέπει
ποτέ να ξεχάσει: στον τσάρο Αλέξανδρο και κυρίως στον Καποδίστρια».
∆ιαβάζοντας όλα αυτά, που η έρευνα του συγγραφέα φέρνει στο φως, σε θλίβει το
γεγονός ότι οι ξένοι αναγνωρίζουν αυτό που η Ελλάδα δε φρόντισε να διαφυλάξει
και που το υπογραµµίζει ο συγγραφέας, αποδίδοντας τον οφειλόµενο φόρο τιµής
στον πρώτο κυβερνήτη.
Μέσα από µια πολυεπίπεδη και πολύµοχθη θεώρηση του τόπου και του χρόνου και
µέσα από σωρεία εγγράφων, που η ερευνητική µατιά του Νίκου Τζανάκου ξεχώρισε, βλέπουµε τον τρόπο µε τον οποίο ο λαός υποδέχθηκε τους συµµάχους του
και κατά κάποιον τρόπο ελευθερωτές του.
Για την απελευθέρωση, όπως γίνεται συνήθως, ξέρουµε τα κυριότερα σηµεία της,
όσα τα εγχειρίδια της ιστορίας µας µάθαιναν, πριν στα νεότερά µας χρόνια η µόδα
της αποµυθοποίησης θελήσει να σβήσει ό,τι ηρωικό και ωραίο διαφύλαξε η ιστορία,
στα έστω σκονισµένα συρτάρια της και που όµως «τύχη αγαθή» κάποιοι, όπως ο
Νίκος Τζανάκος, εραστές της ιστορίας, φροντίσουν να διασώσουν για να τα αποδώσουν ιερό και πολύτιµο συνάµα κληροδότηµα στους επερχόµενους.
Υπάρχει ακόµη ένα πρόσωπο, που οι περισσότεροι Πατρινοί αγνοούµε. Ο Ιάκωβος
Μανζάρ. Ο δεκανέας, τυπογράφος και συγγραφέας, ο οποίος, γνώστης της ελληνικής ιστορίας, θέλησε σε ηλικία 23 ετών να γνωρίσει τη χώρα που θαύµαζε, συµµετέχοντας στο εκστρατευτικό σώµα, προκειµένου να την απελευθερώσει και που
γράφοντας για την Πάτρα περιέγραψε την πόλη και τις απίστευτες δυσκολίες των
προγόνων µας να τη στήσουν στα πόδια της και να ζήσουν οι ίδιοι και οι απόγονοί τους αξιοπρεπώς.
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Μέσα στις 400 σελίδες της έρευνας του Νίκου Τζανάκου, µια ιστορία γνωστή µας
άγνωστη έρχεται στο προσκήνιο, όχι απλώς να συµπληρώσει, αλλά κυριολεκτικά
να αποκαλύψει άγνωστα εν πολλοίς στοιχεία, που ο χρόνος ευτυχώς φύλαξε µε ευλάβεια, στοχεύοντας στην έρευνα κάποιου πατρινολάτρη, ο οποίος θα έσκυβε µε
αγάπη, παραµερίζοντας τη σκόνη του καιρού και την αδιαφορία των ανθρώπων, να
συµπληρώσει την εικόνα στις λεπτοµέρειες που αγνοούµε και κάτω από το λούστρο που σκεπάζει το επικάλυµµα να δείξει ξύνοντας το βερνίκωµα της πολιτικής
και κάποιας σκοπιµότητας —γιατί όχι;— την αληθινή εικόνα.
Μαζί µε τον Μαιζών θα έρθει και η γαλλική επιστηµονική αποστολή το 1829, µε
αντικείµενο την ιστορική, αρχαιολογική και εικονογραφική τεκµηρίωση. Και είναι
παράδοξο, σηµειώνει ο συγγραφέας, ότι η επιστηµονική αυτή αποστολή λησµονήθηκε. Ανάλογη ήταν και η τύχη του πολύτιµου ανέκδοτου υλικού της.
∆εν είναι όµως µόνο η στρατιωτική ζωή. Από την έρευνα του κ. Τζανάκου µαθαίνουµε πολύτιµες πληροφορίες για την αυτή καθαυτή ζωή των κατοίκων, για την
καθηµερινότητα στην Πάτρα των πρώτων ελεύθερων χρόνων.
Όλος αυτός ο θησαυρός, που καταγράφεται στις 400 σελίδες, µέσα από µια καταπληκτική βιβλιογραφία, µε σωρεία εικόνων, αποτελεί τη νεότερη ιστορία των Πατρών
από µια άλλη οπτική. Αυτή που ξεµακραίνοντας από τις ωραιοποιηµένες —γιατί όχι
και σκοπιµότητες;— εικόνες δίνει την ιστορία βασισµένη στην ιστορική έρευνα και
τα αποδεικτικά στοιχεία της, αποτελώντας ένα πολύτιµο ανάγνωσµα —όσον αφορά
τη δοµή, την καταγραφή και τη λογοτεχνική παρουσίαση για τον αναγνώστη— αλλά
συνάµα και ένα πολύτιµο εργαλείο επιστηµονικής µελέτης για τον όποιον ερευνητή και
µαζί φυσικά ένα απόκτηµα για όποια πατραϊκή και όχι µόνο βιβλιοθήκη.

Ο Σταύρος Ιντζεγιάννης είναι συγγραφέας και ποιητής.
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Στις τρεις συμμάχους (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία), οι οποίες αποφάσισαν να «νομιμοποιήσουν» ως κράτος την Ελλάδα, όταν αυτό εξυπηρετούσε τα συμφέροντά
τους, είναι αφιερωμένη η παραλιακή πλατεία της Πάτρας.

Η απαρχή της εθνικής ζωής των Ελλήνων αποδίδεται συχνά στην ευεργετική πρωτοβουλία των
ξένων. Η αλήθεια είναι πως οι Έλληνες οφείλουν
την εθνική απελευθέρωσή τους στους εαυτούς
τους. Είναι έργο των χεριών τους. Η Ευρώπη
αποφάσισε την επέμβαση, ύστερα από επτά χρόνια, αφού χόρτασε το θέαμα της σφαγής. Αυτή η
αργόσυρτη εξόντωση δίνει δικαιώματα σε κείνους που κατόρθωσαν να επιβιώσουν.
Edgar Quinet (1803–1875)
Ιστορικός και συγγραφέας,
μέλος της γαλλικής επιστημονικής
αποστολής στον Μοριά το 1829.
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Εισαγωγή
Αφορμή η οδός Μαιζώνος
≥
Η οδός Μαιζώνος, µε µήκος 2.800 µέτρων, είναι από τους µεγαλύτερους, γνωστότερους και πιο πολυσύχναστους δρόµους της Πάτρας. Η οδός που διασχίζει το κέντρο της πόλης έχει ενσωµατωθεί στην καθηµερινότητα των κατοίκων από καιρό.
Όταν ξεκίνησε η έρευνα για το τι κρύβεται πίσω από την πινακίδα µε το όνοµα του
Μαιζών, η αρχική σκέψη ήταν να αποτυπωθεί σε ένα άρθρο λίγων σελίδων µια ιστορική αναφορά σχετικά µε τον γάλλο στρατηγό που ήρθε το 1828 για να διώξει τους
Αιγύπτιους και να «απελευθερώσει» τον Μοριά. Η αναζήτηση στοιχείων γύρω από
τη ζωή του ωστόσο στάθηκε τόσο ενδιαφέρουσα, ώστε το µικρό αρχικά πόνηµα να
εξελιχθεί σε µια έρευνα συνολικά για τους Γάλλους, τη σχέση τους µε την εποχή
και την απελευθέρωση. Απέκτησε έτσι πρόσθετο ενδιαφέρον και αξία η µελέτη.
Πίσω, λοιπόν, από την τιµή που έκανε η πόλη στον γάλλο στρατάρχη κρύβονται
και αποκαλύπτονται σηµαντικά ιστορικά στοιχεία και τεκµήρια τα οποία αφορούν
όλο τον Μοριά. Γάλλοι στρατιωτικοί, επιστήµονες, περιηγητές, φιλέλληνες, µε διαφορετικό τρόπο ο καθένας διαδραµάτισαν κρίσιµο ρόλο στην εξέλιξη του τόπου
µας. Ανάµεσα σε αυτούς ξεχωρίζει ο δεκανέας Μανζάρ, όχι µόνο για το βιβλίο του
που συνιστά µοναδική µαρτυρία για την εποχή. Για πρώτη φορά γίνεται γνωστό,
ως αποτέλεσµα της έρευνάς µας, ποιος πραγµατικά ήταν ο δεκανέας. Ένας πραγµατικός φιλέλληνας, ένας δραστήριος δάσκαλος ελληνορωµαϊκής φιλοσοφίας, λάτρης του ελληνικού πολιτισµού, ο οποίος µετέφρασε αρχαίους έλληνες συγγραφείς
και βοήθησε σηµαντικά µε τη διδασκαλία του να γίνουν αναγνωρίσιµοι και στη
γαλλική επαρχία της Valencienne όπου εργάστηκε.
Με αφορµή την οδό Μαιζώνος θα πληροφορηθούµε στη συνέχεια ποιος ήταν o απλός
στρατιώτης που έγινε στρατάρχης· ο στρατηγός που µας έσωσε από την πανώλη· ο φιλόσοφος «δεκανέας», που έγραψε τη µοναδική µαρτυρία για την πόλη· ο ευγενής, ο
οποίος «κατέλαβε» το φρούριο· ο συνταγµατάρχης, που ήρθε πέντε φορές για να πολεµήσει· από την Καβάλα Αιγύπτιος που «προκάλεσε» την απελευθέρωση· ο ζωγράφος, ο οποίος αποτύπωσε µοναδικά αρχαία µνηµεία και γλυπτά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης η Αγία Σοφία, το πρώτο χριστιανικό
µνηµείο στη χώρα, οι ενδυµασίες και τα «σπίτια» των πρώτων Πατρινών, η σύνθεση
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Πάτρα, οδός Μαιζώνος.

του αρχικού πληθυσµού της Πάτρας, πώς η πρώτη εφηµερίδα έφτανε µέχρι τη Νέα
Υόρκη και τη Μόσχα, πόσοι γάλλοι στρατιώτες πέθαναν στην Ελλάδα, από πότε και
µε ποιον τρόπο αρχαία αγάλµατα βρέθηκαν στο Λούβρο, ποια ήταν η µοναδική µάχη
των Γάλλων που είχε νεκρούς, πότε υψώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σηµαία, για
ποιον συγκεντρώθηκε αυθόρµητα ο λαός για να τον αποχαιρετίσει, σε ποιον αναφέρθηκε εκτενέστατα ο Π. Κανελλόπουλος, γιατί ο Κολοκοτρώνης έδωσε εντολή να
σκοτώσουν τον Νενέκο, ποια ήταν η επιστηµονική αποστολή, ποιος ο ρόλος της και
τα αποτελέσµατά της, ποια υπήρξε η πραγµατική συνεισφορά των Γάλλων.
Η προσπάθεια τελικά να αποδοθεί πιο ολοκληρωµένη η εικόνα εκείνων των —όχι
και τόσο µακρινών— καιρών συµπεριέλαβε και τους Γάλλους που έφτασαν στον
ελληνικό χώρο από τον 16ο αιώνα και έµειναν έως την αποχώρηση του µεγάλου
στρατάρχη από τον Μοριά. Θεωρήθηκε πως αξίζει τον κόπο να επεκταθεί η µελέτη στη γενικότερη «συµπεριφορά» των Γάλλων, αφού σε ό,τι αφορά το ελληνικό
ζήτηµα υπάρχει σαφής διαφοροποίηση και προσέγγιση στις ενέργειες της επίσηµης
γαλλικής κυβέρνησης, όπως απεικονίστηκε τόσο από τον απλό γαλλικό λαό, όσο
και από τους γάλλους περιηγητές, οι οποίοι επισκέφθηκαν διαχρονικά τον ελληνικό χώρο.
Οι περισσότεροι Γάλλοι, οι οποίοι έρχονταν στην Ελλάδα για τέσσερις περίπου αι-
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Στο ξεκίνημα του 20ού αιώνα: Από τη γωνία Μαιζώνος και Ερμού προς την
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Βασ. Όλγας). Ο Στεφ. Θωμόπουλος γράφει για
την οδό Μαιζώνος ότι «ονομάσθηκε έτσι από της συστάσεως των Δήμων, διότι
αυτή και την προέκτασή της άνοιξαν οι Γάλλοι το 1828».

ώνες, επισκέπτονταν την περιοχή ως περιηγητές, ως προσκυνητές, από περιέργεια,
για επαγγελµατικούς λόγους, ως απεσταλµένοι εκδοτών και για να γράψουν τις
ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους. Υπήρχαν βέβαια και οι τυχοδιώκτες και αρχαιοκάπηλοι αλλά και οι απεσταλµένοι της γαλλικής κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά,
το επίσηµο κράτος της Γαλλίας ασχολήθηκε µε το θέµα της Ελλάδας για τους δικούς
του λόγους, που έχουν άµεση σχέση µε την εξωτερική επεκτατική πολιτική της
χώρας. Βέβαια, για να είµαστε δίκαιοι, στην παρέµβαση της Γαλλίας υπέρ των Ελλήνων έπαιξε σηµαντικό ρόλο η συµπάθεια του γαλλικού λαού προς τους επαναστατηµένους Έλληνες. Συµπάθεια και εκτίµηση που στο µεγαλύτερο µέρος τους
είχαν µεταφερθεί και εµποτιστεί στη γαλλική κοινή γνώµη χάρη στους περιηγητές.
Εκ των υστέρων και µε την ολοκλήρωση της µελέτης µας, οφείλουµε να επισηµάνουµε, ανεξάρτητα από τους επεκτατικούς λόγους που επέβαλαν στη Γαλλία να
παρέµβει στον ελληνικό χώρο, δύο πρόσθετα στοιχεία. Το πρώτο είναι πως αν οι
συγκυρίες δεν ήταν ευνοϊκές και δεν υλοποιούνταν η γαλλική επέµβαση, η Ελλάδα
θα είχε σοβαρά προβλήµατα στην προσπάθειά της να γίνει ελεύθερο κράτος, µιας
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Το Δημαρχείο της Πάτρας το 1903 κατά τον εκδότη Χρήστο Βαριάτζα, από τις
Συλλογές Καρποστάλ Πάτρας του Νίκου Μολόχα. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το
Δημαρχείο έως σήμερα.
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και η διχόνοια είχε σχεδόν καταστρέψει τους αγώνες και τις θυσίες ολόκληρου του
έθνους. Μην ξεχνάµε πως το 1828 ως ελληνικό κράτος λογιζόταν το Ναύπλιο, ο
Πόρος, η Αίγινα, ο Ισθµός της Κορίνθου, µια περιοχή µεταξύ Ελευσίνας και Μεγάρων και λίγα νησιά στο Αιγαίο. Εκείνη την κρίσιµη στιγµή καταγράφονται οι
Μανιάτες, ο Κολοκοτρώνης και οι Γάλλοι ως οι σηµαντικότερες (όχι οι µοναδικές
βέβαια) «λέξεις κλειδιά» που κράτησαν το όνειρο ζωντανό και οδήγησαν τη χώρα
στην ελευθερία.
∆εύτερον, θα πρέπει να επισηµανθεί µια αίσθηση συµπάθειας προς τους γάλλους
στρατιώτες. Τιµούµε τους 1.600 απλούς στρατιώτες, οι οποίοι, αν και δεν έπεσαν
όλοι στο πεδίο της µάχης, δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα τους και έχασαν τη
ζωή τους λόγω κακουχιών στον Μοριά. Αντίστοιχη τιµή αξίζει και στους φιλέλληνες, οι οποίοι (για τους δικούς τους λόγους) ξεκίνησαν από την πατρίδα τους,
ήρθαν στην Ελλάδα να πολεµήσουν για την ελευθερία της και έπεσαν στο πεδίο της
µάχης εναντίον των Τούρκων. Αντίθετα, όπως θα αποδειχθεί µετέπειτα, υπήρξαν
και περιπτώσεις «φιλελλήνων κατά παραγγελία», ακόµα και υστερόβουλων. Ο
Μαιζών, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις φέρθηκε σαν κατακτητής εκτελώντας
εντολές της χώρας του, τελικά φαίνεται πως επηρεάστηκε και εντυπωσιάστηκε από
τον αγώνα των Ελλήνων, αγάπησε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτό τουλάχιστον µαρτυρούν τα γραπτά του. Ίσως, λοιπόν, να του πρέπει η τιµή και η αξία να
τον µνηµονεύουµε καθηµερινά στο διάβα µας στην πόλη.
Στο βιβλίο γίνεται µια καταγραφή γεγονότων όπως αυτά µας µεταφέρονται από
πηγές της εποχής, απογυµνωµένα από υπερβολές, φανατισµούς, πολιτικές σκοπιµότητες, προσωπικά συµφέροντα. Τα ιστορικά γεγονότα προσεγγίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Εξάλλου, σήµερα µπορούµε µε ψυχραιµία να προσεγγίσουµε και
να διακρίνουµε τους µύθους που τόσα χρόνια έχουν επικρατήσει. Τα 185 χρόνια
που παρήλθαν έκτοτε µάς δίνουν τη δυνατότητα πιο σωστής εκτίµησης και ορθότερης διατύπωσης συµπερασµάτων για ασφαλή προσέγγιση της πραγµατικότητας.

