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ΕΛΛΑΔΑ

Πώς είναι η Ελλάδα λίγο πριν την επανάσταση;
Οι περισσότεροι Έλληνες είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι.
Καλλιεργούν τη γη που δεν τους ανήκει και πληρώνουν φόρους
στους Οθωμανούς.
Ξέρουν λίγα γράμματα. Πηγαίνουν στην εκκλησία,
μια που αυτό δεν το απαγορεύουν οι Τούρκοι,
κι ό,τι γνωρίζουν είναι απ’ τον παπά του χωριού.
Στις μεγάλες πόλεις, όμως, υπάρχουν και αξιόλογα σχολεία.
Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκονται οι νησιώτες, που κινούνται
πιο ελεύθερα με τα καράβια τους, όπως και οι έμποροι από τα ορεινά,
που μεταφέρουν με μουλάρια τα προϊόντα τους στην Ευρώπη και στη Ρωσία.
Είχαν περάσει τετρακόσια χρόνια από τότε που οι Οθωμανοί
πήραν την Πόλη αλλά οι Έλληνες συνέχιζαν να μιλάνε τη γλώσσα τους,
να κρατάνε τα έθιμα και να πηγαίνουν εκκλησία.

ΚΛΕΦΤΕΣ
ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

Στα βουνά, στις ψηλές κορφές όπου ήταν δύσκολο να φτάσεις,
η γη ήταν άγονη· δύσκολο να την καλλιεργήσεις.
Έτσι οι χωρικοί ζούσαν από τα κοπάδια τους κι όλοι τους
κρατούσαν όπλο για την ασφάλειά τους.
Οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν συχνά αυτούς τους οπλισμένους χωρικούς
όταν ήταν ανάγκη να επιβάλουν την τάξη ή για να φυλάνε τα περάσματα
απ’ τους κλέφτες. Τους έλεγαν αρματολούς και η αμοιβή τους ήταν
να μην πληρώνουν φόρους. Όμως, ενώ υπηρετούσαν τον κατακτητή, δεν δίσταζαν
να κλέβουν όταν το ’φερνε η ανάγκη. Αρματολοί και κλέφτες άλλαζαν
πολύ συχνά ρόλους αλλά όλοι τους είχαν ξεκινήσει από φτωχοί, καταπιεσμένοι
χωρικοί που δεν άντεχαν τους φόρους και, όπως λέμε ακόμα και σήμερα,
«πήραν τα βουνά». Ζούσαν σε συμμορίες που λήστευαν όποιον έβρισκαν
στον δρόμο τους.
Ήταν πολύ καλοί πολεμιστές γιατί δεν έκαναν τίποτ’ άλλο από το να ασκούνται
στα όπλα και να κρύβονται από κορφοβούνι σε κορφοβούνι.
Όχι μόνο κλέβουνε τους Τούρκους, αλλά είναι οι πρώτοι που παίρνουν
μέρος σε κάθε εξέγερση εναντίον τους.
Πολλοί από αυτούς διακρίθηκαν στην επανάσταση
σαν καπεταναίοι κι έτσι έσβησε η κακή τους φήμη
και έμειναν μόνο τα ωραία κλέφτικα τραγούδια.

ΠΡΟΕΣΤΟΙ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ

Υπάρχουν όμως και άλλοι Έλληνες.
Είναι οι προεστοί ή κοτζαμπάσηδες, κάτι σαν δήμαρχοι
κάθε χωριού, υπεύθυνοι για την τάξη σε μεγάλες
περιοχές. Αυτοί αναλαμβάνουν τις συνεννοήσεις
με τους Τούρκους, μαζεύουν τους φόρους και κάνουνε
τους δικαστές όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ
των Ελλήνων. Μερικοί από αυτούς ξέρουνε γράμματα
και έχουν καλές σχέσεις με τους πασάδες.
Με τον καιρό πλουτίζουν και στέλνουν τα παιδιά τους
στο εξωτερικό για να μορφωθούν.

