Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κύριε ∆ήµαρχε
Αγαπητοί συµπατριώτες
κυρίες και κύριοι
Κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς χτίστηκε το µοναστήρι του Αγίου
Νικολάου, πότε ακριβώς το µικρό αυτό προσκύνηµα φώλιασε στους
βράχους της Αρκαδικής γης.
Ο χρόνος έσβησε τις µνήµες και η σκόνη της ιστορίας κάλυψε τα ίχνη της
δηµιουργίας του.
Κάποιοι µιλούν για ασκητήριου το 9ου αιώνα, άλλοι βασισµένοι στις
τοιχογραφίες του το χρονολογούν ανάµεσα στο 1300 και στο 1500. Το
αγαπηµένο “παλαιοµονάστηρο” των Βαλτεσινιωτών σίγουρα υπήρχε το
1625, όταν ιδρύθηκε στο άλλο µας µοναστήρι, η Παναγία.
Ο φυσικός του περίγυρος, απαράµιλλος. Μια µικρή χαράδρα του
Μαινάλου, σµιλευµένη εδώ και χιλιάδες χρόνια από το πέρασµα του νερού,
ένας τόπος άγριος και έρηµος, γεµάτος φυσικές σπηλιές, κατάλληλος για
να ησυχάσει η ψυχή του ανθρώπου, να φύγει από τις έννοιες της ζωής και
να αφιερωθεί στο θεό.
Και όµως, άλλες οι βουλές των ανθρώπων και αλλιώς προστάζει η
µοίρα και η λαίλαπα της ιστορίας. Το µικρό αυτό ησυχαστήριο, έρηµο και
κρυµµένο στους βράχους, έµελε να γίνει η κιβωτός του χωριού µας και η
σιωπηλή του χαράδρα να αντιλαλήσει τα πιο δραµατικά γεγονότα του
τόπου µας.
Κυρίες και κύριοι,
∆εν µαζευτήκαµε εδώ σήµερα για να προσκυνήσουµε απλά στο
µικρό µοναστήρι µας, για να προσπαθήσουµε να διαβάσουµε στις
αγιογραφίες του την πίστη κάποιων άλλων εποχών, για να θαυµάσουµε το
µοναδικό Αρκαδικό τοπίο.
Είµαστε εδώ για να θυµηθούµε τα δραµατικά γεγονότα του 1826, όταν η
πλάστιγγα της ιστορίας δεν είχε ακόµα γύρει προς την µεριά της
Ελευθερίας, όταν οι µικρές, ταπεινές καθηµερινές θυσίες προστίθεντο
αγόγγυστα στη ζυγαριά του αγώνα, όταν το αίµα πότιζε τα µέρη µας για
να αναστηθεί µια πατρίδα χαµένη και σβησµένη από τον κατάλογο των
εθνών.

Στη σηµερινή ηµέρα µνήµης, στο ετήσιο µνηµόσυνο για τις ψυχές
που κλείστηκαν εδώ και έδιωξαν τον Ιµπραήµ ταπεινωµένο, ας γυρίσουµε
184 χρόνια πίσω, ας αφήσουµε για λίγο τις έγνοιες και τις αγωνίες του
καιρού µας και ας ζήσουµε µε την καρδία ανοιχτή το χρονικό του φοβερού
Σεπτέµβρη του 1826. Ίσως έτσι, όταν γυρίσουµε ξανά στον φετινό
Σεπτέµβρη να µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα τον τόπο µας, το
χρέος µας απέναντι του, την ευθύνη µας την ατοµική και την συλλογική.
∆εν ήταν η πρώτη φορά που ο Ιµπραήµ έσπερνε τον τρόµο και τον
πανικό στα µέρη µας. Ένα χρόνο πριν, στις 9 Ιουλίου του 1825 οι
ελληνικές δυνάµεις µε αρχηγό τον Κολοκοτρώνη, άτακτες και
ασυντόνιστες, αποδυναµωµένες από τις εµφύλιες έριδες, προσπάθησαν να
τον αντιµετωπίσουν στα Τρίκορφα και υπέστησαν συντριπτική ήττα:
“Μες στα τρίκορφα στη Ράχη, πάει το αίµα σαν αυλάκι...” λέει το
δηµοτικό τραγούδι.
Οι µέρες ήταν κρίσιµες, η έκβαση του αγώνα αβέβαιη, η µοίρα του
Έλληνα κρεµόταν από µία κλωστή. Οι άνθρωπο φοβισµένοι και
απελπισµένοι γύριζαν µε κόπο τον τροχό της ιστορίας.
Ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης σε επιστολή που έστειλε από το
Βαλτεσινίκο στον πατέρα του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη περιγράφει τη
φοβερή χρονιά: “Με βάζεις πατέρα να κινήσω ογλήγορα και δεν ηξεύρεις
όπου ο κόσµος εδώθεν έχει φαµίλιες, έχει φόβον από τον εχθρόν, πεινά,
δυστυχεί και σχεδόν υστερείται καθ' όλα ώστε να ζούν οι άνθρωποι µε
χόρτα και µ' όλο αυτό επροθυµοποιήθησαν πέραν κάθε φοράς’’.
Αυτή ήταν η κατάσταση στον τόπο µας όταν ένα χρόνο µετά,
γυρνώντας από το Μεσολόγγι, ο Ιµπραήµ επιστρέφει στην Αρκαδία και
στρατοπεδεύει στο χωριό ∆άρα. Είναι πια αποφασισµένος να εξαφανίσει
τους ανθρώπους που µε τόσο πείσµα του αντιστέκονται. Όσοι τον
“προσκύνησαν” ήδη στον Πύργο και στην Πάτρα του στέλνουν µήνυµα:
“Θέλοντας να µένωµεν πιστοί εις την υποταγήν πάσχοµεν τα πάνδεινα από
τους Γορτυνίους του Κολοκοτρώνη. Όθεν, ενόσω η Γορτυνία είναι
ζωντανή, το προσκύνηµά µας δεν ωφελεί ούτε είναι βέβαιον...”
Βέβαιον ήταν µόνο ότι οι ανυπότακτοι Αρκάδες έπρεπε να πάψουν να
πατούν την άγονη και απροσκύνητη γη τους.

Έτσι ο Ιµπραήµ στέλνει στα µέρη µας στρατό µε αρχηγό τον ανιψιό
του. Φτάνουν στη Λάστα, τη βρίσκουν αφύλαχτη αφού οι κάτοικοί έχουν
καταφύγει στη Σφυρίδα, χαλαρώνουν και σκορπίζονται.

Την κατάσταση εκµεταλλεύεται ένα µικρό σώµα Βαλτεσινιωτών µε
αρχηγό τον Γεώργιο Μπούµπουλη ή Κούνα που επιτίθενται και µετά από
καταδίωξη συλλαµβάνουν τον Μπέη.
Ο πολύτιµος αιχµάλωτος δίνει πληροφορίες για το στρατό το Ιµπραήµ και
υπόσχεται λύτρα και απελευθέρωση Ελλήνων αιχµαλώτων ως αντάλλαγµα
για τη ζωή του. Στην κρίσιµη αυτή στιγµή, η µοίρα του αγώνα προστάζει
διαφορετικά : Ο Μπέης πυροβολείται πισώπλατα από έναν Έλληνα την
ώρα των διαπραγµατεύσεων και τα σχέδια του συµπατριώτη µας του
Κούνα καταρρέουν.
Ο Ιµπραήµ θλίβεται βαθιά για το θάνατο του ανιψιού του, πενθεί και
αποφασίζει να εκδικηθεί. Καταστρέφει τη Λάστα και προχωρεί προς το
Βαλτεσινίκο. Ο Φώτης Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος, Μαγουλιανίτης
υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, αυτήκοος µάρτυρας των γεγονότων,
περιγράφει µε λεπτοµέρειες στ αποµνηµονεύµατά του τις τραγικές εκείνες
ηµέρες.
Ο Ιµπραήµ, µας λέει, καταλύει στο Βαλτεσινίκο που το βρίσκει έρηµο,
εγκαταλελειµµένο από τους κατοίκους του. ∆ιατάζει να κάψουν το χωριό
εκτός από τρία σπίτια και τον πύργο των ∆εσποτάδων – το σηµερινό σπίτι
του ∆ηµάρχου, όπου ήταν συγκεντρωµένα τα γεννήµατα και να
καταστρέψουν τα µοναστήρια. Ο στρατός του εξαπλώνεται στα γύρω
βουνά και µαζεύει δεκαέξι χιλιάδες γιδοπρόβατα, τον πλούτο και τη ζωή
των κατοίκων του ορεινού χωριού. Πού βρίσκονταν όµως οι κάτοικοι του
Βαλτεσινίκου; Τροµαγµένοι και καταδιωκόµενοι, κρύφτηκαν στη ρεµατιά
και πάνω από χίλια άτοµα έφτασαν και κλείστηκαν εδώ, στο µοναστήρι
του Αγίου Νικολάου.
Ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια και κυρίως µετά από τα
Ορλωφικά, οι Βαλτεσινιώτες νιώθοντας την απειλή των Τούρκων και τον
θανάσιµο κίνδυνο που διέτρεχαν οι οικογένειες των αγωνιστών που
έµεναν στο χωριό, είχαν αντιληφθεί την εξαιρετική θέση του Αγίου
Νικολάου, που πρόσφερε πολλά µικρά και µεγάλα καταφύγια, νερό και
τροφή για ανθρώπους και ζώα.
Οχύρωσαν λοιπόν το παλιό µοναστήρι, ενίσχυσαν την πρόσοψη µε
πολεµίστρες προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς και την περίφραξη που
υπήρχε εκείνη την εποχή έξω από τις σπηλιές.
Ήταν λοιπόν αναµενόµενο, το χωριό µπροστά στο θανάσιµο κίνδυνο
που αντιµετώπιζε να ζητήσει προστασία στους βράχους του Αγίου
Νικολάου. Χίλια άτοµα στο σύνολο, Βαλτεσινιώτες, Βυτιναίοι και
Μαγουλιανίτες ζήτησαν απελπισµένα καταφυγή και προστασία στις
σπηλιές και στις εκκλησίες του µοναστηριού.

Ο στρατός του Ιµπραήµ σύντοµα έφτασε στον άγιο Νικόλα. Έκοψαν
κατ' αρχήν το νερό της µονής και κατόπιν άρχισαν να ρίχνουν πέτρες για
να γκρεµίσουν τη σκεπή που εξείχε, να ρίξουν µέσα φωτιά και να κάψουν
τους πολιορκηµένους.
Όµως οι πέτρες αστοχούσαν και έπεφταν στη ρεµατιά χωρίς να προξενούν
σηµαντικές ζηµιές. Ανέλαβαν τότε την κατάσταση οι Γάλλοι µηχανικοί
που συνόδευαν τον Ιµπραήµ. Αφού έβαλαν το στρατό να συγκεντρώσει ότι
ξυλεία µπορούσε, κατασκεύασαν ένα µηχάνηµα, ένα είδος βαρούλκου,
στο οποίο φόρτωναν τις πέτρες, τις κρέµαγαν και τις εκσφενδόνιζαν στο
κούφωµα της σπηλιάς, ώστε να πέφτουν πάνω στο µοναστήρι και όχι στη
ρεµατιά.
Όµως ούτε αυτό το τεχνούργηµα είχε αποτέλεσµα. Η Αρκαδική γη έκρυβε
σφιχτά στην αγκαλιά της τους απελπισµένους υπερασπιστές της.
Τότε ήταν που ο Ιµπραήµ έµαθε από αιχµαλώτους ή τυχαία
ανακάλυψε καθώς χτυπούσε µε τις πέτρες πως ανάµεσα στα βράχια και
πάνω από τις σπηλιές της µονής υπήρχε ένα φυσικό άνοιγµα, µία µεγάλη
τρύπα την οποία οι πατέρες της µονής σε παλαιότερη εποχή είχαν πατώσει
µε ξύλα και κατόπιν την είχαν σκεπάσει µε χώµατα και φυτέψει ώστε να
µην φαίνεται.
Όταν εντόπισαν και άνοιξαν την τρύπα φάνηκε ότι είχε πια αρχίσει η
αντίστροφη µέτρηση για τους πολιορκηµένους . Οι στρατιώτες του
Ιµπραήµ άρχισαν να ρίχνουν οτιδήποτε καυστικό είχαν, ακόµα και την ίδια
τη µηχανή των Γάλλων έσπασαν και την έριξαν φλεγόµενη στο άνοιγµα.
Όµως για τις χίλιες ψυχές που εµπιστεύτηκαν τη ζωή τους στα
βράχια του Αγίου Νικολάου η ελπίδα δεν είχε σβήσει. Το καιόµενο τµήµα
επικοινωνούσε µε το υπόλοιπο µοναστήρι µε ένα πέρασµα µέσα στο
βράχο µήκους περίπου εκατό βηµάτων και ήταν χωρισµένο από αυτό µε
πόρτα σιδερένια.
Ένας – ένας οι πρόγονοί µας πέρασαν σκυφτοί ανάµεσα στο βράχο,
στριµώχτηκαν στο δυτικό µέρος του µοναστηριού και πέρασαν µια νύχτα
αγωνίας και τρόµου, ενώ στο διπλανό τµήµα καίγονταν µε φωτιά µεγάλη
τα γεννήµατα που είχαν συγκεντρώσει εκεί οι πολιορκηµένοι.
Οι καµένοι κόκκοι του σιταριού, που όλοι µαζεύαµε εδώ στα παιδικά µας
χρόνια, είναι οι σιωπηλοί µάρτυρες εκείνης της φοβερής νύχτας.
Την επόµενη µέρα, η αµηχανία του Ιµπραήµ γίνεται πείσµα και
φέρνει αποκοτιά. Αφού η φωτιά, το µεγάλο όπλο, δεν κατόρθωσε να
ξετρυπώσει τους πολιορκηµένους, ας έβγαιναν µε όποιο τρόπο και µε
όποια θυσία, φτάνει να έσπαγε η αντίσταση των σκληροτράχηλων
Γορτύνιων.

Κρεµούν λοιπόν µε σχοινιά στρατιώτες µε το όπλο στο χέρι και τους
κατεβάζουν ως τα ανοίγµατα των βράχων που βρίσκονται κρυµµένοι οι
Έλληνες. Παράλληλα οι τούρκοι πυροβολούν απ' όλες τις µεριές. Οι
κρεµασµένοι στρατιώτες βρίσκουν το θάνατο από τα βόλια των
πολιορκηµένων, όµως ανασύρονται αµέσως και αντικαθίστανται από
άλλους. Άλλα και πολλοί από τους υπερασπιστές του µοναστηριού
πληγώθηκαν από τις σφαίρες που πέρασαν µέσα από τις πολεµίστρες. Ο
Φωτάκος αναφέρει τον Γεώργιο Χριστόπουλο και τον Ανδρίκο
Γιαννόπουλο. Ο Γεώργιος Παναγούλιας, µε µια τουφεκιά εκπληκτικής
ακρίβειας σκότωσε έναν Τούρκο που µέσα στον πανικό είχε καλύψει το
κεφάλι του πίσω από µια πλάκα και τρέχοντας επιχειρούσε να ανοίξει την
πόρτα του µαγειρειού που βρισκόταν λίγο έξω από το µοναστήρι. Η βολή
αυτή, µαζί µε την εξοντωτική κούραση και τις σοβαρές απώλειες, ανέκοψε
την έφοδο των Τούρκων.
Ας µας συγχωρέσουν οι ψυχές όσων δεν άκουσαν να µνηµονεύεται
το όνοµά τους, το κατόρθωµά τους και η θυσία τους. Η φωτιά που σάρωσε
την Ελλάδα εκείνο τον καιρό δεν επέτρεπε την πολυτέλεια της
ιστοριογραφίας. Μόνο µέσα στις καρδιές µας, τις ήσυχες ώρες
προσκυνήµατος στον Άγιο Νικόλαο θα καίει πια το καντήλι της µνήµης
τους.
Η νύχτα που ακολούθησε τη δεύτερη µέρα της πολιορκίας ήταν
φοβερή. Ο στρατός του Ιµπραήµ είχε πια χάσει πολύ χρόνο και µετρούσε
µεγάλες απώλειες. Και αφού άλλη λύση δεν έβρισκαν, αποφάσισαν να
ξαναγυρίσουν στη δύναµη της φωτιάς.
Άρχισαν να συγκεντρώνουν ξύλα µε στόχο να τα σωριάσουν στο βράχο
κάτω από την πόρτα του µοναστηριού, να ανάψουν µεγάλη φωτιά, να
υψωθούν οι φλόγες και να κάψουν τη βαριά, ξύλινη πόρτα.
Οι πολιορκηµένοι άκουγαν ξέπνοοι τα ποδοβολητά των εχθρών και τις
φωνές αγωνίας του Χρήστου Σπηλιωτόπουλου από τη ∆ηµητσάνα που
όντας άρρωστος δεν πρόλαβε να µπει στο µοναστήρι, αιχµαλωτίστηκε από
τους Τούρκους και βασανίστηκε µέχρι θανάτου.
Με την καρδιά βαριά και την ελπίδα σβησµένη κοινώνησαν από το
χέρι του Ιεροµόναχου Κυπριανού και ετοιµάστηκαν για τον έσχατο
υπερπάντων αγώνα.
Βουτώντας στο λάδι πανιά που έκοβαν κυρίως από τις φουστανέλες
τους, έφτιαχναν στουπιά που τα άναβαν και τα πετούσαν στους βράχους.
Στο φώς που για λίγες στιγµές έσκιζε το σκοτάδι της χαράδρας,
σηµάδευαν τους Τούρκους, που µέσα στη νύχτα σώρωναν τα ξύλα για τη
µεγάλη φωτιά.

Ο λυσσαλέος αγώνας συνεχίστηκε ολόκληρη τη νύχτα. ∆ιακόσιοι Τούρκοι
σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν το βράχο, και όταν
απελπίστηκαν από τις µεγάλες τους απώλειες, άρχισαν να χτυπούν
χαλκώµατα προσπαθώντας µε το φοβερό αντίλαλο της χαράδρας να
τροµάξουν τους πολιορκηµένους.
Αυτός ακριβώς ο δαιµονικός θόρυβος έριξε την αυλαία της µάχης
του Αγίου Νικολάου. Αποκαµωµένοι οι Τούρκοι, µε τεράστιες απώλειες,
εγκατέλειψαν, βιαστικά, πριν ξηµερώσει το µοναστήρι και συνέχισαν την
επέλασή τους προς το ∆άρα.
Κάπου εδώ τελειώνει το χρονικό της µάχης του αγίου Νικολάου. Οι
φωτιές που φώτισαν εκείνες τις φοβερές νύχτες έσβησαν και οι ψυχές των
αγωνιστών ησυχάζουν δικαιωµένες από το χρόνο.
Και µόνο τα Άγρια βράχια της Αρκαδικής γης µένουν σιωπηλά και
υπερήφανα για να µας θυµίζουν τους αγώνες των προγόνων µας και το
αλύγιστο φρόνηµά τους.
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