


Η επανάσταση του 1821 για μένα σημαίνει «αγώνας».

Αγώνας που κάθε λαός από τότε μπορεί να κερδίσει ενάντια στην 

εκμετάλλευση, στην αδικία και στον αυταρχισμό.

Αγώνας που κινεί την ιστορία προς τα εμπρός, 

αγώνας ενάντια αυτών που φαντάζουν πανίσχυροι.

Η ελληνική επανάσταση δηλώνει σε όλους εμάς τόσο χρόνια μετά ότι η 

αδικία και η ανισότητα δεν είναι μονόδρομος και ότι κανείς

 δεν πρέπει να υποκύπτει σε όποιον περιορισμό των δικαιωμάτων του 

και κυρίως της ελευθερίας του.

 Η ελευθερία του έθνους μας το 1821 επιτεύχθηκε με σχέδιο, 

όραμα και θυσίες. Κύρια ευθύνη όλων μας είναι η υπεράσπιση της 

ελευθερίας αυτής, των εθνικών μας θεμάτων και δικαίων, και η 

διατήρηση της «ακτινοβολίας» της Ελλάδος που με αίμα κέρδισαν οι 

πρόγονοί μας, θυσιάζοντας την ίδια τους τη ζωή. 

Ως απόγονοι των επώνυμων και ανώνυμων αυτών αγωνιστών του ’21 

οφείλουμε να διατηρούμε την ενότητα, ομοψυχία και το σθένος 

που εκείνοι έδειξαν σε κάθε «αγώνα» μας.  

Νάσια Κυριαζή, Γ’1



ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ (ΦΕΡΑΙΟΣ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) υπήρξε πρόδρομος και 
πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Γεννήθηκε 
το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Το θεωρούμενο ως 
πραγματικό του επώνυμο Αντώνιος Κυριαζής ή Κυρίτζης δεν 
επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη έρευνα. Ο ίδιος προτιμούσε 
να χρησιμοποιεί ως επώνυμο αυτό της γενέτειράς του, ενώ 
οι Έλληνες διανοούμενοι που ζούσαν στην εξορία τον 
αποκαλούσαν Φεραίο, επειδή στην αρχαιότητα η πόλη του 
ονομαζόταν Φεραί.
Ο νεαρός Ρήγας εγκατέλειψε το Βελεστίνο πολύ νωρίς, 
αφού πρώτα πήρε τη βασική του μόρφωση. Το 1785 πήγε 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του κι 
εντάχθηκε στο περιβάλλον των Φαναριωτών, ενώ το 1788 
εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως διοικητικός υπάλληλος.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Και ενώ είχε πάρει διαβατήριο από της αυστριακή αστυνομία 
με σκοπό να κατέβει στην Ελλάδα, όταν φθάνει στην 
Τεργέστη, τελευταία πόλη της επικράτειας των Αυστρίας 
συλλαμβάνεται, μετά από προδοσία ενός δυστυχώς ΄Ελληνα 
εμπόρου. Η Αυστριακή Αστυνομία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν 
είχε αντιληφθεί την επαναστατική κίνηση του Ρήγα, γι’ αυτό 
και αναστατώθηκε μια και δόθηκε η εντύπωση ότι ο Ρήγας 
εκμηδένισε την τόσο καλά οργάνωσή της. Ανακρίνεται, 
φυλακίζεται, βασανίζεται επί έξι μήνες και τελικά με σίδερα 
στα χέρια και στα πόδια μεταφέρεται στο Βελιγράδι, όπου 
παραδίνεται στους Τούρκους, οι οποίοι τον θανατώνουν 
μαζί με τους άλλους επτά συντρόφους του στον Πύργο 
Νεμπόϊζα, τον Ιούνιο του 1798.

ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΡΗΓΑ
 Για την απελευθέρωση της Ελλάδος και των άλλων Βαλκανικών 
λαών από την Οθωμανική τυραννία, ο Ρήγας ως πραγματικός 
ηγέτης φρόντισε για την προετοιμασία της επανάστασης 
και την εφαρμογή της. Έδωσε σημασία στην ανύψωση 
πρώτα του ηθικού των σκλαβωμένων και στη δημιουργία 
επαναστατικής διάθεσης για να πάρουν τα όπλα εναντίον 
του τυράννου. Κατά την εφαρμογή του επαναστατικού 
του σχεδίου χρησιμοποίησε τα δύο σημαντικά μέσα της 
επικοινωνίας, τον ήχο και την εικόνα. Εξέδωσε την εικόνα 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους τέσσερις στρατηγούς 
του και τέσσερις παραστάσεις από τα κατορθώματα του Μ. 
Αλεξάνδρου, το οποίο πρόσφερε στους σκλαβωμένους ως 
πρότυπο ανδρείας και αποφασιστικότητας.
Ακόμη, ως πραγματικός ηγέτης έδινε σημασία στο 
ψυχολογικό πα-ράγοντα των σκλαβωμένων. Προ-σπαθούσε 
να ανυψώσει το ηθικό τους. Γι’ αυτό καταρρίπτει ως μύθο 

τη διάχυτο πεποίθηση ότι τάχα τα οθωμανικά στρατεύματα 
ήταν ανί-κητα. Δείχνει απεναντίας ότι στην πραγματικότητα 
ήταν ευάλωτα και ενισχύσει έτσι το φρόνημα των 
επαναστατών. Για τον σκοπό αυτό στο Θούριό του φέρνει 
το συγκε-κριμένο παράδειγμα των “Γκιρζιαν-λήδων” (λαού 
στα βουνά του Αίμου) που επαναστάτησαν στην περιοχή της 
Θράκης. Και ο Ρήγας διαλαλεί πως ο Σουλτάνος δεν είναι 
τόσο δυνατός, όσο οι σκλαβωμένοι νομίζουν.
Ο επαναστατικός παιάνας, Θούριος, γρήγορα διαδόθηκε σε 
χειρόγραφη μορφή στο χώρο των Βαλκανίων εμψυχώνοντας 
τους σκλαβωμένους για τον τιτάνιο του πολέμου αγώνα. 
Μάλιστα, η διάδοση και εξάπλωσή του αποτελεί μοναδικό, 
ίσως, φαινόμενο στην ιστορία των λαών.
  Ο Ρήγας κατά την προετοιμασία του επαναστατικού του 
σχεδίου σκέφθηκε πως είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των 
σκλαβωμένων στην πολεμική τέχνη και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες απόψεις της εποχής του, για να είναι σε θέση 
να αντιπαραταχθούν στο στρατό του Σουλτάνου. Για το 
σκοπό αυτό μεταφράζει το “Στρατιωτικόν Εγκόλπιον”, ενός 
διάσημου τότε Γερμανού στρατηγού. Με την ενέργειά του 
αυτή θα τόνωνε το ηθικό των σκλαβωμένων οι οποίοι θα 
έβλεπαν ότι εκπαιδεύονται στην πολεμική τέχνη της εποχής 
όπως εκπαιδεύεται και ο στρατός του σουλτάνου. Επίσης, 
την έναρξη της Επαναστάσεως τη σχεδίαζε να γίνει από την 
περιοχή όπου βρίσκονταν οι εμπειροπόλεμοι πληθυσμοί 
της Μάνης και της Ηπείρου. Στη συνέχεια, η Επανάσταση θα 
επεκτεινόταν στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος και στις άλλες 
Βαλκανικές περιοχές.
Πρέπει να τονισθεί πως ο Ρήγα στήριζε την επανάστασή 
του στις ντόπιες, γηγενείς δυνάμεις των σκλαβωμένων. 
Δεν υπάρχει στα έργα του, στο Θούριο του, έκκληση στις 
τότε μεγάλες δυνάμεις ανατολής και δύσης, για βοήθεια 

στην επανάσταση του. Πίστευε πως οι ξένες δυνάμεις 
θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και μόνο. Με 
την επικράτηση της επανά-στασής του, τέλος, στη θέση 
του οθωμανικού δεσποτισμού, θα δημιουργούσε τη 
Νέα Πολιτική Διοίκηση του, τη νέα τάξη πραγμάτων στο 
Βαλκανικό χώρο, με την εφαρμογή του Δημοκρατικού 
Καταστατικού Συντάγματος και των Δικαίων του Ανθρώπου. 
Στήριζε τη νέα πολιτική κατάσταση στη δημοκρατία και όχι 
στην κληρονομική εξουσία. Πρότυπά του ήταν η Δημοκρατία 
των αρχαίων Αθηνών και η Γαλλική Επανάσταση.
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Ο Ρήγας Βελεστινλής ως ρεαλιστής ηγέτης ενδιαφέρθηκε 

για το πολιτικό σύστημα που θα εφαρμοζότανε μετά την 
επανάσταση και την κατάλυση της τυραννίας. Πίστευε ότι η 
αναρχία είναι μορφή τυραννίας, όπως μάλιστα το διατυπώνει 
και στο Θούριό του (στίχος 27) πως «η αναρχία ομοιάζει την 
σκλαβιά». Γι’ αυτό, για να μπορούν οι επαναστατημένοι λαοί 
των Βαλκανίων να κυβερνηθούν δημοκρατικά, συντάσσει 
ένα σχέδιο Συντάγματος τέσσερα χρόνια μετά το πρότυπο 
γαλλικό σύνταγμα του 1793. Ο Ρήγας ωστόσο πρόσθεσε 
και πολλά δικά του στοιχεία, όπως για παράδειγμα πρώτος 
καθιέρωνε σε Σύνταγμα την υποχρεωτική εκπαίδευση 
αγοριών και κοριτσιών, γνωρίζοντας τη μεγάλη παιδευτική 
δύναμη της γυναίκας στην διάπλαση και ανάπτυξη του 
ανθρώπου. Επίσης συνιστούσε την οικονομική ενίσχυση 
των αδυνάτων από την πολιτεία και αναγνώριζε δικαιώματα 
εκτός από τα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες, κάτι που 
πριν από πενήντα σχεδόν χρόνια αναγνωρίσθηκαν από τον 
καταστατικό χάρτη του Ο.Η.Ε.
  

Ο Ρήγας Βελεστινλής με το έργο του έχει αναδειχθεί 
μία από τις μοναδικές φυσιογνωμίες του Νεώτερου 
Ελληνισμού και του Βαλκανικού χώρου:  Διαφωτιστής, 
επαναστάτης μάρτυρας, πολιτικός νούς, στρατιωτικός 
νους, οραματιστής  μιας δημοκρατικής πολιτείας των 
Βαλκανικών λαών. Δεν ευτύχησε λόγω της προδοσίας 
να δει ελεύθερους από τη σουλτανική τυραννία τους 
βαλκανικούς λαούς. Το επαναστατικό του ωστόσο μήνυμα 
ατσάλωσε τους σκλαβωμένους στην απόφασή τους για 
επανάσταση και λίγα χρόνια αργότερα ο σπόρος της 
λευτεριάς βλάστησε στα Βαλκάνια.



1821: ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ
Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Aλέξανδρος Υψηλάντης (1792-
1828), αξιωματικός του ρωσικού στρατού και υπασπιστής 
του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄, με μια μικρή συνοδεία πέντε 
ατόμων πέρασε τον ποταμό Προύθο, το σύνορο μεταξύ της 
Ρωσίας και των παραδουνάβιων ηγεμονιών (Mολδαβία και 
Bλαχία) που ανήκαν στην Oθωμανική Aυτοκρατορία. 
Στο έδαφος της Μολδαβίας τον υποδέχτηκε η φρουρά του 
ηγεμόνα Mιχαήλ Σούτσου και τον συνόδευσε έως το Iάσιο. 
Eκεί εξέδωσε στις 24 Φεβρουαρίου την προκήρυξη Μάχου 
υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, η οποία θεωρείται η επίσημη 
κήρυξη της Eπανάστασης. 
Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε ιεροτελεστία κατά 
την οποία ευλογήθηκε η επαναστατική σημαία. Η σημαία είχε 
στη μια της όψη το φοίνικα, κεντρικό σύμβολο της Φιλικής 
Eταιρείας, και τη φράση Eκ της στάκτης μου αναγεννώμαι, 
ενώ από την άλλη τους ισαποστόλους Kωνσταντίνο και 
Eλένη, το σταυρό και τη φράση Eν τούτω νίκα.
 Στη διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής του στο Iάσιο 
έγιναν και οι πρώτες προπαρασκευές για τη συγκέντρωση 
χρημάτων και τη συγκρότηση στρατού από βαλκάνιους 
εθελοντές που συνέρρεαν εκεί, ενώ εκδόθηκαν και άλλες 
επιστολές, ανάμεσά τους και εκείνη που απευθυνόταν στο 
ρώσο αυτοκράτορα.

Aπό το Iάσιο ο Yψηλάντης αναχώρησε την 1η Μαρτίου, 
διέσχισε τη Μολδαβία, πέρασε στη Βλαχία και προς τα τέλη 

του μήνα βρέθηκε έξω από το Βουκουρέστι, όπου βρίσκονταν 
ήδη τα ένοπλα σώματα του Γεωργάκη Ολύμπιου. Οι μικρές 
οθωμανικές φρουρές δεν ήταν δυνατό να εμποδίσουν την 
πορεία του.
 Παρόλα αυτά, τα προβλήματα είχαν αρχίσει να διαφαίνονται. 
Oι πολεμικές προετοιμασίες ήταν ανεπαρκείς. O στρατός 
συγκροτούνταν καθοδόν ανάλογα με την προσέλευση 
των εθελοντών, ενώ πολλοί ήταν άοπλοι ή πλημμελώς 
οπλισμένοι. Oι ομογενείς των περιοχών αυτών φαίνονταν 

διστακτικοί στην πλειονότητά τους στο να βοηθήσουν 
ενεργά και ουσιαστικά,. 
Eπιπρόσθετα, είχε διαφανεί ότι δεν υπήρχε ελπίδα 
επανάστασης των Σέρβων, η επικοινωνία με τον Αλή-
πασά δεν είχε καταστεί δυνατή και μόνο ο Βλαδιμιρέσκου, 
επικεφαλής αγροτικού κινήματος στη Bλαχία που επίσης 
κατευθυνόταν την ίδια εποχή προς το Βουκουρέστι, θα 
μπορούσε να καταστεί σύμμαχος.

Στα τέλη Μαρτίου η προοπτική μιας θετικής κατάληξης 
αδυνατούσε ακόμη περισσότερο μετά τον αφορισμό του 
Υψηλάντη από τον Πατριάρχη και ιδίως μετά την καταδίκη 
της επανάστασης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας, ο 
οποίος θα επέτρεπε την είσοδο οθωμανικών στρατευμάτων 
στις ηγεμονίες. Πράγματι, πολυάριθμα οθωμανικά 
στρατεύματα συγκεντρώθηκαν μέχρι τα τέλη Απριλίου και 
ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν το στρατό του Υψηλάντη. 
Tην ίδια εποχή ο Βλαδιμιρέσκου διατηρούσε επικοινωνία 
και με τους Οθωμανούς και ενδιαφερόταν περισσότερο 
να διαπραγματευτεί παρά να συγκρουστεί μαζί τους. Στη 
Mολδαβία πάλι οι τοπικοί άρχοντες (βογιάροι), όταν είδαν 
ότι πίσω από το κίνημα του Υψηλάντη δε βρισκόταν η Ρωσία, 
εκδηλώθηκαν πλέον ανοιχτά εναντίον του και ζήτησαν από 
τους Οθωμανούς τη συμβολή τους, εξέλιξη που ανάγκασε 
το Μιχαήλ Σούτσο και πολλούς άλλους ομογενείς να 
καταφύγουν στη γειτονική Βεσσαραβία.

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ:  ΜΑΝΗ

Η κήρυξη της επανάστασης στη Μάνη έλαβε χώρα στις 17 
Μαρτίου του 1821. Σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες οι 
πρόκριτοι της περιοχής, που τελούσε υπό προνομιακό 

καθεστώς, ζήτησαν από τον ηγέτη τους να ξεκινήσει πρώτη 
η Μάνη τον αγώνα της απελευθέρωσης, κάτι που ήταν 
σύμφωνο και με τους σχεδιασμούς της Φιλικής Εταιρείας.
 Έτσι μετά από πρόσκληση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 
συγκεντρώθηκαν όλοι οι Μανιάτες οπλαρχηγοί στην 
Τσίμοβα, τη σημερινή Αρεόπολη, κι αποφάσισαν την 
έναρξη του αγώνα κατά των Τούρκων, που οδήγησε 
στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και τη δημιουργία της 
Μεσσηνιακής Γερουσίας. Η έναρξη της επανάστασης στην 
Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκε σε μία μέρα μόνο, ούτε 
συγχρόνως σε όλες τις περιοχές, αν και είχε ορισθεί ως 
μέρα γενικής εξέγερσης η 25η Μαρτίου.
 Πολλοί παράγοντες και οι τοπικές ιδιομορφίες συντέλεσαν, 
ώστε η επανάσταση να αρχίσει πριν την 25η Μαρτίου και 
ακόμη άλλες περιοχές να προηγηθούν στην εξέγερση και 
άλλες να ακολουθήσουν, η έναρξη δηλαδή της επανάστασης 
να γίνει σταδιακά και να κλιμακωθεί σε χρόνο μακρότερο 
από δύο μήνες, ενώ μεμονωμένες εξεγέρσεις έγιναν και 
αργότερα. 
Ωστόσο, τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα, από τις 21 
ως 31 Μαρτίου, οπότε επαναστάτησαν η Πελοπόννησος 
πρώτα και αμέσως μετά ένα τμήμα της Ανατολικής Ελλάδας, 
συνιστούν την κυρία έναρξη της επανάστασης στην Ελλάδα. 
Η επανάσταση στην Ελλάδα άρχισε από την Πελοπόννησο. 
Μέσα σε λίγες ημέρες, από τις 21 ως τις 28 Μαρτίου, είχε 
γενικευθεί και είχε επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες της. 
Ουσιαστικά μόνο τα φρούρια, η Τριπολιτσά με τις γύρω 
περιοχές της και το Λάλα είχαν παραμείνει στην εξουσία των 
Τούρκων. Όλες οι επαρχίες κινήθηκαν για την επανάσταση 
με την ίδια προθυμία. 

Το νέο της κήρυξης της επανάστασης διαδόθηκε από 
τη Μάνη στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Ακολούθησαν 
λίγες ημέρες για τη συγκέντρωση των πολεμιστών και την 
οργάνωση των σωμάτων και αμέσως σημειώθηκαν δύο 
εξορμήσεις των Μανιατών. Η πρώτη, από τους αρχηγούς της 
Ανατολικής Μάνης προς τη Μονεμβασιά και το Μυστρά, το 
απόγευμα του Σαββάτου 19 Μαρτίου, όπου γνωστοποιείται 
η έναρξη του πολέμου και μεταφέρεται η προτροπή για τη 
διάδοση της είδησης. Οι αρχηγοί της Δυτικής Μάνης, υπό 
τον Πετρόμπεη, κινήθηκαν προς την Καλαμάτα. Πρώτος 
μπήκε στην πόλη, την 20ή Μαρτίου, ο γιος του Πετρόμπεη, 
Ηλίας, ηγούμενος σώματος Μανιατών, με την πρόφαση ότι 
θα ενίσχυε την τοπική τουρκική φρουρά. Την επόμενη ημέρα 
ακολούθησαν όλοι οι οπλαρχηγοί, και την 23η Μαρτίου 
κατέλαβαν αναίμακτα την πόλη και παρακολούθησαν την 
πρώτη επίσημη δοξολογία. Στη συνέχεια, συνέταξαν την 
προκήρυξη, που υπέγραφε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
φέροντας τον τιμητικό τίτλο του «Αρχιστρατήγου των 
σπαρτιατικών δυνάμεων», με την οποία γνωστοποιούσαν 
στις ευρωπαϊκές δυνάμεις την απόφαση του ελληνικού 
έθνους να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό.



ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΜΑΧΕΣ  
 Ο αγώνας των Ελλήνων από τον οθωμανικό ζυγό, ήταν μια γιγάντια πάλη . Η σημερινή Ελλάδα είναι αποκύημα περισσότερο 
αυτής της αιματηρής προσπάθειας παρά της Κλασικής περιόδου. Εξαιτίας του οθωμανικού ζυγού που διήρκεσε κοντά τέσσερις 
αιώνες , εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να υπάρχει στη συνείδηση των Ελλήνων εχθρότητα έναντι των Τούρκων .  
 

ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 
Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς διεξήχθη στις 8 
Μαΐου του 1821 . Ο Ανδρούτσος με τους άνδρες 
του κλείστηκαν μέσα στο Χάνι της Γραβιάς. 
Πάνω από 300 Τούρκοι σκοτώθηκαν και 600 
είχαν τραυματιστεί ενώ οι Έλληνες έχασαν 
μόνο 6 πολεμιστές. Το πιο σημαντικό ήταν ότι 
εμποδίστηκε η κάθοδος του Ομέρ Βρυώνη στην 
Πελοπόννησο, όπου η επανάσταση ακόμα δεν 
είχε εδραιωθεί. 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
 
Τα χαράματα της 12ης Μαΐου, ο Κεχαγιάμπεης βγήκε από την
Τρίπολη με 12.000 Τουρκαλβανούς με προορισμό την Καλαμά-τα. Τότε κατέφθασε ο Κολοκοτρώνης, αφού ειδοποιήθηκε, 
με 700 άνδρες.  Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι τη νύχτα χωρίς να υποχω-ρεί καμία πλευρά. Τα ξημερώματα της 13ης Μαΐου, 
οι Τούρκοι ξεκίνησαν νέα επίθεση. Μετά από 23 ώρες μάχης ο Κεχαγιά-μπεης διέταξε υποχώρηση και ο Κολοκοτρώνης 
τους ανάγκασε σε άτακτη φυγή, πετώντας τα όπλα τους. Συνολικά 
οι Τούρκοι είχαν 300 νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες ενώ οι 
Έλληνες μόλις δύο. Οι Έλληνες, οι οποίοι πολέμησαν για πρώτη φορά 
κάτω από σωστή οργάνωση, πήραν θάρρος συνειδητοποιώντας την 
ανωτερότητά τους έναντι των Τούρκων. 
                        

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ
 
Από τα χαράματα της 23ης Σεπτεμβρίου του 1821 όλη η Τριπολι-τσά 
ήταν σε μεγάλη αναστάτωση. Τα αποτελέσματα της Άλωσης ήταν ότι 
η ελληνική Επανάσταση εφοδιάστηκε με 11.000 όπλα, εμψυχώθηκε 
και απέκτησε όνομα στο εξωτερικό, καθώς μεγάλες ήταν οι αναφορές 
του διεθνούς Τύπου. 
  

ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ
 
Στις 6 Ιουλίου του 1822 με 25.000 άνδρες στρατοπέδευσε 
στην Κόρινθο. Βασικός του στόχος ήταν η ανακατάληψη της 
Τριπολιτσάς και η κατάπνιξη της Επανάστασης στον Μοριά με τη 
βοήθεια του στόλου, που θα κατέπλεε στον Αργολικό Κόλπο. 
Στις 26 Ιουλίου 1822 στα στενά των Δερβενακίων, οι Τούρκοι 
έχασαν πάνω από 3.000 άνδρες. Ο Δράμαλης και οι εναπομεί-
ναντες άνδρες του προσπάθησαν να διαφύγουν την επομένη από 
την κλεισούρα του Αγιονορίου. Όμως, ο Νικηταράς, ο Υψηλά-
ντης και ο Παπαφλέσσας ήταν κι εκεί για να προκαλέσουν νέες 
βαριές απώλειες στον Δράμαλη στις 28 Ιουλίου. Ο  Κολοκοτρώ-
νης ανακηρύχθηκε από την Κυβέρνηση Αρχιστράτηγος της 
Πελοποννήσου, κατ’ απαίτηση των οπλαρχηγών αλλά το 
κυριότερο ήταν ότι η Επανάσταση είχε  διασωθεί.                

                            

 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
 
Στις 4 Μαρτίου 1827, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης θριαμβεύει επί του Κιουταχή στο Κερατσίνι. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν 
σημαντικές για τη δύναμη που παρέταξαν. Οι νεκροί ανήλθαν σε 300 και οι τραυματίες σε 500 άνδρες. Οι Έλληνες έχασαν 3 
άνδρες, ενώ τραυματίστηκαν περί τους 25. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος θρίαμβος του Καραϊσκάκη ως αρχιστράτηγος καθώς 
λίγες μέρες αργότερα, θα του αφαιρεθεί η αρχιστρατηγία της Ρούμελης με απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας. 
  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ   
 
 Ήταν η τελευταία μάχη του Αγώνα για την 
ελληνική ανεξαρ-τησία και έγινε στις 12 
Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα της Βοιωτίας, 
μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς. Οι Έλληνες 
είχαν 3 νεκρούς και 12 τραυματίες, ενώ 
οι Τούρκοι άφησαν στο πεδίο της μάχης 
περίπου 100 νεκρούς και 4 σημαίες. Την 
επομένη της μάχης (13 Σεπτεμβρίου) ο 
τούρκος διοικητής Οσμάναγας Ουτσι-
άκαγας, που ενδιαφερόταν να εκτελέσει 
τις διαταγές της Πύλης και να βρεθεί στη 
Θράκη, προσφέρθηκε να συνθηκολογήσει 
με τους Έλληνες, προκειμένου να περάσει 
τα στενά της Πέτρας .Οι Έλληνες δέχθηκαν, 
υπό τον όρο να παραδώσουν την περιοχή 
από τη Λιβαδιά ως τις Θερμοπύλες και την 
Αλαμάνα. Έπειτα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν όλη τη μέρα, η συνθήκη υπο-γράφηκε τη νύχτα της 13ης προς τη 14η 
Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν η πρώτη συνθηκολόγηση Τούρκων στο πεδίο μάχης. 



Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΝΑΡΗ.
Ζωγραφίστηκε από τον Νικηφόρο Λύτρα το 1873.
Εκτίθεται στην Πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ

Ζωγραφίστηκε από τον Παναγιώτη Ζωγράφο το 
1836-1839.
Όλοι οι πίνακές του έγιναν καθ υπόδειξη και 
εντολή του  στρατηγού Μακρυγιάννη 

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Έργο του Νικόλαου Γύζη (1885-1886) 

Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ

Ιδρύθηκε στη Φωξάνη από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, 
μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των μελών του 
οργανώθηκε τελετή ορκωμοσίας, κατά την τσαρική 
εθιμοτυπία. Αμέσως μετά την ορκωμοσία ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης έβγαλε λόγο και ύστερα παρέδωσε τη Σημαία του 
Ιερού Λόχου στον αρχηγό τού Γεώργιο Καντακουζηνό. Στη 
συνέχεια οι Ιερολοχίτες παρέλασαν με βήμα στρατιωτικό 
τραγουδώντας πολεμικό θούριο που είχε συγγράψει 20 
χρόνια πριν ο Αδαμάντιος Κοραής για την “Ταξιαρχία των 
Ακροβολιστών της Ανατολής” .Η οργάνωση του σώματος 
αυτού ολοκληρώθηκε στο Τιργοβίτσι.

ΣΤΟΛΗ
Οι άνδρες του Ιερού Λόχου έφεραν στολές ευρωπαϊκού 
τύπου φτιαγμένες από ολόμαλλη μαύρη τσόχα. Γι'αυτό και 
ονομάζονταν μελανοφόροι ή μαυροφόροι. Η στολή του 
ιερολοχίτη αποτελούνταν από χιτώνιο μακρύ που έφθανε 
λίγο πιο πάνω από τα γόνατα, περισκελίδα και ψηλό χωρίς 
γείσο κάλυμμα κεφαλής, που σύμφωνα με την περιγραφή 
που δίνει ο Κωνσταντίνος Ράδος έμοιαζε με το κάλυμμα 
των Ουσάρων. Το κάλυμμα αυτό έφερε στην κορυφή 
λευκό λοφίο και ψηλά, τρίχρωμο εθνόσημο με κόκκινο 
λευκό και κυανό χρώμα.Κάτω από αυτό μετωπικά υπήρχε 
νεκροκεφαλή με δύο οστά χιαστί από λευκό μέταλλο, 
σημαίνοντα Ελευθερία ή Θάνατος. Ο ιερολοχίτης είχε για 

όπλο λογχοφόρο τυφέκιο ενώ έφερε χιαστί δερμάτινη 
ζώνη με τις παλάσκες και το γυλιό στη μέση. Το μόνο 
γνωστό μέχρι σήμερα κειμήλιο που προέρχεται από τη 
στολή των ιερολοχιτών είναι ο επενδύτης του ιερολοχίτη 
Κωνσταντίνου Ξενοκράτους.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
Η σημαία του Ιερού Λόχου ήταν τρίχρωμη. Στη μία πλευρά της 
σημαίας αναγραφόταν το ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ και υπήρχε στο 
κέντρο η εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην 
άλλη πλευρά υπήρχε η εικόνα του Φοίνικα αναγεννόμενου 
από τις φλόγες και αναγραφόταν ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΝΕΩΣ ΜΟΥ 
ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ. “ Η Ελληνική σημαία τόσο εις τα της 
ξηράς στρατεύματα όσο και εις τα της θαλάσσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένη εκ τριών χρωμάτων: άσπρο, μαύρο 
και κόκκινο. Το άσπρο σημαίνει την αθωότητα της δικαίας 
ημών επιχειρήσεως κατά των τυράννων, το μαύρο το υπέρ 
πατρίδος και ελευθερίας θάνατον ημών και το κόκκινο την 
αυτεξουσιότητα του Ελληνικού λαού και την χαράν αυτού 
διότι πολεμεί’ – Ν, Υψηλάντης



ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ 1821

Ο Ελληνικός Εμφύλιος της περιόδου 1823 - 1825 έλαβε 
χώρα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ως 
ανταγωνισμός ισχύος για την ηγεσία της επαναστάσεως 
αλλά και του υπό διαμόρφωση νέου ελληνικού κράτους. 
Χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη έγινε το φθινόπωρο 
του 1823 έως το καλοκαίρι του 1824 χαρακτηρίστηκε 
μόνο από έντονες πολιτικές διαμάχες μεταξύ Φιλικών 
και Κοτζαμπάσηδων, ενώ η δεύτερη έγινε τον Ιούλιο του 
1824 έως τον Ιανουάριο του 1825 από εμφύλιες συρράξεις 
μεταξύ κυβερνητικών, υποστηριζόμενων από την Αγγλία, 
και Πελοποννησίων.
Από τους πρώτους κιόλας μήνες της Επανάστασης του 
1821, έγινε φανερό το χάσμα μεταξύ των Φιλικών, οι 
οποίοι αποτελούσαν την δημοκρατική πολιτική παράταξη 
της επαναστατημένης Ελλάδας, και των Κοτζαμπάσηδων 
του Μοριά που είχαν ως κύριο όργανο εξουσίας, 
την Πελοποννησιακή γερουσία αλλά και τις τοπικές 
δημογεροντίες,  οι οποίες εκπροσωπούσαν την ολιγαρχική 
παράταξη. Η άρνηση των Κοτζαμπάσηδων να δεχτούν 
τις νέες ιδέες του Δημήτριου Υψηλάντη για επαναστατικά 
ζητήματα πυροδότησε τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις. Στις 
εθνοσυνελεύσεις που ακολούθησαν δημιουργήθηκαν τρεις 
πολιτικές παρατάξεις. Οι δύο από τις τρεις παρατάξεις είχαν 
την απόλυτη πλειοψηφία στην συνέλευση πράγμα που είχε 
ως αποτέλεσμα να καλυφθούν οι ουσιαστικότερες θέσεις 
εξουσίας από αυτές τις παρατάξεις και ο εμφύλιος πια ήταν 
προ των πυλών.

Α’ ΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ 1821
Το Φθινόπωρο του 1823 συγκεντρώθηκαν στη Σιλίμνα 
της Τρίπολης  αγωνιστές όπως οι Θεόδωρος και Πάνος 
Κολοκοτρώνης, Θ. Νέγρης, Γεώργιος Σισίνης κ.α. Όπου 
εκεί αποφασίστηκε από κοινού η αντίσταση κατά του 
εκτελεστικού, δηλαδή του κυρίαρχου οργάνου εξουσίας, και 
όλοι μαζί ορκίστηκαν «ενώπιον της εικόνας του Χριστού» 
ότι θα αγωνιστούν ενωμένοι. Παρόλο που το μέλλον 
των Κοτζαμπάσηδων προδιαγραφόταν δυσοίωνο λόγω 
της μεγάλης δημοτικότητας που είχαν οι αντίπαλοι τους 
στα λαϊκά στρώματα, ο Κολοκοτρώνης εντελώς ξαφνικά 
προσχωρεί στο κόμμα των κοτζαμπάσηδων με αντάλλαγμα 
τον διορισμό του γιου του Πάνου ως φρουράρχου του 
Ναυπλίου και τον διορισμό του ίδιου στη θέση του 
αντιπροέδρου του εκτελεστικού, αν και στην θέση του 
αντιπροέδρου του εκτελεστικού, ο Κολοκοτρώνης παρέμενε 
πολιτικά ανίσχυρος.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι χρηματικοί 
πόροι για τη χρηματοδότηση των δυο εκστρατειών που 
σχεδιάζονταν αλλά και η υλοποίηση της στρατολόγησης, 
προκηρύχθηκε εκποίηση των εθνικών κτημάτων της 
Πελοποννήσου, καλώντας παράλληλα δια του Υπουργείου 
της Οικονομίας τους ενδιαφερομένους να τα αγοράσουν. 
Στις 7 Οκτωβρίου εκδηλώθηκε η αντίδραση στην επικύρωση 
της πράξης εκποίησης, αφού θεωρήθηκε παράνομη βάσει 
του ισχύοντος κανονισμού. 

Σε μια ευφυή κίνησή του τότε, ο Κολοκοτρώνης, 
αντιλαμβανόμενος ότι κύριος στόχος των ενεργειών ήταν 
να πλήξουν το προσωπικό του γόητρο, παραιτήθηκε του 
πολιτικού του αξιώματος στις 15 Οκτωβρίου ενώ δυο 
μέρες αργότερα δήλωσε πως θα συνέχιζε τον Αγώνα όχι 
πια δια του στρατιωτικού τίτλου που έφερε αλλά «ως απλός 
πατριώτης και στρατιώτης».

Η επανάσταση είχε φτάσει σε κρίσιμη καμπή. Στις 10 
Νοεμβρίου το βουλευτικό σώμα μετακινήθηκε επίσημα από 
τη Σαλαμίνα στο Άργος ενώ είχε φροντίσει να εξασφαλίσει 
και στρατιωτική υποστήριξη. Μια εβδομάδα μετά, οξύνοντας 
την κατάσταση, κάλεσε εγγράφως τα μέλη του εκτελεστικού 
σώματος να προσέλθουν κι αυτά στο Άργος, προκειμένου 
να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον τους για κατάχρηση 
εξουσίας. Με σοβαρές κατηγορίες παραπέμπονταν ενώπιον 
9μελούς επιτροπής τόσο το μέλος του εκτελεστικού σώματος 
Ανδρέας Μεταξάς όσο και ο Υπουργός των Οικονομικών 
Χαρ. Περούκας. Επίσης, σε 7μελή επιτροπή, κλήθηκαν 
έντεκα παραστάτες του Ναυπλίου, οι οποίοι πρόσκεινταν 
στο εκτελεστικό σώμα, ως «λιποτακτήσα-ντες». Στη 
συνέχεια η κυβέρνηση του Κρανιδίου προκήρυξε εκλογές με 
σκοπό την αντικατάσταση των βουλευτών που αρνήθηκαν 
να προσέλθουν στο Κρανίδι. Παράλληλα όμως και η 
κυβέρνηση του Ναυπλίου προκήρυξε εκλογές για τον ίδιο 
ακριβώς λόγο.Η κατάσταση ήταν δραματική αφού όχι μόνο 
υπήρχαν δύο πόλοι εξουσίας αλλά κυκλοφορούσαν και 
φήμες σχετικά με τουρκικά στρατεύματα που ετοιμάζονταν 
να προελάσουν στην Πελοπόννησο.

Β’ ΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ 1821

Στην δεύτερη φάση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 
πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η Ύδρα και οι Υδραίοι 
καραβοκύρηδες και συγκεκριμένα η Αγγλόφιλη οικογένεια 
Κουντουριώτη που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το 

μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας με το μέρος της. Από την 
άλλη αντίπαλοι τους ήταν οι κοτζαμπάσηδες του Μοριά και 
ο Θ. Κολοκοτρώνης. Με την συνεργασία του Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου, ως εγγυητή του αγγλικού δανείου, και 
των Ρουμελιωτών, η υπεροχή των Υδραίων έναντι των 
αντιπάλων τους ήταν αδιαμφισβήτητη. Σε όλον αυτό 
τον καταιγισμό των εξελίξεων προστίθεται και ένα νέο 
πρόσωπο, του οποίου ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για 
την πορεία του εμφυλίου πολέμου. Ένα απρόσμενο γεγονός 
έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα νίκης στους Υδραίους. 
Ύστερα ακολούθησε η εκστρατεία στην Αιγιαλεία όπου 
συμμετείχαν οι Ίσκος, Καραϊσκάκης, Μπότσαρης, 
Στις 23 Ιανουαρίου του 1825 όλα έχουν τελειώσει. 

Ο Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος Γρίβας, οι Γεώργιος και 
Χρύσανθος Σισίνης, οι Σωτήρης και Ιωάννης Νοταράς, 
οι Δεληγιανναίοι και μερικοί άλλοι φυλακίζονται στο 
μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα. Ο Ασημάκης 
Φωτήλας διέφυγε τη σύλληψη, ενώ ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός συνελήφθη από τον Νικολέτο Σοφιανόπουλο 
και αφού οδηγήθηκε στη Γαστούνη, από εκεί και πέρα 
προχώρησε πεζός, γεγονός πρωτάκουστο για κληρικό 
τέτοιας κατηγορίας. 

Την ίδια εποχή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, νομίζοντας ότι 
θα του δοθεί αμνηστία, παραδίνεται στις αρχές, μεταφέρεται 
στην Αθήνα και φυλακίζεται στην Ακρόπολη. Εκεί αφού 
βασανίστηκε απάνθρωπα, στραγγαλίστηκε και ρίχτηκε από 
την Ακρόπολη στις 5 Ιουνίου 1825 μετά τα μεσάνυχτα. 
Στον λαό διαδόθηκε τότε ότι πήγε να δραπετεύσει, αλλά 
το σχοινί που χρησιμοποίησε κόπηκε και έτσι έπεσε από 
την Ακρόπολη και τσακίστηκε. Υπεύθυνος για τον θάνατό 
του ήταν το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, ο Γκούρας. Έτσι 
έχοντας επικρατήσει ολοκληρωτικά και έχοντας φυλακίσει 
όλους τους πολιτικούς αντιπάλους της, η φιλοαγγλική 
κυβέρνηση Κουντουριώτη ήταν πλέον ελεύθερη να περάσει 
την πολιτική της και να ηγηθεί της επανάστασης. 



ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι’ η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ’γω στο χέρι;
Οπού συ μου ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει.»

Τρία χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του Μεσολογγίου από τους Μεχμέτ Ρεσίτ-
πασά (γνωστότερος ως Κιουταχής) και Ομέρ Βρυώνη, ο Σουλτάνος είχε επανέλθει με νέο σχέδιο. 
Ανέθεσε και πάλι στον νικητή της Μάχης του Πέτα, Κιουταχή, να καταλάβει την πόλη, συνδυάζοντας 
αυτή τη φορά την επιχείρηση με την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Με μια πανίσχυρη 
στρατιά 20.000 ανδρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τα Τρίκαλα στα τέλη Φεβρουαρίου του 1825. Στα 
τέλη Μαρτίου, την εποχή δηλαδή που ο Iμπραήμ ξεκινούσε τις επιχειρήσεις του στην Πελοπόννησο, 
ο Κιουταχής κατέλαβε σχετικά εύκολα το Μακρυνόρος, που αποτελούσε το πέρασμα από την Ήπειρο 
στη Δ. Στερεά, και κατευθύνθηκε χωρίς να συναντήσει δυσκολία στο Μεσολόγγι. Οι υπερασπιστές 
της πόλης, που αποτελούσε το κέντρο της επανάστασης στη Δ. Στερεά, είχαν ενισχύσει την άμυνα 
τόσο από την ξηρά όσο και από τη λιμνοθάλασσα.  

Ο Μεχμέτ Ρεσίτ-πασάς 
(1780-1839).
Αθήνα, Μουσείο 
Μπενάκη.Την οργάνωση της άμυνας είχε αναλάβει τριμελής επιτροπή υπό τους

 Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, Δημήτριο Θέμελη και Γεώργιο Καναβό.
Το φρούριο της πόλης μετά την πρώτη πολιορκία είχε βελτιωθεί, χάρη 
στις προσπάθειες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, του λόρδου 
Βύρωνος και του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Η τάφρος σκάφτηκε 
βαθύτερη, ο μικρός περίβολος ενισχύθηκε με πύργους και πολύγωνα 
προτειχίσματα πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν 48 τηλεβόλα και 4 
βομβοβόλα.

Σχεδιάγραμμα με τα οχυρωματικά έργα στο Μεσολόγγι.
Αθήνα, Συλλογή Σ. Σακαλή.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η 
Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 
1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975.

Η νησίδα Βασιλάδι, μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της θάλασσας, 
έγινε ένα είδος προκεχωρημένου οχυρού. Εκεί τοποθετήθηκαν 
6 πυροβόλα και συγκεντρώθηκαν 2.000 γυναικόπαιδα για να 
μην επιβαρύνουν τη φρουρά της πόλης. Εντός του Μεσολογγίου 
υπήρχαν 10.000 άτομα, εκ των οποίων 4.000 άνδρες, 
εμπειροπόλεμοι από την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία και 
ακόμη 1.000 άνδρες, ικανοί να πολεμήσουν.
Επιπλέον, η κατασκευή χαρακωμάτων και υπόγειων στοών 
(λαγούμια) υπήρξε βασική πολεμική τακτική για τους δυο 
αντιπάλους. Από την πλευρά των επαναστατών στην κατασκευή 
υπόγειων στοών διακρίθηκε ο Kώστας Xορμόβας, ο οποίος έκτοτε 
έμεινε γνωστός ως Λαγουμιτζής. 

Διονύσιος Σολωμός, 
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»

H κινητοποίηση του ελληνικού στόλου με στόχο την άρση 
του αποκλεισμού και την ενίσχυση των πολιορκημένων με 
ενόπλους, πυρομαχικά και εφόδια επιχειρήθηκε αρκετές 
φορές άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι. Στα τέλη 
Iουλίου 1825 και στα μέσα Iανουαρίου 1826 ο Ανδρέας 
Μιαούλης, ο οποίος ενίσχυε με πολεμοφόδια και τρόφιμα 
τους πολιορκημένους, πέτυχε να διασπάσει το ναυτικό 
αποκλεισμό δίνοντάς τους ελπίδα. Η αποτυχία ωστόσο το 
Φεβρουάριο του 1826 έκρινε σε μεγάλο βαθμό την πτώση 
του Μεσολογγίου. 
Επίσης, σημαντική από επιχειρησιακής πλευράς ήταν και 
η προσπάθεια των πολιορκημένων να συντονίσουν τη 
δράση τους με τον Καραϊσκάκη και άλλους ενόπλους 
που βρίσκονταν στα νώτα του οθωμανικού στρατού και 
προέβαιναν σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις. Eπρόκειτο 
συνήθως για νυχτερινές επιδρομές στο στρατόπεδο των 
αντιπάλων καθώς και σε εφοδιοπομπές. Στις 24 Ιουλίου, 
1000 ρουμελιώτες πολεμιστές υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη 
ανάγκασαν τον Κιουταχή να αποσύρει τις δυνάμεις του στις 
υπώρειες του όρους Ζυγός, χαλαρώνοντας την πολιορκία 
του Μεσολογγίου. Αλλά και ο τουρκικός στόλος, 
παρενοχλούμενος από τον ελληνικό, αναγκάσθηκε να 
ζητήσει καταφύγιο στην αγγλοκρατούμενη Κεφαλλονιά.
Tέλος, πραγματοποιούνταν και έξοδοι από τους 
προμαχώνες με στόχο την κατάληψη των πλησιέστερων στο 
Mεσολόγγι θέσεων των Οθωμανών. Τέτοιες επιχειρήσεις 
είχαν αναγκάσει το Μεχμέτ Ρεσίτ-πασά να χαλαρώσει την 
πολιορκία το φθινόπωρο του 1825, γεγονός που επέτρεψε 
τον εφοδιασμό των πολιορκημένων και την ανακατασκευή 
των οχυρωματικών έργων. 
Στις 5 Αυγούστου ο Κίτσος Τζαβέλλας, επικεφαλής 
δυνάμεως Σουλιωτών πολεμιστών, εισήλθε στην πόλη, 
αναπτερώνοντας το ηθικό των πολιορκημένων. Όμως, 
στις αρχές Νοεμβρίου, ο κοινός στόλος Τούρκων και 
Αιγυπτίων αποβίβασε 8.000 Αιγύπτιους στρατιώτες κι ένα 
μήνα αργότερα κατέφθασε στην περιοχή ο Ιμπραήμ που είχε 
σχεδόν καταστείλει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. 
Τούρκοι, Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι αριθμούσαν 25.000 
άνδρες, με σύγχρονο πυροβολικό, που διοικούσαν Γάλλοι 
αξιωματικοί. Οι Έλληνες είχαν να αντιπαρατάξουν 4.000 
μαχητές. 

Κατά την πρώτη φάση της πολιορκίας (15 Απριλίου – 12 
Δεκεμβρίου 1825) το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε μόνο από 
τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι επιθέσεις τους συντρίβονταν 
εύκολα ή δύσκολα από τους υπερασπιστές της πόλης. 
Αργότερα, όμως, ενισχύθηκε ο Kιουταχής με την έλευση του 
Iμπραήμ.

Στις 25 Δεκεμβρίου 1825 άρχισε η δεύτερη φάση της 
πολιορκίας του Μεσολογγίου. Όπως και στην πρώτη 
πολιορκία, πάλι υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο 
πασάδων. Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ επιχείρησε με τις δικές του 
δυνάμεις να καταλάβει το Μεσολόγγι στις 16 Ιανουαρίου 
1826. Απέτυχε, όμως, και αναγκάσθηκε να συνεργαστεί με 
τον Κιουταχή. 
 
Οι δύο στρατοί κατέστησαν ασφυκτική την πολιορκία 
με ανηλεή κανονιοβολισμό του Μεσολογγίου και με την 
κατάληψη των στρατηγικής σημασίας νησίδων Βασιλάδι (25 
Φεβρουαρίου) και Κλείσοβας (25 Μαρτίου). Μετά την πτώση 
των δύο νησίδων, η θέση των πολιορκημένων κατέστη 
δεινή, μετά και την αποτυχία του Μιαούλη να διασπάσει τον 

Θεόδωρος Βρυζάκης, Η Έξοδος του Μεσολογγίου.
Λάδι σε μουσαμά 169x127 εκ.
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.



ναυτικό αποκλεισμό. 
Aπό τον Φεβρουάριο του 1826 η κατάσταση για τους 
πολιορκημένους μέσα στην πόλη είχε φθάσει πλέον σε 
οριακό σημείο. Τρόφιμα δεν υπήρχαν και οι πολιορκημένοι 
(γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέροντες και μαχητές) 
σιτίζονταν με φύκια, δέρματα, ποντίκια και γάτες! Σ’ 
αυτό συνέτεινε η παράδοση του γειτονικού Aνατολικού 
(Aιτωλικού), ο έλεγχος της λιμνοθάλασσας από τον 
οθωμανικό στόλο και η αποτυχία μιας προσπάθειας για 
την άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού. Oι μάχες γίνονταν 
συχνά σώμα με σώμα, ενώ ο κανονιοβολισμός της πόλης 
ήταν διαρκής. Υπό τις συνθήκες αυτές ήταν αδύνατη η 
αποτελεσματική υπεράσπιση της πόλης.

Έτσι, αποφασίστηκε σε συμβούλιο οπλαρχηγών και 
προκρίτων στις 6 Απριλίου η εγκατάλειψη της πόλης με 
νυχτερινή έξοδο που θα πραγματοποιούνταν τη νύχτα 
του Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή των Βαΐων (9 
προς 10 Απριλίου 1826). Το σχέδιο προέβλεπε την έξοδο 
από τρία διαφορετικά σημεία. Από τα τρία σώματα που 
σχηματίστηκαν τα δύο αποτελούνταν από τους ενόπλους με 
επικεφαλής τους Νότη Mπότσαρη και Δημήτρη Μακρή, ενώ 
στο τρίτο σώμα θα βρίσκονταν οι άμαχοι, τους οποίους θα 
συνόδευε μικρός αριθμός ενόπλων. Tο σχέδιο ωστόσο είχε 
γίνει γνωστό στον Iμπραήμ. Tα δύο σώματα των ενόπλων 
κατάφεραν πολεμώντας να ανοίξουν διαδρόμους μέσω 
των εχθρικών σωμάτων και να φτάσουν καταδιωκόμενοι 
ως την περιοχή του Ζυγού. Aπό εκεί πέρασαν στα Σάλωνα 
(Άμφισσα) αρχικά και στο Ναύπλιο στη συνέχεια, όπου 
έτυχαν υποδοχής ηρώων. O μύθος της “φρουράς του 
Μεσολογγίου” είχε ήδη δημιουργηθεί. Tο τρίτο σώμα 
ωστόσο δεν κατάφερε να διαφύγει. Tη στιγμή της εξόδου 
επικράτησε πανικός, οι περισσότεροι γύρισαν πίσω στην 
πόλη και χάθηκαν μαζί της. Σε πολλά σημεία σημειώθηκαν 
δραματικές σκηνές: ο δημογέροντας Χρήστος Καψάλης, 

όταν κυκλώθηκε από τους εισβολείς στο σπίτι του, όπου 
είχαν συγκεντρωθεί τραυματίες, γέροντες και γυναικόπαιδα, 
έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη, ενώ ο μητροπολίτης 
Ρωγών Ιωσήφ ανατίναξε τον Ανεμόμυλο, στην τελευταία 
πράξη αντίστασης, όταν κυκλώθηκε από τους εχθρούς. Το 
πρωί της 10ης Απριλίου, ανήμερα των Βαΐων, η οθωμανική 
ημισέληνος κυμάτιζε στα χαλάσματα του Μεσολογγίου.

Την πτώση του Mεσολογγίου ακολούθησε η συνθηκολόγηση 
πολλών ρουμελιωτών οπλαρχηγών. Oι Οθωμανοί έλεγχαν 
πλέον ολόκληρη τη Στερεά, Δυτική και Aνατολική, εκτός 
από ένα σημείο. H Aκρόπολη, το κάστρο της Αθήνας που 
αποτελούσε το μοναδικό ελεγχόμενο από τους επαναστάτες 
οχυρό, ήταν ο επόμενος στόχος του Κιουταχή. Μετά την 
κατάληψη του Μεσολογγίου, ο Κιουταχής με τον στρατό 
του κατευθύνθηκε προς την Ανατολική Στερεά, με στόχο 
την κατάληψη της Αττικής, ενώ ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην 
Πελοπόννησο για να εξαλείψει και τις τελευταίες εστίες 
αντίστασης σε Μάνη και Αργολίδα.
Το γεγονός της ηρωικής εξόδου και της πτώσης του 
Μεσολογγίου επηρέασε εμμέσως την ευρωπαϊκή διπλωματία 
για τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων. Πολλά έργα, ζωγραφικά, 
λογοτεχνικά και άλλα, απαθανάτισαν τη θυσία των 
Μεσολογγιτών.

Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε στις 11 Μαΐου 1829. Το 
1937 αναγνωρίστηκε ως «Ιερά  Πόλις» και η Κυριακή των 
Βαΐων ορίστηκε ως επέτειος της εξόδου.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 

“Aπό τα μέσα Φεβρουαρίου (1826), άρχισαν πολλαίς 
φαμελλιαίς να υστερούνται το ψωμί. Mία Mεσολογγίτισσα, 
Bαρβάρηνα ωνομάζητο, ήτις περίθαλπεν ασθενήν (και) τον 
αυτάδελφόν μου Mήτρον, ετελείωσεν την θροφήν της, και 
μυστικά, (μαζί) με άλλαις δύο φαμελλιαίς Mεσολογγίτικες, 
έσφαξαν ένα γαϊδουράκι, πωλάρι, και το έφαγαν.
Tαις ηύρα οπού έτρωγαν∙ ερώτησα πού ηύραν το κρέας, και 
τρόμαξεν η ψυχή μου όταν άκουσα ότι ήτον γαϊδούρι.
Mία συνδροφιά στρατιωτών Κραβαριτών είχεν έναν σκύλον 
και, κρυφά και αυτοί, τον έσφαξαν και τον μαγείρευσαν. 
Eμαθητεύθη και τούτο. Hμέραν παρ’ ημέραν αυξάνουσα 
η πείνα, έπεσεν και η πρόληψις και όλα του να τρώγουν 
ακάθαρτα, και άρχισαν αναφανδόν πλέον να σφάζουν 
άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια, και ακόμη να τα πωλούν μία 
λίρα την οκά οι ιδιοκτήται (των) -και πού να προφθάσουν; 
Tρεις ημέραις απέρασαν, και ετελείωσαν και αυτά τα ζώα. 
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου, οι στρατιώται άλλοι είχαν από 
2-3 οκ. αλεύρι (έκαστος), και άλλοι καθόλου.
Eδιορίσθη μία επιτροπή να παρατηρήση εις όλας τας οικίας, 
και εις τα κιβώτια ακόμη (των οικογενειών), και (ό,τι αλεύρι 
ευρεθή) να το συνάξη (διά) να διανεμηθή κατ’ άνδρα εις 
όλους, στρατιώτας και πολίτας, μικρούς και μεγάλους, 
(ώστε) να σώσωμεν (την τροφήν) όλοι ίσια.

Θεόδωρος Βρυζάκης, Η ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης 
κατά την άλωση του Μεσολογγίου.
Μεσολόγγι, Δημοτική Πινακοθήκη.

Eξετάσασα κατά σειράν όλας τας οικίας, μόλις ηύρεν 600 
οκάδες∙ και έως 600 (άλλες οκ.) οπού είχαν αι (ευρεθείσαι) 
σάκκιναις, 1200. Tούτο (το αλεύρι) εμοιράσθη με εν 
φλιτζιάνι (ως μέτρον). Εμοίρασαν και από εν φλιτζιάνι 
κουκκιά. ’ρχισαν λοιπόν να σμίγουν ετούτο το ολίγον 
κουκκί και αλεύρι, εις την τέντζερην και να βάνουν (μέσα και) 
καβούρους στουμπίζοντές τους.
O συνεργάτης του Kου Γ. Μεσθενέα τυπογράφου, καθήμενος 
εις την οικίαν μας, έσφαξεν και έφαγεν μίαν γάταν, και έβαλεν 
τον ψυχογυιόν του Στορνάρη και εσκότωσαν άλλην μίαν. 
Τούτος υπέμνησεν (εις) τους άλλους (να πράξουν το ίδιον), 
και εις ολίγας ημέραις γάτα δεν έμεινεν. O Αγιομαυρίτης 
ιατρός (Π. Στεφανίτσης) εμαγείρευσεν τον σκύλον του με 
λάδι, από το οποίον είχαμεν αρκετόν, και επαινούσεν το 
φαγί του ότι ήτον το πλέον νοστιμώτερον.

Oι στρατιώται πλέον αυθαδίασαν, και άρπαζαν οποιονδήποτε 
σκύλον ή γάταν εύρισκαν εις τον δρόμον. [...]
Aρχίσαμεν, περί τας 15 Mαρτίου, ταις πικραλήθραις, χορτάρι 
της θαλάσσης∙ το εβράζαμεν πέντε φοραίς έως ότου έβγαινεν 
η πικράδα, και το ετρώγαμεν με ξείδι και λάδι ωσάν σαλάτα, 
(αλλά) και με ζουμί από καβούρους ανακατωμένον και 
τούτο. Eδόθησαν και εις τους ποντικούς, πλην ήτον ευτυχής 
όστις εδύνατο να πιάση έναν. Bατράχους δεν είχαμεν, κατά 
δυστυχίαν.
Aπό την έλλειψην της θροφής αύξαναν αι ασθένειαι, 
πονόστομος και αρθρίτις. Eις τοιαύτην κατάστασιν 
ευρισκόμασθον όταν μας έφθασεν γράμμα των 
απεσταλμένων (μας εις Nαύπλιον συσταίνον) να βαστάξωμεν 
12 ημέραις, και να φάγωμεν (εν ανάγκη) ένας τον άλλον. [...]
Εκείνην την ημέραν ένας Kραβαρίτης έκοψεν κρέας από το 
μηρί ενός φονευμένου και το έφαγεν”.

N. Kασομούλη, Eνθυμήματα στρατιωτικά της 
επαναστάσεως των Eλλήνων. Aπό τα 1821 μέχρι 
των 1833, τ. B’, επιμ. Γ. Bλαχογιάννης, Aθήνα, 
1940, σ. 241-242, 242-243 και 256 αντίστοιχα.

Η Ελλάδα στα ερείπια του 
Μεσολογγίου
Ευγένιος Ντελακρουά, 1826, 
ελαιογραφία σε καμβά
Μουσείο Καλών Τεχνών του 
Μπορντώ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1770 στις 3 Απριλίου 
και εμείνε γνωστός ως «Γέρος του Μωριά». Το 1780, ήταν 10 ετών, 
όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Τούρκους, ένα γεγονός που 
σημάδεψε τη ζωή του. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός του Λεονταρίου 
και στα 20 του νυμφεύτηκε την κόρη του τοπικού προεστού Αικατερίνη 
Καρούσου. Το 1806, κατά τη διάρκεια του μεγάλου διωγμού των 
κλεφτών από τους κατακτητές, κατόρθωσε να διασωθεί και να καταφύγει 
στη Ζάκυνθο, όπου κατατάχθηκε στον αγγλικό στρατό κι έφθασε μέχρι 
το βαθμό του ταγματάρχη. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και 
στις αρχές του 1821 αποβιβάστηκε στη Μάνη για να λάβει μέρος στον 
επικείμενο Αγώνα. Είχε ηγετικό ρόλο σε πολλές μάχες όπως στη νίκη 
στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821), στην άλωση της Τριπολιτσάς (23 
Σεπτεμβρίου 1821) και στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη 
στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822). Πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο 
στις 4 Φεβρουαρίου του 1843.

Οδυσσέας Ανδρούτσος υπήρξε μια από τις ισχυρότερες μορφές της 
ελληνικής επανάστασης στο χώρο της ανατολικής Ρούμελης. Ήταν 
γιος του καπετάνιου Ανδρούτσου, που υπήρξε αρματολός στην 
περιοχή της Λιβαδειάς. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του 
κατέφυγε στον Αλή πασά πετυχαίνοντας να γίνει ο Οδυσσέας δεκτός 
στην υπηρεσία του. Εκεί απόκτησε πολεμική πείρα και αναδείχθηκε 
σε έναν από τους ικανότερους ενόπλους του Αλή. Μάλιστα, το 1816 
τοποθετήθηκε από τον Αλή στο αρματολίκι της Λειβαδιάς. Τα χρόνια 
αυτά συνδέθηκε με τους περισσότερους οπλαρχηγούς της περιοχής, 
παλαιούς κλέφτες που αναγκάστηκαν να "προσκυνήσουν . Όταν ο 
Αλή πασάς κηρύχθηκε αποστάτης ο Ανδρούτσος εγκατέλειψε την 
περιοχή της Λιβαδειάς. Στην ανατολική Ρούμελη επέστρεψε την άνοιξη 
του 1821 και συνέδεσε την παρουσία του με την αναζωογόνηση 
της επανάστασης στην περιοχή. Μετά την αποτυχία των Ελλήνων 
επαναστατών στην Αλαμάνα (23 Απριλίου 1821) και το θάνατο 
του Αθανάσιου Διάκου, η αντίσταση του Ανδρούτσου στο χάνι της 
Γραβιάς (8 Μαΐου) έδωσε νέα πνοή στην επανάσταση Κατηγορήθηκε 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

συχνά για συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με Οθωμανούς αξιωματούχους (καπάκια), ιδίως κατά το 1824-1825. Στις αρχές 
του 1825 ο Ιωάννης Γκούρας  συνέλαβε τον Ανδρούτσο και τον φυλάκισε στην Ακρόπολη. Ο θάνατός του τον Ιούνιο του 
1825 στέρησε την ελληνική πλευρά από έναν ιδιαίτερα ικανό στρατιωτικό αρχηγό.

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
Ο Ρήγας Βελεστινλής γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της 
Θεσσαλίας. Έλαβε τα πρώτα του γράμματα σε σχολές της περιοχής. 
Μεταξύ 1877-1780 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
εργάστηκε ως γραμματικός. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βλαχία, 
και σύντομα, το 1787 ή το 1788, ο Ρήγας εντάχθηκε στην υπηρεσίας 
του Οθωμανικού στόλου. Ταυτόχρονα, ανέπτυξε εμπορική δράση, 
απέκτησε περιουσία και ήρθε σε επαφή με τους λόγιους κύκλους 
του Βουκουρεστίου. Μετά την ήττα των οθωμανικών δυνάμεων ο 
Ρήγας εγκατέλειψε τον Μαυρογένη και κατέφυγε στην Βιέννη. Εκεί, 
το 1790, ξεκινά η εκδοτική δραστηριότητα του Ρήγα. Από το 1791 
έως το 1796 εγκαταστάθηκε και πάλι στις Βλαχία. Την εποχή εκείνη 
τα ριζοσπαστικά μηνύματα της γαλλικής επανάστασης περνούν και 
στα λόγια περιβάλλοντα των παρίστριων ηγεμονιών, εξέλιξη που 
επηρέασε την πολιτική του σκέψη. Ταυτόχρονα, η μύησή του στον 
ιακωβινισμό, τροφοδότησε την επαναστατική του πρακτική. Από 
τα χρόνια εκείνα φαίνεται ότι διαμόρφωσε το απελευθερωτικό του 

όραμα και άρχισε να καλλιεργεί το επαναστατικό του σχέδιο, που έθεσε σε εφαρμογή κατά τη δεύτερη εγκατάστασή του στη 
Βιέννη, το 1796-1797. Εγκατέλειψε τη Βιέννη, αλλά συνελήφθη στην Τεργέστη από τις αυστριακές αρχές και στη συνέχεια 
παραδόθηκε στις οθωμανικές αρχές, όπως και οι λιγοστοί σύντροφοί του. Ο Ρήγας και οι συνεργάτες του εκτελέστηκαν 
στις 24 Ιουνίου 1798 στο Βελιγράδι.

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε το 1776 στην Κωνσταντινούπολη κατά 
τη διάρκεια ταξιδιού της μητέρας της Σκεύως Κοκκίνη, η οποία είχε 
μεταβεί εκεί για να επισκεφτεί το φυλακισμένο σύζυγό της και πατέρα 
της Λασκαρίνας Σταυριανό Πινότση. Μετά το θάνατο όμως του πατέρα 
της εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της στις Σπέτσες, όπου η τελευταία 
παντρεύτηκε τον πλοίαρχο Δημήτριο Λαζάρου. Η Μπουμπουλίνα 
όπως και η μητέρα της παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε τρεις γιους 
και τρεις κόρες. Το επώνυμό της το οφείλει στον δεύτερο σύζυγό της 
Δημήτρη Μπούμπουλη. Η Μπουμπουλίνα διατήρησε και επαύξησε 
τη μεγάλη περιουσία του συζύγου της δωρίζοντας την σε διάφορα 
σπετσιώτικα πλοία και ναυπηγώντας δικά της, όπως τον περίφημο 
"Αγαμέμνονα" που συμμετείχε ενεργά στις ναυμαχίες του Αγώνα. Η 
συμμετοχή της στη Φιλική Εταιρεία δεν έχει επιβεβαιωθεί, πήρε όμως 
ενεργά μέρος στην Επανάσταση διαθέτοντας πλοία ιδιοκτησίας της 
και μεγάλα χρηματικά ποσά. Από τον Απρίλιο του 1821 συμμετείχε 
στην πολιορκία του Ναυπλίου με τον "Αγαμέμνονα", στον οποίο ήταν 
καπετάνιος ο γιος της Γιαννάκης Γιάννουζας. Παρά το θάνατο του γιου 

της σε μάχη με τους Τούρκους έξω από το Άργος, η Μπουμπουλίνα συνέχισε να μετέχει στην πολιορκία του Ναυπλίου και 
να εφοδιάζει το ελληνικό στρατόπεδο με χρήματα και πολεμοφόδια. Σκοτώθηκε το Μάιο του 1825 στις Σπέτσες κατά τη 
διάρκεια οικογενειακής έριδας. Το πλοίο της "Αγαμέμνων" μετονομάστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια σε "Σπέτσες" και 
είναι ένα από εκείνα που ανατινάχθηκαν από τον Ανδρέα Μιαούλη τον Ιούλιο του 1831 στον Πόρο κατά τη διάρκεια των 
πολιτικών συγκρούσεων της εποχής.



Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε στην Άρτα το 1780. Σε 
νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε ομάδες κλεφτών, στη συνέχεια στα 
ένοπλα σώματα του Αλή πασά και, τέλος, στην ομάδα του κλέφτη 
Κατσαντώνη. Μετά το θάνατο του Κατσαντώνη και τη διάλυση 
της ομάδας του, ο Καραϊσκάκης "προσκύνησε" και πάλι στον 
Αλή πασά και εντάχθηκε στους σωματοφύλακές του. Στις αρχές 
του 1821 διέφυγε από τα Ιωάννινα και συντόνισε τη δράση 
του με συμμάχους του στην Άρτα. Έλαβε μέρος στις μάχες του 
Μακρυνόρους, συγκρότησε δική του ομάδα ενόπλων και έως το 
φθινόπωρο του 1823 διεκδίκησε το αρματολίκι των Αγράφων. 
Στη μάχη του Σοβολάκου, τον Ιανουάριο του 1823, εμπόδισε τις 
δυνάμεις του Ισμαήλ Πλιάσα να επιστρέψουν στα Τρίκαλα μέσω 
των Αγράφων. Λίγους μήνες αργότερα εγκατέλειψε τα Άγραφα 
και κατέφυγε στα Επτάνησα και στη συνέχεια στο Μεσολόγγι 
και το Αιτωλικό. Εκεί ήρθε σε ρήξη με τις επαναστατικές αρχές, 
κατηγορήθηκε για προδοσία και καταδικάστηκε σε εκδίωξη 
από τις επαναστατημένες περιοχές τον Απρίλιο του 1824.Στους 
επόμενους μήνες, χάρη στη μεσολάβηση του Κωλέττη, επέστρεψε 

στο στρατόπεδο των επαναστατών και το Νοέμβριο του 1824 πρωταγωνίστησε στο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο στην 
Πελοπόννησο τασσόμενος με την πλευρά της Διοίκησης. Την άνοιξη του 1825 τέθηκε επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων 
που διενεργούσαν επιχειρήσεις αντιπερισπασμού στα μετόπισθεν των Οθωμανών που πολιορκούσαν το Μεσολόγγι, ενώ 
το 1826 του ανατέθηκε η γενική αρχηγία των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων της Ρούμελης. Πέθανε στις 23 Απριλίου 
του 1827, την παραμονή της κρίσιμης μάχης του Ανάλατου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

O Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε στην Αρτοτίνα της Παρνασσίδας, 
το 1786 ή το 1788, από οικογένεια που καταγόταν από τη 
Μουσουνίτσα. Σε μικρή ηλικία έγινε καλογεροπαίδι και κατόπιν 
διάκος. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το μοναστικό βίο και εντάχθηκε 
στις κλέφτικες ομάδες που δρούσαν στην περιοχή του. Σύντομα 
αναδείχθηκε σε πρωτοπαλίκαρο του κλέφτη Καλόγερου, ενώ το 
1816, όταν ο Ανδρούτσος τοποθετήθηκε από τον Αλή πασά στο 
αρματολίκι της Λειβαδιάς, ο Διάκος "προσκύνησε", όπως και οι 
περισσότεροι κλέφτες της περιοχής. Για ένα μικρό διάστημα πήγε 
στα Γιάννενα και εντάχθηκε στα σώματα των σωματοφυλάκων του 
Αλή πασά, ενώ με την επιστροφή του στην ανατολική Ρούμελη 
εντάχθηκε στην ομάδα του Ανδρούτσου και αναδείχθηκε σε 
ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του. Μάλιστα, κατάφερε να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των ενόπλων του Ανδρούτσου, αλλά και 
των χριστιανών και μουσουλμάνων, που ήταν εχθροί του Αλή 
πασά και αντιμάχονταν τον Ανδρούτσο. Εκμεταλλευόμενος τις 
συνθήκες αυτές ο Αθανάσιος Διάκος πέτυχε να αναγνωριστεί 
αρματολός της περιοχής από τους τοπικούς κοινωνικοπολιτικούς 
παράγοντες, αντί του Ανδρούτσου. Ήταν η εποχή που ο Αλή 

πασάς κηρύχθηκε "αποστάτης" και ο Ανδρούτσος εγκατέλειψε την περιοχή και επέστρεψε στα Γιάννινα (1819).Την ίδια 
εποχή φαίνεται ότι ο Αθανάσιος Διάκος εντάχθηκε στη Φιλική Εταιρία. Σε συνεργασία με τον επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα 
πρωτοστάτησε στην έκρηξη της επανάστασης στην περιοχή της Λιβαδειάς, πολιόρκησε και κατέλαβε την πόλη στις 1 Απριλίου 
1821. Σύντομα, εκδηλώθηκαν οι πρώτες οθωμανικές προσπάθειες για την καταστολή της επανάστασης. Ο Ομέρ Βρυώνης 
και ο Κιοσσέ Μεχμέτ, έλαβαν εντολή από τον Χουρσίτ να κινηθούν στην ανατολική Στερεά ξεκινώντας από την Λαμία. Ο 
Διάκος και οι άλλοι οπλαρχηγοί επιχείρησαν να τους εμποδίσουν στις 23 Απριλίου στη γέφυρα της Αλαμάνας, ωστόσο 
οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους όταν πλησίασαν οι οθωμανικές δυνάμεις. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν μεταξύ 
εκείνων που έμειναν. Αν και το σώμα του πολέμησε σθεναρά, οι περισσότεροι από τους ενόπλους του σκοτώθηκαν και ο 
ίδιος συνελήφθη. Θανατώθηκε για παραδειγματισμό με βασανιστικό τρόπο την επομένη στη Λαμία.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ

Η Μαντώ Μαυρογένους γεννήθηκε το 1796 ή το 1797 στην Τεργέστη, 
όπου ο πατέρας της Νικόλαος Μαυρογένης, με καταγωγή από τις 
Κυκλάδες, ασχολείτο με το εμπόριο. Η μητέρα της Ζαχαράτη Χατζή 
Μπατή, ήταν πολύγλωσση και βοηθούσε στις εμπορικές δραστηριότητες 
του άνδρα της. Σύμφωνα με τον Γάλλο φιλέλληνα στρατιωτικό Μαξίμ 
Ρεμπό (1760-1842), η Μαντώ γνώριζε γαλλικά και ιταλικά. Με την 
έναρξη της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους από την Τήνο, όπου 
έμενε μετά τον θάνατο του πατέρα της το 1818, έσπευσε στη Μύκονο 
(29 Δεκεμβρίου 1821) και πρωτοστάτησε στην εξέγερση των κατοίκων 
του νησιού. Διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για τον εξοπλισμό και 
την επάνδρωση μυκονιάτικων πλοίων και κατά τις πληροφορίες ξένων, 
κυρίως, περιηγητών έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων 
στην Κάρυστο, στο Πήλιο και τη Φθιώτιδα (1823). Στις 11 Οκτωβρίου 
1822 ηγήθηκε του αγώνα των κατοίκων της Μυκόνου για την απόκρουση 
της απόβασης των αλγερινών πειρατών στο νησί. Μετά τη δολοφονία 
του Καποδίστρια (1831) τα προβλήματα επιβίωσης οξύνθηκαν για την 

ηρωίδα, ενώ επιδεινώθηκαν και οι σχέσεις με την οικογένειά της. Η μητέρα της, αλλά και ο σύζυγος της αδελφής της την 
κατηγορούν ότι κατασπατάλησε τη μεγάλη οικογενειακή περιουσία. Αναγκάζεται τότε να απευθύνει επιστολή προς τον 
βασιλιά Όθωνα και να του διεκτραγωδήσει την κατάστασή της. Δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Εγκαθίσταται στη Πάρο, 
όπου υπήρχαν συγγενείς της, αλλά εκεί θα προσβληθεί από τυφοειδή πυρετό. Στην Παροικιά υπάρχει ένας μόνο γιατρός 
και αυτός πρακτικός, ο Φραγκίσκος Κονταρίνης, που στο παρελθόν είχε δουλέψει στην Ιταλία ως βοηθός φαρμακοποιού. 
Ένα πρωινό του Ιουλίου του 1840 η ηρωίδα απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών.  

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε πιθανότατα στα Ψαρά το 1790. 
Αν και δε φαίνεται να είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, αμέσως μετά 
την κήρυξη της επανάστασης συμμετείχε στον ψαριανό στόλο, όπου 
εκπαιδεύτηκε στη χρήση πυρπολικών. Το 1822, στις 7 Ιουνίου, ο 
Κανάρης πραγματοποίησε την πρώτη του επιτυχία με την πυρπόληση της 
ναυαρχίδας του τουρκικού στόλου στη Χίο, στην οποία τραυματίστηκε 
θανάσιμα ο τούρκος ναύαρχος Καρά-Αλής. Το γεγονός αυτό, που 
έκανε τον Κανάρη γνωστό σε όλη την Ευρώπη, ήταν η αρχή μιας σειράς 
ανάλογων προσπαθειών, καθώς στις 29 Οκτωβρίου κατόρθωσε να 
πυρπολήσει στην Τένεδο ένα μικρότερο τουρκικό πολεμικό. Στις 4 
Αυγούστου 1824 προσπάθησε να πυρπολήσει τούρκικο πλοίο στα 
στενά της Σάμου. Η προσπάθεια απέτυχε, αλλά ο τουρκικός στόλος 
ματαίωσε την επίθεσή του εναντίον του νησιού. Λίγο αργότερα η 
μεγάλη επιχείρηση του Κανάρη εναντίον του αιγυπτιακού στόλου στο 
λιμάνι της Αλεξάνδρειας δεν επετεύχθη λόγω των αντίθετων ανέμων, 
υπήρξε όμως ένας ισχυρός αντιπερισπασμός στη δράση του Ιμπραήμ 

στην Πελοπόννησο. Αργότερα, ο Ι. Καποδίστριας του ανέθεσε την αρχηγία του στολίσκου των πυρπολικών. Ο Κανάρης 
στάθηκε στο πλευρό του Κυβερνήτη μέχρι τη δολοφονία του προσπαθώντας να αμβλύνει τις αντιθέσεις. Επανέρχεται στην 
πολιτική ζωή με την πρώτη περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, ο οποίος του απονέμει το βαθμό του ναυάρχου. Μετά 
την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ο Κανάρης αναλαμβάνει το Υπουργείο των Ναυτικών. Το ίδιο υπουργείο θα 
αναλάβει και στις 16 Μαΐου 1854 κατά τη διάρκεια της αγγλογαλλικής κατοχής. Στις 5 Μαρτίου 1864 γίνεται πρωθυπουργός, 
αναγκάζεται όμως να παραιτηθεί σε λίγες εβδομάδες. Ο Κανάρης θα διατελέσει ακόμη δύο φορές πρωθυπουργός: το 
διάστημα 26 Ιουλίου 1864 - 2 Μαΐου 1865 και στην οικουμενική κυβέρνηση της 26ης Μαΐου 1877. Πέθανε, εν ενεργεία 
πρωθυπουργός, στις 2 Σεπτεμβρίου 1877.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ

Ο Γρηγόριος Δικαίος Φλέσσας (Παπαφλέσσας), γεννήθηκε το 
1788 στην Πελοπόννησο. Το 1818 εντάχθηκε στη Φιλική Εταιρεία 
και εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους πλέον δραστήριους 
Φιλικούς. Έγινε μέλος της Αρχής της Εταιρείας και πήρε μέρος 
στη σημαντική σύσκεψη στο Ισμαήλιο (Οκτώβριος 1820), όπου 
χάρη και στη δική του ενεργητική παρέμβαση αποφασίστηκε η 
κάθοδος του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο και, 
συνακολούθως, η έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Ο ίδιος 
ανέλαβε το έργο των τελικών προετοιμασιών στην Πελοπόννησο 
και έφθασε εκεί στις αρχές Ιανουαρίου του 1821. Αν και δεν 
γνώριζε την αλλαγή των σχεδίων του Υψηλάντη, προέβη σε 
δραστήριες κινήσεις και πέτυχε την έναρξη της επανάστασης 
κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Έλαβε μέρος σε 
καθοριστικές για την εδραίωση της επανάστασης στρατιωτικές 
ενέργειες, όπως στην κατάληψη της Καλαμάτας, στην πολιορκία 
της Τριπολιτσάς και της Κορίνθου (1821), καθώς και στην 
επιτυχημένη αντιμετώπιση του Δράμαλη το καλοκαίρι του 1822. 

Ταυτόχρονα, συμμετείχε δυναμικά στις πολιτικές διεργασίες του επαναστατημένου έθνους, τασσόμενος αρχικά στο πλευρό 
του Δημήτριου Υψηλάντη. Μετά την Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) εκλέχτηκε υπουργός των Εσωτερικών και Αστυνομίας και 
από τη θέση αυτή συμμετείχε στις εμφύλιες συγκρούσεις του 1824 εναντίων του Κολοκοτρώνη και των κοτζαμπάσηδων 
της Πελοποννήσου. Πέθανε πολεμώντας στις 19 Μαΐου 1827.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νικήτας Σταματελόπουλος γεννήθηκε το 1782 στο χωριό 
Τουρκολέκα Μεγαλόπολης. Η ανδρεία και τα σωματικά του 
προσόντα τον οδήγησαν το 1805 στη Ζάκυνθο. Εκεί εντάχθηκε 
στο ρωσικό τάγμα, που πολέμησε τον Ναπολέοντα στην Ιταλία. 
Αργότερα, επέστρεψε στη Ζάκυνθο για να υπηρετήσει αυτή τη φορά 
τους Γάλλους, που είχαν καταλάβει το νησί. Στις 18 Οκτωμβρίου 
1818, ενώ βρισκόταν στην Καλαμάτα, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. 
Με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα 
συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 
Μαρτίου 1821. Διακρίθηκε στη Μάχη Βαλτέτσιου (12 Μαΐου 1821), 
ενώ αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη Μάχη των Δολιανών 
(18 Μαΐου 1821). Μέχρι το τέλος του Αγώνα ο Νικηταράς ήταν 
στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο είτε στην 
Ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου συνεργάστηκε με τον Οδυσσέα 
Ανδρούτσο και τον Γεώργιο Καραΐσκάκη. Πήρε μέρος στην Άλωση 
της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821) και διακρίθηκε στη Μάχη 
του Αγιονορίου (26-28 Ιουλίου 1822).Μετά την Απελευθέρωση 
τάχθηκε στο πλευρό του Καποδίστρια κι έγινε ένας από τους 

στενότερους συνεργάτες του Κυβερνήτη. Πήρε μέρος στην Δ' Εθνοσυνέλευση του Άργους (1829), ως πληρεξούσιος του 
Λεονταρίου. Επί Όθωνος περιέπεσε σε δυσμένεια, επειδή υποστήριζε το αντιπολιτευόμενο Ρωσικό Κόμμα. Προφυλακίστηκε 
το 1839 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας, αλλά στη δίκη του (11 Σεπτεμβρίου 1840), αθωώθηκε ελλείψει στοιχείων. 
Η κράτησή του παρατάθηκε με αποτέλεσμα να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη η υγεία του και σχεδόν να τυφλωθεί. 
Αποφυλακίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1841 και αποτραβήχτηκε με την οικογένειά του στον Πειραιά. Μετά την εξέγερση 
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και έλαβε μία τιμητική σύνταξη, η οποία ήταν ο 
μόνος πόρος της ζωής του. Το 1847 διορίσθηκε μέλος της Γερουσίας και δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 1849, 
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ
Ο Ανδρέας Μιαούλης, ο ναύαρχος της επανάστασης, γεννήθηκε 
στα 1769 στην Ύδρα ή στα Φύλλα της Εύβοιας. Το πραγματικό 
του όνομα ήταν Ανδρέας Βώκος. Από τα εφηβικά του χρόνια 
ασχολήθηκε με τη ναυτιλία και το εμπόριο και τα πλοία του 
δραστηριοποιούνταν σε όλη τη Μεσόγειο. Στις 28 Μαρτίου 
1821, όταν ο Αντώνιος Οικονόμου κήρυξε την επανάσταση 
στην Ύδρα, ο Μιαούλης μαζί με τους άλλους πλοιοκτήτες τού 
παραχώρησαν την απόλυτη εξουσία. Στα τέλη του 1821 ο 
Μιαούλης αναγνωρίζεται ναύαρχος των Υδραίων Το 1824, 
πλήττει τον τουρκικό στόλο που είχε παραμείνει στα Ψαρά μετά 
την καταστροφή του νησιού και τον Ιούλιο μαζί με τον Γεώργιο 
Σαχτούρη καταφέρνουν να ανακαταλάβουν το νησί. Καθοριστική 
υπήρξε η συμβολή του και στη ναυμαχία του Γέροντα στις 29 
Αυγούστου 1824. Το 1826, κατά τη δεύτερη πολιορκία του 
Μεσολογγίου, κατάφερε να ανεφοδιάσει τους πολιορκημένους 
αλλά την 1η Απριλίου, ύστερα από ανεπιτυχή ναυμαχία, ο 
Μιαούλης αποσύρεται μη μπορώντας να προσφέρει τίποτα 
άλλο. Μετά την επανάσταση, ο Ι. Καποδίστριας του αναθέτει την 

αρχηγία του στόλου. Ο Μιαούλης αρχικά συνεργάστηκε με τον Κυβερνήτη, αλλά το 1829 αρνήθηκε το διορισμό του στη 
Γερουσία. Στη συνέχεια τάχθηκε με την αντιπολίτευση, τον Ιούλιο μάλιστα του 1831 πρωταγωνιστεί στην κατάληψη του 
ναύσταθμου του Πόρου και δίνει εντολή να πυρποληθεί η φρεγάτα "Ελλάς" και τμήμα του ελληνικού στόλου. Μετά τη 
δολοφονία του Ι. Καποδίστρια, αντιτάχθηκε στον αδελφό του Αυγουστίνο. Ο Όθωνας λίγους μήνες μετά την άφιξή του 
αναθέτει στο Μιαούλη την αρχηγία του Ναυτικού Διευθυντηρίου και το 1834 γίνεται γενικός επιθεωρητής του στόλου. Ο 
Ανδρέας Μιαούλης πέθανε στις 11 Ιουνίου 1835 στην Αθήνα.

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ο Μάρκος Μπότσαρη γεννήθηκε το 1790 στο Σούλι και ήταν 
γιος του Κίτσου Μπότσαρη. Έφυγε από το Σούλι το 1803, όταν η 
οικογένειά του προχώρησε σε ιδιαίτερες συμφωνίες με τον Αλή 
πασά, εγκαταλείποντας την ορεινή περιοχή τους με αντάλλαγμα 
την εγκατάστασή τους στις ορεινές επαρχίες της Αρτας και την 
κυριαρχία στα αρματολίκια της περιοχής. Το 1820 στη διάρκεια 
της πολιορκίας του Αλή πασά από τα σουλτανικά στρατεύματα 
επέστρεψαν στην Ήπειρο, αρχικά ως αντίπαλοι και στη συνέχεια 
ως σύμμαχοι του Αλή πασά, και εγκαταστάθηκαν στο Σούλι. Με 
την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης στην Πελοπόννησο και 
στη Ρούμελη οι Σουλιώτες εναρμόνισαν τη δράση τους με εκείνη 
των Ελλήνων επαναστατών. Προς τα τέλη του 1821 ο Μάρκος 
Μπότσαρης ταξίδεψε στην επαναστατημένη Πελοπόννησο, 
παρακολούθησε τις εργασίες της Α΄ Εθνοσυνέλευσης και 
συνδέθηκε με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο που είχε 
αναδειχθεί ως η πλέον ισχυρή προσωπικότητα στην πρώτη 
ελληνική διοίκηση. Μαζί σχεδίασαν και οργάνωσαν την 
εκστρατεία στην περιοχή της Άρτας, με τις καταστροφικές για την 

ελληνική πλευρά συνέπειες στη μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822). Η ήττα στο Πέτα σηματοδότησε την οριστική εκδίωξη 
των Σουλιωτών από την περιοχή τους και τον περιορισμό της επανάστασης στις επαρχίες της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας. 
Μετά τη μάχη στο Πέτα ο Μπότσαρης ακολούθησε τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στο Μεσολόγγι και, μαζί με τους Κίτσο 
Τζαβέλα και Δημήτριο Μακρή υπερασπίστηκαν με επιτυχία την πόλη στη διάρκεια της πρώτης πολιορκίας (Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1822). Ο θάνατός του στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου προκάλεσε αίσθηση στα φιλελληνικά περιβάλλοντα 
στην Ευρώπη, έγινε είδηση σε εφημερίδες της εποχής και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης σε σημαντικούς ποιητές, συγγραφείς, 
ζωγράφους, συνθέτες και άλλους καλλιτέχνες.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1797 στην περιοχή Αβορίτι Δωρίδας. 
Υπήρξε σπουδαίος αγωνιστής του 1821, πολιτική προσωπικότητα, 
αυτοδίδακτος συγγραφέας και μουσικός (έπαιζε ταμπουρά).Το 
πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Τριανταφυλλοδημήτρης. 
Το επίθετο Μακρυγιάννης του το έδωσαν οι συμπολεμιστές του 
λόγω του αναστήματος του. Το 1820 έγινε μέλος της Φιλικής 
Εταιρίας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά συμμετείχε σε πολλές 
μάχες και το 1824 ανακηρύχθηκε Στρατηγός. Χαρακτηριστικά 
το 1825, όταν ο στρατός του Ιμπραήμ επιτέθηκε στους Μύλους 
του 'Αργους με περισσότερο από τέσσερις χιλιάδες στρατό, ο 
Στρατηγός πλέον Μακρυγιάννης με 300 στρατιώτες κατάφερε 
να τον αντιμετωπίσει και να τον αποκρούσει. Υπερασπίστηκε με 
πάθος την Ακρόπολη το 1826 προβάλλοντας αντίσταση στον 
Κιουταχή, καθώς για περισσότερο από ένα χρόνο είχε οριστεί 
φρούραρχος. Κατά τη διάρκεια των μαχών είχε τραυματιστεί 
πέντε φορές και τα τραύματα του αυτά θα τον βασάνιζαν μέχρι 
το τέλος της ζωής του. Ο Μακρυγιάννης εκτός από την πολεμική 

του δράση είχε ενεργή συμμετοχή και στα πολιτικά πράγματα. Μετά την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Κράτους διετέλεσε 
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Πρωταγωνίστησε στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 για 
την παραχώρηση Συντάγματος από τον Βασιλιά Όθωνα, με αποτέλεσμα να δικαστεί για εσχάτη προδοσία. Καταδικάστηκε 
αρχικά σε θάνατο για να μετατραπεί στη συνέχεια η ποινή σε κάθειρξη 10 ετών. Οι γραμματικές του γνώσεις, κτηθείσες σε 
μεγάλη ηλικία, περιορίζονταν στην ανάγνωση και γραφή των 24 γραμμάτων της αλφαβήτου, χωρίς τόνους, πνεύματα και 
σημεία στίξης. Τα απομνημονεύματα του: «Δυστυχήματα εναντίον της πατρίδας και θρησκείας» (1829 -1850), θεωρούνται 
ιστορικό ντοκουμέντο. Πέθανε το 1864 στην Αθήνα σε ηλικία 67 ετών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε το 1776 στην Κέρκυρα. Ήταν 
γιος του κόμη Αντώνιου-Μαρία Καποδίστρια και της Διαμαντίνας 
Γονέμη. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στην Κέρκυρα και συνέχισε τις 
σπουδές του στην Πάδοβα από όπου έλαβε το πτυχίο της ιατρικής. 
Τον επόμενο χρόνο φθάνει στη Ρωσία και ξεκινά τη διπλωματική 
του καριέρα, η οποία κορυφώνεται όταν το Σεπτέμβριο του 1815 
αναλαμβάνει ανώτατα καθήκοντα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 
1820 ο Εμμανουήλ Ξάνθος του προτείνει την αρχηγία της Φιλικής 
Εταιρείας, αλλά ο Καποδίστριας την αρνείται θεωρώντας ότι 
άμεση εμπλοκή του θα ήταν επιζήμια. Από τη θέση που κατέχει 
όμως μεριμνεί για την ελληνική υπόθεση. Έτσι στο Συνέδριο 
του Λάιμπαχ, όπου αποφασίζεται η απόταξη του Υψηλάντη από 
το ρωσικό στρατό και καταδικάζεται η επανάσταση, επιτυγχάνει 
να μη ληφθούν μέτρα για την καταστολή της. Τον Απρίλιο του 
1827 η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εκλέγει τον Ι. Καποδίστρια 
κυβερνήτη της Ελλάδας για επτά χρόνια. Τον Ιανουάριο του 1828 
φθάνει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την ηγεσία, μεριμνά για τη 

συνέχιση των πολεμικών ενεργειών, την εξωτερική πολιτική και την οικονομική κατάσταση του υπό ίδρυση κράτους. Στις 
3 Φεβρουαρίου 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος, τα σύνορά του 
οποίου απέχουν πολύ από τις προσδοκίες των Ελλήνων. Η αποδοχή του από τον Καποδίστρια δικαιώνεται το Σεπτέμβριο 
του 1831, όταν μετά από επιδέξιους χειρισμούς, με το δεύτερο πρωτόκολλο του Λονδίνου διευρύνονται τα σύνορά του. 
Η πολύπλευρη προσπάθεια του Καποδίστρια για την οργάνωση κράτους και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας από τον ίδιο 
και το περιβάλλον του συνάντησε αντιδράσεις και δημιούργησαν ισχυρή αντιπολίτευση. Το έργο του ανακόπηκε την 27η 
Σεπτεμβρίου 1831, όταν δολοφονήθηκε από τους Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη στο Ναύπλιο.

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
O Παλαιών Πατρών Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Γκόζιας, γεννήθηκε 
το 1771 στη Δημητσάνα, στη Σχολή της οποίας έλαβε τα πρώτα 
του γράμματα. Μετά τις σπουδές του υπηρέτησε ως γραμματέας του 
μητροπολίτη Αργολίδος Ιακώβου και σύντομα έγινε διάκος. Φαίνεται ότι 
κατά τα τέλη του 18ου αιώνα εγκατέλειψε την Πελοπόννησο, πιθανά για 
τη Σμύρνη και κατόπιν για την Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με 
σημαντικούς ιεράρχες από το περιβάλλον του πατριαρχείου. Τον Μάρτιο 
του 1806 τοποθετήθηκε μητροπολίτης Παλαιών Πατρών και τον Μάιο 
της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην Πελοπόννησο. Από το 1815 έως το 
1818 υπήρξε μέλος της Πατριαρχικής Συνόδου, ενώ τον Νοέμβριο του 
1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Ο ίδιος συνέβαλε στη μύηση αρκετών 
κοτζαμπάσηδων κατά το 1819 και 1820 και συνετέλεσε, μαζί με τον 
Ιωάννη Παπαρρηγό-πουλο και τον ΙωάννηΒλασσόπουλο, προξενικούς 
υπαλλήλους της Ρωσίας στην Πάτρα, στη δημιουργία ενός πολύ σημαντικού 
και δραστήριου πυρήνα της Εταιρείας στην πόλη αυτή. Σημαντική ήταν 

και η δράση του στην εξώθηση του Αλή πασά να διαρρήξει τις σχέσεις του με την Υψηλή Πύλη. Εκλέχτηκε μέλος της 
Πελοποννησιακής Γερουσίας και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την παράδοση της Τριπολιτσάς. Στη συνέχεια, έλαβε 
μέρος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση και επιλέχτηκε να αποσταλεί στην Ιταλία για να διερευνήσει τις διαθέσεις του Πάπα να 
υποστηρίξει την επανάσταση. Εκεί παρέμεινε από τον Οκτώβριο του 1822 έως τον Ιούνιο του 1824, οπότε επέστρεψε 
στην Πελοπόννησο δίχως να επιτύχει θετικά αποτελέσματα. Η επιστροφή του στην Πελοπόννησο συνέβη την εποχή που 
μαινόταν οι εμφύλιες συγκρούσεις και ο ίδιος, παρότι δεν συμμετείχε σε αυτές, έγινε θύμα της βίαιης συμπεριφοράς των 
ενόπλων του Ιωάννη Γκούρα, τον Ιανουάριο του 1825. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο και το καλοκαίρι του 
1825 υπέγραψε μαζί με άλλους επιφανείς πολιτικούς παράγοντες το έγγραφο που στάλθηκε στην βρετανική κυβέρνηση 
ζητώντας την προστασία της. Έλαβε μέρος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση, τον Απρίλιο του 1826. Πέθανε στις 27 Μαΐου 1826 
έχοντας προσβληθεί από τύφο, που την εποχή εκείνη είχε πλήξει το Ναύπλιο.

Ήταν γόνος φαναριώτικης οικογένειας, μέλη της οποίας είχαν λάβει υψηλά 
αξιώ-ματα στην κεντρική οθωμανική διοίκηση και στις Παραδουνάβιες 
ηγεμονίες. Γεννήθηκε το 1792 στην Κωνσταντινούπολη, από μικρή 
όμως ηλικία εγκαταστά-θηκε στην Πετρούπολη. Στην Πετρούπολη ο 
Αλέξανδρος σπούδασε με δαπάνες του τσάρου Αλέξανδρου Α΄ και 
από το 1810 υπηρέτησε ως αξιωματικός του ρωσικού στρατού. Οι 
στρατιωτικές του ικανότητες και η ανδρεία του την ώρα της μάχης 
του στοίχισαν, στη μάχη του Μπάουτσεν,   την απώλεια του δεξιού 
του χεριού, παράλληλα όμως του επέτρεψαν σε σύντομο διάστημα 
να κερδίσει τη θέση του υπασπιστή του τσάρου και να ανέλθει στα 
σκαλοπάτια της στρατιωτικής ιεραρχίας, λαμβάνοντας το 1817 το 
βαθμό του υποστρατήγου. Τον Απρίλιο του 1820 δέχθηκε την αρχηγία 
της Φιλικής Εταιρείας, την οποία του πρόσφερε ο εκπρόσωπός της 
Εμμανουήλ Ξάνθος. Έκτοτε, αφού εξασφάλισε άδεια απουσίας από το 
ρωσικό στρατό, αφοσιώθηκε στην προετοιμασία και το σχεδιασμό της 
Επανάστασης, που αρχικά προέβλεπε εξέγερση στην Πελοπόννησο με 
τη συμμετοχή του ιδίου, εξέγερση των Σέρβων και των Μαυροβούνιων, 

επανάσταση στη Μολδοβλαχία με το Γιωργάκη Ολύμπιο και το Θεόδωρο Βλαδιμηρέσκου και εμπρησμό του τουρκικού 
στόλου στην Κωνσταντινούπολη. Τα επαναστατικά σχέδια επιβεβαιώθηκαν, με ορισμένες τροποποιήσεις, τον Οκτώβριο του 
1820 σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο. Πρώτο του μέλημα υπήρξε η συγκρότηση αξιόμαχου, εθελοντικού κατά βάση, στρατού 
και η εξασφάλιση ρωσικής υποστήριξης. Τελικά οι υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις που εισέβαλλαν από τον Απρίλιο του 
1821 στις Ηγεμονίες κατόρθωσαν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά από σειρά μαχών στο Γαλάτσι , στο Δραγατσάνι , στο 
Σκουλένι και στη Μονή Σέκου να κάμψουν την ηρωική αντίσταση των επαναστατών και να συντρίψουν τις δυνάμεις τους. 
Ο Υψηλάντης διέφυγε και προσπαθώντας να κατέλθει στην Ελλάδα συνελήφθη στην Αυστρία. Παρέμεινε σε διάφορες 
φυλακές μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 1827. Πέθανε, βαριά άρρωστος πλέον, στη Βιέννη λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821 δεν ήταν λίγοι οι ήρωες οι οποίοι μέσω των απομνημονευμάτων τους 
περιέγραφαν την κατάσταση που επικρατούσε καθώς και τον συναισθηματικό τους κόσμο σε μια περίοδο πολέμου και 
κατοχής.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ(ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ)

Tον περικάλεσα και δια την γυναίκα του πατριώτη μου να την προσέχη και αναχώρησα τα 1821, μπαίνοντας ο Αύγουστος. 
Είχα μιλήση κάτι Κορφιάτων, Κεφαλλωνίτων, Ζακυθινών, οπού δούλευαν εις 'Αρτα, και τους είχα δώση άρματα τους είπα 
και τα 'βγαλαν εις τ' αμπέλια και τα 'χωσαν με τα δικά-μου και με πολεμοφόδια και μια νύχτα τα πήραμε και πήγαμε εις του 
Πέτα. Ηύρα τους καπεταναίους, τους είπα τα τι δοκίμασα και ό,τι μου είπε ο μπέγης. Και έμεινα με τον γενναίον και αγαθόν 
Γώγον Μπακόλα. 'Ηταν πολλά ολίγοι οι δικοί μας εκεί και εις Λαγκάδα και δεν μπορούσαν να κινηθούν δια πουθενά. Αφού 
μάθαν οι Αρτηνοί οπού έφυγα, φεύγαν και αυτείνοι κρυφά και έρχονταν και μ' αντάμωναν και καθόμαστε μαζί και άξαινε 
ολίγον το μπουλούκι μας. 
Πρώτα κινηθήκαμε δεκοχτώ όλοι από 'Αρτα. Ο αρχιστράτηγος του Σουλτάνου ο Χουρσίτ-πασσάς αφού έμαθε ότι χτύπησε 
και η ανατολική Ελλάς, ο Διάκος και οι άλλοι, άρχισε να το στοχάζεται, να στέλνη παντού ασκέρια και πολεμοφόδια 
εις τις θέσες τις αναγκαίες. Θέλει να 'φοδιάση και τον 'Επαχτον ως σημαντικόν κάστρο και θέση αναγκαία. Διατάττει 
τον Σμαήλπασσα-Πλιάσα ως άξιον πασιά, οπού τον είχε εις την Γλυκειά, και έστειλε άλλους 'σ εκείνη τη θέση, και ο 
Σμαήλπασσας να πάρη το σώμα του να πάγη εις τον 'Επαχτον με δύναμη και πολεμοφόδια να 'φοδιάση το κάστρο και όλες 
τις άλλες θέσες 'σ εκείνα τα μέρη και να σταθή εκεί κεφαλή. 
'Ηρθε εις 'Αρτα τα 1821, Μαγιού 26 με πλήθος ασκέρι. Αφού μάθαν ότ' είναι υποψίες, διαλύθηκαν και έμεινε με πολλά 
ολίγους, ως οχτακόσιους. Και με αυτούς τις 28 Μαγιού κινήθη δια εκεί οπού 'ταν διαταμένος. Και εις το Μακρυνόρο, εις την 
Κούλια ήταν πολλά ολίγοι 'Ελληνες και τους χτύπησαν γενναίως και πατριωτικώς και σκότωσαν αρκετούς και πλήγωσαν και 
τους πήραν λάφυρα και με τα μαχαίρια τους φέραν κυνηγώντα ως όξω εις το Μακρυνόρο. Και οι Τούρκοι πήγαν εις Κομπότι 
και μείναν. 

ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
«…Αχ, διά τους οικτιρμούς του Θεού, ο οποίος είναι όλος αγάπη, διά το όνομα της Πατρίδος, η οποία είναι όλη αρετή, ας 
καθαρίσωμεν την ψυχήν μας, 
και εις αυτήν την ώραν του κινδύνου, από τον ρύπον της διχονοίας, ας θάψωμεν εις τον τάφον της λησμονησίας τα άγρια 
και ανόητα πάθη μας, ας πλύνωμεν τας 
μεμολυσμένας καρδίας εις το ιερόν λουτρόν της αγάπης, ο πατριωτισμός ας λαμπρύνη, εις το εξής τον θολωμένον νουν 
μας, η ειλικρίνεια ας βασιλεύση εις την 
καρδίαν μας, η αγάπη κα η σύμπνοια ας προπορεύωνται, ως νεφέλη πυρός, όλων των βουλών μας και όλων των έργων 
μας». 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
«….είδα πολλά εις την ζωήν μου, αλλά σαν το θέαμα όταν έφθασα εδώ εις την Αίγιναν, δεν είδα τι παρόμοιο ποτέ, και 
άλλος να μην το ιδεί…Ζήτω ο Κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, εφώναζαν γυναίκες αναμαλλιάρες, άνδρες 
με λαβωματιές πολέμου, ορφανά γδυτά κατεβασμένα από τες σπηλιές. Δεν ήτο το συναπάντημά μου φωνή χαράς, αλλά 
θρήνος. Ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού μου έσκιζε την καρδιά μου[…] Μαυροφορεμένες, γέροντες 
μου ζητούσαν να αναστήσω τους αποθαμένους τους, μανάδες μου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα 
ζήσω, και ότι δεν τους απέμεναν παρά εκείνα και εγώ…

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

«Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ 
ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…» 
«Ως μία βροχή έπεσεν εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί μας και οι 
καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι 
και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση…».

«Έκατσα που εσκαπέτισαν με τα μπαϊράκια τους απεκατέβηκα κάτω. Ήταν μιά εκκλησία εις τον δρόμον, η Παναγία στο 
Χρυσοβίτσι, και το καθησιό μου ήτο 
όπου έκλαιγα την Ελλάς… Σίμωσα, έδεσα το άλογό μου σ’ ένα δένδρο, μπήκα μέσα και γονάτισα. Παναγία μου είπα από τα 
βάθη της καρδιάς μου και τα μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. 
Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα 
στο άλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός μου ο Αντώνης 
Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του.
– Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. – Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. 
Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλληκάρια… Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρη πίσω την υπογραφή 
του».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
«Μία δύναμις με άρπαξε από την λιτανεία πριν φύγουμε από τα Ψαρά για την Χίο. Μία δύναμις θεϊκή με γιγάντωσε…Αυτή 
η θεία δύναμις μου έδωσε θάρρος 
δια να φθάσω με το πυρπολικό μου στην Τουρκική Ναυαρχίδα…Οι Τούρκοι ήταν τόσοι ώστε εάν έπτυον επάνω μας θα μας 
έπνιγαν αναμφιβόλως…Εις το όνομα του 
Κυρίου φώναξα εκείνη τη στιγμή. Έκανα τον Σταυρό μου και πήδηξα στη βάρκα. Οι φλόγες του πυρπολικού μεταδόθηκαν 
στην Ναυαρχίδα που τινάχθηκε στον αέρα 
και παρέσυρε στον θάνατο χιλιάδες Τούρκους…».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι’ αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και 
οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν 
όλοι μαζί, να την φυλάμε κι’ όλοι μαζί και να μη λέγη ούτε ο δυνατός «εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς 
«εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκειάση, ή χαλάση, να λέγη εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί να φκειάνουν, τότε 
να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμεν 
χωριόν, 
να ζήσωμεν όλοι μαζί….».

«Όταν σηκώσαμεν την σημαίαν εναντίον της τυραγνίας ξέραμεν ότι είναι πολλοί αυτείνοι και μαχητικοί κι’ έχουν και κανόνια 
κι’ όλα τα μέσα. Εμείς σε ούλα 
είμαστε αδύνατοι. Όμως ο Θεός φυλάγει και τους αδύνατους, κι’ αν πεθάνωμεν πεθαίνομεν δια την Πατρίδα μας, δια την 
Θρησκείαν μας και πολεμούμεν όσο μπορούμε εναντίον της τυραγνίας κι’ ο Θεός βοηθός…».



Οι πιστόλες ήταν βραχύκαννα όπλα με μηχανισμό 
πυρόλιθου και ανάλογα με την προέλευσή τους, 
διακρίνονται σε ευρωπαϊκές, ανατολίτικες ή 
αρβανίτικες. Εφέροντο στη ζώνη, "σελάχι", του 
πολεμιστή σε διαμορφωμένες θήκες. Υπήρχε 
μεγάλη ποικιλία στο σχεδιασμό της λαβής και 
στο στολισμό. Η χρήση τους προοριζόταν για 
τη στιγμή που αντίπαλος πλησίαζε αρκετά ώστε 

να μην απαιτείται ιδιαίτερη σκόπευση για την επιτυχή βολή εναντίον του. Ο μηχανισμός πυροδότησης ήταν παρόμοιος με 
εκείνων των τυφεκίων.

ΟΠΛΑ ΤΟΥ 1821

ΤΟ ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ 
Το ηρωικό καριοφίλι ήταν το πιο 
διαδεδομένο όπλο των αγωνιστών του 
1821. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 
το ευρωπαϊκό "αρκεβούζιο«.
Το καριοφίλι ήταν από τα αγαπημένα 
όπλα των αγωνιστών που τα βάφτιζαν 
και με ξεχωριστό όνομα. Ο Αθανάσιος 
Διάκος το έλεγε "παπαδιά", ο Καραϊσκά-
κης "Βασιλική", ο Δημ. Μακρής "Λιάρο" 
κ.λπ.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μακρύκαννο τυφέκιο με λεία κάννη, ο αρχικός σχεδιασμός του οποίου έλκεται από τον 16ο 
αιώνα και το οποίο εξελίχθηκε ως τα τέλη του 18ου αιώνα. Αρχικά η πυροδότηση γινόταν με φυτίλι, αλλά με την πάροδο 
του χρόνου αυτό αντικαταστάθηκε από σύστημα πυροδότη-σης με πυριτόλιθο. Έως το 1820 περίπου, η εκπυρ-σοκρότησή 
τους επιτυγχανόταν με τη χρήση του μηχανισμού αυτού, που ήταν μία ισπανική επινόηση. Οι Έλληνες αποκαλούσαν τον 
πυριτό-λιθο “ντουφεκόπετρα” ή “ατσαλόπετρα”. Ο πυριτό-λιθος προκαλούσε σπινθήρα κατά την κρούση της σφύρας στον 
άκμονα του όπλου, ο οποίος άναβε την πυρίτιδα.

Η ΠΙΣΤΟΛΑ

Η ΣΠΑΘΗ 

Η σπάθη αποτελούσε βασικό όπλο της Επανάστασης του 
1821 καθώς και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν κυρτή 
και την κρεμούσαν με μεταξωτά κυλινδρικά κορδόνια 
από τον ώμο τους ή από τη μέση τους στερεωμένη στη 
ζώνη τους. Η λαβή της σπάθης, που έμοιαζε πάντα με 
κεφάλι άγριου δράκοντα με λαμπερά πετράδια στα μάτια 
του, αποτελείται από δύο τμήματα ξύλου που στο κάτω 
άκρο τους έχουν κυρτή επιφάνεια εσωτερικά και επίπεδη 
εξωτερικά. Το κενό μεταξύ τους καλύπτεται από ατσαλένιο έλασμα που φέρει κυματιστές γραμμές για διακόσμηση. Το 
έλασμα αυτό συνεχίζεται και πάνω από την ξύλινη λαβή, καλύπτοντας ένα μέρος της λάμας. Στη βάση της λάμας, υπάρχει 
διακοσμητικό έλασμα, σχεδόν τριγωνικό, του οποίου η μια πλευρά σχηματίζει καμπύλες. Τέλος, το θηκάρι της σπάθης 
ήταν στολισμένο με ερπετά, λιοντάρια ενώ η θήκη έκλεινε μοιάζοντας με ουρά δράκοντα.

ΤΟ ΚΙΝΤΖΑΛ
Καυκάσιου τύπου μαχαίρι, 
κυρίως από την Γεωργία, με 
χαρακτηριστική φαρδιά λάμα η 
οποία ήταν αιχμηρή και από τις 
δυο πλευρές. Το μαχαίρι αυτό 
όπως και τα προηγούμενα 
φοριόταν στο σελάχι. Η λαβή των 
kindjal ήταν κατασκευασμένη από 
κόκαλο η ξύλο και είχε σχήμα "I" 
δημιουργώντας ένα ημικύκλιο στο 
πίσω μέρος. Τέλος η θήκη του είχε 
ξύλο ως βασικό δομικό υλικό και 
απέξω ήταν ντυμένη με μέταλλο 
και δέρμα. 

ΤΟ ΓΙΑΤΑΓΑΝΙ
Οθωμανικού τύπου μεγάλο μαχαίρι το 
οποίο τοποθετείτο από τους αγωνιστές 
στο σελάχι που δενόταν στην μέση, και 
περιείχε θήκες, στις οποίες τοποθετούνταν 
όπλα και άλλα χρήσιμα αντικείμενα. Το 
γιαταγάνι ήταν το "αγαπητό όπλο των 
γενναίων δια την εκ του συστάδην μάχην" 
Ήταν  όπλο που χρησιμοποιείτο κυρίως 
για γιουρούσια, καθώς και γρήγορες σε   
επιθέσεις λόγω του μικρού βάρους του 
και του μαζεμένου μεγέθους του.  Γενικά 
το γιαταγάνι ήταν πολύ διαδεδομένο, και 
υπήρχε σχεδόν σε όλους τους αγωνιστές.

Ο ΠΕΛΕΚΥΣ

Αρκετοί αγωνιστές 
χρησιμοποιούσαν πελέκεις ως 
επιθετικό όπλο. Ο Γεώργιος 
Καραϊσκάκης χαρακτηριστικά 
είχε ένα ζευγάρι ασημένιους 
πελέκεις. Οι αγωνιστές του 
1821 τους κρεμούσαν στο πλάι 
τους και τους χρησιμοποιούσαν 
επιτιθέμενοι με μεγάλη δύναμη 
προκαλώντας σοβαρά τραύματα 
και ακρωτηριασμούς στους 
αντιπάλους. Τα τσεκούρια αυτά 
ήταν αρκετά λεπτοκαμωμένα με 
μακριά λαβή, ενώ στην κεφαλή 
έφεραν σκαλίσματα και ένθετες 
οθωμανικές επιγραφές.

Η ΠΑΛΑΣΚΑ 
Οι παλάσκες είναι μεταλλικές κυρίως 
θήκες, μέσα στις οποίες οι πολεμιστές 
τοποθετούσαν αρχικά την πυρίτιδα 
και τα βόλια τους, και αργότερα 
τα προετοιμασμένα φυσίγγιά 
τους, τις λεγόμενες "χαρτούτσες" 
ή "φουσέκια".  Αποτέλεσαν 
ένα απαραίτητο εξάρτημα των 
κλεφταρματολών και στη συνέχεια των 
αγωνιστών της ελευθερίας, επάνω στο 
οποίο είναι δυνατόν να συναντήσει 
κανείς εντυπωσιακά δείγματα της 
τέχνης της αργυροχρυσοχοΐας της 
εποχής. 

ΤΟ ΜΕΔΟΥΛΑΡΙ
Το μεδουλάρι ήταν μια μικρή μεταλλική 
θήκη στην οποία φυλασσόταν το 
"μεδούλι" δηλαδή το λίπος που 
χρησιμοποιούσαν οι αγωνιστές της 
εποχής για τη λίπανση και συντήρηση των 
όπλων τους. Παρουσίαζε μεγάλη ποικιλία 
σχημάτων και διακό-σμου. Κρεμόταν από 
μια λεπτή αλυσίδα στη μέση του αγωνιστή, 
στερεωμένο στο σελάχι ή το ζωνάρι, 
συνήθως στην αριστερή πλευρά.



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Στο δημοτικό αυτό τραγούδι αποτυπώνεται με άριστα επιγραμματικό τρόπο η αίσθηση που επικρατούσε τη στιγμή που ο 
ελληνικός λαός αποφάσισε να προχωρήσει στην έναρξη της επαναστατικής του προσπάθειας. Επρόκειτο για ένα τόλμημα 
που έπρεπε να προετοιμαστεί με απόλυτη μυστικότητα προκειμένου να μην καταπνιγεί προτού καν ξεκινήσει, και συνάμα για 
ένα τόλμημα που θα ανέτρεπε τα πάντα στη ζωή των Ελλήνων.
  Το νέο για την έναρξη της Επανάστασης∙ το νέο πως ήρθε πια η ώρα του ξεσηκωμού, το λένε κρυφά τα πουλιά και τα 
αηδόνια, υπακούοντας κι αυτά στην παλλαϊκή βούληση για την προφύλαξη του κρίσιμου αυτού μυστικού. Κι είναι το δίχως 
άλλο γεμάτη τρυφερότητα η ένταξη ακόμη και της φύσης στην εθνική αυτή προσπάθεια∙ της φύσης που προσδοκά κι εκείνη 
μαζί με τους Έλληνες την εκδίωξη του ξένου δυνάστη και κατακτητή.
 

Το δημοτικό τραγούδι ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση, αυτήν που 
αναπτύχθηκε στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο των Βαλκανίων και συνδέεται με όψεις της κοινωνικής δραστηριότητας 
εκείνης της εποχής. Ειδικότερα στην περίπτωση των επικών Κλέφτικων συνδέεται με την πρακτική της κοινωνικής αντίδρασης, 
ατομικής ή συλλογικής, στον εκάστοτε εξουσιαστικό φορέα. Είναι επομένως άρρηκτα συνδεδεμένο με την Επανάσταση και 
την ιστορία του 1821.
Υπολογίζονται πάνω από 300 με 400 δημοτικά τραγούδια την περίοδο της επανάστασης μέχρι και την απελευθέρωση, τα 
οποία όχι μόνο καταγράφουν κι απεικονίζουν τις ενέργειες των κλεφτών στις παραμονές της Επανάστασης, αλλά ξεσηκώνουν 
και τροφοδοτούν την ψυχή, ώστε να ξεσηκωθεί για επανάσταση. Οι κλέφτες, στην πλειοψηφία τους, αν και άνθρωποι 
αμόρφωτοι και αγράμματοι γίνονται ανώνυμοι δημοτικοί δημιουργοί που εμπνέουν και συμπαρασύρουν κι άλλους Έλληνες 
στον αγώνα για την απελευθέρωση, στοχεύοντας να θρέψουν την ελπίδα και να τονώσουν το εθνικό αίσθημα.
Ο σημαντικός και καθοριστικός ρόλος των δημοτικών τραγουδιών εντοπίζεται ξεκάθαρα και στα απομνημονεύματα των 
πρωταγωνιστών και απελευθερωτών της Επανάστασης του 1821, όπως είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Ιωάννης 
Μακρυγιάννης.

«ΚΡΥΦΑ ΤΟ ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ»
 
Κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λέν’ τ’ αηδόνια,
κρυφά το λέει ο γούμενος από την άγια Λαύρα:
«Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογηθείτε·
δεν είν’ ο περσινός καιρός κι ο φετινός χειμώνας.
Μας ήρθε η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο,
γιατί σηκώθη πόλεμος και πολεμάν τους Τούρκους.
Να διώξουμ’ όλη την Τουρκιά ή να χαθούμε ούλοι».

«ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΤΟ 'ΧΟΥΝ ΤΑ 
ΒΟΥΝΑ»
 
Μωρέ, χαρά που τo ’χουν, χαρά που το ’χουν τα βουνά,χαρά 
που το ’χουν τα βουνά κι οι κάμποι περηφάνεια.
Γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει κι η πατρίδα.Σαν βλέπουν 
διάκους με σπαθιά, παπάδες με ντουφέκια,σαν βλέπουν και 
το Γερμανό, της Πάτρας το Δεσπότη,γvvια να βλογάει τ’ 
άρματα, να φχιέται τους λεβέντες.

«ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΗ»
 
Δέκα μπουμπάρδες τούρκικες μες στα νησιά γυρνούνεγια τον 
Κανάρη ψάχνουνε να τον εκδικηθούνε.Τον Κανάρη για να 
βρούνεΟι μπουμπάρδες τριγυρνούνε.
Μα ο Κανάρης πονηρός πάντα τους ξεγελάεικαι στις 
μπουμπάρδες τούρκικες μπουρλότο τους κολλάει.
Μα δυο μικρά πλεούμενα Πιπίνου και Κανάρηοι Τούρκοι που 
γλεντούσανε δεν πήρανε χαμπάρι.

«Ο ΧΑΡΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΘΑΜΕΝΟΥΣ»
 
Γιατ’   είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα;Μην 
άνεμος τα πολεμά; Μήνα βροχή τα δέρνει;Ούδ΄ άνεμος 
τα πολεμά κι ούδέ βροχή τα δέρνει.Μόν’   εδιαβαίνει ο 
Χάροντας με τους αποθαμένους.Σέρνει τους νιους από 
μπροστά, τους γέροντας κατόπι,τα τρυφερά παιδόπουλα 
στη σέλλα αραδιασμένα.Παρακαλούν οι γέροντες, τ’ αγόρια 
γονατίζουν:«Κόνεψε, Χάρο, σε χωριό, κόνεψε καν σε 
βρύση,να πιουν οι γέροντες νερό κι οι νιοι να λιθαρίσουνκαι 
τα μικρά παιδόπουλα να μάσουνε λουλούδια».«Όχι, χωριά 
δεν θέλω εγώ, σε βρύσες δεν κονεύω,έρχονται οι μάνες για 
νερό, γνωρίζουν τα παιδιά τους,γνωρίζονται τ΄ αντρόγυνα 
και χωρισμό δεν έχουν»…

«ΤΩΝ ΛΑΖΑΙΩΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»
 
Τρία πουλάκια κάθουνται στον Έλυμπο στην ράχη.Το ΄να 
τηράει τα Γιάννινα, τ’ άλλο την Κατερίνα,το τρίτο το καλύτερο 
μοιρολογάει και λέει:«Τι ΄ν’ το κακό που πάθαμε, οι μαύροι οι 
Λαζαίοι!Μας χάλασε ο Βελή-πασάς, μάς έκαψε τα σπίτια,μας 
πήρε τις γυναίκες μας, μάς πήρε τα παιδιά μας!Στον Τούρναβο 
τις πάπαε, πεσκέσι του βεζύρη!Μπροστά πηγαίνει η Τόλιαινα 
κι οπίσω οι συννυφάδες,κι οπίσω-οπίσω η Κώσταινα 
με το παιδί στο χέρι!Σαν μήλο, σαν τριαντάφυλλο, σαν 
νεραντζιά κομμένη!Βγαίνουν κυράδες, την τηρούν από τα 
παραθύρια:«Ποιες είν’ αυτές οπο’ ΄ρχουνται στην Πόρτα, 
στο σαράι;».«Κυράδες, τι λογιάζετε, κυράδες, τι τηράτε;Εμείς 
είμαστε κλέφτισσες, γυναίκες των Λαζαίων»!Βελή-πασάς 
αγνάντευε, στέκει και τις ρωτάει:«Γυναίκες, πού είν’ οι άντροι 
σας κι οι καπεταναραίοι;»«Είναι ψηλά στον Έλυμπο, ψηλά 
στα κυπαρίσσια».«Πάρτε τες τρεις, φλακώστε τες, βάλτε τες 
στο μπουντρούμι,την Κώσταινα την όμορφη, φέρτε την στο 
χαρέμι!».

«ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ»

Παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα.Παιδιά της 
Σαμαρίνας κι ας είστε λερωμένα.Αν πάτε, πά - μωρ' πάνω στα 
βουνά,ψηλά στη Σαμαρίνα μωρέ παιδιά καημένα.ψηλά στη 
Σαμαρίνα κι ας είστε λερωμένα.Τουφέκια να μωρ' να μη ρίξετε.
Τραγούδια να μην πείτε μωρέ παιδιά καημένα.Τραγούδια να 
μην πείτε κι ας είστε λερωμένα.Κι αν σας ρωτήσει μωρέ η 
μάνα μου,η δόλια η αδερφή μωρέ παιδιά καημένα.η δόλια η 
αδερφή μου κι ας είστε λερωμένα.Μην πείτε, πεί - μωρ' πως 
εχάθηκα.Πως είμαι σκοτωμένος μωρέ παιδιά καημένα

«ΓΚΙΟΥΛ ΜΠΑΞΕ» 
(ΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙ 20 ΧΡΟΝΩΝ)

Ένα παλληκάρι είκοσι χρονώτ’ άρματα του δώσαν’ για τον 
πόλεμο.
Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισεστα μισά του δρόμου 
νεροδίψασε.
Έσκυψε να πιει νερό στο Γκιουλ Μπαξέκι εκεί μία σφαίρα τόνε 
λάβωσε.
Σύρε πες στην μάνα μ’ την μπαμπόγριακαι στην αδερφή μου 
την καλόγρια
Θέλει ας βάλει μαύρα θέλει ας παντρευτείμένα με σκοτώσανε 
στο Γιουλ Μπαξέ.

«ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ»

Στη μέση στα Καλάβρυτα, στον πλάτανο από κάτω
καθόσαντε τρεις γέρο-γέρο Ζαΐμη- τρεις γέρο- όρε γέροντες
Καθόσαντε τρεις γέροντες όρε και οι τρεις καπεταναίοι,
Ζαΐμης και ο Πετιμε- γέρο Ζαΐμη- Πετιμε- όρε Πετιμεζάς
Ζαϊμης κι ο Πετιμεζάς ορέ κι ο γέρο Αναγνωστάκης
Συμβούλιο εκάνα- γέρο Ζαΐμη- ορέ εκάνανε.
 



«ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΤΑ 
ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ»

Μάνα μου, τα- μάνα μου, τα κλεφτόπουλαΤρώνε και 
τραγουδάνε, άιντε, πίνουν και γλεντάνε
Μα ένα μικρό, μα ένα μικρό κλεφτόπουλοΔεν τρώει, δεν 
τραγουδάει βάι δεν πίνει, δεν γλεντάει
Μόν’ τ’ άρματα, μον’ τ’ άρματα του κοίταζεΤου ντουφεκιού 
του λέει «γεια σου, Κίτσο μου λεβέντη.
Πόσες φορές, πολλές φορές με γλίτωσεςαπ’ των εχθρών 
τα χέρια κι απ’ των Τούρκων τα μαχαίρια.
Και τώρα με, και τώρα παράτησεςσαν καλαμιά στον κάμπο, 
βάι δε ξέρω τι να κάνω

«ΚΛΕΦΤΙΚΗ ΖΩΗ»       
                                                                           
Μαύρη μωρέ μαύρη ειν’ η ζωή που κάνουμεεμείς οι μαύροι 
κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες.
Όλη μωρέ, όλη μερούλα πόλεμοόλη μερούλα πόλεμο το 
βράδυ καραούλι.
Με φό- μωρέ με φόβο τρώμε το ψωμίμε φόβο τρώμε το 
ψωμί, με φόβο περπατάμε.
Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμεποτέ μας δεν αλλάζουμε 
και δεν ασπροφορούμε

«Τ’ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Η ΜΑΝΑ»

Τ’ Αντρούτσου η μά- τ’ Αντρούτσου η μάνα χαίρεται,τ’ 
Αντρούτσου η μάνα χαίρεται, του Διάκου καμαρώνει.
Γιατί έχουν γιους αρματωλούς και γιους καπεταναίους.
Ένας στο χάνι της Γραβιάς κι άλλος στην Αλαμάνατους 
Τούρκους εσκορπίσανε, σπαχήδες γενιτσάρους.

«ΔΕΣΠΩ ΜΠΟΤΣΗ»

Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σε γάμο ρίχνονται; Μήνα σε χαροκόπι;
Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι.
Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια.
Η Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δήμουλα τον πύργο.
 
Δαυλί στο χέρι άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει.
-Σκλάβες Τουρκών μη ζήσουμε, παιδιά μου αγκαλιαστείτε!
 
Χίλια φουσέκια ήταν εκεί, κι αυτή φωτιά τους βάνει,
και τα φουσέκια ανάψανε κι όλες φωτιά γενήκαν.
 
 

«Τ’ΕΧΕΙΣ ΚΑΗΜΕΝΕ ΠΛΑΤΑΝΕ»

Τ’ έχεις καημέ- καημένε πλάτανε και στέκεις μαραμένος
με τις ριζού- ριζούλες στο νερό, αμάν,
με τις ριζού- ριζούλες στο νερό,
με τις ριζούλες στο νερό και πάλι μαραμένος;
Παιδιά μ’ σαν με ρωτήσατε, να σας το μολογήσω.
Αλή πασάς επέρασε με δεκοχτώ χιλιάδες.
Κι όλοι στον ίσκιο μ’ έκατσαν, εκάτσαν στη δροσιά μου
κι όλοι σημάδι μ’ έβαλαν, κι όλοι με τουφεκίσαν.
Μου κόψαν τα κλωνάρια μου, μαράθηκ’ η καρδιά μου
κι αυτός ο γερ’-Αλή πασάς μου ρίχνει στην καρδιά μου.
Ταχιά σαν έρθ’ η άνοιξη, σαν έρθ’ το καλοκαίρι,
σαν έρθ’ η άγια Πασχαλιά με το Χριστός Ανέστη
θα βγάλω φύλλα και κλωνιά.

«ΣΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ»
 
Στα Τρίκορφα μες στην κορφή
Κολοκοτρώνης ρίχν’ ορδή,
μες στα Τρίκορφα στη ράχη
πάει το αίμα σαν αυλάκι.
 
Κολοκοτρώνης φώναξε
κι ούλος ο κόσμος τρόμαξε,
γιεμ, ο Θοδωρής φωνάζει
και το στράτευμα διατάζει.
 
Πού ’σαι μωρέ Νικηταρά
πο ’χουν τα πόδια σου φτερά,
γιεμ, και συ μωρέ Γιατράκο
κάθε μέρα κάνεις τράκο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 

Πώς να ξεχάσω εκείνες τις συνταρακτικές μέρες που 
στο στρατόπεδο του Ιασίου ημέρες αγωνίας, λαχτάρας, 
αποφασιστικότητας, δόξας,  ημέρες κατά τις οποίες 
αποφασίσαμε την Επανάσταση… Πόση δύναμη μας έδωσες 
Θεέ μου και συνεχίζεις να μας δίνεις. Αυτά αναλογίζομαι 
εδώ που βρίσκομαι κλεισμένος στη φυλακή των Αυστριακών 
που με συνέλαβαν για λογαριασμό των Τούρκων.. 
Εκείνο που πάντα με αντιπροσώπευε ήταν η αγάπη μου για 
το έθνος και την πατρίδα. Μια πατρίδα μακρινή στη άκρη της 
Ευρώπης, τόσο μακριά από μένα που υπηρετώ ως αξιωματικός 
στον Ρωσικό στρατό. Μα και τόσο κοντινή μέσα στην 
καρδιά μου , μέσα από τις αφηγήσεις της συγχωρεμένης της 
γιαγιάς μου και της μητέρας μου. Αφηγήσεις για ήρωες της 
αρχαιότητας, για δοξασμένα χρόνια για μάχες νικηφόρες, 
μέρες του Αχιλλέα και του Μεγαλέξανδρου. Όντας 
ονειροπόλος και ενθουσιώδης πίστευα ότι είχα την δύναμη 
να αλλάξω ριζικά τα πράγματα και να αντιταχτώ σε κάθε τι 
που θα μου στερήσει την ελευθερία. Η ζωή μου απέδειξε ότι 
πράγματι ήμουν προορισμένος για αυτό.
   Ήταν 22 Φεβρουαρίου το 1821, ημέρα της αλλαγής, 
ημέρα της επανάστασης. Δεν υπήρχαν αλλά περιθώρια για 
αναστολές ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα 
απέβαινε μοιραία. Συνοδοιπόρος μου σε αυτό το εγχείρημα 
στάθηκε ο ιερός λόχος ένα στρατιωτικό σώμα που στα 

πρόσωπα νεαρών ανδρών, σχεδών αμούστακων παιδιών,  
ενσωματώνονταν όλα τα πολεμικά ιδεώδη: φιλοπατρία, 
ανδρεία, συναδελφοσύνη. 
   Έτσι η απόφαση είχε ήδη παρθεί. Το ταξίδι της επανάστασης 
ξεκίνησε και δεν είχε γυρισμό. Ξεκινήσαμε από την Ρωσία 
και περάσαμε τον ποταμό Προύθο με πλεούμενο. Στην 
συνέχεια εγώ, τα αδέλφια μου, Γεώργιος και Νικόλαος, μαζί 
με τον στρατό  φτάσαμε στην Μολδαβία την οποία κατείχαν 
οι Οθωμανοί γνωρίζοντας ότι η είσοδος μας σε ένα 
τουρκικό έδαφος θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη 
στα σχέδια μας. Εκεί βέβαια μας περίμενε ο Μιχαήλ Σούτσος 
με την φρουρά του οι οποίοι προσχωρούν στο κίνημα 
μας και μας παραδίνουν την πόλη. Μας συνόδεψαν έως το 
Ιάσιο όπου επρόκειτο να ήταν και η επίσημη αφετηρία της 
ελληνικής επανάστασης. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αυτός 
αγώνας προετοιμαζόταν για πολλά χρόνια αλλά κανείς δεν 
είχε ενεργήσει αποφασιστικά επί αυτού. Η ώρα της κρίσεως 
είχε ζυγώσει και η «Ελληνική Επανάσταση» δεν ξεκινά την 
25η Μαρτίου όπως είχε καθοριστεί και ούτε σε ελληνικό 
έδαφος. Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 υψώσαμε  τη σημαία 
της εξέγερσης που αποτελούνταν από τρία χρώματα: το 
κόκκινο του αγώνα, το λευκό της ελευθερίας και το μαύρο για 
την σκληρότητα που έχει υποστεί τόσα χρόνια ο ελληνικός 
λαός.  Η επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και 
πατρίδος» ήχησε έντονα στις καρδιές των Ελλήνων καθώς 
αφύπνισε το επαναστατικό αίσθημα τους. Η αποτίναξη του 
ζυγού, η ελευθερία της πατρίδας μας και η πίστη στο Θεό  
ήταν οι κινητήριες δυνάμεις που μας ώθησαν στον αγώνα 
για την ανεξαρτησία.  Ένιωσα την ευγνωμοσύνη και το δέος 
να με κυριεύουν, περηφάνεια για την ανδρεία και το θάρρος 
του στρατού μου , αντιλήφθηκα τα ύψιστα πνευματικά αγαθά 
της ζωής και συναισθήματα  πρωτόγνωρα  που μέχρι τότε 
δεν είχα φανταστεί ότι πρόκειται να αισθανθώ… 
Μέρες αξέχαστες και δοξασμένες. Κι αν βρίσκομαι τώρα σε 
αυτό το ανήλιαγο μπουντρούμι, βασανισμένος, μακριά από 
τα αδέλφια μου, μακριά από τους συμπολεμιστές μου, εδώ 
όπου δεν βλέπω το φως του ήλιου της όμορφης πατρίδας 
μου, δεν με πειράζει. Δίνω και τη ζωή μου για να την στήσω 
λεύτερη και δοξασμένη  

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ
(ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ « ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΕΝΕΣ» )



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 
ΝΑΥΤΗ ΤΟΥ    Μεσολόγγι 1826

Ο ναύαρχός μας, ο Ανδρέας Μιαούλης, είναι ένας άνθρωπος γενναίος και αποφασιστικός. Πολέμησε σε πολλές μάχες στη 
θάλασσα και όλες τις κερδίσαμε. Δεν θα τα καταφέρναμε  χωρίς αυτόν. Στη ναυμαχία της Πάτρας, λίγα χρόνια πριν, αυτός 
ήταν που έδωσε το σύνθημα για επίθεση στο τούρκικο στόλο. Γνωρίζαμε  τότε ότι ήταν πολύ περισσότεροι από εμάς οι 
Οθωμανοί, μα, πίσω δεν κάναμε.
 Θυμάμαι είχε μια  τρικυμία! Μαύρη η θάλασσα κι ο ουρανός από πάνω μας, χτυπούσαν τα κύματα με μια λύσσα πάνω μας, 
λες και  ΄χαν βάλει σκοπό να μας βουλιάξουν πριν καλά καλά ξεκινήσουμε. Καταφέραμε να τους διώξουμε από την Πάτρα 
και προσπαθήσαμε να τους κυνηγήσουμε στη Ζάκυνθο.  Το ίδιο  και στη ναυμαχία στο Γέροντα , δυο χρόνια πριν. Πολλοί 
ήταν έκπληκτοι, κάποιοι φοβισμένοι, βλέποντας από μακριά τα Οθωμανικά καράβια που έμοιαζαν με ένα μεγάλο δάσος 
πλεούμενο στη θάλασσα. Ήταν πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα από τα δικά μας  εμπορικά πλοία που συμμετείχαν στη 
ναυμαχία. Ο καπετάνιος όμως δεν φοβήθηκε, ήταν αποφασισμένος να κερδίσει αυτήν την κρίσιμη ναυμαχία. Δεν τον 
ένοιαζε ο αριθμός των εχθρικών πλοίων.
 Σαν να τον ακούω να μας λέει: «Μη φοβάστε ορέ παλικάρια μήτε τα ντουφέκια τους, μήτε τα καράβια μήτε τα κανόνια και 
τα μπαρούτια τους. Άραβες και Τούρκοι είναι. Ευκολα θα τους νικήσουμε κι ας έχουμε μόνο τα σπαθιά μας. Θα ιδήτε και θα 
θυμηθήτε τα λόγια μου όταν θα πίνουμε ρακή και θα γλεντοκοπάμε
Γενναίους έχω γνωρίσει πολλούς, σαν τον Μιαούλη όμως κανέναν. Τίμιος κι ειλικρινής, του καθήκοντος και τη ανδρείας. 
Γεννημένος ναυτικός. Ήτανε πάντοτε ήρεμος και αποφασισμένος στο καθήκον του, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που 
επικρατούσαν.
Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε με τον ναύαρχο Μιαούλη στη θάλασσα του Μεσολογγίου και πλησιάζουμε την πόλη για να 
ανεφοδιάσουμε τους πολιορκημένους κατοίκους. Είναι η δεύτερη φορά που πολιορκείται το Μεσολόγγι. Ο στόλος τον 
Τούρκων είναι κοντά και θα επιτεθούμε, μήπως καταφέρουμε να σπάσουμε τον  κλοιό. Ο ναύαρχος είναι έτοιμος για τη 
μάχη αλλά λυπάται γιατί γνωρίζει πως το Μεσολόγγι δεν θα κρατήσει για πολύ καιρό, ακόμα και αν καταφέρουμε τελικά να 
το εφοδιάσουμε. «Άντε παλικάρια, μας λέει, κι όπου ο Θεός μας βγάλει»
Τα εχθρικά πλοία ήταν τόσο μεγάλα, που δεν μπορούσαμε σχεδόν να δούμε την πόλη. Κάθε πλοίο είχε 40 περίπου κανόνια, 
αρκετά για να συντρίψουν και να καταποντίσουν τα μικρά μας καράβια. Σε εμάς ήρθε βοήθεια και μια ψαριανή γαλιότα με 
τρία κανόνια  κι ελπίζαμε να τα βγάλουμε πέρα.Μας έδινε θάρρος και μας έλεγε για τους αρχαίους που νικήσανε τους Πέρσες 
στη Σαλαμίνα κι ας μην είχαν ελπίδα καμία. Έτσι κι εμείς τώρα. Επιτεθήκαμε με όσο θάρρος είχαμε και αφήσαμε στο Θεό 
τις ελπίδες μας 
Ξέραμε πως είμαστε η μόνη ελπίδα των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι, ξέραμε ότι δεν είχαν ούτε φάρμακα, ούτε τρόφιμα, 
ούτε βόλια. Δίνει το σύνθημα κι αρχίζει η μάχη . Τόση είναι η ορμή μας που  καταφέρνουμε τελικά να σπάσουμε τον 
πολιορκητικό κλοιό των Τούρκων τρεις φορές και να εφοδιάσουμε την πόλη. Αλίμονο…για τελευταία φορά. Όσες φορές 
κι αν προσπαθήσαμε από εκεί κι έπειτα δεν τα καταφέραμε. Ήταν η τελευταία φορά που θα βλέπαμε τα λιπόσαρκα εκείνα 
κοκκαλιασμένα πλάσματα τους Μεσολογγίτες,  που μας κοίταζαν με τόσο πείσμα με τα φλογερά τους μάτια έτοιμοι να 
πεθάνουν υπερασπιζόμενοι τον τόπο τους 

                             
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
                                                
(ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
«ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΕΝΕΣ»)
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Ο ΠΙΟ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
                                                                        

1 Αυγούστου του 1832,

Βρίσκομαι εδώ και έντεκα ημέρες ξαπλωμένος σε αυτό το 
άθλιο κρεβάτι. Νιώθω τους πόνους να διαπερνούν αργά και 
βασανιστικά όλο μου το σώμα. Είμαι τόσο ιδρωμένος που 
τα ρούχα μου κολλάνε πάνω μου και κοντεύουν να γίνουν 
ένα με το σώμα μου. Αισθάνομαι πως πια το τέλος μου 
πλησιάζει. 

 Κρατάω στα ιδρωμένα χέρια μου ένα φτερό 
αγριόπαπιας  ένα από τα λίγα μου πια περιουσιακά στοιχεία 
που απέμειναν. Μα δεν βαστούν για πολύ από το τρέμουλο… 
Η καρδιά μου όμως φλέγεται να γράψω σε τούτο το φτηνό 
χαρτί τις τελευταίες μου αράδες, λίγο πριν ξεψυχήσω. Έτσι 
οι μελλοντικές γενιές θα μάθουν για τον αγώνα του `21 και 
τα λάθη που κάναμε, ώστε να μην τα επαναλάβουν ποτέ, μα 
πιο πολύ για να μάθουν τι εστί Έλληνας. Κι όταν ακούν την 
λέξη αυτή να υπερηφανεύονται για την καταγωγή τους και 
να ευχαριστούν τον Θεό που τους ευλόγησε να γεννηθούν 
εδώ, σε τούτα τα αιματοκυλισμένα χώματα, που μυρίζουν 
περηφάνεια και ανδρεία ακαταμάχητη. Ναι, έτσι έγραφα 
στην πρώτη μου προκήρυξη. Όλοι οι αγωνιστές έπρεπε να 
δείξουν ομόνοια αδιαίρετη κι απαράβατη πειθαρχία στους 

στρατηγούς τους. Όμως εγώ τώρα φεύγω πικραμένος, γιατί 
οι Μαυροκορδάτηδες και κάποιοι κοτζαμπάσηδες με τις 
φατρίες τους μόνο εμπόδια έβαζαν στον αγώνα μου. Μα ο 
αγώνας για τη λευτεριά έπρεπε να φτάσει μέχρι το τέλος…
 
Γεννημένος στην Πόλη, το 1793, δευτερότοκος γιος του 
Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ Βακαρέσκου. Είχα αδέλφια 
την Αικατερίνη, την Μαρία, τον Γιώργο, τον Αλέξανδρο και 
τον Γρηγόρη. Ο πατέρας μου, μορφωμένος στα πανεπιστήμια 
της Γερμανίας, δεν άργησε να στρατευθεί με τον τσάρο 
κατά του Οθωμανικού ζυγού. Επαναστατικό πνεύμα, 
αλλά πλήρωσε το τίμημα. Από διερμηνέας του Σουλτάνου 
χρειάστηκε να δραπετεύσουμε όλοι στην Πετρούπολη 
για να γλιτώσουμε από την Τούρκική Αστυνομία που μας 
κυνηγούσε. Αν κάτι έμαθα από αυτόν ήταν η επιμονή και το 
πείσμα στις ιδέες. 
 
Έτσι, το 1818 μυήθηκα στην Φιλική Εταιρία. Κι όταν 
-προσωπικός φρουρός του αξιωματικού Ργέφσκυ- ξέσπασε 
η επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τον 
ίδιο μου τον αδερφό, εγώ  δεν δίστασα: «’Ήρθε η ώρα. 
Ήρθε η ώρα, ώστε να πολεμήσω για την πατρίδα, για μια 
Ελλάδα ελεύθερη». Και τότε κίνησα προς την Οδησσό για 
να μαζέψω χρήματα για τους επαναστατημένους Έλληνες, 
αποφασισμένος πως το ποτάμι της Επαναστάσεως δεν 
γυρνούσε πίσω. Ο αγώνας για την ελευθερία ή θα μας 
σκότωνε ή θα μας λύτρωνε.
 
Περνώντας στην Οδησσό προσφέρθηκαν πολλοί Έλληνες 
της κοινότητας να δώσουν γρόσσια για την Επανάσταση. 
Μα εγώ δεν μπορούσα να μείνω άπραγος. Υποθήκευσα τα  
κοσμήματα της μητέρας μου κι όλα μας τα κτήματα. Ποτέ της 
δεν μετάνιωσε γι αυτήν την πράξη, παρόλο που τώρα την 
αφήνω μόνη και πάμπτωχη.

Τώρα νιώθω ότι φεύγω έχοντας καθαρή τη συνείδησή μου. 
Οι φατρίες μου έσκαβαν το λάκκο, αλλά δεν με νοιάζει πια 
αυτό. Ο Κυβερνήτης με τίμησε, κι αυτό μου φτάνει. Ένα μόνο 
κρίμα βαστά την ψυχή μου ακόμα όρθια. Η Μαντώ. Φεύγω 
χωρίς να την έχω δει εδώ και μήνες. Ούτε ένα γράμμα δεν 
μου έστειλε. Άραγε, ξέρει πως δεν μου απέμεινε παρά μόνο 
μια ανάσα ζωής; Έπαψε να με αγαπά ή μου κρατά ακόμη 
κακία γιατί τάχα εγώ την εγκατέλειψα; Όλα πλεκτάνες ήταν 
αγαπημένη μου, μα εγω φεύγω πικραμένος χωρίς να δω ποτέ 
τα φωτεινά σου μάτια που τόσα χρόνια με συντρόφευαν 
όταν κι οι δυο μαζί πολεμούσαμε με το σπαθί στο χέρι..Ας 
είναι... Εγώ άλλο πια δεν βαστώ. Το χρέος μου στην πατρίδα 
το έκανα, αλλά γι’ αυτό ας με κρίνουν οι επόμενες γενιές. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΝΑΜΕΑΣ 
(ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΕΝΕΣ» )



«Η ώρα είναι δώδεκα . Η νύχτα έχει απλώσει το πέπλο 
της στην πόλη . Και εγώ κάθομαι στο γραφείο μου 
ανήσυχος για το μέλλον  .  Πληροφορίες φτάνουν 
καθημερινά από όλη την Ελλάδα για ταραχές σε 
περιοχές της Πελοποννήσου της Στερεάς Ελλάδας 
και των νησιών . Πριν από λίγες μέρες ο υπηρέτης 
μου μου ομολόγησε ότι είχε πληρωθεί για να με 
δηλητηριάσει . Αλλά αυτό δεν επρόκειτο για το μόνο 
περιστατικό που με έχει βάλει σε βαθιές σκέψεις . 
Πολλοί με συμβουλεύουν  να φυλάγομαι επειδή 
κυκλοφορούνε φήμες ότι κάποιοι σχεδιάζουνε να 
με δολοφονήσουν . Οι Γάλλοι συγκεκριμένα έχουν 
ενημερωθεί ότι ξημερώνοντας οι Μαυρομιχαλαίοι  θα  
με σκοτώσουν όταν θα πάω στην εκκλησία . Σε αυτές 
τις φήμες απάντησα : «Μου είναι αδύνατον πλέον να 
αλλάξω τώρα. Θα συνεχίσω να  εκπληρώνω πάντοτε 
το χρέος μου, χωρίς να φροντίζω για τον  εαυτό μου, 
και ας γίνει ό,τι γίνει . Δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω 
σκοτώσει κανέναν . Εάν οι Μαυρομιχαλαίοι θέλουν 
να με δολοφονήσουν ας με δολοφονήσουν. Τόσο το 
χειρότερο για αυτούς. Θα έλθει κάποτε η μέρα κατά 
την οποίαν οι Έλληνες θα εννοήσουν την σημασίαν 
της θυσίας μου» . 
Ο ήλιος ξεπρόβαλλε και σκόρπισε το φως τριγύρω.Ο 
Καποδίστριας άυπνος από τις ευθύνες και τις σκέψεις 
έκλεισε το ημερολόγιό του.  Πλύθηκε και ετοιμάστηκε 
για να πάει στην εκκλησία μαζί με την συνοδεία 
του μονόχειρα φίλου και σωματοφύλακα του . 
Πηγαίνοντας στην εκκλησία τα σκυλιά ούρλιαζαν 
σπαρακτικά σαν να θρηνούν . «Κακός οιωνός » 
σκέφτηκε από μέσα του . Φτάνοντας στην εκκλησία είδε 
τους Μαυρομιχαλαίους και ένιωσε ταραχή. Έβγαλε το 
καπέλο του προκειμένου να εισέλθει χωρίς αυτό στην 
εκκλησία και τότε ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης τον 
αρπάζει από το αριστερό χέρι και τον πυροβολεί στην 
βάση του κρανίου. Την ίδια στιγμή, ο νεαρός Γιώργης 
τον μαχαιρώνει στα δεξιά της βουβωνικής χώρας. 
Πέφτει και ο σωματοφύλακάς του τον  εναποθέτει 
κάτω  στο πεζοδρόμιο. Τριγύρω ουρλιαχτά, φωνές 
θρήνοι…»Σκότωσαν τον Κυβερνήτη…πιάστε τους…
ανάθεμα στους αίτιους…τον σκότωσαν…
Ο Κυβερνήτης κείτεται στο έδαφος ματωμένος…Ένα 
λευκό φως τον λούζει καθώς η ψυχή εγκαταλείπει το 
σώμα του. Ένα τελευταίο δάκρυ κυλά από τα μάτια 
του, καθώς κλείνουν για πάντα…

ΚΡΙΘΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
(ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ  «ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΕΝΕΣ»)

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 
Μόλις δυο μήνες είχαν περάσει από όταν άρχισε η Επανάσταση κι 
εμείς πολεμήσαμε σε μια σπουδαία μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Εγώ 
με  100-120 άνδρες μου  βρεθήκαμε απέναντι στον πολυάριθμο 
στρατό του Ομέρ Βρυώνη ο οποίος ήταν κοντά στα 10.000 άτομα.  
    Προ ολίγων ημερών, μου έστειλε  αγγελιαφόρο ο Ομέρ Βρυώνης 
και  με πληροφόρησε για το θάνατο του Αθανάσιου Διάκου και πως αν 
συναντηθούμε στο Χάνι της Γραβιάς όχι μόνο θα με «συγχωρέσει» για 
το φόνο του Χασάν μπέη Γκέκα αλλά και θα μου έδινε το αρματολίκι 
του Παρνασσού. Έτσι, στις 3 του Μάη  έφτασα στη Γραβιά μαζί με 
τον Κοσμά Σουλιώτη και τον Ευστάθιο Κατσικογιάννη. Αμέσως 
κατάλαβα πως εδώ ήταν το κατάλληλο μέρος για να σταματήσουμε 
τον πολυάριθμο στρατό των εχθρών μας, λόγω της τραχύτητας του 
εδάφους και του στενού μέρους που έπρεπε να διαβούν. 
     Για περισσότερες ενισχύσεις προσκάλεσα και άλλους καπεταναίους. 
Μόλις αυτοί έφτασαν στη Γραβιά τους πρότεινα να κλειστούμε μέσα 
στο Χάνι, προκειμένου να μην έχουμε άλλη επιλογή από το να 
πολεμήσουμε. Εκείνοι, όμως, αρνήθηκαν, και έτσι αναγκαστήκαμε 
να χωρίσουμε το τάγμα σε τρία μέρη. Το ένα, με τον Πανουργιά και 
τον Δυοβουνιώτη, έπιασε τα υψώματα του Χλωμού, αριστερά από 
το δρόμο, το άλλο με τον Κοσμά Σουλιώτη και τον Κατσικογιάννη, 
τα υψώματα δεξιά από το δρόμο, ενώ όσοι επιθυμούσαν κλείνονταν 
μαζί μου στο Χάνι. Οι στρατιώτες μου, όμως, ήταν φοβισμένοι, 
εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς σε αριθμό πολεμιστών των δύο 
αντίπαλων παρατάξεων. Για να τους εμψυχώσω και να τους ανεβάσω 
το ηθικό, τους κάλεσα να χορέψουμε και έσυρα πρώτος τον τσάμικο. 
Πρώτος άρπαξε το μαντήλι ο Γιάννης Γκούρας, ύστερα ο Παπανδριάς, 
ο Κομνάς Τράκας, ο Αγγελής Γοβιός, οι Καπογιωργαίοι και στη 
συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι άνδρες. Όλοι λεβέντες μέσα σε 
λίγη ώρα κάναμε το Χάνι φρούριο απόρθητο εξαιτίας .Μετά φράξαμε 
τα ανοίγματα και ανοίξαμε πολεμίστρες. 
    Τα δύο τμήματα του στρατού που παραμόνευαν δεξιά και αριστερά 
στο δρόμο ήταν ελάχιστα κι αδύναμα  και  νικήθηκαν εύκολα από 
τις τουρκικές δυνάμεις. Όταν ο Βρυώνης κατάλαβε τι συνέβαινε 
μέσα στο Χάνι έστειλε τον Χασάν-δερβίση για να μας πει να 
παραδοθούμε, ενώ διέταξε τους στρατιώτες του να περικυκλώσουν 
το Χάνι και την γύρω περιοχή. Άρχισα τις διαπραγματεύσεις με τον 
Δερβίση και σύντομα πιαστήκαμε στα χέρια . Τράβηξα την πιστόλα 
μου και τον εχτύπησα πράγμα που έγινε  αφορμή για την έναρξη 
της μάχης. Οι Τούρκοι έκαναν τρεις λυσσασμένες  επιθέσεις κι όλες 
τις αποκρούσαμε άξια και με ανδρεία προκαλώντας απώλειες στον 
στρατό του Βρυώνη. Ο Ομέρ διέταξε τους άνδρες του να φέρουν 
μεγάλο κανόνι να ανατινάξουν το Χάνι, όμως εμείς φύγαμε από το 
κτίριο νωρίς το πρωί.
  Μόνον έξι πολεμιστές δικούς μας χάσαμε , αιωνία τους η μνήμη, 
ενώ οι Τούρκοι εκατοντάδες. Τους κόψαμε προσωρινά το δρόμο και 
δώσαμε χρόνο στους δικούς μας να ανασυνταχθούν. Τώρα άρχιζαν 
όλα. Είχαμε πολλές μάχες ακόμη μπροστά μας να δώσουμε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΟΥΝΤΑ, ΕΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΕΝΑΣ ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
Άχ… Άγιε μου Δημήτρη βοήθα μας, να νικήσουμε και εγώ 
θα έρθω να σε προσκυνήσω στον ναό σου στην Σαλαμίνα. 
Τις πιστόλες και τις παλάσκες μου θα λιώσω και ασημένιο 
πουκάμισο θα φτιάξω για ‘σένα μυροβλύτη...Και έτσι 
έκανα το τάμα μου.  Γονατιστός μπροστά από την εικόνα, 
με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησα τον άγιο και στην 
συνέχεια αποσύρθηκα στο πυργάκι του Δημητρό Μυλωνά 
στην Σαλαμίνα, στο καταφύγιο μου. Εκείνο το βράδυ δεν 
κατάφερα να κοιμηθώ εξάλλου, ποτέ καλά δεν τα πήγαινα με 
τον ύπνο, τα αγρίμια δε κοιμούνται. Στάθηκα μπροστά στον 
εξώστη του σπιτιού και χάθηκε το βλέμμα μου στη θάλασσα 
που ήταν τρικυμισμένη, όπως και η ζωή μου…  Γεννήθηκα 
στις 23 Ιανουαρίου του 1780 στο Μαυρομάτι ως καρπός 
μιας παράνομης σχέσης ανάμεσα του αρματολό Δημήτρη 
Καραΐσκο και της  μοναχής Ζωής Τζιμισκή, ήμουν ο «γιος 
της καλογριάς» ! Η μητέρα μου με εγκατέλειψε, δεν άντεχε 
την κοινωνική κατακραυγή και μεγάλωσα με θετούς γονείς 
,μια οικογένεια Σαρακατσάνων. Νόθος, χωρίς πατρική 
αγάπη και η  ορφάνια μου μεγάλωσε ακόμη πιο πολύ, όταν 
η βιολογική μητέρα μου πέθανε. Από ‘κείνη  κληρονόμησα 
τον ανυπότακτο χαρακτήρα μου... Στα 15 μου  θηρίο πια, 
εγκατέλειψα τους θετούς μου γονείς ,ο τόπος δε με βάσταγε.. 
και οργάνωσα μια ομάδα κλεφτών με παιδιά της ηλικίας μου. 
Τρία χρόνια αργότερα, έπεσα στα χέρια του Αλή Πασά. 
Εκεί έμαθα την στρατιωτική τέχνη, λίγα κολλυβογράμματα… 
σχολείο για μένα η αυλή του Αλή Πασά. Κι εκείνος με 
ξεχώρισε και δε με έκανε δούλο αλλά με προσέλαβε στη 
σωματοφυλακή του, χρόνια αργότερα θα με βρει απέναντι 
του.     Όμως, το ελληνικό αίμα έκαιγε μέσα μου και το1804 
μπήκα στην ομάδα του κλέφτη Κατσαντώνη ο οποίος 
διέκρινε τις ικανότητες μου και με έκανε πρωτοπαλίκαρο . 
Ο Κατσαντώνης με έφερε σε επαφή με άλλους αρχηγούς και 
εκεί γνώρισα τον Ιωάννη Καποδίστρια, ένας άνθρωπος που 
είχε «φρονήματα πετεινου». Μετά τον θάνατο του αρχηγού 
μας, ανέλαβα εγώ και ο αδελφός του ο Λεπενιώτης  την 
ομάδα των κλεφτών . Δυο χρόνια αργότερα εντάχθηκα 
στα ελληνικά τάγματα του Ριχάρδου Τσορτς, προκειμένου 
να εκτοπίσουμε τους Γάλλους από τα Επτάνησα. Το 1812 
επέστρεψα στα Γιάννενα και παντρεύτηκα την Γκόλφω και ο 
θεός μας χάρισε δυο κόρες και έναν γιο.  Το 1823 κατάφερα 
την πρώτη μου μεγάλη νίκη κατά των Τούρκων στη μάχη του 
Σοβολάκου . Το δαιμόνιο της φυματίωσης όμως, δεν με 
άφηνε να ησυχάσω και έτσι αποσύρθηκα για ανάπαυση στο 
μοναστήρι του Προύσου.  Όσα καλά κι αν κάνεις, είναι στη 
φάρα των ελλήνων να καταδιώκουν τον άξιο...κι αυτό με 
πόνεσε πολύ… περισσότερο από τις σφαίρες, τα χτυπήματα, 
τις κακουχίες … οι διαβολές του Μαυροκορδάτου, αυτές 
ήταν που σαν δηλητηριασμένα βέλη καρφώθηκαν στο σώμα 
μου. Οι ανυπόστατες κατηγορίες του, μου στέρησαν όλα 
όσα είχα αποκτήσει με τόσο αγώνα και τόσες θυσίες . Ήμουν 
αθώος και δεν άντεχα αυτό τον διασυρμό γι’ αυτό πήγα στο 
Ναύπλιο να αποδείξω την αθωότητα μου, δεν είχα κάτι να 

φοβηθώ. Εκεί συμμετείχα στη διαμάχη των κυβερνητικών με 
τους αντικυβερνητικούς ,μια από τις ατυχέστερες δυστυχώς 
στιγμές της ζωής μου. Ο δίκαιος ελληνικός αγώνας κινδύνευε 
να χαθεί και μαζί του να ξεχαστούν όλα όσα θυσιάσαμε, με 
χρειάζονταν και πάλι… έτσι το 1825 με καλούν στο δίστομο 
και εκεί κατάφερα να  αποτρέψω την κατάληψη του χωριού 
.Η επανάσταση δεν γίνεται χωρίς όπλα ,γι’ αυτό ζήτησα 
ενίσχυση από την κυβέρνηση. Το 1826, επιτέλους κατάλαβαν 
την πραγματική μου αξία και με διόρισαν αρχιστράτηγο 
της Ρούμελης. Πρώτη μου μέριμνα ήταν να βοηθήσω τους 
πολιορκημένους της ακρόπολης . Αν και ο πυρετός έκαιγε 
το σώμα μου και ο βήχας δεν με άφηνε να ησυχάσω στις 
24 Νοεμβρίου του 1826, το στράτευμα μου κατάφερε 
μια μεγάλη νίκη έναντι των Τούρκων στην Αράχοβα . Το 
1827 …23 Φεβρουαρίου,  αντιμετωπίσαμε τον Κιουταχή 
και είχαμε δυο μεγάλες νίκες , 4 Μαρτίου στο Κερατσίνι , 
14 Απριλίου στο μοναστήρι του αγίου Σπυρίδωνα, μεγάλη 
χάρη του! Και τώρα εδώ στο αγαπημένο μου νησί, με τον 
αέρα να λυσομανάει ,εδώ που οι Πέρσες γεύτηκαν την πιο 
μεγάλη τους ήττα πρέπει να σκεφτώ τις κινήσεις μας για την 
επικείμενη μάχη του Φαλήρου. Ο Ριχάρδος Τσορτς και ο 
Τόμας Κόχραν επιθυμούν να ακολουθήσουμε την τακτική 
της κατά μέτωπον επίθεσης  εγω διαφωνώ, δε ξέρω αν είναι 
η πιο σωστή κίνηση… τα πάντα στροβιλίζουν στο μυαλό 
μου… μόνο εσύ  Άγιε μου Δημήτρη, στρατηλάτη μπορείς να 
μας βοηθήσει… ας αφεθούμε υπό την σκέπη σου… φώτισε 
πιστούς και άπιστους… 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΝΕΤΗ  (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΦΗΒΙΚΕΣ 
ΠΕΝΕΣ»)
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(ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΣΤΙΤΣΑ 
25-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1821)

….Κάποιοι με έλεγαν πότη και γυναικά, άλλοι αδίστακτο 
και απατεώνα. Εγώ έχω να πω ότι ήμουν απλά ένθερμος 
χαρακτήρας, ένας παπάς με αδυναμία στα εγκόσμια, με 
πάθος για τη ζωή, μια ‘’φλόγα’’ που ξεκίνησα τον αγώνα της 
Απελευθέρωσης.
‘’Αρμόδιος’’ ήταν το ψευδώνυμό μου και για πολλούς η 
δολοφονία μου έπρεπε να γίνει άμεσα πράξη. Βλέπετε, 
οι Προεστοί του Μοριά, παρότι είχαν συμφέρον από μια 
Επανάσταση, δεν ήταν διατεθειμένοι να ρισκάρουν τα πάντα 
για ένα ψέμα. Φοβούνταν εξάλλου μήπως έχαναν την ησυχία 
τους και τα προνόμια τους.
Μετά την Ύδρα και τις Σπέτσες, ο αδερφός μου ο Νικήτας 
με περίμενε για να γλυτώσω από την ενέδρα τους. Κάποιοι, 
ίσως, έχετε ακούσει ότι με ντύσανε Τούρκο για να περάσω 
απαρατήρητος. Έτσι έγινε….Έπρεπε πάση θυσία να φτάσω στη 
Βοστίτσα , όπου με γράμμα μου είχαν μαζευτεί Προύχοντες 
και Δεσποτάδες για να με ακούσουν. Είχαν συγκεντρωθεί 
στο σπίτι του Ανδρέα Λόντου.
   Εκεί με περίμεναν οι Ζαϊμηδες, ο Πανάγος Δεληγιάννης, 
ο Σωτήρης Θεοχαρόπουλος, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 
και άλλοι τρανοί Προεστοί και Δεσποτάδες που δεν ήθελαν 
την επανάσταση ή ζητούσαν την αναβολή της. Μόνος 
μου, λέγοντας αλήθειες και ψέματα τους αντιμετώπισα 
όλους. Τους έδειξα τα επίσημα χαρτιά που είχα μαζί μου με 
υπογραφή του Υψηλάντη.
   Ο Γερμανός και οι άλλοι Προεστοί ήταν εναντίον της 
Επανάστασης. Στα λόγια μου απαντούσαν με ειρωνείες και 
βρισιές. Για να τους πείσω, άρχισα να τους λέω απίστευτα 
ψέματα. Ό,τι δηλαδή…ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με την 
συγκατάθεση του Τσάρου, ετοιμάζεται να εκστρατεύσει κατά 
της Κωνσταντινούπολης, ότι ο ρωσικός στόλος φτάνει όπου 
να’ ναι στο Αιγαίο, ότι μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι 
πενήντα χιλιάδες Τσάμηδες που ετοιμάζονται να σφάξουν 

τον Σουλτάνο.
   Κανείς από δαύτους δε με πίστεψε. Ο Ανδρέας Ζαϊμης 
σηκώθηκε από τον ‘’θρόνο’’ του και μου είπε:
-‘’Αυτά που λες είναι άστατα, απελπισμένα, στασιαστικά, 
ιδιοτελή και μπερμπάντικα. Αν βασιστούμε στα λόγια σου 
παίρνουμε το έθνος στο λαιμό μας. Είναι κανένας που να μην 
κατάλαβε τις μύγες, τα φούμαρα που ήρθε να μας γιομίσει;’’
Δεν του απάντησα…Τότε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, σαν 
άλλος Καϊάφας, με ύφος βλοσυρό, απόλυτο και υψώνοντας 
τη φωνή του, επέμενε να με ρωτάει:
  -‘’Ποιος θα αρχηγέψει στο Μοριά; Και τα παθήματα του’97 
; Ξέρει ο Ρωμιός να πιάνει ντουφέκι; Οι ξένες δυνάμεις 
συμφωνάνε; ‘’…..Μόνο που εγώ δεν ήμουν αγνός και αθώος 
σαν τον Χριστό...Δεν του απάντησα ανοιχτά γιατί η Φιλική 
εταιρεία δεν τους είχε απόλυτη εμπιστοσύνη…Βέβαια για να 
μην τους πονηρέψω, απάντησα σε κάποια και ανάμεσα στα 
άλλα τους είπα:
-‘’Ώστε να μάθουμε να κολυμπάμε πριν μπούμε στο νερό; 
Αν δεν πιάσουμε άρματα στα χέρια μας, πώς θα τα μάθουμε; 
Αν δεν πολεμήσουμε κάμποσες φορές πού θα μάθουμε 
να πολεμάμε; Στο σχολειό; Καπεταναίους και στρατηγούς 
μονάχα οι μάχες γεννάνε..Ποιοί, εξόν από μας, θα 
φτιάξουνε το στρατό μας; Πέστε καθαρά πως δεν τη θέλετε 
την Επανάσταση…’’
  Τότε ήταν που ο Γερμανός με διέκοψε και είπε μεγαλόφωνα:
-‘’Άφησε στην άκρη τα λόγια τα παχιά Παπαφλέσσα…Είσαι 
απατεών και εξωλέστατος..’’
Εκείνη τη στιγμή ο οργισμένος χαρακτήρας μου βγήκε στο 
φως! Η γροθιά μου βρόντηξε δυνατά πάνω στο τραπέζι! 
Τα γέλια τους σταμάτησαν απότομα και εγώ άρχισα να 
ρητορεύω:
-‘’Θα αφήσω στην άκρη τις βρισιές σας.. Χτύπησαν πάνω 
στους τοίχους του πλούσιου οντά και γυρίσανε πάλι σε σας, 

είναι δικές σας.. Μη σας περάσει όμως από το νου πως δεν καταλαβαίνω πούθε ξεκινάνε τα φερσίματά σας… Τρέμετε για 
τα τομάρια σας, για την καλοπέραση σας, όχι για το Έθνος.. Φοβόσαστε μη χάσετε το χουζούρι σας, τις τούρκικες πλάτες.. 
Τσιμπούρια και βδέλλες…’’
  Μάταια όσα έλεγα! Τους είπα φοβιτσιάρηδες, πως δε βλέπουν πόσο γενναίος είναι ο απλός λαός, πως τα θέλουν όλα 
δικά τους, πως δεν αναλαμβάνουν ευθύνες, γιατί τρέμουν τα τομάρια τους…ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι! Η Επανάσταση 
ήταν μονόδρομος! Ή τώρα ή ποτέ, σκέφτηκα και ο λόγος μου έγινε πύρινος μήπως και τους ξεσηκώσω…η οργή μου είχε 
ξεχειλίσει, τα τελευταία μου λόγια έπρεπε να ήταν γεμάτα αποφασιστικότητα, πυγμή και θράσος! Χωρίς να το σκεφτώ και 
πολύ, τους είπα:
-‘’Όσο για μένα, οι εντολές που πήρα είναι ιερές! Θα κάμω αυτό που μου ορίσανε, το θέλετε ή δεν το θέλετε. Χιλιάδες είναι 
μπασμένοι στη Φιλική Εταιρεία, φτάνουν.. με μιας αρματώνω χίλια παλικάρια και το βροντάω κι όποιονε βρούνε οι Τούρκοι 
ξαρμάτωτο, ας κόψει τον σβέρκο του’’
 Ούτε αυτά τα λόγια τους συγκίνησαν…Ο Προεστός Σωτήρης Χαραλάμπης άρχισε τις ειρωνείες λέγοντας ότι μετά  την 
απελευθέρωση οι Έλληνες δε θα υπακούουν σε κανέναν αφού  τους Προεστούς ούτε τους σέβονταν ούτε τους εκτιμούσαν 
και δείχνοντας τον αδερφό μου είπε πως τότε θα πέσουν σε χέρια ανθρώπου σαν τον Νικήτα που μέχρι χθες δεν ήξεραν 
να πιάσουν ούτε το πιρούνι για να φάνε…Δεν ήθελε κανείς όμως να παίξει παιχνίδια με μας τους Φλεσσαίους, ήμασταν 28 
αδέρφια…Ατάραχος και ψύχραιμος κατάλαβα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγω από ‘κει.. Τους δήλωσα όμως ότι εγώ το χρέος 
μου θα το κάνω, πράγμα που έγινε λίγες μέρες αργότερα…..
 Αυτός ήμουν, γόνος Προεστών, ένας τολμηρός, πεισματάρης και ανυπάκουος ΈΛΛΗΝΑΣ… Η λέξη ‘’ραγιάς’’ με τρέλαινε, 
τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς με θύμωναν! Ήμουν έξυπνος και ενεργητικός και αυτό οι Φιλικοί το εκμεταλλεύτηκαν…Ο 
Θεός με προόριζε για μεγάλα πράγματα! Αντί για Δεσπότης, έγινα μπουρλοτιέρης του Μοριά... Με τα φλογερά μου λόγια 
ξεσήκωνα τους πάντες, παράσερνα τους διστακτικούς, πολεμούσα τους εναντίους…Έτσι έπρεπε να γίνει, αλλιώς όλοι τώρα 
εσείς ακόμη ‘’ΡΑΓΙΑΔΕΣ’’ θα λεγόσασταν……. 

ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΚΟΥ
(ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΕΝΕΣ»)



ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Έλληνες και ξένοι ζωγράφοι, θέλησαν να αποτυπώσουν στον καμβά, τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση των επαναστατημένων 
αγωνιστών του 1821. Σε αυτούς οφείλουμε κυρίως το γεγονός πως έχουμε μια «εικόνα» των προσώπων που έγραψαν 
ιστορία. Επίσης, με τη συμβολή των ξένων ζωγράφων, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
ήρθε πολύ γρήγορα. 
Δημιουργήθηκαν πολλά κινήματα πολιτών, αλλά και ευγενών, για να πιέσουν τις κυβερνήσεις των χωρών τους να επέμβουν 
για να αποκαταστήσουν την εθνική κυριαρχία των Ελλήνων.

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
Ζωγραφίστηκε από τον Ambroise Louis Garneray αναμεσα στο 1824 και 1830.
Εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο των Ανακτόρων στις Βερσαλλίες

Ζωγραφίστηκε από τον Ευγενιο 
Ντελακρουα το 1824.
Ο πίνακας αγοράστηκε από τη 
Γαλλική Κυβέρνηση για 6000 
νομίσματα 
Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο 
του Λούβρου στο Παρίσι 

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η Ελλάδα συμβολίζεται μέσα από τη μορφή της γυναίκας, που περπατά στα ερείπια του 
Μεσολογγίου
Ζωγραφίστηκε από τον Ευγένιο Ντελακρουα το 1826
Σήμερα βρίσκεται στο Musée des Beaux-Arts στην πόλη Μπορντώ (Γαλλία) 

Η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Πίνακας του Εμίλ ντε Λανσάκ εμπνευσμένος 
από την Έξοδο του Μεσολογγίου  (1828) 
Εκτίθεται στο μουσείο ιστορίας και τέχνης του 
Μεσολογγίου

ΜΑΧΗ ΤΟΥ 
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

Ζωγραφίστηκε από τον 
Πετερ φον Ες καπου τον 
19ο αιωνα και απεικονιζει 
το ηρωικό τέλος του  Ιερου 
Λοχου στο Δραγατσάνι.
Εκτιθεται στην Αθήνα στο 
μουσείο Μπενάκη

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
Του ιταλού ζωγράφου 
Λουντοβίκο Λιπαρίνι. (1841) 
Εκτίθεται στο δημοτικό μουσείο Τεργέστης

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΥΨΩΝΕΙ ΣΗΜΑΙΑ
Του ιταλού ζωγράφου  Λουντοβίκο Λιπαρίνι. (1838) 
Εκτίθεται στην πινακοθήκη Μιλάνο
 Λιθογραφία του πίνακα εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου 



Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Του ιταλού ζωγράφου  Λουντοβίκο Λιπαρίνι. (1850)
Εκτίθεται στο Δημοτικό Μουσείου Τρεβίζο

Έργο του Ερι Σεφέρ εμπνευσμένο από τον τραγικό θάνατο των 
γυναικών που προτίμησαν να πέσουν με τα παιδιά τους στον γκρεμό 
και όχι στα χέρια των Τούρκων
Εκτιθεται στο μουσείο Dordrecht

ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ

Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
ΚΟΡΑΗΣ ΥΠΟΒΑΣΤΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Ζωγραφίστηκε από τον Θεόφιλο Κεφαλά το 
1911.
Η Ελλάδα, ταυτόχρονα «αρχαία» αλλά και 
«χριστιανή», υποβαστάζεται και οδηγείται στην 
αναγέννησή της όπως ο φοινικας που εικονίζεται,  
από τις πνευματικές διεργασίες των δύο 
εμβληματικών πνευματικών ηγετών του αγώνα.
Εκτίθεται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Έργο του Ντονάτο Φραντσέσκο Ντε Βίβο (1855)
Εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη (παράρτημα 
Ναυπλίου)

O ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ζωγραφίστηκε από τον Θεοδωρο Βρυζακη το 1865.
Εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα 

ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ζωγραφίστηκε από τον Θεοδωρο Βρυζακη το 1855
Φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα Μουσείο 
Αλέξανδρου Σούτσου



ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Πριν από 200 χρόνια, οι Έλληνες πολεμιστές αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα και να ξανακερδίσουν την ελευθερία τους. 
Οι Έλληνες ήταν σε θέση να σταθούν απέναντι στον οποιονδήποτε εχθρό και να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Έχοντας 
ως ιδηγό τους προγόνους τους και το πάθος για απελευθέρωση, όσες φορές και αν έπεφταν, κατάφερναν και στέκονταν 
πάντα όρθιοι. Οι ήρωες του ‘21 πέρασαν τεράστιες κακουχίες, η πλειοψηφία των οποίων δεν ήξερε γράμματα αλλά μόνο 
την τέχνη του πολέμου. Μέσα από τα βιώματά τους καταλαβαίνουμε πως η ζωή είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο και το 
μυστικό της αποφοίτησης είναι η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου. 

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ: 
«Να μην παρατήσω τα όπλα, προτού να ίδω ελεύθεραν την πατρίδα μου και εξωλοθρευμένους τους εχθρούς της.»

Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ:
«Ως μία βροχή έπεσεν εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί μας και οι 
καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμεν εις αυτόν τον σκοπό και εκάμαμε 
την επανάσταση.» 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ 
ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»:
«Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την πατρίδα, να κρημνήσωμεν από τα 
νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! Λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την 
Πατρίδα, και την ορθόδοξον ημών Πίστην από την ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν…» 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ: 
«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω!»

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΔΕΡΙΓΝΗ:
«Μπορεί να είμαστε λίγοι και αδύναμοι, μα έχουμε μαζί μας τον παντοδύναμο θεό και θα νικήσουμε.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΨΑΡΑ:
«Δικό σου είναι Παναγία μου…»

ΔΕΣΠΩ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ:
«Σε ευχαριστώ, Παρθένα μου, που τους γλίτωσες και αυτή τη φορά… Μα εγώ πάντα ξεγραμμένους τους έχω»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ:
«Τους κερατάδες! Μου χύσανε την φασουλάδα μου»

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΥΔΡΑΣ:
«Έχασα τον σύζυγό μου. Ευλογητός ο Θεός! Ο Πρεσβύτερος υιός μου έπεσε με τα όπλα ανά χείρας. Ευλογητός ο Θεός! Ο 
δεύτερος και μόνο υιός μου, δεκατέσσερα στην ηλικίαν, μάχεται μετά των Ελλήνων και πιθανώς να εύρει ένδοξον θάνατον. 
Υπό το σημείον του Σταυρού θα ρεύσει  επίσης το αίμα μου. Ευλογητός ο Θεός! Αλλά θα νικήσωμεν ή θα παύσωμεν μεν 
ζώντες, αλλά θα έχωμεν την παρήγορον ιδέαν, ότι εν τω κόσμω δεν αφήσαμεν όπισθεν ημών δούλος του Έλληνας»

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
«Έλληνες ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε πατρίδα! Σε αυτά τα δύο σας εξορκίζω ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε 
κάτω από την σημαία του Χριστού»

ΓΕΩΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΚΡΙΣ ΤΟ ΑΨΥΧΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ:
«Άμποτε, Μάρκο ήρωά μου, να πάω και εγώ από τέτοιον θάνατον. Μάνα δεν γέννησε στην Ελλάδα δεύτερο Μάρκο»

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΟΤΑΝ ΕΣΚΙΣΕ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
«Αύριο θα ξαναγίνει πόλεμος. Και όποιος σταθεί άξιος, παίρνει το δίπλωμά του από τους Τούρκους»

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ:
«Τι τη θέλουμε, βρε αδέρφια, αυτήν την πολυπικραμένη ζωή, να ζούμε αποκάτου την σκλαβιά, και το σπαθί των Τούρκων 
να ακονιέται στα κεφάλια μας; Δεν τηράτε που τίποτα δεν μας απόμεινε;»

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΥΛΕΣ:
«Οι αιώνες της τυραννίας μας έχουν εντελώς εξαντλήσει οικονομικώς. Ο ηρωϊσμός δεν ωφελεί όταν στερείται τα απαραίτητα 
οργανικά μέσα για να εκδηλωθεί, χρήμα, όπλα, πυρομαχικά, τροφή, ενδύματα, Και αν τολμώ να επικαλεσθώ τη συμπάθειά 
σας, σκοπός μου είναι η εξασφάλιση ενός ασύλου για τα κατατρεγμένα γυναικόπαιδα στην Εύβοια»



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
Η ζωή και το έργο του

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Γεννημένος το 1776 στη Κέρκυρα μαζί με οκτώ αδέλφια, 
σε μια πατριαρχική και θρησκευόμενη οικογένεια από τις 
παλαιότερες του νησιού. (Επίθετο που προσδιόριζε την 
καταγωγή του, Capo d’Istria)
Σπουδάζει Ιατρική στην Πάδοβα της Ιταλίας, και επιστρέφει 
στην Κέρκυρα για να εξασκήσει το επάγγελμα. 

Το 1808, ο τσάρος Αλέξανδρος Α’, καλεί τον Καποδίστρια 
στην Ρωσία ζητώντας του να υπηρετήσει ως υπουργός 
εξωτερικών. Επίσης ο Καποδίστριας τον συνοδεύει στο 
συνέδριο της Βιέννης για τις μεταναπολεόντειες εξελίξεις. 
Το 1822 αποσύρεται στην Ελβετία λόγω διαφωνίας των δυο 
και παραιτείται επίσημα από την Ρωσική υπηρεσία το 1827. 
Ο τρόπος διοίκησης του και η δημιουργία συντάγματος έχει 
επηρεάσει πολλά κράτη κάτι που φαίνεται ακόμα και σήμερα.

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  -  
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Με την συνέλευση της Τροιζήνας το 1827, ο Καποδίστριας 
ορίζεται από τους Έλληνες ως κυβερνήτης της Ελλάδας.
 Υπήρχαν κλέφτες, πειρατές,  εξαθλιωμένος λαός καθώς και 
ανά περιοχές υπήρχε ακόμα τουρκοαιγυπτιακός στρατός. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Καποδίστρια να πάρει την 
εξουσία στα χεριά του, αναστέλλοντας το σύνταγμα της 
Τροιζηνας. 
Δημιουργεί τον πρόδρομο Λόχo των Ευέλπιδων.
Ιδρύει κρατικό ταμείο και τράπεζα.
Κόβει το πρώτο νόμισμα, «Φοίνικα».
Μειώνει τα έξοδα του κράτους.
Εκσυγχρονίζει την καλλιέργεια και την Γεωργία.

Ιδρύει το Ορφανοτροφείο της Αίγινας που αποτελείται από: 
3 Ελληνικά, 3 Αλληλοδιδακτικά, χειροτεχνεία Πρότυπο 
αγροκήπιόν, Κεντρικό και Πρότυπο σχολείο.

Δημιουργεί τον πρόδρομο Λόχo των Ευέλπιδων.
Ιδρύει κρατικό ταμείο και τράπεζα.
Κόβει το πρώτο νόμισμα, «Φοίνικα».
Μειώνει τα έξοδα του κράτους.
Εκσυγχρονίζει την καλλιέργεια και την Γεωργία.
Ιδρύει το Ορφανοτροφείο της Αίγινας που αποτελείται από: 
3 Ελληνικά, 3 Αλληλοδιδακτικά, χειροτεχνεία Πρότυπο 
αγροκήπιόν, Κεντρικό και Πρότυπο σχολείο.

Δυσαρεστήθηκαν όμως με τις κινήσεις του: Πρόκριτοι,, 
πλοιοκτήτες, Φαναριώτες και διανοούμενοι.
 Μαυρομιχάλιδες: κυριαρχούσαν στην Περιοχή.
Κωσταντίνος και Γεώργιος Μαυρομιχάλης, δολοφονούν 
τον Ιωάννη Καποδίστρια, έξω από τον ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο τον Σεπτέμβριο του 1831.
Το σώμα του μεταφέρεται στο Κυβερνείο του Ναυπλίου 
και για 40 μέρες εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Έπειτα 
από κάποιο καιρό, αυτό επιστρέφει στην γενέτειρά του, την 
Κέρκυρα.

Ο τάφος του είχε την λιτή επιγραφή, «Ιωάννης Καποδίστριας 
κυβερνήτης της Ελλάδας.
Ο Καποδίστριας θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους 
και ικανότερους κυβερνήτες και ακόμα και σήμερα είναι 
θαυμαστός από πολλούς.
Η συνεισφορά του τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αλλά 
κράτη είναι αξιομνημόνευτη.

Απεικόνιση της δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια στις 27/9/1831

Άγαλμα του Ι. Καποδίστρια στο Ναύπλιο.











ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΕΡΔΟΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΑΝΤΙΑ

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΑΛΑ ΑΝΝΑ
ΓΟΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΑΔΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΗ
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

1821
ΚΡΙΘΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΜΙΑΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΑΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ – ΚΙΚΕΡΩΝ
ΠΛΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΕΝΕΣ» ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ:
 

ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΝΑΜΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΠΕΝΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΙΝΑ

ΣΚΙΤΣΑ: ΒΟΥΛΑΛΑ ΑΝΝΑ






