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(ΕΚΔΟΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΜΗΘΟΤΝ ΣΑ 200 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ) 

 
 
 
 
Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου Αίγινασ, κζλοντασ να τιμιςει 
τα 200 χρόνια από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ αποφάςιςε τθν ζκδοςθ ενόσ 
επετειακοφ φφλλου ςχολικισ εφθμερίδασ με τίτλο «ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ». Σε 
αυτό εκπαιδευτικοί του ςχολείου και μακθτζσ τθσ Δ τάξθσ γράφουν άρκρα και 
ποιιματα που αφοροφν άτομα , οργανϊςεισ ι γεγονότα που ςθμάδεψαν  τθν Εκνικι 
μασ Παλιγγενεςία. Ωσ υπεφκυνοσ τθσ προςπάκειασ αυτισ κζλω να ευχαριςτιςω 
μζςα από τθν καρδιά μου όςεσ και όςουσ, εκπαιδευτικοφσ ι παιδιά,  ςυμμετείχαν ςε 
αυτιν τθν προςπάκεια. 

                           
                             ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΣ  

   
 
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 
 
    

 
 
ΧΑΛΕ, Ω ΓΕΟ ΤΟΥ ΜΟΛΑ  
 
Χαίρε , ω Γζρο του Μοριά! 
Σε Δερβενάκια και Τριπολιτςά 
ζκανεσ να δακρφςει θ Ραναγιά, 
γιατί με νου μα και παλικαριά 
 
 
 

 
 
ζφερεσ ςτθν πατρίδα Λευτεριά! 
 
 
Χαίρε , ω Γζρο του Μοριά! 
Βαροφν τουφζκια ςτα βουνά 
γλεντοκοποφν ςτισ ράχεσ 
πανθγυρίηουν ςτα χωριά 
ζπαψαν πια οι μάχεσ! 
 
Χαίρε , ω Γζρο του Μοριά! 
Σφμβολο για τθν κλεφτουριά 
οι αιϊνεσ κα ςε λζνε!  
Γεια ςου, χαρά ςου, Ακάνατε! 
Ω χαίρε, ευλογθμζνε!  
 
ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΑΚΛΑ 
(μακιτρια) 
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Σκίτςο : ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ 
              (μακθτισ) 
 
Ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ 
γεννικθκε ςτισ 3 Απριλίου του 1770 
«τθν Δευτζρα τθσ Λαμπρισ, ς’ ζνα 
δζντρο από κάτω» ςε ζνα βουνό τθσ 
Γορτυνίασ, το αμοβοφνι. Μζλοσ τθσ 
ξακουςτισ κλζφτικθσ οικογζνειασ των 
Κολοκοτρωναίων και πατζρασ των 
αγωνιςτϊν τθσ Επανάςταςθσ Ράνου 
και Γιάννθ ( Γενναίου) Κολοκοτρϊνθ. 
Ο Ράνοσ γνϊριηε  αρχαία ελλθνικά, 
ιταλικά και λίγα γαλλικά, και είχε 
παντρευτεί τθν κόρθ τθσ 
Μπουμπουλίνασ, Ελζνθ. Ο Γιάννθσ  
δεν ζμακε πολλά γράμματα. Ριρε 
όμωσ μζροσ ςε πάρα πολλζσ μάχεσ  
και ςε αυτζσ ζδειξε τόςθ γενναιότθτα , 
ϊςτε πιρε το παρατςοφκλι Γενναίοσ! 
Ο ίδιοσ ο Κεόδωροσ, αρχιςτράτθγοσ 
καὶ θγετικι μορφι τθσ Επανάςταςθσ 
του ‘21,  ιταν ιρεμοσ, απλόσ και 
λιγομίλθτοσ με καλοκάγακο πρόςωπο. 
Τθν ϊρα όμωσ τθσ μάχθσ θ ζκφραςι 
του ζπαιρνε τθν ςκλθράδα του 
ατςαλιοφ τα μάτια του πετοφςαν 
αςτραπζσ και θ φωνι του γινόταν 

βροντερι και διαπεραςτικι. Από τα 
15 χρόνια του βγικε κλζφτθσ ςτα 
βουνά. Στα 20 παντρεφτθκε τθν 
Κατερίνα Καροφςου και ζγινε 
πλοφςιοσ νοικοκφρθσ. Πταν άρχιςε ο 
διωγμόσ των κλεφτϊν, πζραςε ςτθν 
Ηάκυνκο. Γνωρίςτθκε με τον Λ. 
Καποδίςτρια, τον Αντϊνιο Μαρτελάο 
που του ζμακε λίγα γράμματα και τον 
μφθςε ςτισ φιλελεφκερεσ ιδζεσ τθσ 
Γαλλικισ Επανάςταςθσ. Στθν Ηάκυνκο 
μυικθκε ςτθν Φιλικι Εταιρεία. Στισ 6 
Λανουαρίου του 1821 ζφταςε κρυφά 
ςτὴν Καρδαμφλθ τθσ μεςςθνιακισ 
Μάνθσ, για  να ςυμφιλιϊςει τισ 
μανιάτικεσ οικογζνειεσ που είχαν 
βεντζτα , πριν αρχίςει θ Επανάςταςθ. 
Στισ 23 Μαρτίου 1821 απελευκζρωςε  
με τον Ρετρόμπεθ και άλλουσ 
οπλαρχθγοφσ ςτθν Καλαμάτα. Ζπειτα 
προχϊρθςε ςτθν πολιορκία τθσ 
Τρίπολθσ, του κζντρου τθσ τουρκικισ 
δφναμθσ ςτθν Ρελοπόννθςο που 
ζπεςε ςτα χζρια των Ελλινων ςτισ 23 
Σεπτεμβρίου 1821 , αφοφ ςτο 
Βαλτζτςι, τα Δολιανά και  τθν μάχθ 
τθσ Γράνασ ο Κολοκοτρϊνθσ είχε 
δείξει τισ ςτρατθγικζσ ικανότθτζσ του. 
Ζπειτα προςπάκθςε να πολιορκιςει 
τθν Ράτρα, θ αντίκεςθ όμωσ των 
προκρίτων τθσ περιοχισ ςτθν ενζργειά 
του τον ανάγκαςε να εγκαταλείψει 
αυτιν τθν προςπάκεια. Το 1822 
ςυνζτριψε τθν ςτρατιά του Δράμαλθ 
ςτα Δερβενάκια. Στθν ςυνζχεια 
οργάνωςε καλλίτερα τθν πολιορκία 
του Ναυπλίου το οποίο παραδόκθκε 
ςτα χζρια του ςτισ 30 Νοεμβρίου. Π, τι 
όμωσ πζτυχαν οι Ζλλθνεσ μζχρι εκείνθ 
τθν ςτιγμι, κόντεψε να διαλυκεί από 
τον εμφφλιο ςπαραγμό που ξεκίνθςε 
μετά τα πρϊτα δφο χρόνια τθσ 
Επανάςταςθσ. Ο Κολοκοτρϊνθσ μπικε 
ςτο ςτόχαςτρο των αντιπάλων του, 
φυλακίςτθκε για 4 μινεσ ςτθν Φδρα , 
ενϊ ζχαςε και τον γιο του Ράνο, που 
ζπεςε κφμα τθσ εμφφλιασ διαμάχθσ.  
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Τον Φεβρουάριο του 1825 ο Λμπραιμ 
αποβιβάςτθκε ςτθν Ρελοπόννθςο κι 
άρχιςε να καταςτρζφει τθν Μεςςθνία. 
Μετά τθν κυςία του Ραπαφλζςςα ςτο 
Μανιάκι ςτισ 20 Μαΐου 1825,ο 
Κουντουριϊτθσ αναγκάςτθκε να 
απελευκερϊςεισ τον Κολοκοτρϊνθ 
και τον διόριςε αρχθγό των 
ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων κατά των 
αιγυπτιακϊν ςτρατευμάτων. Θ 
προςπάκειά του ιταν πολφ δφςκολθ, 
γιατί οι Ζλλθνεσ είχαν αποκαρρυνκεί, 
ο Λμπραιμ κυριαρχοφςε ςτον Μοριά, 
ενϊ δεν είχε πάψει εντελϊσ τα πάκθ 
του εμφυλίου. Μετά τθν ζλευςθ του 
Πκωνα , το 1833 θ αντιβαςιλεία που 
κυβερνοφςε μζχρι να ενθλικιωκεί ο 
ανιλικοσ τότε βαςιλιάσ φζρκθκε 
ςτουσ Ζλλθνεσ με τον χειρότερο 
τρόπο. Ο Κολοκοτρϊνθσ καυτθρίαςε 
τισ ενζργειζσ τθσ με αποτζλεςμα να 
κεωρθκεί αντιβαςιλικόσ και να  
κατθγορθκεί ςαν ςταςιαςτισ. 
Φυλακίςτθκε ςτο Ραλαμιδι του 
Ναυπλίου το 1833. Θ δίκθ του υπιρξε 
ιςτορικι. Πταν όμωσ ενθλικιϊκθκε ο 
Πκωνασ, αρχικά μετρίαςε τθν ποινι 
του και αργότερα τον ελευκζρωςε. 
Ριρε τον γιο του Γενναίο ωσ 
υπαςπιςτι του και τον ίδιο τον 
διόριςε Σφμβουλο τθσ Επικρατείασ. 
Στισ 4 Φεβρουαρίου του 1843 
επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι του από τον 
χορό των ανακτόρων πζκανε από 
ςυγκοπι. Ο κάνατόσ του ςυγκλόνιςε 
όλθ τθν Ελλάδα  και οι γυναίκεσ τον 
κρινθςαν με το ακόλουκο μοιρολόι. 
Σε κλαίνε χϊρεσ και χωριά,  
ςε κλαίνε βιλαζτια  ,  
ςε κλαίει κι Ντροπολιτςά  
μαηί με τθν Ακινα.      
Θ μορφι του Γζρου του Μοριά 
προβάλλει επιβλθτικι ςε όλεσ τισ 
φάςεισ και τισ περιπζτειεσ τθσ 
προςπάκειασ που οδιγθςε ςτθν 
δθμιουργία τθσ νεότερθσ ανεξάρτθτθσ 
Ελλάδασ. Μετά κάνατον τιμικθκε από 

τθν ελλθνικι Ρολιτεία με τον βακμό 
του Στρατάρχθ.   Πςο κι αν οι πράξεισ 
και ενζργειζσ του περιορίςτθκαν ςτθν 
Ρελοπόννθςο, τα ζργα και τα λόγια 
του είχαν πανελλινια απιχθςθ και 
επθρζαςαν όλουσ τουσ Ζλλθνεσ! Ιταν 
ζνασ από τουσ λίγουσ , αν όχι ο 
μοναδικόσ από τουσ αγωνιςτζσ που 
από τθν αρχι αντιλιφκθκε το 
βακφτερο νόθμα τθσ Ελλθνικισ 
Επανάςταςθσ  και πάντα , όταν 
μιλοφςε ςτουσ πολεμιςτζσ, τουσ 
ονόμαηε Ζλλθνεσ κζλοντασ να τονίςει 
τουσ μεγάλουσ δεςμοφσ τθσ νεότερθσ 
Ελλάδασ με το ζνδοξο παρελκόν τθσ.  
Ο ρόλοσ του ςτθν απελευκζρωςθ τθσ 
πατρίδασ υπιρξε τεράςτιοσ! 
 
ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΑΚΛΑ –ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ ΚΟΚΟΘ 
(μακιτριεσ) 
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΒΕΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΛΙΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ 

 

 

 

   Οι αδελφοί Λιβερόπουλοι, 

Λυμπερόπουλοι ι Λιμπερόπουλοι1 

προζρχονταν από εξζχουςα οικογζνεια 

τθσ Ναυπακτίασ. 

   Ο Κφριλλοσ Λιβζριοσ (ι Κωνςταντίνοσ 

Λιβζριοσ ι Λιβζριοσ Λιβερόπουλοσ) 

γεννικθκε περίπου το 1785 ςτθν Κοηίτςα 

(Αμπελακιϊτιςςα) τθσ ορεινισ 

Ναυπακτίασ, ζκανε ςπουδζσ ςε 

πανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ και ιταν ζνασ 

από του πρϊτουσ υποτρόφουσ τθσ 

Φιλομοφςου Εταιρείασ τθσ Βιζννθσ, ενϊ 

εργάςτθκε ωσ δάςκαλοσ ςτθ Μολδαβία.  

   Στθν Κωνςταντινοφπολθ μυικθκε ςτθ 

Φιλικι Εταιρεία, ενϊ ανικε ςτον ςτενό 

κφκλο των Υψθλάντθδων και αργότερα 

ςυνεργάςτθκε με τον Αλζξανδρο 

Μαυροκορδάτο. Πταν ο Αλζξανδροσ 

Υψθλάντθσ κιρυξε τθν επανάςταςθ ςτισ 

θγεμονίεσ τθσ Μολδοβλαχίασ, κατετάγθ 

αξιωματικόσ ςτον Λερό Λόχο και 

ςυμμετείχε ςε διάφορεσ ςυγκροφςεισ των 

θμερϊν τθσ περίφθμθσ μάχθσ του 

Δραγατςανίου (Βλαχία, Λοφνιοσ 1821). 

Ζπειτα από τθν ιττα και τθ διάλυςθ του 

Λόχου, ο Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ τον όριςε 

κατόπιν εντολισ του αδελφοφ του 

Αλζξανδρου διοικθτι τθσ Ακινασ κατά 

τθν περίοδο τθσ πολιορκίασ τθσ 

Ακρόπολθσ.  

      

                                                             
1 Βρίςκουμε το επϊνυμο αυτό και με τισ τρεισ 
μορφζσ. 

 
Εικ.1:Θ δεφτερθ πολιορκία τθσ Ακρόπολθσ 
ζλθξε ςτισ 10 Ιουνίου 1822 
τθν εικόνα των Π. Ηωγράφου - Ι. 
Μακρυγιάννθ εικονίηεται θ κατάλθψθ του 
ερπεντηζ από τουσ Ζλλθνεσ (από τθν 
Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ) 

 

   Το 1821 κατζβθκε ςτθν Ακινα και 

ανζλαβε τθ διοίκθςι τθσ, ενϊ είχαν ιδθ 

ξεςπάςει φιλονικίεσ ςτο ελλθνικό 

ςτρατόπεδο για τθν αρχθγία. Θ πολιορκία 

τθσ Ακρόπολθσ βριςκόταν ιδθ ςε εξζλιξθ 

και διακρίκθκε ς’ αυτιν ωσ θγζτθσ μαηί 

με τον Γεϊργιο Νζγκα. Ζπαιξε μάλιςτα 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν αρπαγι λαφφρων 

από τουσ Τοφρκουσ.   

   Ραρά τισ καλζσ του προκζςεισ, το κφροσ 

που του ζδινε ο διοριςμόσ και θ εκτίμθςθ 

που ζδειχναν ςτο πρόςωπό του οι 

Υψθλάντθδεσ και τθν τιμθμζνθ ςτολι του 

Λερολοχίτθ, που φοροφςε ςυνζχεια, 

φαίνεται ότι δε διζκετε τισ ιδιαίτερεσ 

εκείνεσ ικανότθτεσ που αρμόηουν ς’ ζναν 

θγζτθ. Ζτςι, όταν μακεφτθκε ότι ο Ομζρ 

Βρυϊνθσ κα κατζβαινε με τα 

ςτρατεφματα του ςτθν Ακινα, δε 

μπόρεςε να ςυγκρατιςει τουσ Ζλλθνεσ, 

που ζλυςαν τθν πολιορκία τθσ Ακρόπολθσ 

(Λοφλιοσ 1821). Τότε άλλοι απ’ αυτοφσ 

κατζφυγαν ςτθ Σαλαμίνα και άλλοι 

μεταξφ των οποίων και ο ίδιοσ ςτθν 

Αίγινα. Από τότε δεν πιρε άλλεσ τζτοιου 

είδουσ αρμοδιότθτεσ. 

   Κα ιταν όμωσ παράλθψθ να μθν 

αναφερκοφμε και ςτθν πολιτικι του 

προςφορά. Το 1823 εξελζγθ 

πλθρεξοφςιοσ Αποκοφρου και Βενζτικου 
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ςτθ Βϋ Εκνοςυνζλευςθ, αλλά δε 

ςυμμετείχε ς’ αυτιν. Τον ίδιο χρόνο 

εξελζγθ και ςυμμετείχε ςτο ΒϋΒουλευτικό 

και το 1824 ςτο ΓϋΒουλευτικό, 

αντιπροςωπεφοντασ  τθν  ίδια επαρχία. 

Το 1826 ιταν πλθρεξοφςιοσ Κραββάρων  

ςτθ ΓϋΕκνοςυνζλευςθ τθσ Επιδαφρου και 

διορίςτθκε ςτθν επιτροπι ανακεϊρθςθσ 

του ςυντάγματοσ ενϊ ςυμμετείχε ςτθ 

ΓϋΕκνοςυνζλευςθ τθσ Τροιηινασ(1827). Το 

1827 εξελζγθ βουλευτισ και αςχολικθκε 

με ηθτιματα Ραιδείασ και εςωτερικισ 

διοίκθςθσ και εξελζγθ για τελευταία 

φορά πλθρεξοφςιοσ από τθν αγαπθμζνθ 

του επαρχία ςτθ ΔϋΕκνοςυνζλευςθ το 

1829. Κατζλαβε αρκετζσ άλλεσ κρατικζσ 

κζςεισ μεταξφ των οποίων και εκείνθ του 

επάρχου Αίγινασ ςτθν οποία και από πριν 

δραςτθριοποιείτο πολιτικά.Τζλοσ ζφυγε 

από τθ ηωι ςτο Μεςολόγγι το 1853. Ο 

αδελφόσ του Λιβζριου Δθμιτριοσ 

(Μιτροσ), που είχε μυθκεί ςτθ Φιλικι 

Εταιρεία από τον θγοφμενο του 

μοναςτθριοφ τθσ Φανερωμζνθσ τθσ 

Σαλαμίνασ Γρθγόριο2, ιταν ιδθ, όπωσ 

ςυμπεραίνω από τισ λιγοςτζσ 

πλθροφορίεσ που κατάφερα να 

ςυγκεντρϊςω, εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 

Αίγινα τουλάχιςτον από το 1800 ίςωσ και 

νωρίτερα και ιταν ανϊτατοσ υπάλλθλοσ 

ςτο νθςί3. Επίςθσ, όπωσ προκφπτει απ’ 

όςα ςθμειϊνει θ Γωγϊ Κουλικοφρδθ ςτο 

βιβλίο τθσ Αίγινα ΛΛΛ, ιταν 

καταςτθματάρχθσ και ζχτιςε τθν κατοικία 

του ςχεδόν παράλλθλα με τον Ρφργο του 

Μαρκζλλου4. 

                                                             
2 Κουλικοφρδθ Ρ. Γεωργία, Αίγινα ΛΛΛ 
(Τοπογραφικά και ιςτορικά ςτοιχεία για τθ 
νεότερθ πόλθ (1800  - 1828), εκδ. Ρετρά, 
Ακινα 2006, ς. 231. 
3 Χριςτόπουλοσ Λωάννθσ, Κιρυξ τθσ Αιγίνθσ, τ. 
39 - 40, Μάρτιοσ – Απρίλιοσ 1950, ς. 6. 
4 «Σχεδόν ςυγχρόνωσ βορείωσ αυτοφ (του 
Ρφργου του Μαρκζλλου) ζκτιςεν ο κτιτωρ 
του μαγαηίου Λιμπερόπουλοσ οίκον», 

 
Εικ. 2: Ο Πφργοσ του Μαρκζλλου και πίςω 

του (αριςτερά) θ οικία Λιβερόπουλου το 

1903 

 
Εικ. 3: Θ οικία Μ. Λιβερόπουλου – Σαρςισ 

Θωμαΐδου και νυν Παπαλεονάρδου  

πίςω από τον Πφργο του Μαρκζλλου ςτθν 

Αίγινα (1802) (φωτ.: Άννα Ρόδθ, 2014) 

 

   Αναηθτϊντασ ςτοιχεία γενικά για τον βίο 

και τθν πολιτεία του Μιτρου, βρικα ςτα 

αρχεία τθσ Ελλθνικισ Ραλιγγενεςίασ μια 

επιςτολι που αναφζρει απλά το όνομά 

του και μερικά άλλα ζγγραφα μεταξφ των 

οποίων μια αναφορά, που με 

εντυπωςίαςε ιδιαίτερα και κάνει ςαφι τθ 

ςυμμετοχι του ςε κάποιεσ μάχεσ ςτθν 

Ρελοπόννθςο και ιδιαίτερα ςτθν περιοχι 

του Λιμποβιςίου, του χωριοφ του 

Κολοκοτρϊνθ, το 1825. Ρρόκειται για μία 

αναφορά για τθν κλοπι μιασ πιςτόλασ 

από ςυναγωνιςτζσ. Αλλά ασ αφιςουμε το 

κείμενο, που απ’ όςο μπορϊ να γνωρίηω 

δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά εκτόσ 

                                                                                 
Κουλικοφρδθ Ρ. Γεωργία, υποςθμείωςθ 46,  
ό. π.. 
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διαδικτφου ςτο περιοδικό «Θ Αιγιναία»5, 

να «μιλιςει» μόνο του: 

 

59: Αναφορά του Μιτρου Λιβερόπουλου 

ςχετικά με τθν κλοπι μιασ πιςτόλασ6 

Προσ το ζξοχον Τπουργιων του Πολζμου 

   Μετά τθν ταπεινιν μου αναφορά 

αναφζρω εισ το ζξοχον Τπουργείον ότι 

εισ το Ξερόμερον εισ το Λιγωβφτηθ όπου 

ιμεκα εισ το ταμποφρθ τον 

απεραςμζνων Αφγουςτον εκεί κάπθ 

Λευκαδίταισ ονομαηόμενθ Θωμάσ 

Κολοβελόνθσ και άλοσ ζνασ ςφντροφοσ 

του δια νυχτόσ, όπου εκειμόμεκα μζςα 

εισ το μοναςτιρθ εισ τον φπνον, μασ 

ζκλεψαν μια πιςτιόλα αςθμζνιαν και 

ζφυγε τθν ίδιαν νφχτα χωρίσ να τουσ 

καταλάβθ κανζνασ. Σθν αυγιν όντασ 

εξιμζρωςεν, ετρζξαμεν καταπόδι και δεν 

θμπορζςαμεν να τουσ προφκαςωμεν. ι 

ωπθθ ιχαν κλεμζνο και ζνα τουφζκι από 

ζνα άλον ςϊμα κι επίγαν και το 

αποφλιςαν εισ Δραγαμζςτθν. Και αφοφ 

εποφλιςαν το τουφζκι ιλκαν πάλιν 

οπίςω εισ Λιγωβφτηθ. Αμζςωσ όπου 

ιλκαν, εμπικαν εισ τθν οδιγιαν του 

καπετάν Κατηαροφ. Εμείσ αμζςωσ οποφ 

ιλκαν τουσ επιάςαμεν δια τθν πιςτόλα 

αυτιν. Ο καπετάν Κατηαρόσ ζγινε 

κεφίλισ (;) εισ αυτινοφσ και είπεν ότι αν 

μαρτθρικι οποφ ζχουν αυτι τθν 

πιςτιόλα, αποκρίνομαι εγϊ, τθν ωπιαν 

εγγφθςιν τθν ζκαμε ζμπροςκεν εισ τον 

εκλαμπρότατον πρίντηθπαν και άλον 

πολόν παρευρεκζντων. Μετά ταφτα 

εμείσ εμίναμεν φςιχθ, όςον να 

θμπορζςωμεν να εφοομεν (;) μαρτιρίαν. 

                                                             
5 Βλ. όδθ Άννα, Θ Ταρςίτςα Δ. Κωμαΐδου και 
θ κλθρονομιά τθσ, πρόςωπα, γεγονότα, 
κτιρια και ιςτορίεσ, περιοδικό ‘‘Θ Αιγιναία’’, 
τ. 27, Αίγινα, καλοκαιρι 2016, ς. 99 – 100.  
6 Βλ. Αρχείο Ελλθνικισ Ραλιγγενεςίασ, Βουλι 

των Ελλινων, τόμοσ 19, ς. 40 (ζγγραφο 59), 
http://paligenesia.parliament.gr/anazitisi.php
#. 
 

Εκείνοσ οποφ ζχαςε το τουφζκι επίγε εισ 

το Δραγαμζςτον, οποφ το ιχαν 

πουλιμζνο, το θφρε και το επιρε. 

Πζρνοντασ και ζνα μαρτιρικόν από τον 

αγοραςτίν του τουφεκίου ιλκεν ισ 

Λιγωβφτηθ και τοφυσ ζπιαςε αυτινοφσ 

και ζδοςαν τα γρόςια του αγωραςτί του 

τουφεκίου οπίςω μαρτιρόντεσ ότι 

επίραν κι τθν πιςτιόλαν. Σθν ίδια όραν ο 

καπετάν Κατηαρόσ οσ πατριϊτθσ του 

τουσ εκατηίρτθςεν χορίσ να μασ δϊςθ 

ιδθςιν, προφαςιηϊμενοσ ςίμερον και 

αφριον εκατίντθςεν αίωσ ςίμερον χωρίσ 

να λάβομεν τίποτεσ. Ευγάλαμε και 

διαταγιν δια να ςτίλθ ο καπετάν 

Κατηαρόσ να τουσ πιάςθ, οποφ 

ευρίςκονται εισ τθν οδιγιαν του καπετάν 

Γιϊτθ Νταγγλι, και αυτόσ αδιαφορί. Δια 

τοφτο παρακαλοφμεν το εξοχον 

Τπουργείον όπου να τον προςτάξι να 

μασ πλιρϊςθ τθν πιςτιόλα. Αυτόσ ινε 

εγγθθτισ ςτοχαηόμεκα ότι να ζχομε 

δίκαιον και μζνομεν με το προςικον 

ςζβασ. 

1825, 7 Μαρτίου, Ναφπλοιων. 

 

                                                                                  

Ο ευπικζςτατοσ δοφλοσ ςασ 

                                                                                    

Μιτροσ Λθμπερόπλοσ 

 

Επί του νϊτου: Να γίνθ διαταγι εισ τον 

Γιότθν Νταγλι να βιάςθ τουσ υπό 

οδθγίαν του δφω κλζπτασ ι να δϊςουν 

τθν πιςτόλα ι να τθν πλθρϊςθ ο ίδιοσ 

από τουσ μιςκοφσ των και ότι είναι 

κλζπται μαρτυρεί ο ίδιοσ ποτζ αρχθγόσ 

αυτϊν. 

τ. τάκθσ Κατηαρόσ 

Ενεργ. Αρ.3665 

Προσ τον Ν. Νταγκλιν 

Μιτροσ Λιμπερόπουλοσ7 

                                                             
7 Θ ορκογραφία του εγγράφου διατθρικθκε 
ωσ ζχει. Ο τονιςμόσ, για πρακτικοφσ λόγουσ, 
απλουςτεφτθκε. 
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   Ο Δθμιτρθσ (Μιτροσ) Λιβερόπουλοσ 
παντρεφτθκε τθν Ελενίτςα, κόρθ του 
πρόκριτου τθσ Ραλιαχϊρασ Ραυλάκθ 
Μοίρα, και απζκτθςαν τρία παιδιά, τον 
Αριςτείδθ, τθν Αικατερίνθ και τθν Ταρςι,  
ευεργζτιδα τθσ Αίγινασ.  
Βιβλιογραφία: 

Κιρυξ τθσ Αιγίνθσ, ςυγκεντρωτικοί τόμοι 1947 

– 1948 και 1950. 

Κουλικοφρδθ Ρ. Γεωργία, Αίγινα ΛΛΛ 

(Τοπογραφικά και ιςτορικά ςτοιχεία για τθ 

νεότερθ πόλθ (1800  - 1828), εκδ. Ρετρά, 

Ακινα 2006. 

Κωνταντινόπουλοσ Γ. Χριςτοσ, Θ Αίγινα ςτα 

χρόνια του Καποδίςτρια, Ακινα 1968.  

Σταςινόπουλοσ Α. Χρ., Λεξικό τθσ Ελλθνικισ 

Επαναςτάςεωσ του 1821, εκδ. Δεδεμάδθ, τ. Γ’, 

Ακινα 1971. 

 

Αρκρογραφία 

Ρθνελόπθ Ραπαλεονάρδου, Ταρςίτςα Δ. 

Κωμαΐδου, Κιρυξ τθσ Αιγίνθσ, τ. 15, Μάρτιοσ 

1948, ς.  8 – 10. 

όδθ Άννα, Θ Ταρςίτςα Δ. Κωμαΐδου και θ 
κλθρονομιά τθσ, πρόςωπα, γεγονότα, κτιρια 
και ιςτορίεσ, περιοδικό ‘‘Θ Αιγιναία’’, τ. 27, 
Αίγινα, καλοκαιρι 2016, ς. 99 – 107. 
Χριςτόπουλοσ Λωάννθσ, Κιρυξ τθσ Αιγίνθσ, τ. 

39 - 40, Μάρτιοσ – Απρίλιοσ 1950, ς. 6 – 7 και 

τ. 41 – 42, Μάιοσ – Λοφνιοσ 1950, ς. 4 – 5.     

 

Ιςτοςελίδεσ  

http://www.livepedia.gr 

http://paligenesia.parliament.gr/anazitisi.php

# 

https://el.wiktionary.org 

http://walkinathens.blogspot.gr/2014/01/blog

-post_9.html  

http://www.ntua.gr/ODIGOS_BRABEIWN_YPO

TROFIWN_2011-2012.pdf 

http://dasta.auth.gr/scholarshipDetails.aspx?I

D=454 

http://sek.ntua.gr/akinhta.pdf 

http://representatives1821.gr 

https://greek_greek.enacademic.com 

https://ellinoistorin.gr/?p=27209 

https://outsidetheegg.wordpress.com/2011 

Πθγζσ εικόνων 

Εικ.1: 

https://outsidetheegg.wordpress.com/2011 

Εικ.2: 

https://www.facebook.com/aiginaia/photos 

Εικ. 3: Αναδθμοςίευςθ από  όδθ Άννα, ό.π., 
ς. 105. 
Εικ.4: 
https://www.ypsilantio.gr/content/istorika-
stoixeia 
 
 

 
1 Κουλικοφρδθ Ρ. Γεωργία, Αίγινα ΛΛΛ 
(Τοπογραφικά και ιςτορικά ςτοιχεία για τθ 
νεότερθ πόλθ (1800  - 1828), εκδ. Ρετρά, 
Ακινα 2006, ς. 231. 
1 Χριςτόπουλοσ Λωάννθσ, Κιρυξ τθσ Αιγίνθσ, τ. 
39 - 40, Μάρτιοσ – Απρίλιοσ 1950, ς. 6. 
1 «Σχεδόν ςυγχρόνωσ βορείωσ αυτοφ (του 
Ρφργου του Μαρκζλλου) ζκτιςεν ο κτιτωρ 
του μαγαηίου Λιμπερόπουλοσ οίκον», 
Κουλικοφρδθ Ρ. Γεωργία, υποςθμείωςθ 46, 
ό.π.. 

 
 

 
 
ΑΝΝΑ ΡΟΔΘ 
(Δαςκάλα) 
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ΓΙΑΝΝΗ ΓΟΤΝΑΡΗ  

Ράρε τὸ τάςι μὲ τὸ νερό, διαβάτθ,       
φζρ’ το ςτὰ χείλθ ςου ἀργὰ    καὶ πιζσ,   
μὰ ὄχι εἰσ ὑγείαν,    εἰσ ςυγχϊρεςιν     
ἀκϊων   ποὺ κυςιάςτθκαν γιὰ τὴν 
Ρατρίδα καὶ τὴν Λευτεριά! 5 
 
Ἦταν μικρὰ τ’ ἀγόρια μου τὰ δφο  δὲν 
πρόλαβαν τὸ βάςανα νὰ νιϊςουν  

τῆσ ςκλαβιᾶσ   ·ἡ Ἑλζνθ μου πανζμορφθ                         

κι οἱ ςεβαςτοὶ γονεῖσ μου  μονάχα ἐμζ 

ςτὰ γθρατειὰ   εἶχαν ἀπαντοχι.                         

Τίποτα δὲν κατάφερα   γι’ αὐτοὺσ ποὺ 

ἀγαποῦςα!       10 

Γιὰ χάρθ τουσ ςκλαβϊκθκα                      

ςτὴν δοφλεψθ τοῦ Τοφρκου·  κυνιγι ςτὸ 

τραπζηι του νὰ φζρνω καὶ ςὰν τρϊῃ νὰ 

τραγουδῶ  τὸ γεῦμα του πιὸ ὄμορφο νὰ 

κάνω. Ρερνοφςαμε ὅλοι καλά ςτὰ 

Γιάννενα ,μζχρι ὅμωσ ὁ Ὁμὲρ Βρυϊνθσ 

τοῦ Ἀλῆ τὴν κζςθ νὰ τὴν πάρῃ.  15 

Στὸ Μεςολόγγι βρζκθκε     κι ἐμὲ μαηί του 

πῆρε. Ἕνα μαντρὶ χωμάτινο                            

ςτζκει καὶ τὸν χλευάηει· τὰ βόλια καὶ ἡ 

χειμωνιὰ ἀνκὸ ςτρατιῶτεσ ῥίχνουν.        

Σκζφτθκαν τὰ Χριςτοφγεννα    νὰ κάνουνε 

γιουροφςι*    τὴν ὥρα ποὺ ςτὴν ἐκκλθςιὰ                             

κὰ ’ναι ὅλοι μαηεμζνοι.                20 

-« Μὴν τὸν φοβᾶςτε τοῦτον δῶ,     γερὰ 

δεμζνοσ εἶναι!   Στὴν Ἄρτα ἔχω τὸ ςόι του              

κλειςμζνο μὲσ ςτὴν φάκα· ὅςο εἶν’ τὸ 

ςτόμα του κλειςτό,   ηωὴ κι ἐκεῖνοι ἔχουν·                             

ςὰν κὰ τ’ ἀνοίξῃ, ὅλοι τουσ κὰ γίνουνε 

κουρμπάνι**»!Στάρι ἔνιωςα πὼσ ἤμουνα, 

μυλόπετρεσ μ’ ἀλζκαν!                   25 

Τὴν νφχτα δὲν κοιμικθκα  καὶ λίγο πρὶν 

χαράξῃ ὅλοι μαηὶ ἐμφανίςτθκαν πάνω 

ςτὰ βλζφαρά μου · ἀνοίγω τουσ τὴν 

ἀγκαλιά, κοντὰ δὲν πλθςιάηουν                        

μοῦ λὲν μονάχα τὰ μικρὰ παιδιά μου μ’ 

ἕνα ςτόμα: «Κρίμα, γιὰ νὰ ςωκοῦμε 

ἐμεῖσ, νὰ ςβιςῃ μία πόλθ»!      30 

Τὸ Μεςολόγγι ςϊκθκε, μὰ κάθκε ἡ 

καρδιά μου! Δὲν εἶμαι ὁ Γιάννθσ 

Γοφναρθσ τὸ βόλι ποὺ περνοῦςα                       

ἀπ’ τὰ ἑκατὸ τὰ βιματα μζςα ἀπὸ 

δαχτυλίδι. Τὸ μαῦρο ῥάςο φόρεςα                                  

ςὲ μιὰ ςπθλιὰ κονεφω κι ὑπθρετῶ τὴν 

Ραναγιὰ  ποὺ λὲν τθν Ἐλεοφςα.      35 

Δὲν ἔχω ἄλλο νὰ προςφζρω ,  παρὰ  ἕνα 
τάςι ἁγίαςμα, δφναμθ γιὰ τὸν 
ςτρατοκόπο καὶ τὸν ταξιδευτι!                  
Δζξου το, ἄνκρωπε, βάλ’ το ςτὰ χείλθ καὶ 
πιὲσ τοὺσ ἀκϊουσ μου κι ἐμὲ νὰ 
ςυγχωρζςῃσ!    40 
*Γιουροφςι= ἐπίκεςθ  
 ** κουρμπάνι =κυςία  6/1/21  

 

ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ ΑΦΗΓΕΙΣΑΙ 

 

Ριζσ, προςκυνθτά, λίγο νερό! Εἶναι τὸ 
ἁγίαςμα τῶν αἰϊνων, ὅπωσ τὸ ἔςτειλε 
ἀπὸ  τὰ ςπλάχνα τοῦ βράχου ὁ πάντοτε 
ἐλειμων Κεόσ! Κυλᾶ διαρκῶσ ςὰν τὸ 
ἀνκρϊπινο δάκρυ! Κι ἂν ἐκεῖνο 
ξαλαφρϊνει ἀπὸ τὰ βάςανα, τοῦτο 
γλυκαίνει τὸν μόχκο μασ, δίνει  ἀξία ςτὸν 
ἀγϊνα μασ, δροςίηει τὰ κορμιὰ καὶ τὰ 
ὄνειρά μασ! 
 Ναί, μὴν ἀπορεῖσ! Οἱ κοπελιὲσ 
ςτὸν τόπο μου ςυνθκίηουν, τὴν παραμονὴ 
τοῦ Ἁθ-Γιαννιοῦ τοῦ Ῥιηικάρθ, νὰ 
φτιάνουν ἕνα ἁρμυρό πιττάκι καὶ νὰ 
δειπνοῦν μ’ αὐτό! Ὁ νιὸσ ποὺ κὰ 
ὀνειρευτοῦν πὼσ τοὺσ φζρνει νερὸ νὰ 
ξεδιψάςουν, λὲν πὼσ εἶναι ἡ τφχθ τουσ! 
Γιὰ αὐτὸ ςοῦ λζω: Ριὲσ νὰ εὐφρανκῇ ἡ 
ψυχι ςου καὶ νὰ ςυγχωρζςῃσ! Ὅλουσ ποὺ 
ἔχυςαν ἀκϊων αἷμα, κι ἐμζνα πρῶτον 
ἀναμεταξφ των! 
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 Εἶμαι χρόνια ςὲ τοῦτον τὸν τόπο. 
Ὅταν πρωτόρκα ἡ Ἐπανάςταςθ 
μπουςοφλαγε ἀκόμα! Μὰ τὰ πιὸ ςτακερά 
τὰ βιματά τθσ ἐκεῖνον τὸν καιρὸ καρρῶ 
τὰ εἶχε κάνει! Τότεσ ποὺ εἴχαμε ὁ ἕνασ 
τὸν ἄλλον κι ὅλοι μαηὶ κοινὸ ἐχκρὸ τὸν 
Τοῦρκο. Ἀργότερα ἐηαβωκικαμε καὶ 
κοίταηε κακζνασ μασ τὸν διπλανό του νὰ 
ςτραβϊςῃ! Κι ἂν κινδυνζψαμε μὲσ ςτὴν 
ςκλαβιὰ νὰ ξαναπζςουμε, μονάχα τὸ 
κεφάλι μασ τὰ φταίει καὶ κανεῖσ ἄλλοσ! 
Μὰ τὸν καιρὸ τὸν πρῶτο… Ροιὸσ μᾶσ 
ἔπιανε; Ὅλοι, μὲ μιὰ φωνι, μιὰ κζλθςθ, 
ἕναν πόκο, κινιςαμε! Στὴν προςπάκεια 
αὐτὴ δὲν λογαριάςαμε μιτε ςυμφζροντα 
,μιτε ἀγακὰ, μιτε τὴν ηωι μασ! Ὅλα μὲ 
μιὰ μασ ἀπόφαςθ τὰ κυςιάςαμε γιὰ νὰ 
ξανάρκῃ ςτὴν Ρατρίδα ἡ Λευτεριά τθσ! 
 Ὁ Τοῦρκοσ τζτοια ὀρμὴ νὰ ἰδῇ τὰ 
χρειάςτθκε! Ράςχιςε τὸν φόβο ςτὶσ ψυχζσ  
νὰ βάλῃ. Ἔπιαςε τὶσ κεφαλζσ,  Ρατριάρχθ 
καὶ λοιποὺσ ἱερεῖσ, ἀπείλθςε τὸ ποίμνιο 
πὼσ κὰ ςφάξῃ, κι αὐτοὶ ἀφόριςαν τὸν 
Ρρίγκιπα Ὑψθλάντθ! Μὰ πότε ποταμὸσ 
γυρίηει πίςω; Εἶδε τὸ Ντοβλζτι πὼσ 
ἐμαράκθ ὁ ἀφοριςμὸσ, καὶ ξζςπαςε πάνω 
ςτὸν Ρατριάρχθ! Στρατθγικὴ ςοφὴ γιὰ τὴν 
ἀμορφωςιά μασ! Κόβοντασ τοῦ ῥαγιᾶ τὴν 
κεφαλι, τρόμοσ ἀμζςωσ κὰ τὸν 
καταλάβῃ. Ἔτςι κι ἡ κζλθςι του κὰ 
καταβλθκῇ. Εὐτυχῶσ, μζχρι νὰ φτάςῃ τὸ 
μαντάτο ςτὸν Μωριά, ὁ ἀγϊνασ εἶχε 
ςτεριϊςει πιὰ καὶ δὲν κινδφνευε.  
 Ἔπειτα ὁ Μαχμοὺτθσ εἶχε 
μεγάλον μπελιὰ ςτὴν κεφαλι του. Δὲν 
ἦταν ἄλλοσ ἀπὸ τὸν Τεπελενλι! Ὁ γιὸσ τῆσ 
Χάμκωσ βάλκθκε κράτοσ δικό του νὰ 
οἰκοδομιςῃ, τὴν ἐξουςία τοῦ Σουλτάνου 
νὰ τινάξῃ ἀπὸ πάνω του! Στθριγμζνοσ ςὲ 
ποιουσ; Σὲ ἐμᾶσ τοὺσ «γκιαοφρθδεσ», ποὺ 
τϊρα μᾶσ κανάκευε γιατὶ μᾶσ εἶχε 
ἀνάγκθ! Δυςςςζασ,  Διάκοσ, 
Βαρνακιϊτθσ, Γφφτοσ γιὸσ τῆσ καλογριᾶσ, 
Γρίβασ κι ἄλλοι ἀκόμα, ςτὸν δικό του 
ςχολειὸ ςποφδαςαν τὸν πόλεμο. 
Ψαλίδασ, Κωλζττθσ, Χριςτόπουλοσ 
,Βθλαρᾶσ, Ρερραιβόσ, ςτὰ Γιάννενα τοῦ 
Ἀλῆ  ἔδραςαν. Ὁ Ἀλῆ Ραςὰσ ἀκόμα καὶ 
τοὺσ αἰϊνιουσ ἐχκροὺσ του, τοὺσ 
Σουλιῶτεσ, ποὺ ποταμοὶ αἱμάτων 
ἀνάμεςά τουσ βρίςκονταν καὶ ποὺ ὁ ἴδιοσ 
εἶχε ἐξορίςει, πίςω ξανὰ τοὺσ κάλεςε 

ςτὴν μάχθ του μὲ τὸ Ντιβάνι γιὰ νὰ τὸν 
ςυνδράμουν.  
 Τότε, ςτὰ Γιάννενα ἦταν ἕνασ 
κυνθγόσ. Γεράκι ςτὸ φτερὸ χτυποῦςε. 
Λαγὸσ νὰ τοῦ ξεφφγῃ δὲν γινόταν. 
Ἔβγαινε κάκε μζρα ἀπ’ τοῦ Ἀλῆ τὸ κονάκι 
ἔχοντασ κρεμαςμζνο ςτὸν ὦμο τὸ 
τουφζκι, ἂν καὶ Ῥωμιόσ!  Οἱ Τοῦρκοι ςὲ 
ἐκτίμθςθ τὸν εἶχαν, γιατὶ πάντα τοὺσ 
ἔφερνε κυνιγι διαλεχτό. Ηοῦκασ λεγόταν, 
μὰ Γοφναρθ τὸν ἐφωνάηαν ὅλοι, ἀφοῦ 
δὲν τοῦ ξεφεφγαν ηῶα μὲ γοφνα. Καὶ ςὰν 
τραπζηι ςτρῶναν, τραγουδοῦςε μὲ μιὰ 
φωνὴν ἀγγελικὴ. Στῶν τραγουδιῶν τοὺσ 
ἤχουσ του ἐταξιδεφαν ὅλοι. Ξεχνοῦςαν 
πόνουσ καὶ καθμοφσ, βάςανα τοῦ 
πολζμου καὶ ξενιτιὰ καὶ τοῦ ἔρωτα τὶσ 
πίκρεσ λθςμονοῦςαν. Ὅςο γιὰ τὴν δικι 
του τὴν ηωι; Μεγάλωνε φροντίηοντασ 
τοὺσ δυὸ γονεῖσ του καὶ περνοῦςαν 
ἄνετα. Κάποτε γνϊριςε τὴν Ἑλζνθ του. 
Τὴν παντρεφτθκε, ἔκαναν δυὸ ἀγόρια. 
Τίποτα δὲν φαινόταν νὰ μπαίνῃ ςτὴν 
εὐτυχία τουσ ἐμπόδιο. Εἶχαν βλζπετε  τοῦ 
Ἀλῆ  τὴν προςταςία!  
Μὰ ὁ Ἀλῆσ ἀπὸ προςτάτθσ τουσ, 
πρόξενοσ τοῦ χαμοῦ τουσ ξάφνου ἐγίνθ, 
χωρὶσ νὰ κζλῃ. Ἐπειδὴ τὸ κίνθμά του οἱ 
Τοῦρκοι χτφπθςαν καὶ ἐν  τζλει, ὅπωσ τοῦ 
εἶχε ὁ Ρατροκοςμᾶσ κάποτε 
προφθτεφςει, ςτὴν Ρόλθ τὸν ἐςτείλανε μὲ 
κόκκινα τὰ γζνια·  πολὺ τὸν ἐςτιμάρθςε* 
τὸν Αἰτωλὸ ὁ ἀφζντθσ. Σὰν ἔμακε πὼσ 
ἐςτιμάρθςε*= ἐκτίμθςε                      
«χάκθκε», ςὰν ἅγιο τὸν τιμάει πρὶν ἀπ’ 
τὴν ἐκκλθςία μασ. Γιατὶ βγῆκε ὅ, τι τοῦ 
’πε. Ρερίμενε χζνα νὰ βρῇ τὰ γζνια του νὰ 
βάψῃ κι ἔτςι , ὅπωσ τοῦ ’πε ὀ Κοςμᾶσ 
ςτὴν Ρόλθ νὰ κινιςῃ. Δὲν το ’χε νιϊςει ὁ 
δυςτυχὴσ πὼσ κόκκινα τὰ γζνια βάφονται 
ςὰν ἡ κεφαλὴ μὲσ ςτὸν τορβὰ κυλιςῃ. 
Δὲν ἔςωςε τὸν πονθρό Τουρκαλβανὸ τῆσ 
Φιλικῆσ Ἑταιρίασ ἡ προδοςία. Κανζνασ 
ςτὸ ςαράι δὲν τὸν πίςτεψε. Κι ἐνῶ τὰ 
ἀςκζρια χάνονταν ςτὰ Γιάννενα, κζριευε 
ςτὸν Μωριὰ ὁ ἀγϊνασ! Τοῦ Γοφναρθ ἀπϋ 
τὴν ἄλλθ ἡ κζςθ ἴδια μζνει. Μόνο ὁ  
ἀφζντθσ ἄλλαξε κι ἀπ’ τὸν Ἀλῆ ἔγινε ὁ 
Ὁμὲρ Βρυϊνθσ.  

Ἐτοῦτοσ ὅμωσ εἶναι ἀλλιϊτικοσ! 
Τουρκαλβανὸσ κι αὐτόσ, μὲσ ςτὴν αὐλὴ 
τοῦ Ἀλῆ μεγαλωμζνοσ, πρόδωςε τὸν 
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προςτάτθ του γιὰ ἕνα παςαλίκι! Στὴν 
Ἀλαμάνα νίκθςε, μὰ ςτὴν Γραβιὰ 
ντροπιάςτθ. Κι ἅν ςτὰ Βρυςάκια ὁ 
Ἀγγελὴσ Γοβγίνασ τὸν κερδίηει, διαλφει 
τῆσ Ἀκρόπολθσ αὐτὸσ πολιορκία καὶ τὴν 
Ἀκινα τοφρκικθ πάλι τὴν ξανακάνει. Ἀπὸ 
κεῖ πάει ςτὰ Γιάννενα καὶ ςπάει τὴν 
ςυμφωνία ποὺ οἱ Σουλιῶτεσ ἔκαναν μὲ 
τοὺσ Τουρκαρβανίτεσ. Αὐτοὶ ςυνκθκο- 
λόγθςαν καὶ φφγαν ἀπ’ τὸ Σοφλι, ὁ δὲ 
Βρυϊνθσ κζρδιςε τὴν εὔνοια τοῦ 
Σουλτάνου. Μετὰ τὴν ἤττα  τοῦ Ἀλῆ καὶ 
τοῦ Σουλίου τὴν πτϊςθ, με τὸν Μεχμὲτ 
Ῥεςίτ παςὰ ποὺ Κιουταχὴ τὸν κράηουν, νὰ 
πάρουνε τοὺσ ςτείλανε κι αὐτὸ τὸ 
Μεςολόγγι.  

Ἐκεῖ ἀρχίηει τοῦ Γοφναρθ τὸ 
μαρτφριο! Γιατὶ ὁ Βρυϊνθσ, τὸν πῆρε μαηί 
του ὡσ κυνθγό. Γιὰ νὰ μὴν τοῦ φφγῃ ὅμωσ 
καὶ πάει μὲ τοὺσ πολιορκθμζνουσ 
ςυμπατριῶτεσ του, ἔδωςε διαταγι καὶ 
ὅλθ τοῦ Γοφναρθ ἡ φαμίλια, γυναίκα, 
παιδιὰ καὶ γονεῖσ, κρατικθκαν ὡσ ὅμθροι 
ςτὴν Ἄρτα. Στὴν περίπτωςθ ποὺ ὁ Γιάννθσ 
ἔκανε ὅ, τι τοῦ ἔλεγε ὁ ἀφζντθσ του, 
τίποτα δὲν εἶχε νὰ φοβθκῇ. Ἂν ὅμωσ 
ἔδινε τὸ παραμικρὸ δικαίωμα, οἱ δικοί 
του κὰ ςφάηονταν ςὰν τραγιὰ τὴν ἴδια 
ςτιγμι. Ὁ κυνθγὸσ εἶχε ἀποφαςίςει νὰ 
εἶναι πιςτὸσ δοῦλοσ! 

Δυὸ μῆνεσ βαςτοῦςε ἡ πολιορκία 
καὶ τίποτα δὲν ἔδειχνε πὼσ τὸ Μεςολόγγι  
κὰ ἔπεφτε ςτῶν πολιορκθτῶν τὰ χζρια! 
Ραραμονὴ τοῦ Ἁθ-Δθμιτρθ τὸ κλείςανε, 
κοντεφανε Χριςτοφγεννα καὶ τὸ μόνο ποὺ 
κατάφερναν οἱ Μωαμεκανοὶ ἦταν νὰ 
πεκαίνουν κακθμερινά, ἄλλοι ἀπὸ βόλι κι 
ἄλλοι ἀπὸ ἀρρϊςτιεσ. Κακθμερινὰ οἱ 
Μεςολογγίτεσ ἔκαναν γιουροφςια καὶ 
κζριηαν Τοφρκουσ κι Ἀλβανοὺσ ποὺ  
βλαςτθμοφςαν τὴν ὥρα ποὺ τοὺσ 
ἔςτειλαν γιὰ νὰ πεκάνουν μπροςτὰ ςὲ 
μιὰ χωματζνια μάντρα! Δζκα χιλιάδεσ 
ἀςκζρι κακθλωμζνο ἀπὸ οὔτε 
πεντακόςιουσ  πολεμιςτζσ! Ὁ Μπότςαρθσ 
τοὺσ εἶχε ῥεηιλζψει λζγοντάσ τουσ ςτὶσ 
ἀρχὲσ πὼσ κὰ τοὺσ παρζδιδε τὴν πόλθ κι 
ὁ Ὁμὲρ ποὺ δὲν ἤκελε τὴν καταςτροφὴ 
τοῦ Μεςολογγίου, ἐπειδὴ ςκόπευε νὰ τὸ 
χρθςιμοποιιςῃ ὡσ βάςθ του καὶ 
ὀρμθτιριο τοῦ ςτρατοῦ του, πζφτει ςτὴν 

παγίδα. Ὀχτὼ μζρεσ ἀνακωχὴ ἦταν 
ἀρκετζσ. Στὸ διάςτθμα αὐτὸ φτάςαν ὀχτὼ  
ὑδροςπετςιϊτικα καράβια μὲ τὸν 
Μιαοφλθ, ςπάνε τὸν κλοιὸ τῶν τουρκικῶν 
πλοίων κι ἀποβιβάηουν χίλιουσ πεντα- 
κόςιουσ ἀγωνιςτὲσ μὲ τὸν Μαυρομιχάλθ 
καὶ τὸν Λόντο, τροφὲσ καὶ μπαρουτόβολα. 
Μετὰ ἀπ’ αὐτὸ ὁ Μάρκοσ ςτζλνει τὸ 
μαντάτο: «Τὰ κλειδιὰ τοῦ Μεςολογγιοῦ 
εἶναι κρεμαςμζνα ςτὶσ μποῦκεσ τῶν 
κανονιῶν μασ. Ἐλάτε νὰ τὰ πάρετε»!  

Φαγωμάρα ἄρχιςε τότε ςτῶν 
Ὀκωμανῶν τὸ ὀρδί(=  ςτρατόπεδο) .Ὁ 
Κιουταχὴσ κατθγοροῦςε τὸν Ὁμὲρ πὼσ 
ἀπὸ πονοψυχιὰ εἶχε ἀφιςει τὴν πόλθ ςτὰ 
χζρια  τοῦ Μπότςαρθ, γιατὶ τάχατεσ 
γκιαοφρικο αἷμα ἔτρεχε καὶ ςτὶσ δικὲσ του 
φλζβεσ. Τὸ φφςαγε ὁ Βρυϊνθσ καὶ δὲν 
κρφωνε. Κοντὰ ς’ αὐτὰ ἄρχιςαν καὶ οἱ 
κακυςτεριςεισ ςτὴν μιςκοδοςία. Οἱ 
Τοῦρκοι φαγϊνονταν μὲ τοὺσ Ἀλβανοὺσ 
κι ἐκεῖνοι πάλι μὲ τοὺσ Τοφρκουσ. Τί 
ἠκικὸ μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἕνα τζτοιο 
ςτράτευμα;  
Μπροςτὰ ςὲ τζτοια κατάςταςθ οἱ 
Ὀκωμανοὶ χρειάηονται κάτι δραςτικὸ γιὰ 
νὰ πετφχουν τὸν ςκοπό τουσ. Καὶ ὁ Ὁμὲρ 
παςὰσ νομίηει πὼσ τὸ βρῆκε. Κράηει τὸν 
Γιάννθ καὶ τοῦ λζει καφζδεσ γιὰ τοὺσ 
παςάδεσ νὰ ἐτοιμάςῃ, ἐνῶ ςτζλνει καὶ 
τοὺσ καλεῖ ἅπαντεσ ςτὴν ςκθνι του. Σὰν 
ἔρχονται, χαμογελᾶ κι ἀρχίηει νὰ τοὺσ 
λζει: -«Ραςάδεσ μου κι ἀγάδεσ μου τὰ 
βάςανα τελειϊςαν. Σὲ πζντε μζρεσ 
μοναχὰ τὸ Μεςολόγγι πζφτει!» 

 
-«Τὰ ἴδια μᾶσ εἶπεσ ςτὴν ἀρχὴ ποὺ ὁ 
ςκφλοσ Βαρνακιϊτθσ ςταλμζνοσ ἀπ’ τὸν  
Μπότςαρθ ἦρκε γιὰ τὰ καπάκια  
κι ἐςὺ πίςτθ τοῦ ἔδωκεσ», ἀμόλθςε ὁ 
Κιουταχὴσ τὸ φαρμάκι του πάνω ςτὸν 
Βρυϊνθ. Μὰ κι ἐκεῖνοσ δὲν μάςθςε τὰ 
λόγια του: 
-«Ρολὺ μὲ κατθγόρθςεσ , Ῥεςίτ παςά, πὼσ 
φταίω κι ἀπὸ δικό μου φταίξιμο κρατᾶ τὸ 
Μεςολόγγι, μὰ δὲν ςὲ εἴδαμε κι ἐςὲ νὰ 
μᾶσ προτείνεισ κάτι νὰ πάῃ μπρὸσ ὁ 
πόλεμοσ , νὰ πάρουμε τὴν πόλθ, μόνον 
ἄπραγοσ κάκεςαι ςὰν κόρθ ςτὸ κρεβάτι 
 καὶ βλζπεισ τοὺσ ςτρατιῶτεσ ςου 
νὰ δίνονται τοῦ χάρου. Ἂν εἶςαι , ὅπωσ 
λὲσ ἔξυπνοσ, ἐμπρὸσ, ςὲ περιμζνω,  
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πζσ μασ πῶσ λὲσ τοῦ λόγου ςου πὼσ κα 
’χουμε τὴν νίκθ»;  

Τὸ χζρι τοῦ Κιουταχὴ χοφφτιαςε 
τὸ γιαταγάνι. Μὰ  ὁ Ὁμὲρ Βρυϊνθσ εἶχε κι 
ὅλασ βγάλει τὴν πιςτόλα του. Ἔτςι, 
ςπρωγμζνοσ ἀπὸ τὴν Ἀνάγκθ, ὁ Μεχμὲτ 
Ῥεςίτ ἔδωςε τόπο ςτὴν ὀργὴ καὶ κάκιςε 
διπλοπόδι ςτὴν κεντθτὴ μαξιλάρα του. Ὁ 
Ὁμὲρ Βρυϊνθσ τότε ἐξιγθςε ςὲ  ὅλουσ τὸ 
ἁπλὸ μὰ ἐφυὲσ ςχζδιό του. Σιμερα εἶναι 
20 Δεκζμβρθ. Ξθμερϊνοντασ 25, ὅλοι οἱ 
Χριςτιανοὶ βρίςκονται ςτὶσ ἐκκλθςιζσ 
τουσ!  Τὸ ἴδιο κὰ κάνουν κι οἱ 
Μεςολογγίτεσ. Κείνθ τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ 
ςτὶσ ςκοπιὲσ τῆσ μάντρασ τουσ κὰ 
βρίςκονται ἐλάχιςτοι, κὰ διαλζξουν οἱ 
ψυχωμζνοι τουσ ςτρατιῶτεσ νὰ χιμιξουν 
καὶ νὰ πάρουν τὸ κάςτρο. Ἡ πόλθ κὰ 
πζςῃ πρὶν καλὰ -καλὰ τὸ καταλάβουν οἱ 
ὑπεραςπιςτζσ τθσ. Ὅλοι ἐπιδοκίμαςαν, 
ἐκτὸσ τοῦ Κιουταχῆ ποὺ ἔριξε πάλι τὰ 
βζλθ του 
-« Ἔξυπνο, Ὅμὲρ παςᾶ, ἀρκεῖ ὁ γκιαοφρθσ 
ποὺ ἔφερε τοὺσ καφζδεσ μασ νὰ εἶναι 
μουγκόσ! Γιατὶ μίλθςεσ ἀνοιχτὰ μπροςτά 
του γιὰ ὅλα!  
-Κι ἂν ἔχῃ φωνι, δὲν κὰ μιλιςῃ , γιὰ  νὰ 

ξαναιδῇ τοὺσ δικοφσ του! Τοὺσ ἔχω ςτὴν 

Ἄρτα κλειςμζνουσ ςτὴν φάκα! Ὅςο τὸ 

ςτόμα του εἶναι κλειςτό, δὲν ἔχουν να 

πάκουν τίποτα. Ἂν ὅμωσ μιλιςῃ…  

              Στάρι ἔνιωςα πὼσ ἤμουνα, 
μυλόπετρεσ μ’ ἀλζκαν!  Στριφογφριηα ςτὸ 
κρεβάτι μου νφχτεσ τρεῖσ χωρὶσ νὰ μπορῶ 
μάτι νὰ κλείςω. Ἂν δὲν μιλοῦςα , ἔςωηα 
τοὺσ δικοφσ μου κι ἄφθνα τὸ Μεςολόγγι 
ςτὰ χζρια τοῦ ἐχκροῦ. Ἂν πάλι ἔλεγα 
ςτοὺσ ἀγωνιςτὲσ τὸ μυςτικὸ ποὺ κάτεχα, 
κὰ ςωνόταν ἡ πόλθ, μὰ οἱ δικοί μου… 
Μιτε κοιμόμουν, μιτε ἔτρωγα καὶ μιτε 
ὄρεξθ εἶχα γιὰ τὸ παραμικρό! Ἔπρεπε 
ὅμωσ τὴν τρικυμία τῆσ ψυχῆσ μου νὰ τὴν 
κρφβω καλὰ ἀπὸ τοὺσ Τοφρκουσ γιατί 
ἀλλιῶσ… Ριγαινα λοιπὸν ςτὸ κυνιγι ςὰν 
κάκε μζρα κι ὅλο καὶ κάτι ἔφερνα. Μὰ 
ςτὸ τραγοφδι ὅλο μοιρολόγια μοῦ 
βγαίναν .  Εἶπα λοιπὸν πὼσ ἤμουν 
βραχνιαςμζνοσ καὶ μ’ ἄφθςαν ἥςυχο 
αὐτὲσ τὶσ τρομερὲσ ἡμζρεσ! Βοθκοῦςε καὶ 
τὸ κομμζνο χρῶμα μου κι ὅλοι πίςτευαν 

πὼσ ἀρρϊςτθςα κι ἐγὼ ,ςὰν κάποιουσ 
ἀπὸ τοὺσ ςτρατιῶτεσ. Δὲν μ’ ἀφιςαν 
ὅμωσ νὰ ςταματιςω τὸ κυνιγι. Ἂν τὸ 
ἔκαναν, μπορεῖ τὸ Μεςολόγγι νὰ ’ταν 
τοφρκικο ἀπ’ τὸ 1822 κι οἱ δικοί μου 
ηωντανοί.  
 Γιατί, διαβάτθ, κατάλαβεσ βζβαια 
πὼσ ὁ Γιάννθσ ὁ Γοφναρθσ γιὰ τὸν ὁποῖο 
ςοῦ ἱςτοροῦςα δὲν εἶναι ἄλλοσ ἀπὸ τὴν 
ἀφεντιά μου. Κάκε πρωὶ λοιπὸν κινοφςα 
ὅπωσ καὶ πρὶν καὶ πιγαινα γιὰ τοὺσ 
μεηζδεσ τῶν ἀγάδων. Μὰ τϊρα πιὰ 
λαγοὺσ δὲν ἔφερνα. Νερόκοτεσ ςυνζχεια 
κυνθγοῦςα καὶ ὅλο ςτὴ λιμνοκάλαςςα 
τὸν νοῦ μου εἶχα! Ὥςπου  τὸν εἶδα. Σ’ ἕνα 
μονόξυλο, μονάχοσ. Τοῦ ’κανα  ςῆμα μὲ 
τὸ μαντίλι μου, μὲ ςίμωςε, μὲ ῥϊτθςε τί 
κζλω! Γφριςα , εἶδα κι ὅταν βεβαιϊκθκα 
πὼσ εἴμαςτε μονάχοι τοῦ μαρτφρθςα τὸ 
ςχζδιο τῶν Τοφρκων. Τοῦ εἶπα ἀκόμα 
πὼσ  ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ, ὅπου τὸ μζροσ 
εἶναι ἀδφνατο, ἡ βαςικὴ ἐπίκεςθ κὰ γίνει. 
Ρὼσ ψεφτικο γιουροφςι ἀπὸ ἀλλοῦ  κὰ 
κάνουν καὶ νὰ μὴν τοὺσ πιςτζψουν οἱ 
φρουροί τῆσ πόλθσ. Τοῦ εἶπα τὸ ὄνομα, 
τὴν ἰδιότθτά μου, καὶ γιὰ ποιὸ λόγο 
ὑπθρετῶ τοὺσ Τοφρκουσ. Μὲ ρϊτθςε 
γιατί προδίδω τότε.  
-«Γιατὶ μπροςτά μου τὰ παιδιά μου εἶδα,  
ςὲ ὄραμα ι ὄνειρο, δὲν ξζρω ,καὶ μοῦ 
εἴπανε τὰ δυό  τουσ μ’ ἕνα ςτόμα πὼσ 
εἶναι κρίμα γιὰ πζντε -ἕξι ἀνκρϊπουσ γιὰ 
μιὰ οἰκογζνεια ,μιὰ πόλθ νὰ χακῇ κι 
ἀκόμα εἶπαν πὼσ γιὰ τὴν Ρατρίδα ὅποια 
κυςία, ὅςο βαριὰ κι ἂν εἶναι, ςτὸ τζλοσ 
πάντα εἶναι μικρὴ γιατὶ ἄλλο γλυκφτερο 
δὲν ἔχει ἕνα ἔκνοσ ἀπ’ αὐτὴν  τὴν 
Λευτεριά του καὶ γιἀ τὴν Λευτεριὰ κάκε 
κυςία ἀξίηει!  
 Εἶδε τὴν ταραχι μου καὶ με 
πίςτεψε. Μοῦ ’πε  πὼσ ςτὸν καπετάνιο 
του ὅλα κὰ τ’ ἀναφζρει! Ἔτςι ἔμακα 
γραμματικὸσ πὼσ ἦταν τοῦ καπετάν –
Δθμιτρθ τοῦ Μακρῆ. Κανάςθσ τ’ ὄνομά 
του. Βρῆκα πουλιὰ καὶ ςκότωςα.  Τὰ πῆγα 
ςτοὺσ ἀγάδεσ. Καὶ ςὲ δυὸ νῦχτεσ ἔγινε τὸ 
τοφρκικο γιουροφςι· τὸ πλιρωςαν οἱ 
ἀγαρθνοὶ ςτρατιῶτεσ πεντακόςιουσ. Ἕξι 
μονάχα κφματα εἶχαν οἱ Μεςολογγίτεσ! 
Τότεσ ἐχάκθκα κι ἐγϊ. Ἔφταςα ςτὴν 
Κλειςοφρα , ςτὸν δρόμο ποὺ ἀπ’ τ’ 
Ἀγρίνιο ςτὸ Μεςολόγγι πάει. Στὸν ὕπνο 
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μου ὀνειρεφτθκα ὅλθ τὴν φαμελιά μου. 
Μοῦ ’παν πὼσ γιὰ τὴν Λευτεριὰ χαλάλι  κι 
ἡ ηωι τουσ. Μὰ ἐγὼ ἀπὸ τότε κάθκα καὶ 
ςβιςτθκε ἡ δικι μου. Τὸ μαῦρο ῥάςο 
φόρεςα καὶ τὸ νερὸ κερνάω ςτὸν 
ςτρατοκόπο δφναμθ ἔτςι ποκῶ νὰ δϊςω. 
Γιὰ αὐτό, διαβάτθ ςοῦ εἶπα πιζσ, γιὰ νὰ 
μοῦ ςυγχωριςῃσ  ποὺ ἐκείνουσ ποὺ 
ἀγάπθςα τοὺσ ἔκανα κυςία γιὰ τῆσ 
πατρίδασ τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐλευκερία!  
 
6-7/1/21 ΚΩΣΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ  
(Δάςκαλοσ) 
 
 
 

      
ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 

 
Γυναίκα πρότυπο! 
Γυναίκα ςφμβολο τθσ ιςτορίασ 
που πάντα κα καυμάηω  
και ίςωσ μια μζρα να τθσ μοιάςω! 
 
Τά πλοφτθ τθσ δεν ςκζφτθκε 
τα νιάτα τθσ επίςθσ  
ςτόχο τθσ είχε μοναχά  
θ δφςμοιρθ πατρίδα τθσ  
ΕΛΕΥΚΕΘ ΝΑ ΗΘΣΕΛ! 
 
Ρολλζσ οι μάχεσ που  ζδωςε  
τθν χϊρα ν’ αναςτιςει 
μα ξεχαςμζνθ πζκανε 
μονάχθ τθσ και πάμφτωχθ 
δίχωσ κανείσ για κείνθ να ρωτιςει 
 
Τον Υψθλάντθ αγάπθςε  
κι αυτό πολλοφσ πειράηει! 

Χωρίςαν γιατί πιάςτθκαν 
-ακϊα κφματα κι οι δυο- 
ςτο ψζμα του Κωλζττθ! 
 
Μονάχα ο Καποδίςτριασ  
Δαςκάλα τθσ ηθτάει 
να γίνει για τισ ορφανζσ · 
με τον  βακμό Αντιςτράτθγου 
αυτι μόνον τιμάει! 
 
Και ςτον Αγϊνα θ Μαντϊ τα πάντα δίνει 
για να ’ν’ θ Ελλάδα Λεφτερθ! 
Ατρόμθτθ μαχιτρια με ςπάνια ομορφιά 
Κρίμα δεν είναι κι άδικο  
που ξεχάςτθκε απ’ τθν δικι τθσ τθν γενιά;   
 
ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΟΓΕΝΟΥΣ,  
Ακάνατθ θρωίδα του ’21, 
κα ικελα ,αν το μπορϊ, 
να γίνω ςαν εςζνα! 
 
ΜΑΛΑΝΝΑ ΑΒΑΝΛΤΘ 
(μακιτρια) 
 
Θ Μαντϊ Μαυρογζνουσ υπιρξε πρότυπο 
αυτοκυςίασ, ανιδιοτζλειασ φιλοπατρίασ, 
και ενζπνευςε με το παράδειγμά τθσ όχι 
μόνον τισ Ελλθνίδεσ , αλλά και τισ γυναί- 
κεσ διανοοφμενεσ  τθσ Ευρϊπθσ. Κυςίαςε 
ςτον αγϊνα για τον εξοπλιςμό  ςτόλου 
και τθν δθμιουργία τμιματοσ πεηικοφ τθν 
πελϊρια περιουςία τθσ  από χρυςά νομί- 
ςματα και ακίνθτα τθσ εποχισ , μα πάνω 
από όλα τα δροςερά τθσ νιάτα, αφοφ 
πάνω ςτισ πολιτικζσ ίντριγκεσ  των μικρο- 
πολιτικϊν τθσ Επανάςταςθσ  προςζκρου- 
ςε και θ εφκραυςτθ υγεία τθσ ,για να 
πεκάνει τελικά πάμπτωχθ και 
λθςμονθμζνθ θ μεγάλθ Ελλθνίδα 
αρχοντοποφλα που το παράδειγμά τθσ 
ςυνζγειρε θκικά όλον τον πολιτιςμζνο 
κόςμο τθσ εποχισ και θ μορφι τθσ είχε 
περιβλθκεί ςτισ 24 πιο προβεβλθμζνεσ 
φυςιογνωμίεσ  των επιςθμότερων 
αρχθγϊν τθσ Επανάςταςθσ. 
Θ Μαντϊ γεννικθκε το 1796 ςτο χωριό 
Μαρμαρά τθσ Ράρου από γονείσ 
αρχοντικισ καταγωγισ, που κρατοφςαν 
από τισ προβεβλθμζνεσ οικογζνειεσ των 
Ελλινων των παραδουνάβιων περιοχϊν. 
Ο πατζρασ τθσ ιταν αδερφόσ του 
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περίφθμου Νικόλαου Μαυρογζνθ ,επί 
πολλά ζτθ δραγουμάνου του ςτόλου  
( 1770-1786) και ζπειτα θγεμόνα τθσ 
Βλαχίασ ( 1786-1790)Θ μθτζρα τθσ ιταν 
γόνοσ επιφανοφσ οικογζνειασ τθσ 
Μυκόνου. Ζτςι μεγάλωςε ε ζνα 
προθγμζνο πολιτιςμικά και κοινωνικά 
περιβάλλον, ζλαβε παιδεία με ευρωπαϊκό 
προςανατολιςμό και διδάχτθκε ξζνεσ 
γλϊςςεσ. Θκικά εφόδια αςυνικθ για 
Ελλθνοποφλεσ τθσ εποχισ , ςε μια Ελλάδα 
που ςτζναηε από τον  « βαρφν και απαρα-
δειγμάτιςτον ηυγόν τθσ οκωμανικισ 
δουλείασ» .  Ο πατζρασ τθσ ιταν εξζχον 
μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ  ςτουσ 
κόλπουσ τθσ οποίασ μυικθκε και θ ίδια, 
από το 1820, αν και δεν ςυνθκιηόταν να 
γίνονται μζλθ τθσ Εταιρείασ γυναίκεσ.  
Το ξζςπαςμα τθσ Επανάςταςθσ τθν βρικε 
ςτθν Τινο με τον κείο τθσ ιερζα και 
Φιλικό παπα-Μαφρο, ο οποίοσ τθσ 
ειςιγαγε ακόμα πιο βακιά ςτθν μεγάλθ 
υπόκεςθ τθσ εκνεγερςίασ  και 
προςζφυγαν μαηί ςτθν γενζκλια γθ τθσ 
Μυκόνου. Νιϊκοντασ όμωσ το ιερό χρζοσ 
ζναντι τθσ πατρίδασ προςφζρει όλθ τθσ 
περιουςία τθσ ςτον αγϊνα και ςυνδράμει 
παράλλθλα με όλθ τθσ τθν φυςικι και 
θκικι ικμάδα τθσ ςτθν Επανάςταςθ. Κα 
προςφζρει ςτον αγϊνα 700.000 γρόςια 
ποςό τεράςτιο για τθν εποχι. Ενϊ το 
1826 δεν κα διςτάςει δίνοντασ ζνα ακόμα 
μάκθμα θκικοφ ,μεγαλείου, να εκποιιςει 
τα κοςμιματά τθσ για να διακζςει το 
ποςόν για τθν περίκαλψθ 2.000 
Μεςολογγιτϊν που ςϊκθκαν μετά τθν 
θρωικι τουσ  Ζξοδο . Με δικά τθσ ζξοδα 
εξοπλίηει καράβια και αποδφεται  ςε 
πολυμζτωπο αγϊνα για τθν Ελευκερία. 
Ρρϊτο τθσ μζλθμα να απαλλάξει τισ 
Κυκλάδεσ από τουσ πειρατζσ  που τισ 
καταλιςτευαν και αςκοφςαν θκικι 
τρομοκρατία ςτουσ επαναςτατθμζνουσ 
Ζλλθνεσ, οι οποίοι περιςςότερο από ποτζ 
ζπρεπε τότε να βρουν ελεφκερουσ τουσ 
καλάςςιουσ δρόμουσ για να ςτθρίξουν με 
το ναυτικό τουσ  τον αγϊνα. Ραράλλθλα 
ςυγκροτεί, πάλι με δικά τθσ ζξοδα ,  ςϊμα 
πεηϊν  και με αυτό υπό τθν αρχθγία τθσ 
,ανζλαβε τθν υπεράςπιςθ τθσ Μυκόνου. 
Συγκροτεί ακόμθ ςτόλο από ζξι πλοία που 
τον προςαρτά ςε εκείνον του Τομπάηθ για 

να υποςτθρίξει τισ ςπουδαίεσ ναυτικζσ 
του επιχειριςεισ.  
Με ςϊμα πεηικοφ αποτελοφμενο από 16 
λόχουσ των πενιντα ανδρϊν, ςφνολο 800, 
ςυμμετζχει ςτθν εκςτρατεία τθσ Καρυ-
ςτίασ. Στθν ςυνζχεια κα ςυμμετάςχει ςε 
κρίςιμεσ μάχεσ για τθν ςυνζχεια τθσ 
Επανάςταςθσ ςτθν  Φκιϊτιδα , τθν 
Λειβαδιά καιν ςτο Ριλιο πλάι ςτον 
Γρθγόριο Σάλα. Μετά επιςτρζφει ςτθν 
Μφκονο όπου αποδφεται ςε μια 
πολυςχιδι προςπάκεια τροφοδοςίασ του 
ςτόλου μα σ. Το θρωικό τθσ πρότυπο 
μεταδίδεται ςαν τον άνεμο και θ φιμθ 
τθσ ςφντομα ξεπερνά τα εκνικά ςφνορα. 
Ο ευγενισ αγϊνασ τθσ ςυνεγείρει τα 
φιλελλθνικά αιςκιματα των γυναικϊν 
ςτθν Γαλλία και τθν Αγγλία  και θ Μαντϊ, 
εκμεταλλευόμενθ τθν γλωςςομάκειά τθσ, 
τουσ αποςτζλλει πατριωτικζσ επιςτολζσ , 
μζςῳ των οποίων προςπακεί να τισ 
ευαιςκθτοποιιςει ακόμα περιςςότερο 
ςτθν υπόκεςθ του αγϊνα. Πλθ θ Ευρϊπθ 
ςυηθτά για τθν μεγάλθ Ελλθνίδα που 
κυςιάηει τθν μεγάλθ περιουςία και τα 
νιάτα τθσ για να βοθκιςει τθν υπόκεςθ 
τθσ Εκνεγερςίασ.  
Είναι απορίασ άξιον πϊσ τθν ίδια ϊρα 
που θ Μαντϊ γίνεται πρότυπο κυςίασ και 
θρωιςμοφ ςε όλθ τθσ Ευρϊπθ, ςτθν 
Ελλάδα θ τεράςτια πατριωτικι ςυμβολι 
τθσ  περνά απαρατιρθτθ από τουσ 
ιςτορικοφσ τθσ εποχισ  που μάλλον 
αποτυπϊνουν τα ιςτορικά γεγονότα με 
βάςθ τισ οικονομικζσ ωφζλειεσ που ζχουν 
από τουσ οπλαρχθγοφσ για να  
εξυπθρετιςουν τισ πολιτικζσ τουσ 
ςκοπιμότθτεσ, παρά με κριτιριο τθν 
αντικειμενικι πραγματικότθτα , και τθν 
αλθκινι προςφορά των αγωνιςτϊν του 
21! Για αυτι τθν αδικία και τθν ςτρζβλω-
ςθ τθσ ιςτορικισ πραγματικότθτασ  ο 
φιλζλλθνασ Jules  το 1890ν κα γράψει: 
«Είναι απορίασ άξιον πϊσ τζτοια γυναίκα 
ελθςμονικθεντελϊσ από όλουσ τουσ 
Ζλλθνεσ ιςτορικοφσ». Το 1825 ωςτόςο 
κυκλοφόρθςε ςτα γαλλικά το βιβλίο του 
φιλζλλθνα Τ.Ginouvier  « Maurogenie ou 
L heroine de Grece» ( Μαυρογζνουσ ,μια 
θρωίδα τθσ Ελλάδοσ) όπου παραςτατικό-
τατα ο Γάλλοσ ιςτορικόσ περιγράφει 
ακριβοδίκαια  τον βίο τθσ μεγάλθσ 
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Ελλθνίδασ όπωσ τον διαιςτάνκθκαν και 
με θκικι ζνταςθ τον αποτφπωςαν οι 
ρομαντικοί φιλζλλθνεσ ςυγγραφείσ τθσ 
εποχισ. Θ ζκδοςθ αυτι γριγορα κα 
εξαντλθκεί και ςφντομα κα επανεκδοκεί 
το 1826 ςτο Ραρίςι κακιςτϊντασ το 
όνομα τθσ Μαντοφσ θκικά περίλαμπρο ςε 
όλουσ τουσ κφκλουσ τθσ Ευρϊπθσ. Κα 
ακολουκιςει και μια ακόμα ζκδοςθ του 
βιβλίου που αναδεικνφει τθν δίψα των 
Ευρωπαίων για να γνωρίςουν τθν Μαντϊ 
το 1830. Από τθν αυτοκυςία και τθν 
ανιδιοτζλεια για τθν πατρίδα τθσ κα 
εμπνευςτεί και ο μεγάλοσ ηωγράφοσ 
Adam Friedel και κα φτιάξει το πορτραίτο 
τθσ που τθν κάνει γνωςτι  ςε όλθ τθσ 
Ευρϊπθ ,περιλαμβανόμενο ςτα πορτραί-
τα των 24 προςωπογραφιϊν των 
επιςθμότερων αρχθγϊν τθσ ελλθνικισ 
επανάςταςθσ .  
Ροφ βρίςκει  όμωσ θ απελευκερωμζνθ 
από τουσ Τοφρκουσ Ελλάδα τθν μεγάλθ 
θρωίδα; Με το πζρασ τθσ Επανάςταςθσ θ 
Μαντϊ εγκακίςταται ςτο Ναφπλιο. Ο 
Κυβερνιτθσ  , αιςκανόμενοσ βαρφ το 
χρζοσ τθσ Ελλάδοσ  πρὸσ τθν θρωίδα κα 
τθσ αποδϊςει τον τίτλο του 
Αντιςτρατιγου , τον οποίον θ Μαντϊ 
είναι και θ μοναδικι Ελλθνίδα που τον 
φζρει μζχρι ςιμερα. Κα τθσ ανακζςει 
ακόμα τθν εποπτεία του Ορφανοτρο-
φείου που ιδρφει ςτθν Αίγινα.    
Τθν περίοδο αυτι κα αναπτυχκεί ζνασ 
φλογερόσ ζρωτασ μεταξφ του Δθμθτρίου 
Υψθλάντθ και τθσ Μαντοφσ. Ο Υψθλάντθσ 
γοθτεφεται από τθν απαράμιλλθ αυτο-
κυςία τθσ και τον θρωιςμό τθσ, αλλά και 
από τθν ομορφιά τθσ που ςυνδυάηεται   
με τθν ςπάνια για τθν  εποχι μόρφωςι 
τθσ και τθν ευρωπαϊκι τθσ κουλτοφρα. 
Αυτά για τον μεν πρίγκιπα αποτελοφν 
κζλγθτρο, για τισ  κοινωνικζσ όμωσ 
υςτεριςεισ και ςτρεβλϊςεισ τθσ 
μετεπαναςτατικισ Ελλάδασ  ερμθ-
νεφονται με κακοικθ τρόπο.  
Ο  ενδεχόμενοσ γάμοσ του Υψθλάντθ με 
τθν ανιψιά του πρϊθν θγεμόνα τθσ 
Βλαχίασ είναι προφανζσ ότι κα τον ιςχυ-
ροποιιςει περαιτζρω πολιτικά με τθν 
απόκτθςθ νζων ερειςμάτων  ςτισ αυλζσ 
τθσ Μολδοβλαχίασ και κα του ανοίξει 
ακόμα πιο  πολφ τον δρόμο για τθν άνοδο 

ςτο ςτζμμα του νεότευκτου βαςιλείου 
τθσ Ελλάδασ. Το  γεγονόσ αυτό κορυβεί 
μεγάλο τμιμα τθσ πολιτικισ τάξθσ που 
πολλζσ φορζσ ζχει αμαυρϊςει  ςτο 
εξωτερικό τθν εικόνα τθσ αγωνιηόμενθσ 
να αποτινάξει τον ηυγό τθσ ςκλαβιάσ 
πατρίδασ με τισ ίντριγκεσ και τισ θκικζσ 
τθσ αςχιμιεσ.  Χαρακτθριςτικζσ αυτϊν 
των κινιςεων είναι θ φυλάκιςθ του 
Κολοκοτρϊνθ και του Ρλαποφτα, θ 
απόπειρα καταδίκθσ  των υποδειγμάτων 
δικαςτικοφ ικουσ Τερτςζτθ και 
Ρολυηωίδθ, και θ ολζκρια για όλουσ τουσ 
Ζλλθνεσ δολοφονία του Καποδίςτρια. 
Ρεριςςότερο κορυβθμζνοσ όλων ο 
Λωάννθσ Κωλζττθσ, εκπρόςωποσ των 
γαλλικϊν ςυμφερόντων, προςπακεί με 
κάκε τρόπο αφϋ ενόσ να διαβάλει ςτον 
Υψθλάντθ τθν Μαντϊ, αφ’ ετζρου να τον 
τρομοκρατιςει για τθν ηωι του ,αν επι-
μείνει ςε αυτιν τθν ςχζςθ. Στθν χυδαία 
αυτι του προςπάκεια δεν κα διςτάςει να 
οργανϊςει ακόμα και απαγωγι τθσ 
Μαντοφσ  και μεταφορά τθσ από το 
Ναφπλιο ςτθν Μφκονο, ςε ςυνδυαςμό με 
τθν πυρπόλθςθ τθσ εν Ναυπλίῳ οικίασ 
τθσ . Πμωσ ςε αυτό κα βοθκθκεί και από 
τθν βαρφτατα εξαςκενθμζνθ υγεία του 
Υψθλάντθ, που, ανίκανοσ να αντιδράςει, 
κα παρακολουκεί τα γεγονότα , ϊςπου  
να πεκάνει ζνα χρόνο μετά. 
Θ ςτάςθ του αυτι κα εκλειφκεί από τθν 
Μαντϊ ωσ υπαναχϊρθςθ ςτθν ςχζςθ 
τουσ, πράγμα που τθν βυκίηει ςε 
απζραντθ κλίψθ.  
Κοντά ςτθν ψυχολογικι καταρράκωςθ 
ζρχεται και θ οικονομικι ζνδεια να 
επιδεινϊςει ακόμα περιςςότερο τα 
πράγματα. Εγκαταλελειμμζνθ καταφεφγει 
ςε ςυγγενείσ τθσ ςτθν Ράρο για να 
εξαςφαλίςει ζνα κομμάτι ψωμί. 
Υπάρχουν και αναφορζσ τθσ Μαντοφσ 
προσ το Βουλευτικό  μζςῳ των οποίων 
ηθτά από τθν κυβζρνθςθ οικονομικι 
βοικεια για να ηιςει. Αρχικά εγκρίνεται θ 
παροχι βοθκείασ  «διά λόγον ευχαριςτι-
ςεωσ διά τασ προσ τθν Ρατρίδαν και το 
Ζκνοσ εκδουλεφςεισ τθσ κυρίασ Μαντοφσ 
Μαυρογζνουσ». Μεταγενζςτερεσ εκκλι-
ςεισ τθσ όμωσ για βοικεια κα απορρι-
φκοφν από τθν ζμπλεθ από μίςοσ 
εναντίον τθσ κυβζρνθςθ Κωλζττθ «να 
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λάβῃ πρόνοιαν θ διοίκθςισ να εξοικονο-
μιςῃ και αυτιν δυςτυχοφςαν ιδθ , 
δυςτυχϊσ απερρίφκθςαν μετά πολλϊν 
βαΐων».  
Ροια όμωσ ηθτοφςε βοικεια , γιατί είχε 
περιζλκει ςε πενία, τθν οποία βοικεια θ 
Ελλάδα πειςματικά τθσ αρνιόταν; Θ 
αρχοντοποφλα τθσ Βλαχίασ  που είχε 
δωρίςει ολάκερθ τθν μυκϊδθ περιουςία 
τθσ  ςτθν πατρίδα… Κατάμονθ και 
λθςμονθμζνθ κα πεκάνει ςτθν Ράρο το 
1840 από τυφοειδι πυρετό. 
Ενταφιάςτθκε με δθμόςια δαπάνθ ςτο 
προαφλιο τθσ εκκλθςίασ τθσ Ραναγίασ τθσ 
Εκατονταπυλιανισ . Με τθν ανακαίνιςθ 
τθσ εκκλθςίασ αργότερα  κα καταςτραφεί 
ο τάφοσ τθσ κακϊσ και τα καμπαναριά 
που ςιμαναν τον κάνατό τθσ. Αν όμωσ θ 
επίςθμθ πολιτεία τθν ξζχαςε, δεν ςυνζβθ 
το ίδιο και με τον απλό λαό, που πάντοτε 
αναγνϊριςε τισ πολφτιμεσ υπθρεςίεσ τθσ. 
Το 1896 ο Κεόδωροσ Blancard δθμοςίευ-
ςε τθν βιογραφία τθσ Μαντοφσ τθν οποία 
με μια δόςθ ειρωνείασ  αφιζρωνε «εισ 
τουσ Ραρίουσ, Μυκονίουσ και Τθνίουσ 
λίαν επιλιςμονασ τθσ δόξθσ των». Ρρο-
φανϊσ θ ειρωνεία δεν είχε αποδζκτεσ 
τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ αλλά τουσ πολι-
τικοφσ και διοικθτικοφσ παράγοντεσ που 
είχαν λθςμονιςει τθν μεγάλθ θρωίδα τθσ 
επανάςταςθσ.    Θ βιογραφία  ςυμπλθρω-
μζνθ ςε δφο τόμουσ επανεκδόκθκε το 
1909. Μετζπειτα κυβερνιςεισ μασ με 
διάφορεσ τιμθτικζσ εκδθλϊςεισ ,αφιε-
ρϊματα και πρωτοβουλίεσ 
αποκατζςτθςαν τθν αδικία τθσ πατρίδασ 
προσ τθν Μαντϊ που εν τῳ μεταξφ όμωσ 
είχε δρζψει τισ δάφνεσ τθσ παγκόςμιασ 
αναγνϊριςθσ  ωσ πρότυπο θκικισ 
ζξαρςθσ, αυτοκυςίασ, πατριωτικισ 
ανιδιοτζλειασ  και θρωιςμοφ.  Σε αυτά τα 
πλαίςια  παλαιότερα είχε δθμιουργθκεί 
νόμιςμα δφο δραχμϊν προσ τιμιν τθσ. Και 
το 1934 ,όταν ςχεδιάςτθκα το Άλςοσ του 
«Ρεδίου του Άρεωσ» με ςκοπό να τιμθ-
κοφν οι Ιρωεσ τθσ Επανάςταςθσ  του 21 
ςτθν επονομαηόμενθ «Οδό των  Αγωνι-
ςτϊν  του 21»του άλςουσ ςτισ 21 προτο-
μζσ των μεγαλφτερων Θρϊων τθσ Επανά-
ςταςθσ   περιελιφκθ και θ προτομι τθσ 
Μαντοφσ. Ακόμα ζνα άγαλμά τθσ ζχεισ 

ςτθκεί ςτο παλιό λιμάνι τθσ Ράρου ςτθν 
μζςθ τθσ «Ρλατείασ  Μαντοφσ» .  
 
ΒΛΒΘ ΣΛΩΟΥ 
(μακιτρια) 
 
 
 
                       

 
  ΚΑΣΑΝΣΩΝΗ 
 
Γεννικθκε ςτο χωριό Μάρακο τθσ 
Ευρυτανίασ ανάμεςα ςτο 1773 και το 
1775. Ο πατζρασ του Γιάννθσ 
Μακρυγιάννθσ ιταν Βλάχοσ 
Σαρακατςάνοσ από τθν Ιπειρο. 
Κυνθγθμζνοσ από τον Αλι παςά των 
Λωαννίνων ιρκε ςτον Μάρακο, όπου 
παντρεφτθκε. Νονόσ του Κατςαντϊνθ 
ζγινε ο ξακουςτόσ κλζφτθσ Δίπλασ. 
Λζγεται πωσ τθν ϊρα τθσ βάφτιςθσ 
ακοφςτθκε ότι ςτθν περιοχι υπιρχε 
τουρκικι περίπολοσ και ο Δίπλασ δεν 
ζχαςε τθν ευκαιρία να επιτεκεί ςτον 
εχκρό, αφινοντασ το παιδί ςτθν Αγία 
Τράπεηα.  
 Ο Αντϊνθσ από πολφ μικρόσ ιταν 
μικρόςωμοσ κι αςκενικόσ. Από νωρίσ είχε 
το πάκοσ να ακολουκιςει τον νονό του 
και να γίνει κλζφτθσ ςτα αγραφιϊτικα 
βουνά. Κάκε φορά που το ζλεγε ςτθν 
μάνα του, εκείνθ του απαντοφςε:   
-Κάτςε, Αντϊνθ, κάτςε. Από αυτά τα 
λόγια πιρε το όνομα Κατςαντϊνθσ.  
Τελικά βγικε ςτο κλαρί ςτα 1800, όταν 
ιταν πια 25 χρόνων. Ο Τοφρκοσ 
μπουλοφκμπαςθσ που ζκανε δουλειά 
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αςτυνόμου ,όταν ζκανε μια ηωοκλοπι 
εκεί κοντά, κεϊρθςε υπεφκυνο τον 
Κατςαντϊνθ και τον αδερφό του. Τον 
Κατςαντϊνθ τον βαςάνιςε δφο μζρεσ  
,ηθτϊντασ λφτρα από τον πατζρα του για 
να τον αφιςει. Τα λφτρα πλθρϊκθκαν κι 
ο Κατςαντϊνθσ ελευκερϊκθκε ζχοντασ 
όμωσ πάνω του τα ςθμάδια του 
βαςανιςμοφ του. Δεν μίλθςε κακόλου για 
όςα τράβθξε, αλλά ζνα βράδυ ζςτθςε 
καρτζρι ςτον μπουλοφκμπαςθ και τον 
ςκότωςε. Το ίδιο βράδυ βγικε κλζφτθσ 
δίπλα ςτον νονό του.  
 Μαηί με τον Κατςαντϊνθ βγικαν 
κλζφτεσ και τα δυο αδζρφια του, 
Χαςιϊτθσ και Λεπενιϊτθσ.  Οι ιττεσ των 
Τοφρκων εξ αιτίασ του Κατςαντϊνθ 
οδιγθςαν τον Αλι παςά να αιχμαλωτίςει 
και να βαςανίςει τουσ γονείσ του. Στο 
τζλοσ τουσ ζπνιξε ςτθν λίμνθ των 
Λωαννίνων. Ο χαμόσ των γονιϊν του ζκανε 
τον Κατςαντϊνθ ορκιςμζνο εχκρό των 
Τοφρκων.    Στισ μάχεσ εναντίον τουσ , ο 
Κατςαντϊνθσ κζρδιηε με τθν ικανότθτα 
τθσ ςτρατθγικισ και του πάκουσ.  
 Στθν Λευκάδα τον Λοφλιο του 
1807 ,με πρωτοβουλία του Καποδίςτρια 
και του Μθτροπολίτθ Λγνάτιου, 
ςυγκαλείται κλεφταρματολίτικθ 
ςυνάντθςθ με ςκοπό τον ςυντονιςμό  
όλων  των δυνάμεων για τθν 
προετοιμαςία μιασ εκνικισ εξζγερςθσ. Σε 
αυτιν ο Κατςαντϊνθσ ανακθρφχκθκε 
αρχθγόσ όλων των Ελλινων κλεφτϊν από 
τον ίδιο τον Καποδίςτρια. Μετά από αυτό 
ο Κ. ςυνζχιςε να δίνει μάχεσ και να νικά 
τουσ Τοφρκουσ. Μεγάλωςε το αςκζρι του 
και μιλοφςε ςε όλα τα χωριά για το πόςθ 
ςθμαςία ζχει ο αγϊνασ των Ελλινων κατά 
του τοφρκικου ηυγοφ.  
 Δυςτυχϊσ όμωσ ο Κ. αρρϊςτθςε 
βαριά από ευλογιά. Ζχοντασ ελάχιςτεσ 
πικανότθτεσ να ηιςει, οι ςφντροφοί του 
τον κρφβουν ςε μια απόκρυμνθ ςπθλιά 
πάνω ςτα βουνά. Κοντά του μζνει ο 
αδερφόσ του Χαςιϊτθσ με 5 παλικάρια. Θ 
είδθςθ τθσ αςκενείασ του χαροποιεί τον 
Αλι που ςτζλνει Τοφρκουσ να τον 
ψάξουν. Ακολουκεί θ προδοςία τθσ 
κρυψϊνασ του μετά από βαςανιςμοφσ . 
Ζτςι πζφτει ςτα χζρια του Αλι. Εκείνοσ 
προςπακεί χωρίσ επιτυχία να τον 

προςεταιριςτεί, οπότε αποφαςίηει τον 
μαρτυρικό του κάνατο. Μαηί με τον 
αδερφό του δζνονται κάτω από ζναν 
πλάτανο και με ςφυριά τουσ ςπάνε ζνα – 
ζνα τα κόκαλά τουσ.   Ρζκαναν μετά από 
6 ϊρεσ μαρτυρίου.  Τάφοσ του είναι όλθ θ 
Ελλάδα, ο αγϊνασ του ζγινε φωτιά που 
άναψε ςτισ ψυχζσ των Ελλινων τον πόκο 
για τθν μεγάλθ επανάςταςθ.   
Είναι ο αντιπροςωπευτικόσ τφποσ του 
ελεφκερου ανκρϊπου, που μζςα του 
αςτράφτει το αιϊνιο πάκοσ για Λευτεριά!  
Υπόδειγμα Κλζφτθ, με μεγάλο  θκικό 
ανάςτθμα, φυςιογνωμία κυριαρχικι, 
αναδείχτθκε ςε κορυφαίο τθσ Κλεφτου-
ριάσ  ολόκλθρθσ τθσ προεπαναςτατικισ 
Ελλάδασ. Αγαπικθκε όςο κανζνασ άλλοσ 
απ’ τον λαό που ςτο πρόςωπό του ζβλεπε 
τον απροςκφνθτο, τον αδοφλωτο αν-
κρωπο που χτυποφςε με εκδίκθςθ τον 
δυνάςτθ.  Ο Σταυραετόσ των Τηουμζρκων 
και των Αγράφων , ο Κατςαντϊνθσ, ο  
ςταυραετόσ τθσ Κλεφτουριάσ , ο πρόδρο-
μοσ τθσ λευτεριάσ του Γζνουσ, που με τον 
μαρτυρικό του κάνατο  ανυψϊκθκε ςε 
φλάμπουρο εκνικισ λφτρωςθσ, αποτελεί 
το καφχθμα όλων των Σαρακατςάνων! Θ 
ιςτορία του μασ διδάςκει ότι όποιοσ κζλει 
να είναι ελεφκεροσ ,πρζπει να είναι 
αγωνιςτισ. Θ ελευκερία κζλει αγϊνα, 
κάρροσ και τόλμθ! 
 
ΔΛΟΝΥΣΘΣ ΛΟΕΤΗΟΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΜΜΘΣ  
(μακθτζσ) 
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ΛΑΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 
 
Θρωίδα τθσ κάλαςςασ του 1821, από  τισ 
μεγαλφτερεσ μορφζσ τθσ ελλθνικισ 
ιςτορίασ. Γεννικθκε ςτισ φυλακζσ τθσ 
Ρόλθσ ςτισ 11 Μαΐου 1771, όταν θ 
μθτζρα τθσ Σκεφω ( Ραραςκευι) 
επιςκζφκθκε τον τότε φυλακιςμζνο και 
ετοιμοκάνατο πατζρα τθσ, Σταυριανό 
Ρινότςθ, που είχε ςυλλθφκεί λόγῳ τθσ 
ενεργοφ ςυμμετοχισ του ςτα Ορλωφικά. 
Τθν μθτζρα τθσ βοικθςαν ςτον τοκετό ο 
ςυγκρατοφμενοσ  του πατζρα τθσ 
Ραναγιϊτθσ Μοφρτηινοσ, ο οποίοσ και τθν 
βάφτιςε μζςα ςτθν φυλακι δίνοντάσ τθσ 
το όνομα Λαςκαρίνα , επειδι ζτςι ζλεγαν 
τθν μθτζρα του και ο Τοφρκοσ δεςμο-
φφλακασ.   
Στα 17 τθσ παντρεφτθκε τον Σπετςιϊτθ 
πλοίαρχο Δθμιτριο Γιάννουηα, που όμωσ 
ςκοτϊκθκε το 1797 ςε ςυμπλοκι με 
Αλγερινοφσ πειρατζσ. Μζνει χιρα ςτα 26, 
νε τρία παιδιά, τον Λωάννθ, τον Γεϊργιο 
και τθν Μαρία. Το 1801 παίρνει δεφτερο 
ςφηυγο τον Σπετςιϊτθ καραβοκφρθ 
Δθμιτριο Μποφμπουλθ εξ ου και 
Μπουμπουλίνα(γυναίκα του Μποφμπου-
λθ).  Κι αυτόσ ςκοτϊκθκε ςε ςφγκρουςθ 
με Αλγερινοφσ πειρατζσ το 1811. Μαηί 
του απζκτθςε άλλα τρία παιδιά, τθν 
Ελζνθ, τθν Σκεφω και τον Νικόλαο.  
Με τθν περιουςία του ςυηφγου τθσ που 
ξεπερνοφςε τα 300.00 τάλιρα, 
αςχολικθκε με τα ναυτιλιακά , ζγινε 
μζτοχοσ ςε διάφορα ςπετςιϊτικα πλοία 
και διαχειριηόταν μεγάλθ περιουςία ςε 
πλοία, μετρθτά και ακίνθτα , ενϊ 
ναυπθγεί, και τρία δικά τθσ πλοία, 

ζχοντασ τθν φροντίδα και των ζξι παιδιϊν 
τθσ.  
Το 1816 οι Οκωμανοί επιχείρθςαν να 
καταςχζςουν τθν περιουςία τθσ , επειδι 
τα πλοία του ςυηφγου τθσ μετείχαν υπό 
ρωςικι ςθμαία, ςτον ρωςοτουρκικό 
πόλεμο του 1806.Με τθν μεςολάβθςθ 
του ϊςου πρεςβευτι ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ Στρωγκάνωφ και τθσ 
μθτζρασ του Σουλτάνου  Βαλιδζ Σουλτά- 
νασ κατόρκωςε να διαςϊςει τθν 
περιουςία τθσ.  
Στθν Κωνςταντινοφπολθ , όπου βριςκόταν 
το 1819 φαίνεται ότι μυικθκε ςτθν 
Φιλικι Εταιρεία, αλλά το γεγονόσ αμφι- 
ςβθτείται, επειδι θ οργάνωςθ δεν ζκανε 
ποτζ μζλθ τθσ γυναίκεσ! Από τθν άλλθ 
όμωσ είναι γνωςτό πωσ θ Μαντϊ 
μυικθκε ςτθν Εταιρεία από τον κείο τθσ 
πατζρα Νικόλαο Μαφρο, λίγο πριν τθν 
Επανάςταςθ!  
Γυρνϊντασ ςτισ Σπζτςεσ, ναυπθγεί το 
πλοίο «Αγαμζμνων» που τθσ κόςτιςε 
25.000 δίςτθλα και διακζτει 18 κανόνια. 
Θ ναυπιγθςθ ολοκλθρϊνεται το 1820. 
Ρρόκειται για κορβζτα μικουσ 75 μζτρων, 
και ιταν το μεγαλφτερο πλοίο που ζλαβε 
μζροσ ςτθν Επανάςταςθ.  
 

 
 
Στισ 13 Μαρτίου του 1821 υψϊνει ςτον 
Αγαμζμνονα το δικό τθσ λάβαρο, τον αετό 
με τθν άγκυρα και τον φοίνικα. Ο αετόσ 
ςυμβόλιηε το ςκλαβωμζνο ζκνοσ που κα 
αναγεννθκεί όπωσ ο φοίνικασ με τθν 
βοικεια του ναυτικοφ που ςυμβολίηει  θ 
άγκυρα.  
 Στισ 3 Απριλίου 1821 ,ανιμερα των 
Βαΐων οι Σπζτςεσ επαναςτατοφν πρϊτεσ 
από τα υπόλοιπα νθςιά και θ 
Μπουμπουλίνα , με τον « Αγαμζμνονα» 
αρχίηει τον ναυτικό αποκλειςμό του 
Ναυπλίου. Μετά τον κάνατό τθσ οι 
απόγονοί τθσ δϊριςαν ςτο ελλθνικό 
κράτοσ  το πλοίο « Αγαμζμνων» που 
μετονομάςτθκε ςε « Σπζτςαι»  και 
αποτζλεςε τθν ναυαρχίδα του 
νεοςυςτακζντοσ από τον Καποδίςτρια 
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κρατικοφ ςτόλου, για να ανατιναχτεί από 
τον Μιαοφλθ ςτα κλιβερά γεγονότα που 
ςυνζβθςαν ςτον Ρόρο το 1831.  
 
   

 

Ο Εκνικόσ Ξεςθκωμόσ βρικε τθν 

Μπουμπουλίνα « πεντθκοντοφτιδα, 

ωραίαν, αρειμάνιον ωσ αμαηόνα, 

επιβλθτικι καπετάνιςςαν προ τθσ οποίασ 

ο άνανδροσ θςχφνετο, και ο ανδρείοσ 

υπεχϊρει» , όπωσ τθν ςκιαγράφθςε ο 

ιςτορικόσ Λωάννθσ Φιλιμων. Ξόδεψε τθν 

περιουςία τθσ όχι μόνο για τθν 

διατιρθςθ των πλοίων τθσ, αλλά και για 

τθν μιςκοδοςία  δικϊν τθσ ςτρατευμάτων  

ςτθν ξθρά. Συμμετείχε με το πλοίο τθσ 

ςτον αποκλειςμό του Ναυπλίου , ενϊ 

παράλλθλα εφοδίαςε με δικζσ τθσ 

δαπάνεσ τουσ υπεραςπιςτζσ του Άργουσ.   

  

 

Ο «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ» από το Μουςείο 

Μπουμπουλίνασ ςτισ Σπζτςεσ. 

Σε μια ζφοδο των Τοφρκων υπό τον 
Κεχαγιάμπεθ ςκοτϊκθκε ο γιοσ τθσ 
Λωάννθσ Γιάννουηασ. Στθν ςυνζχεια θ 
Μπουμπουλίνα ζλαβε μζροσ ςτον 
αποκλειςμό τθσ Μονεμβαςιάσ , ςτθν 
πολιορκία και τθν άλωςθ του Ναυπλίου 
και τθσ Τριπόλεωσ, ςτθν οποία ειςιλκε 
πάνω ςε λευκό ίππο και ζςωςε τα 
χαρζμια του Χουρςίτ παςά, από τουσ 
πολιορκθτζσ.    

Μετά τθν άλωςθ του Ναυπλίου τον 
Νοζμβριο του 1822 θ Μπουμπουλίνα 
εγκαταςτάκθκε ςτθν πόλθ ( ζδρα τθσ 
προςωρινισ κυβζρνθςθσ) όπου ζηθςε ωσ 
τα μζςα του 1824. Εκδιϊχκθκε από το 
Ναφπλιο κατά τθν διάρκεια του εμφυλίου 
όταν πιρε το μζροσ του φυλακιςμζνου 
Κολοκοτρϊνθ  με τον οποίο είχε 
ςυγγενζψει, από τον γάμο τθσ κόρθσ τθσ 
Ελζνθσ με τον γιο του, Ράνο. Οι 
κυβερνθτικοί ςκότωςαν τον γαμπρό τθσ 
και από τθν ίδια αφαίρεςαν το κομμάτι 
γθσ που τθσ είχαν δϊςει για τισ υπθρεςίεσ 
τθσ ςτον αγϊνα.  
 

 
 
ΣΚΛΤΣΟ : ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ 
                (μακθτισ) 
 
Το 1825 τθν βρίςκει ςτισ Σπζτςεσ, χωρίσ 
ςχεδόν περιουςία και πικραμζνθ από τισ 
ζριδεσ των πολιτικϊν και τθν εξζλιξθ τθσ 
επανάςταςθσ μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ τθσ 
που δεν άργθςε να ζρκει. Τον Μάιο του 
1825 ο γιοσ τθσ Γεϊργιοσ Γιάννουηασ 
κλζφτθκε με τθν Ευγενία Κοφτςθ, 
κουνιάδα του ετεροκαλοφσ αδερφοφ τθσ 
Μπουμπουλίνασ  Λάηαρου Ορλόφ . Ο 
Ορλόφ, ςυνοδευόμενοσ από μζλθ τθσ 
οικογζνειασ Κοφτςθ , πιγε ςτο ςπίτι τθσ 
Μπουμπουλίνασ ςε αναηιτθςθ τθσ Ευγε- 
νίασ. Στθν λογομαχία που ακολοφκθςε 
κάποιοσ πυροβόλθςε ςτο μζτωπο τθν 
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Μπουμπουλίνα που ζπεςε νεκρι ςτισ 
22Μαΐου 1825,ςτα πενιντα τζςςερα 
χρόνια τθσ.  Δεν ζχει διαλευκανκεί αν 
ιταν τυχαίο περιςτατικό ι δολοφονία. Τα 
οςτά τθσ εναποτζκθκαν ςτον ιδιόκτθτο 
ναΐςκο του Αγίου Λωάννου.  
Το αρχοντικό τθσ ςτισ Σπζτςεσ είναι ςιμε- 
ρα Μουςείο. Ρεριλαμβάνει ςυλλογι 
όπλων, επιςτολζσ και άλλα αρχεία, παλιά 
βιβλία, πορτραίτα τθσ Μπουμπουλίνασ, 
προςωπικά τθσ αντικείμενα, ζπιπλα και 
διακρίςεισ που τθσ είχαν απονείμει 
κυρίωσ ξζνεσ κυβερνιςεισ.  
Μετακανάτια ζλαβε τον τίτλο του Ναυάρ-
χου, από τθν ωςία, πρωτοφανισ τιμι 
για γυναίκα. Το 2018, 193 χρόνια μετά 
τον κάνατό τθσ, ιταν θ ςειρά τθσ πατρί- 
δασ τθσ να τθν τιμιςει.  Με απόφαςθ του 
Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ ( Φ.Ε.Κ.373 
τεφχοσ Γ τθσ 11θσ Απριλίου) τθσ 
απονεμικθκε ο βακμόσ του Υποναυ-
άρχου, επί τιμι, ο Ρολεμικόσ Σταυρόσ Α’ 
Τάξεωσ  και το Μετάλλιο Εξαίρετων 
Ρράξεων  για « τον απαράμιλλο  θρωιςμό 
τθσ, τθν αυτοκυςία και τθν αφοςίωςθ 
που επζδειξε προσ το Ελλθνικό Ζκνοσ τα 
οποία τθν κατζςτθςαν ςτθν μνιμθ όλων 
των  Ελλινων και Ελλθνίδων ωσ Εκνικό 
Λδεϊδεσ» ςφμφωνα με το αιτιολογικό τθσ 
απόφαςθσ.  
 
ΝΛΚΟΣ ΚΟΤΩΤΣΛΟΣ   - ΣΑΑ ΧΑΣΤΟΤΣΛ   
(μακθτζσ) 

 

 

ΣΟ ΕΫΝΑΡΔΕΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ 

Ζνα από τα πιο φθμιςμζνα 
καποδιςτριακά κτίρια τθσ Αίγινασ και το 
πρϊτο νεοκλαςικό κτίριο του νεότερου 
ελλθνικοφ κράτουσ είναι το Εχνάρδειο( 
Κεντρικό)  Διδαςκαλείο ι Εχνάρδειοσ 

Σχολι,  δωρεά του κερμοφ φιλζλλθνα 
Λωάννθ –Γαβριιλ Εχνάρδου, φίλου του 
τότε Κυβερνιτθ Λωάννθ Καποδίςτρια.   

Καταςκευάςτθκε δίπλα ςτθν 
Μθτρόπολθ το 1830ςε οικόπεδο που 
παραχϊρθςε θ κοινότθτα Αιγίνθσ,  από 
τουσ αρχιτζκτονεσ Σταμάτιο Κλεάνκθ καὶ  
Eduard Schaubert, ςε μια περίοδο που 
ζκριναν πωσ για τθν πρόοδο τθσ Αίγινασ 
ωσ πρωτεφουςασ ιταν απαραίτθτο να 
δθμιουργθκοφν οι δομζσ εκπαίδευςθσ 
των πολιτϊν τθσ, μζςω πιςτοποιθμζνων 
διδαςκάλων.  

Θ ιςτορία του αρχίηει από τότε 
που ο Κυβερνιτθσ κζλθςε να υλοποιιςει 
το όραμά του για τθν Ραιδεία. Με ςχετικό 
ψιφιςμα και κυβερνθτικό διάταγμα τθν 
1θ Νοεμβρίου 1928 ιδρφεται το Κεντρικό 
Σχολείο τθσ Αίγινασ, το οποίον αρχικά 
ςτεγάηεται μζςα ςτο κτίριο του 
Ορφανοτροφείου. Επειδι όμωσ ο χϊροσ 
ιταν ανεπαρκισ, ςτισ 18 Μαΐου 1830 
υπογράφθκε ςυμφωνθτικό ανοικο- 
δόμθςθσ ςφμφωνα με το οποίο οι 
εργαςίεσ κα άρχιηαν ςτισ 19 Μαΐου 1830 
και κα παραδινόταν ζτοιμο ςτα τζλθ του 
ερχόμενου Λουλίου.  

Ιταν το πρϊτο ανϊτερο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ ελεφκερθσ 
Ελλάδοσ. Στόχοσ του, εκτόσ από τθν 
εκπαίδευςθ δαςκάλων , ιταν και θ 
δθμιουργία μορφωμζνων ςτελεχϊν για 
τισ κρατικζσ υπθρεςίεσ.  Είχε για 
δαςκάλουσ καταξιωμζνουσ λόγιουσ τθσ 
εποχισ με επί κεφαλισ τον Γεϊργιο 
Γεννάδιο. Σε αυτό λειτουργοφςε Σχολι 
που προςζφερε τρίμθνθ εκπαίδευςθ 
ςτουσ μελλοντικοφσ δαςκάλουσ, αλλά και 
πειραματικό αλλθλοδιδακτικό ςχολείο. 
Στζγαςε το κεντρικό  Σχολείο (το πρϊτο 
ίδρυμα ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ) και 
αργότερα τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ, το 
Σχολαρχείο και το Αρχαιολογικό Μουςείο 
τθσ Αίγινασ  (1826-1982). Από τότε που το 
Μουςείο μεταφζρκθκε ςε νζο κτίριο, το 
Εχνάρδειο ζχει ουςιαςτικά  εγκαταλει- 
φκεί, και οι φκορζσ που ζχει υποςτεί από 
τον χρόνο και τουσ ανκρϊπουσ είναι 
πλζον εμφανείσ.  
       ΟΛΟΛ ΟΛ ΜΑΚΘΤΕΣ ΤΘΣ Δϋ ΤΑΞΘΣ 
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ΣΚΛΤΣΟ : ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ(μακθτισ) 

ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΤΘΣ Δ ΤΑΞΘΣ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΑΚΛΑ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ ΜΟΛΑ , ΛΚΑ ΣΑΛΦ, ΣΑΑ 

ΧΑΣΤΟΤΣΛ, ΒΛΒΘ ΣΛΩΟΥ,ΜΑΛΑΝΝΑ 

ΑΒΑΝΛΤΘ, ΑΓΑΡΘ ΜΡΑΣΛΛΑΘ,ΕΥΑ 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΘ, ΝΛΚΟΣ ΛΕΤΣΛΟΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ ΚΟΚΟΘ, ΓΛΩΓΟΣ 

ΤΣΟΥΘΣ,ΔΛΟΝΥΣΘΣ ΛΟΕΤΗΟΣ, ΣΟΦΛΑ 

ΜΑΚΑΑΤΗΘ, ΚΑΤΛΑΝΝΑ ΡΛΤΣΛΛΟΥ, 

ΚΛΣΤΛΑΝ ΜΑ ΓΚΑΛΒΕΗ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΜΑΜΜΘΣ, ΦΩΤΕΛΝΘ ΜΑΥΟΓΛΑΝΝΘ, 

ΝΛΚΟΣ ΚΟΤΩΤΣΛΟΣ,ΣΩΤΘΘΣ 

ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ , ΛΕΥΤΕΘΣ ΚΑΑΓΕΩΓΑΚΘΣ 

 

 

ΠΑΠΑΦΛΕΑ: Ο Γρθγόριοσ Δικαίοσ ι 

Ραπαφλζςασ, γεννικθκε το 1788 ςτθν 

Ρολιανι τθσ Μεςςθνίασ. Ιταν 

υςτερότοκοσ γιοσ από δεφτερο γάμο του 

Δθμθτρίου Δικαίου και είχε άλλα 27 

αδζλφια. Τον επίκετο Δικαίοσ είναι το 

πραγματικό τθσ εν λόγω οικογζνειασ και 

απαντάται ακόμα και ςιμερα ςτθν 

Ρολιανι. Το δε Φλζςςασ ι Φλεςςαίοσ 

ετυμολογείται εκ παραφκοράσ από το 

Εφζςιοσ ι Εφεςαίοσ. Βαφτίςτθκε 

Γεϊργιοσ και από όλα τα αδζρφια του 

ιταν ο πιο ανυπάκουοσ κι ατίκαςοσ! Πταν 

μεγάλωςε, αποφάςιςε από μόνοσ του να 

γίνει ιερζασ και να μορφωκεί. Φοίτθςε 

ςτθν ςχολι τθσ Δθμθτςάνασ τθν οποία 

δεν τελείωςε και χειροτονικθκε ςτθν 

μονι τθσ Ραναγίασ τθσ Βελανίδασ ςτθν 

Καλαμάτα , επειδι πίςτευε πωσ ζτςι κα 

αποκτοφςε εξουςία. Ριρε το όνομα 

Γρθγόριοσ. 

 

ΣΚΛΤΣΟ: ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ(μακθτισ) 

Εξ αιτίασ του επαναςτατικοφ χαρακτιρα 

του ιρκε ςε ςφγκρουςθ με τον επίςκοπο 

Μονεμβαςιάσ, ζφυγε από τθν μονι του 

και πιγε ςτο μοναςτιρι τθσ εκίτςασ.  Θ 

νζα ςφγκρουςι του με Τοφρκο 

αξιωματοφχο για τα περιουςιακά τθσ 

μονισ τον ζκανε να αφιςει τθν 

Ρελοπόννθςο και να περάςει ςτθν 

Ηάκυνκο, όπου γνϊριςε τον 

Κολοκοτρϊνθ. Αργότερα πιγε ςτθν Ρόλθ, 

όπου χειροτονικθκε Αρχιμανδρίτθσ από 
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τον Ρατριάρχθ Γρθγόριο τον Εϋ. 

Μυοφμενοσ  όμωσ  ςτθν Φιλικι Εταιρεία , 

ζγινε ζνασ από τουσ πιο ενεργθτικοφσ 

αποςτόλουσ τθσ. Ιταν φανατικόσ οπαδόσ 

τθσ ελευκερίασ! Τον Νοζμβριο  του 1820 

αγοράηει καράβι ςτο όνομα του Φιλικοφ 

Ραλαιολόγου Λεμονι και , αφοφ 

λαμβάνει το ποςό των 90.000 γροςίων 

από τθν τοπικι εφορεία τθσ Εταιρείασ, 

αναχωρεί για τθν Ρελοπόννθςο. Ρερνά 

από τισ Κυδωνίεσ τθσ Μ. Αςίασ, φορτϊνει 

το πλοίο πυρομαχικά με προοριςμό τθν 

Μάνθ. Ρθγαίνει ςτθν Φδρα όπου ςυναντά 

μια αμφικυμικι κατάςταςθ. Από τθν μια 

οι φιλικοί Οικονόμου, Γκίκασ, Κυριαηισ, 

ενκουςιάηονται μαηί του, ενϊ ο 

Κουντουριϊτθσ και άλλοι προφχοντεσ 

είναι επιφυλακτικοί.  Μδια κατάςταςθ 

αντιμετωπίηει και ςτισ Σπζτςεσ. Ρροεςτοί 

τθσ Ρελοποννιςου ςτζλνουν τον 

Ραναγιϊτθ Αρβαλι για να τον 

βολιδοςκοπιςει, μα τελικά ο Αρβαλισ 

αςπάςτθκε τισ απόψεισ του. Αυτό τον 

ζκανε ςτα μάτια των προεςτϊν πιο 

επικίνδυνο και αποφάςιςαν να τον 

απομονϊςουν. Για αυτό και 

κυκλοφοροφςε με ενόπλουσ 

ςωματοφφλακεσ, όταν πζραςε ςτθν 

Ρελοπόννθςο.   Δεν δίςταηε να λζει 

ακόμα και ψζματα για να κινθτοποιεί 

τουσ Ζλλθνεσ και να τουσ πείκει να 

ςυμμετάςχουν ςτθν Επανάςταςθ! Τα 

λόγια του μιλοφςαν ςτθν καρδιά τουσ! Ο 

ίδιοσ πολζμθςε πλάι ςε ςπουδαίουσ 

αγωνιςτζσ, όπωσ ο Κολοκοτρϊνθσ! Κι 

όταν ο Λμπραιμ αποβιβάςτθκε  ςτθν 

Ρελοπόννθςο, δεν δίςταςε να τον 

αντιμετωπίςει ςε μια αδφνατθ κζςθ ,ςτο 

Μανιάκι, και να πζςει νεκρόσ, ϊςτε  να 

πείςει με τθν κυςία του τουσ Ζλλθνεσ να 

μονοιάςουν και να αντιμετωπίςουν από 

κοινοφ τον νζο και επικίνδυνο εχκρό! 

ΕΥΑ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΘ - ΚΛΣΤΛΑΝ ΓΚΑΛΒΕΗ 

(μακθτζσ) 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

 

       

Ο Γεϊργιοσ  Καραϊςκάκθσ ι Καραΐςκοσ  
( Σκουλθκαριά Άρτασ ι Μαυρομάτι 

Καρδίτςασ 1782-Φάλθρο 23 Απριλίου 

1827) ιταν Ζλλθνασ επαναςτάτθσ που 

αρχικά υπιρξε κλζφτθσ και μετζπειτα 

ςπουδαίοσ αρματωλόσ  και ςτρατάρχθσ 

τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821. Το 

επίκετό του είναι υποκοριςτικό του 

Καραΐςκοσ , που ζφερε ο πατζρασ του 

Δθμιτριοσ Μςκοσ ι Καραΐςκοσ, επειδι 

ιταν μελαμψόσ. Θ μθτζρα του, (μοναχι 

Ηωι Ντιμιςκι, αδελφι του κλζφτθ Κϊςτα 

Ντιμιςκι και εξαδζλφθ του οπλαρχθγοφ 

Γϊγου Μπακόλα,  ),μετά τον κάνατο του 

Λωάννθ Μαυρομματιϊτθ, που ιταν ο 

πρϊτοσ ςφηυγόσ τθσ , ζγινε καλογριά , κι 

ζτςι του ζμεινε θ προςωνυμία «Ο γιοσ τθσ 

καλογριάσ». Οι πρϊτοι του βιογράφοι  

είτε δεν αναφζρουν τον τόπο τθσ 

γζννθςισ του, είτε αναφζρουν διαφορε-

τικζσ περιοχζσ , όπωσ ότι γεννικθκε ςε 

ςπθλιά πλθςίον του χωριοφ Μαυρομάτι 

Καρδίτςασ ι ςε μοναςτιρι ςτθν 

Σκουλθκαριά.  

Ραρ’ όλα αυτά, το 1997 ςτα πλαίςια του 
ςχεδίου «Καποδίςτριασ» αποφαςίςτθκε 
να δοκεί  το όνομα «Γεϊργιοσ Καραϊςκά-
κθσ» ςτον νεοςφςτατο διμο του νομοφ 
Άρτασ ςτον οποίο υπάγεται ωσ ςιμερα θ 
Σκουλθκαριά  και το 2005 με προεδρικό 
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διάταγμα κακιερϊκθκε επίςθμα ςτθν 
Σκουλθκαριά δθμόςια εορτι τοπικισ 
ςθμαςίασ προσ τιμιν του Καραϊςκάκθ, 
εκτείνοντασ περαιτζρω τθν διαμάχθ ωσ 
προσ τον τόπο γζννθςθσ του ιρωα.  
Τα παιδικά του χρόνια ιταν δφςκολα, 
λόγῳ του οικογενειακοφ του ιςτορικοφ, 
αλλά κι επειδι αναγκάςτθκε να ηει μόνοσ, 
χωρίσ τθν φροντίδα των γονζων του. Ιταν 
φιλόνικοσ , βλάςφθμοσ και βωμολόχοσ, 
χαρακτθριςτικά που απζκτθςε από τα 
δφςκολα παιδικά του χρόνια. Από τθν 
παιδικι του θλικία ζκανε τα πρϊτα του 
βιματα ωσ κλζφτθσ. Ιδθ ςτα δεκαπζντε 
ςχθμάτιςε κλζφτικθ ομάδα από 
ςυνομθλίκουσ του.  Πμωσ ζγινε περις- 
ςότερο γνωςτόσ μετά τθν ενθλικίωςι του. 
Νεαρόσ ςυνελιφκθ από τον Αλι παςά 
και βαςανίςτθκε για παράνομεσ πράξεισ 
του, ζμακε όμωσ ςυγχρόνωσ και κάποια 
γράμματα. Λζγεται πωσ, τον καιρό που 
ιταν ςτα Γιάννενα,   όταν ο Αλι παςάσ 
τον ρϊτθςε κάποτε τι κα ικελε να του 
προςφζρει, εκείνοσ απάντθςε: «Αν με 
γνωρίηεισ άξιο για αφζντθ, κάνε με 
αφζντθ, αν για δοφλο, κάνε με  δοφλο, αν 
για τίποτα, ρίξε με ςτθν λίμνθ». Ο Αλι 
παςάσ, εκτιμϊντασ τον ιςχυρό του 
χαρακτιρα τον προςλαμβάνει ςτθν 
ςωματοφυλακι του.   Ζτςι, τον Μάρτιο 
του 1798   τον ακολοφκθςε ςτθν 
εκςτρατεία του κατά του περίφθμου 
παςά του Βιδινίου Ραςβάνογλου που 
υπιρξε φίλοσ του ιγα Φεραίου. 

 
 

 Εκεί ο Καραϊςκάκθσ αιχμαλωτίςτθκε από 
τισ δυνάμεισ του Ραςβάνογλου και αφοφ 
ζμεινε κρατοφμενοσ για μικρό διάςτθμα, 
επζςτρεψε ςτα Γιάννενα και ςτον Αλι 
παςά.  
Θ πιο ςκοτεινι περίοδοσ ςτθν ιςτορία του 
Καραϊςκάκθ κεωρείται θ παραμονι του 
ςτθν αυλι του Αλι Ραςά, μζχρι να λιπο-
τακτιςει το 1804 και να πάει ςτο αςκζρι 
του Κατςαντϊνθ. Συμμετζχει και 
διακρίνεται ςε πολλζσ μάχεσ και γίνεται 
το πρωτοπαλίκαρο του Κατςαντϊνθ.    
 

 
 
ΣΚΛΤΣΑ: ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ (μακθτισ) 
  
Τθν Άνοιξθ του 1807 ο Κατςαντϊνθσ  
δζχεται να βοθκιςει τθν 
ρωςοκρατοφμενθ Λευκάδα. Εκεί ο 
Καραϊςκάκθσ γνωρίηεται με άλλουσ 
οπλαρχθγοφσ και ςυναντά τον Λωάννθ 
Καποδίςτρια. Μετά τθν κατάλθψθ τθσ 
Λευκάδασ από τουσ Γάλλουσ, ο 
Καραϊςκάκθσ επιςτρζφει ςτα  Άγραφα με 
τουσ άντρεσ του Κατςαντϊνθ. Μετά τον 
κάνατο του Κατςαντϊνθ , ο Καραϊςκάκθσ 
ςυνεχίηει τθν δράςθ του ςτο 
κατςαντωνζικο αςκζρι, ωσ το 1809,οπότε 
και εντάςςεται ςτα ελλθνικά τάγματα 
που είχαν ιδρφςει οι Βρετανοί υπό τον 
ιχάρδο Τςωρτσ με ςκοπό να εκτοπίςουν 
τουσ Γάλλουσ από τα Εφτάνθςα. Τον  
1812 δθλϊνει υποταγι ςτον Αλι Ραςά 
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και επιςτρζφει ςτα Γιάννενα. 
Ραντρεφεται τθν Γκόλφω Ψαρογιαννο- 
ποφλου με τθν οποία αποκτά δφο κόρεσ 
κι ζναν γιο, τον ςτρατιωτικό και πολιτικό 
Σπυρίδωνα Καραϊςκάκθ (1825-1898).Ρερί 
το 1820, όταν ο Αλι παςάσ κθρφχτθκε 
αποςτάτθσ από τον ςουλτάνο, ο 
Καραϊςκάκθσ τον βοικθςε αρχικά, μα 
βλζποντασ το μάταιο του αγϊνα, τον 
εγκατζλειψε μαηί με τον Ανδροφτςο και 
άλλουσ Ζλλθνεσ και διλωςε υποταγι 
ςτον ςουλτάνο. Τον Λανουάριο του 1821 
ςυμμετείχε ςτθν ςφςκεψθ τθσ Λευκάδασ, 
όπου αποφαςίςτθκε θ προετοιμαςία τθσ 
εξζγερςθσ ςτθν Στερεά Ελλάδα.                
Μόλισ ξζςπαςε θ Επανάςταςθ, ο Γϊγοσ 
Μπακόλασ κι ο Καραϊςκάκθσ, ζκαψαν τον 
οχυρό πφργο του χωριοφ Καλφβια του 
Μάλιου. Τα Άγραφα και το αρματολίκι 
τουσ, ςτα τελευταία χρόνια πριν τθν 
Επανάςταςθ τα κατείχαν οι απόγονοι του 
περίφθμου Γιάννθ Μπουκουβάλα.   O 
Καραϊςκάκθσ  ικελε να γίνει κάποια μζρα 
καπετάνιοσ των Αγράφων και το κατόρ- 
κωςε πράγματι το 1821 βοθκοφμενοσ κι 
από τον Γιαννάκθ άγκο και τουσ περί 
αυτόν Βαλτινοφσ αναγνωριςμζνοσ ακόμθ 
και από τισ οκωμανικζσ αρχζσ τθσ 
Λάριςασ.  Κάτοχοσ πλζον των Αγράφων 
ςτθν αρχι απζφυγε να προςβάλει τουσ 
Τοφρκουσ υποκρινόμενοσ υποταγι ςτον 
Σουλτάνο , προκειμζνου να αποφφγει 
επιδρομζσ Τοφρκων ςτθν περιοχι του. 
Τον Απρίλιο του 1821 αποτυγχάνει να 
ξεςθκϊςει τουσ Ακαρνάνεσ και 
καταφεφγει ςτα χωριά των Τηουμζρκων. 
Τον Μάιο μαηί με άλλουσ οπλαρχθγοφσ 
οργανϊνει ςτρατόπεδο τθσ Δυτικισ 
Στερεάσ ςτο Ρζτα τθσ Άρτασ. Συμμετζχει 
ςτισ μάχεσ κατά των Τοφρκων ςτο 
Κομπότι ( 30 Μαΐου και 8 Λουνίου), αλλά 
τραυματίηεται και αποςφρεται για 
κεραπεία. Τον Σεπτζμβριο καταλαμβάνει 
τθν Άρτα ςε ςφμπραξθ με τουσ Αρβανίτεσ, 
ενϊ  το 1822 ιρκε ςε ζντονεσ προςτριβζσ 
με τον Γιαννάκθ άγκο, που αξίων κι 
αυτόσ τθν αρχθγία των Αγράφων.  Με τθν 
ειςβολι των Τοφρκων ςτθν Στερεά 
Ελλάδα ( Νοζμβριοσ 1822)ο Καραϊςκάκθσ 
ειδοποίθςε από τα  Άγραφα τον γζροντα 
Ρανουριά  

« ότι διαπραγματεφτθκε προςωρινά με 
τουσ Τοφρκουσ να αρχθγζψει ςτα Άγραφα 
κι ζτςι αυτοί να μθν ζλκουν» Ενωμζνοσ 
με τουσ Στορνάρθ και Γρθγόρθ Λιακατά 
προζβθςαν ςε ςυμφωνία με τον βαλι τθσ 
οφμελθσ Χουρςίτ παςά κερδίηοντασ 
χρόνο και περιμζνοντασ τα αποτελζςματα 
των εκςτρατειϊν του κατά του 
Μεςολογγίου, τθσ Ανατολικισ Ελλάδασ 
κακϊσ και τθσ εκςτρατείασ του Δράμαλθ.  
Μετά τθν λφςθ τθσ πρϊτθ πολιορκίασ του 
Μεςολογγίου, ( 31 Δεκεμβρίου 1822) 
μζροσ του ςτρατοφ του Ομζρ Βρυϊνθ και 
του  Κιουταχι χρειάςτθκε από το Αγρίνιο 
να μετακινθκεί διερχόμενο από τα  Άγρα- 
φα. Του ςτρατοφ θγοφνταν ο Λςμαιλ 
Ρλιάςασ Λςμαιλ Χατηι Μπζντου και Άγο 
Βαςιάρθ. Ο Κ. προκατζλαβε με χίλιουσ 
περίπου άνδρεσ τθν διάβαςθ κοντά ςτον 
άγιο Βλάςθ ( Σοβολάκο) και ανάγκαςε 
τουσ εχκροφσ να οπιςκοχωριςουν ςτο 
Αγρίνιο μετά από πειςματϊδθ μάχθ( 15 
Λανουαρίου 1823. Είναι θ πρϊτθ μεγάλθ 
του νίκθ κατά των Τοφρκων .Στα μζςα του 
1823 προάγεται ςε ςτρατθγό, αλλά θ 
υγεία  του επιδεινϊνεται  από τθν 
φυματίωςθ  και καταφεφγει για 
ανάπαυςθ ςτο μοναςτιρι του Ρρουςοφ. 
Ζπειτα αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει τα 
Άγραφα και να μεταβεί ςτθν Λκάκθ 
προκειμζνου να ςυναντιςει ζμπειρουσ 
γιατροφσ για να αντιμετωπίςει τθν 
φυματίωςθ από τθν οποία ζπαςχε. 
Εκείνοι του ςφςτθςαν να παραμείνει ςτο 
νθςί.           
Ο Κ.  νοςταλγϊντασ τθν οφμελθ 
επζςτρεψε ςτο Μεςολόγγι και ηιτθςε 
επίμονα α διοριςτεί αρχθγόσ των ελλθ-  
νικϊν όπλων τθσ επαρχίασ Αγράφων. Ο 
Μαυροκορδάτοσ όμωσ δεν δζχτθκε. Οι 
Τηαβελαίοι και άλλοι οπλαρχθγοί ιταν 
υπζρ του, και εναντίον του μόνο ο 
Μαυροκορδάτοσ που θκελθμζνα τον 
παραγνϊριηε προκειμζνου να υποςτθ- 
ρίξει τον άγκο. Τότε ςυνζβθςαν ςυμ- 
πλοκζσ ανάμεςα ςε οπαδοφσ του και 
Μεςολογγίτεσ ,όταν εκείνοι κατζλαβαν το 
Αιτωλικό και το Βαςιλάδι τα οποία 
αργότερα περιιλκαν ςτθν υπό τον 
Μαυροκορδάτο διοίκθςθ του Μεςο-
λογγίου.  Ο Μαυροκορδάτοσ κατθγόρθςε 
τον Κ. για εςχάτθ προδοςία, μετά από 
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ομολογία του Κων/νου Βουλπιϊτθ, ότι 
είχε ςτείλει επιςτολι ςτον Ομζρ Βρυϊνθ 
με τθν υπόςχεςθ να του παραδϊςει το 
Μεςολόγγι και το Αιτωλικό. Ζτςι διόριςε 
επιτροπι για να εξετάςει τθν αποκάλυψθ 
τθσ προδοςίασ.      
Τθν νφχτα τθσ 10θσ προσ 11θ Απριλίου 
1826 όταν και ζπεςε το Μεςολόγγι, ο Κ. 
βριςκόταν αςκενισ ςτον Ρλάτανο τθσ 
Ναυπακτίασ. Ράραυτα ζςτειλε ςτθν 
γζφυρα τθσ Βαρνάκοβασ παρατθρθτζσ να 
δουν πόςοι και ποιοι ςϊκθκαν από τθν 
θρωικι φρουρά του Μεςολογγίου. Ραρ’ 
ότι ο Ρλάτανοσ ιταν ζρθμοσ και ο ίδιοσ 
αςκενισ ςε ςτρϊμα, ετοίμαςε ψωμί και 
ςφαχτά που μοίραςε πλουςιοπάροχα ςτα 
« πειναλζα εκείνα λείψανα του 
Μεςολογγίου» Στισ 17 Λουνίου μαηί με 
πολλοφσ από εκείνουσ τουσ μαχθτζσ 
ζφταςε ςτο Ναφπλιο. Θ Επανάςταςθ ιδθ 
ςτθν Δυτικι Στερεά είχε ςβιςει και ςτθν 
ανατολικι μόνο θ Ακρόπολθ των Ακθνϊν, 
θ Κάηα και τα Δερβενοχϊρια κατζχονταν 
από τουσ Ζλλθνεσ. Τον Λοφλιο του 
1826διορίηεται αρχιςτράτθγοσ τθσ 
οφμελθσ με πλιρθ δικαιοδοςία. Θ 
πρϊτθ του ενζργεια ιταν να ανακουφίςει 
τουσ πολιορκθμζνουσ τθσ Ακρόπολθσ. Στισ 
19 Λουλίου 1826 επί κεφαλισ 680 
περίπου ανδρϊν ξεκίνθςε από το 
Ναφπλιο για τθν Στερεά ςτθν οποία είχε 
ειςβάλει ο Ομζρ παςάσ τθσ Καρφςτου κι ο 
Κιουταχισ από τθν Κιβα. Στισ 6 
Αυγοφςτου νικά τουσ Τοφρκουσ ςτο 
Χαϊδάρι και επαναλαμβάνει τθν νίκθ του 
δυο μζρεσ αργότερα. Ραρ’ ό,  τι ςοβαρά 
άρρωςτοσ,  κα επιχειριςει εκςτρατεία  
προσ τθν Δόμβραινα τον Οκτϊβριο για να 
αποκόψει τον ανεφοδιαςμό του Κιουταχι 
που πολιορκοφςε τθν Ακρόπολθ. Κα 
εκκακαρίςει τθν *περιοχι και ςτισ 24 
Νοεμβρίου κα ςθμειϊςει μεγαλειϊδθ 
νίκθ επί των Τοφρκων ςτθν Αράχοβα. Για 
τουσ Τοφρκουσ αυτι είναι θ δεφτερθ 
μεγάλθ καταςτροφι μετά τα Δερβενάκια. 
Ζπειτα επιςτρζφει ςτθν Αττικι, όπου ςτισ 
4 Μαρτίου του 1827  κα ςθμειϊςει 
ςπουδαία νίκθ ςτο Κερατςίνι και ςτισ 13 
Απριλίου ςτο μοναςτιρι του Αγίου 
Σπυρίδωνα. Ρολφ ςφντομα ο Κιουταχισ 
βρζκθκε, λόγω τθσ ςτρατιωτικισ 

δεινότθτασ του Κ. από πολιορκϊν ςε κζςθ 
πολιορκοφμενου.   
Στισ 21 Απριλίου οι ελλθνικζσ δυνάμεισ 
είχαν ςτρατοπεδεφςει ςτο Φάλθρο. Τθν 
αρχθγία τουσ είχαν αναλάβει οι Τςωρτσ 
και Κόχραν, μετά τθν Γϋ Εκνοςυνζλευςθ  
τθσ Τροιηινασ. Ο Καραϊςκάκθσ ζχοντασ 
διαφωνιςει με το ςχζδιο τθσ κατά 
μζτωπον επίκεςθσ, είχε αποςυρκεί 
άρρωςτοσ ςτθν ςκθνι του.     Το 
απόγευμα τθσ 22ασ Απριλίου 1827 
ακοφςτθκαν πυροβολιςμοί από ζνα 
κρθτικό οχφρωμα. Οι Κρθτικοί 
προκαλοφςαν τουσ Τοφρκουσ και κακϊσ 
εκείνοι απαντοφςαν οι εχκροπραξίεσ 
γενικεφτθκαν. Αν και βαριά άρρωςτοσ, ο 
Κ. ζφταςε ςτον τόπο τθσ ςυμπλοκισ. Εκεί 
μια ςφαίρα τον τραυμάτιςε κανάςιμα ςτο 
υπογάςτριο, δθλ. ςτθν περιοχι κάτω από 
τθν κοιλιά. Οι γιατροί που ανζλαβαν τθν 
περίκαλψι του γριγορα κατάλαβαν πωσ 
κα κατζλθγε. Μεταφζρκθκε ςτο ςτρατό- 
πεδό του ςτο Κερατςίνι κι αφοφ μετά- 
λαβε  υπαγόρευςε τθν διακικθ του που 
ιδιοχείρωσ υπζγραψε. Θ τελευταία κου- 
βζντα που είπε ςτουσ ςυμπολεμιςτζσ του 
ιταν : « Εγϊ πεκαίνω. Πμωσ εςείσ να 
είςτε μονιαςμζνοι και να βαςτιξετε τθν 
πατρίδα». Στισ 23 Απριλίου 1827 ο Κ. 
υπζκυψε ςτο κανατθφόρο τραφμα του 
μζςα ςτο εκκλθςάκι του Αγίου Νικολάου 
ςτο Κερατςίνι , ανιμερα τθσ γιορτισ του, 
ενϊ οι Ζλλθνεσ υπζςτθςαν ςυντριπτικι 
ιττα ςτθν μάχθ του Ανάλατου . Θ ςορόσ 
του μεταφζρκθκε ςτθν εκκλθςία του 
Αγίου Δθμθτρίου ςτθν Σαλαμίνα όπου 
ετάφθ και κρθνικθκε από το πανελλινιο. 
Ο Κιουταχισ μετά τθν μάχθ του Ανάλατου 
κατζςτειλε τθν επανάςταςθ ςτθν Στερεά 
Ελλάδα. 
Ο ίδιοσ ο Πκωνασ απζτιςε φόρο τιμισ ςτο 
νεκρό του Κ. εναποκζτοντασ πάνω ςτθν 
λάρνακά του το παράςθμο του Τάγματοσ 
του Σωτιροσ ανωτζρου βακμοφ το οποίον 
ζφερε ,ενϊ ανζλαβε και τθν κθδεμονία 
των κυγατζρων του πεςόντοσ ιρωοσ.                
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ΡΟΛΘΜΑ 
 
Δίνοντασ ςτ’  άτι του φτερά  
Ελευκερία ονειρευόταν 
Τον ςουλτάνο ξεγελά  
Και χάριςε ςτθν Ελλάδα μασ  
Τθν Λευτεριά!  
 
ΦΩΤΕΛΝΘ ΜΑΥΟΓΛΑΝΝΘ 
ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ ΜΟΛΑ(μακιτριεσ) 
 

ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΩΜΟ  
 
Ο Διονφςιοσ Σολωμόσ είναι Ζλλθνασ 
ποκθτισ που είναι πιο πολφ γνωςτόσ 
επειδι ζγραψε το ποίθμα « ΥΜΝΟΣ ΕΛΣ 
ΤΘΝ ΕΛΕΥΚΕΛΑ» .Οι δφο πρϊτεσ ςτροφζσ 

 
 του ποιιματοσ αποτελοφν τον Εκνικό 
Φμνο τθσ Ελλάδασ αλλά και τθσ Κφπρου. Ο 
Εκνικόσ Φμνοσ μελοποιικθκε από τον 
Νικόλαο Μάντηαρο. Ρζρα όμωσ από τθν 
ςυγγραφι του Εκνικοφ Φμνου, ο Σολωμόσ 
κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ανάμεςα ςτουσ 
ποιθτζσ μασ, επειδι άρχιςε να 
χρθςιμοποιεί τθν δθμοτικι γλϊςςα ςε 
λογοτεχνικά κείμενα. Ανάμεςα ςτα ζργα 
του ξεχωριςτι κζςθ κατζχουν « Οι 
Ελεφκεροι Ρολιορκθμζνοι» που τουσ ζχει 
δουλζψει ςε τρία διαφορετικά 
ςχεδιάςματα και αναφζρονται ςτθν 
δεφτερθ πολιορκία του Μεςολογγίου και 
τθν θρωικι Ζξοδο των κατοίκων  τθσ 
Λεράσ Ρόλθσ.   Λίγα λόγια για τθν ηωι του 
ποιθτι: Γεννικθκε ςτισ 8 Απριλίου του 
1798 ςτθν Ηάκυνκο και πζκανε ςτθν 
Κζρκυρα ςτισ 9 Φεβρουαρίου του 18 
57.Σποφδαςε νομικά ςτθν Ραβία τθσ 
Λταλίασ από το 1817 ωσ το 1817. Ενϊ θ 

γλϊςςα που διδάχτθκε ςτο ςχολείο ιταν 
θ ιταλικι και ζγραψε ςε αυτιν τα πρϊτα 
του ποιιματα, ευτυχϊσ για εμάσ, μετά 
από παρότρυνςθ του φίλου του 
Σπυρίδωνα Τρικοφπθ και του δαςκάλου 
του Οφγου Φϊςκολου, άρχιςε να 
εκφράηεται ςτα ελλθνικά για να 
δθμιουργιςει ςτθν γλϊςςα μασ τα 
αριςτουργιματα τθσ ποιθτικισ του τζχνθσ 
και να επθρεάςει αρκετοφσ ποιθτζσ ςτθν 
παραπζρα πορεία τουσ. Μαηί με τον 
Ανδρζα Κάλβο και τον Κωνςταντίνο 
Καβάφθ αποτελοφν τθν τριάδα των 
μεγάλων ποιθτϊν μασ που , όπωσ 
αναφζρει ο βραβευμζνοσ με Νόμπελ 
Λογοτεχνίασ ποιθτισ μασ Γιϊργοσ 
Σεφζρθσ ,είναι « οι τρεισ μεγάλοι 
πεκαμζνοι ποιθτζσ μασ που δεν ιξεραν 
ελλθνικά», εννοϊντασ βεβαίωσ πωσ δεν 
τα διδάχτθκαν ςτο ςχολείο. Ο Σολωμόσ με 
τον Κάλβο διδάχτθκαν ιταλικά , ενϊ ο 
Καβάφθσ αγγλικά.  Αυτό όμωσ δεν τουσ 
εμπόδιςε να αγαπιςουν τθν μθτρικι τουσ 
γλϊςςα και να εκφραςτοφν ςε αυτιν 
δθμιουργϊντασ τα αξεπζραςτθσ τζχνθσ 
ποιιματα και πεηά τουσ.  
 
ΣΟΦΛΑ ΜΑΚΑΑΤΗΘ (μακιτρια) 
 
 
ΤΜΝΟ ΕΙ ΣΗΝ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΝ 
 
Ο Φμνοσ εισ τθν Ελευκερίαν είναι ποίθμα 
που ζγραψε ο Διονφςιοσ ςολωμόσ ,το 
Μάιο του 1823, τμιμα του οποίου 
αποτελεί τον Εκνικό Φμνο τθσ Ελλάδασ. 
Αποτελείται από 158 ςτροφζσ ι 632 
ςτίχουσ και κάκε ςτροφι ζχει 4 ςτίχουσ. 
Είναι ο μεγαλφτεροσ ςε ζκταςθ εκνικόσ 
φμνοσ του κόςμου.  
Το 1828 μελοποιικθκε από τον 
Κερκυραίο Νικόλαο Μάντηαρο.Επίςθσ ο 
Εκνικόσ μασ Φμνοσ μεταφράςτθκε και ςε 
άλλεσ γλϊςςεσ και απζκτθςε 
πανευρωπαϊκι φιμθ. Ο Φμνοσ εισ τθν 
Ελευκερίαν   του Διονφςιου Σολωμοφ 
είναι μια κορυφαία εκδοχι ποιθτικοφ 
φμνου που εξυμνεί τον θρωιςμό και τον 
πατριωτιςμό ςτο όνομα τθσ 
προςωποποιθμζνθσ ελευκερίασ.   
  
                        ΓΛΩΓΟΣ ΤΣΟΥΘΣ (μακθτισ)  
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Η Φιλικι Εταιρεία 
 

Θ Φιλικι Εταιρεία ιδρφκθκε, ςτισ 14 

Σεπτεμβρίου του 1814 ςτθν Οδθςςό, από 

τουσ Νικόλαο Σκουφά, Ακανάςιο 

Τςακάλωφ και Εμμανουιλ Ξάνκο. Σϋ αυτι 

ςιγά – ςιγά μπικαν ζμπιςτοι φίλοι και με 

τον καιρό απλϊκθκε από άκρθ ςε άκρθ 

ςε όλθ τθν Ελλάδα.  Σκοπόσ τθσ ιταν να 

προετοιμάςει τουσ ςκλαβωμζνουσ 

Ζλλθνεσ να επαναςτατιςουν και να 

διϊξουν τον Τοφρκο κατακτθτι.   

Με αρχθγό τον Αλζξανδρο 

Υψθλάντθ ξεκίνθςε τθν επανάςταςθ ςτθν 

Μολδοβλαχία, τον Φεβρουάριο του 1821.  

Πμωσ μετά από τισ πρϊτεσ νίκεσ, ο 

ςτρατόσ ςτο Δραγατςάνι ςφαγιάηεται και 

διαλφεται.Αν  και με τθν ιττα αυτι το 

κίνθμα ςυντρίβεται, τελικά θ μάχθ του 

Δραγατςανίου απετζλεςε τον ιδανικό 

αντιπεριςπαςμό για να κθρυχτεί θ 

Επανάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Θ Φιλικι 

Εταιρεία ιταν θ πιο ςθμαντικι μυςτικι 

οργάνωςθ που ζδραςε υπζρ τθσ 

υπόδουλθσ Ελλάδασ.  

 

 

  

Πςοι δε ςυμμετείχαν ςε αυτι, 

υπιρξαν αποφαςιςμζνοι να δϊςουν και 

τθ ηωι τουσ τθν ίδια για τθν ελευκερία 

τθσ πατρίδασ τουσ. Ζτςι, χάρισ τον αγϊνα 

και τθ κυςία όλων αυτϊν, τελικά πζτυχε θ 

Επανάςταςθ του 1821, και ςιμερα εμείσ 

είμαςτε ελεφκεροι. 

ΚΕΛΜΕΝΟ:  Αγάπθ – Ελζνθ Καρανάτςθ 

Μπαςιλάρθ(μακιτρια) 
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ΣΚΛΤΣΑ: ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ(μακθτισ) 

O ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ   

Ο Μακρυγιάννθσ γεννικθκε το 

1797 ςτθν Φωκίδα. Το οικογενειακό του 

όνομα είναι Τριανταφφλλου, όμωσ το 

ζκρυβε μετά από υπόδειξθ τθσ μθτζρασ 

του, επειδι φοβόταν μιπωσ οι Τοφρκοι 

τον ζψαχναν. Οι ίδιοι εξ άλλου είχαν 

ςκοτϊςει και τον πατζρα του. Το 1820 

ζγινε μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ και 

λειτουργοφςε ωσ ο πρϊτοσ κατάςκοπόσ 

τθσ. Από τον Αφγουςτο του 1821 πιρε 

μζροσ ςτθν μάχθ του Σταυροφ, ςτθν μάχθ 

του Ρζτα και τθν πολιορκία τθσ Άρτασ.  

Ρολζμθςε ςτθν πτϊςθ τθσ Ακινασ ςαν 

απλόσ ςτρατιϊτθσ και του ζδωςαν το 

αξίωμα του πολιτάρχθ. Το 1823 

ςυνεργάςτθκε με τον Νικθταρά. Το 1825 

υπεραςπίςτθκε το Νιόκαςτρο 

πολεμϊντασ κατά του Λμπραιμ, τον οποίο 

αντιμετϊπιςε και νίκθςε  ςτουσ Μφλουσ, 

μαηί με τον Δθμιτριο Υψθλάντθ. 

Συμμετείχε επίςθσ ςτθν πολιορκία τθσ 

Ακρόπολθσ και κατά τθν διάρκειά τθσ 

αναγκάςτθκε να ζρκει ςτθν Αίγινα για να 

κεραπευτεί από τα τραφματά του και να 

ηθτιςει βοικεια από τθν κυβζρνθςθ. Το 

1828 διορίςτθκε από τον Καποδίςτρια 

Γενικόσ Αρχθγόσ Εκτελεςτικισ Δφναμθσ 

Ρελοποννιςου, Το 1829 ξεκίνθςε να 

γράφει τα απομνθμονεφματά του. 

Ρζκανε ςτισ 27 Απριλίου του 1864. 

ΛΕΥΤΕΘΣ ΚΑΑΓΕΩΓΑΚΘΣ(μακθτισ) 

 

Ο ΓΙΩΡΓΟ ΕΦΕΡΘ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΘ Ω ΠΕΗΟΓΡΑΦΟ: 

 

 « Ο Μακρυγιάννθσ είναι ο πιο 
ςθμαντικόσ πεηογράφοσ τθσ νζασ 
Ελλθνικισ Λογοτεχνίασ , αν όχι ο πιο 
μεγάλοσ[…] Σο περιεχόμενο τθσ γραφισ 
του είναι ο ατζλειωτοσ και τραγικόσ 
αγϊνασ ενόσ ανκρϊπου που με όλα τα 
ζνςτικτα τθσ φυλισ του ριηωμζνα βακιά 
μζςα ςτα ςπλάχνα του, αναηθτά τθν 
ελευκερία, το δίκιο, τθν ανκρωπιά. 
*…+Πολζμθςε, αγωνίςτθκε, αθδίαςε, 
κφμωςε. Αλλά ζμεινε πάντα ορκόσ ωσ το 
τζλοσ: Άνκρωποσ ςτο φψοσ του 
ανκρϊπου! Δεν ζγινε μιτε 
υπεράνκρωποσ ,μιτε ςκουλικι.*…+ Ο 
δεφτεροσ λόγοσ που πιςτεφω πωσ ο 
Μακρυγιάννθσ είναι ο πιο ςθμαντικόσ  
πεηογράφοσ μασ είναι  γιατί τον νομίηω 
ςαν ζνα  μεγάλο διδάςκαλο τθσ γλϊςςασ 
μασ.  
Δεν ξζρω άλλο κείμενο ςτα νζα μασ 
γράμματα που να διδάςκει τόςα πολλά , 
όςο το κείμενο του Μακρυγιάννθ.» 
 
Αντιγραφι κειμζνου:ΚΑΤΛΑΝΝΑ ΡΛΤΣΛΛΟΥ 
(μακιτρια) 
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ΣΚΛΤΣΟ:  ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ(μακθτισ) 

 
ΠΡΟΕΤΧΘ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΘ  Σθμειϊνω κι 

ζνα μζροσ από τθν αμαρτωλι μου και 

απλι και αγράμματθ προςευχι μου: ‘ 

Άγιοσ ο Κεόσ, αγιοσ ιςχυρόσ, αγιοσ 
ακάνατοσ ελζθςον θμάσ. Δόξαςε , Κυριε, 
Χριςτζ,  ςταυρζ ςταβρωμζνε λαμπρζ κι 
αναςτιμζνε τριςυπόςτατε κεε, αγία 
τριάδα κεοτόκο, αγία  ςϊματα δοξα τθσ 
παντοδυναμίασ ςου και τθσ βαςιλείασ 
ςου , Κυριε, άπλωςε το λαμπρό ςου και 
ευλογθμζνο ςου χζρι και βγάλε μασ μζςα 
από το ςκότοσ το βακφ όπου είμαςτε 
πεςμζνοι και χαμζνοι   και τόςεσ αιϊνεσ 
πνιμζνοι και φζρε μασ εισ το φωσ ςου τ’ 
αλθκινό τθσ βαςιλείασ ςου και βλόγα 
μασ, τουσ αμαρτωλοφσ, και ςυχϊρεςζ μασ 
και κακάριςζ μασ και ανάςτθςζ μασ ωσ 
τον Λάηαρον οπότε είναι θ αγακι ςου 
κζλθςθ. 
 
Αντιγραφι κειμζνου:ΚΑΤΛΑΝΝΑ ΡΛΤΣΛΛΟΥ 
(μακιτρια) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γράψιμο του Μακρυγιάννθ 
είναι ανορκόγραφο και βγαίνει κατ’  
ευκείαν μζςα από τθν καρδιά του, γιατί 
ζμακε τθν αλφαβιτα ςτα ςαράντα δφο 

του χρόνια και δεν ξζρει τουσ κανόνεσ τθσ 
ορκογραφίασ.   
 
Κϊςτασ Σταυρόπουλοσ 
 

ΟΔΤΕΑ ΑΝΔΡΟΤΣΟ 
 
Ο πατζρασ του Οδυςςζα ανδροφτςου ο 
οποίοσ είχε λάβει μζροσ ςτθν 
επανάςταςθ του Λάμπρου Κατςϊνθ, 
ςυνελιφκθ από τουσ Βενετοφσ, 
παραδόκθκε ςτουσ Τοφρκουσ και 
αποκεφαλίςτθκε το 1797 ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, με αποτζλεςμα ο 
μικρόσ γιοσ του Οδυςςζασ να μείνει 
ορφανόσ ςε θλικία 8 ετϊν.  
Θ χιρα μθτζρα του Οδυςςζα 
Ανδροφτςου, Ακριβι Τςαρλαμπά 
μετακόμιςε το ζτοσ 1797 ςτθ Λευκάδα και 
μεταξφ των ετϊν 1797-1800 ο Οδυςςζασ 
ζκανε παρζα με το γνωςτό μετζπειτα 
ποιθτι Λωάννθ Ηαμπζλιο. 
 

 

ΣΚΛΤΣΟ:  ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ(μακθτισ) 

Τον επόμενο χρόνο, 1798, ζγινε θ μάχθ 

τθσ Νικόπολθσ και ο χαλαςμόσ τθσ 

Ρρζβεηασ από τον Αλι Ραςά Τεπελενλι 

και ο μικρόσ Οδυςςζασ και θ μθτζρα του 

είχαν διαςωκεί αφοφ είχαν καταφφγει 
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ςτθ Λευκάδα. Αργότερα επζςτρεψαν ςτθν 

Ρρζβεηα, όπου ζηθςε μζχρι το1806. 

 

Το 1806 ο Αλι Ραςάσ ενκυμοφμενοσ τθν 

προςωπικι φιλία που είχε με τον πατζρα 

του Οδυςςζα, τον αναηιτθςε και τον 

πιρε ςτθν αυλι του ςτα Λωάννινα ι κατά 

δεφτερθ εκδοχι τον πιγε εκεί με αίτθμα 

θ μθτζρα του και φοίτθςε ςτθ 

ςτρατιωτικι ςχολι του Αλι Ραςά και είχε 

ταραχϊδθ βίο.Πμωσ ςχεδόν πάντα ο 

Ραςάσ τον ςυγχωροφςε. 

Ο Οδυςςζασ πιρε μζροσ ςτισ μάχεσ 

Βερατίου, Αργυροκάςτρου και Γαρδικίου 

και ο αλι Ραςάσ του ζδωςε τθν 

οπλαρχθγία τθσ Λιβαδειάσ.Το 1820 όταν 

επιλκε θ ριξθ του Αλι Ραςά με τθν 

Ρφλθ,εγκατζλειψε τθ Λιβαδειά ,αφοφ 

πρϊτα μφθςε τον Ακανάςιο Διάκο ςτθ 

Φιλικι εταιρεία και του εμπιςτεφκθκε τθν 

εξουςία τθσ οπλαρχθγίασ του αφινοντάσ 

τον πρωτοπαλίκαρο. 

 

ΣΚΛΤΣΟ:  ΣΩΤΘΘΣ ΚΑΛΑΜΑΚΘΣ(μακθτισ) 

 

Ο Οδυςςζασ τελικά κατθγορικθκε άδικα 

για ςυνδιαλλαγι με τουσ Τοφρκουσ, 

καταδιϊχκθκε και ςυνεκλίβει κατά τισ 

εμφφλιεσ διαμάχεσ που ακολοφκθςαν. 

Ο Λωάννθσ Κωλζττθσ,ιςχυρόσ πολιτικόσ 

άνδρασ τθσ Επανάςταςθσ, ιταν 

προςωπικόσ του εχκρόσ, όπωσ και άλλων 

οπλαρχθγϊν, οι οποίοι τον μιςοφςαν 

γιατί ιταν λαοπρόβλθτοσ θγζτθσ και είχε 

επιχειριςει επανειλθμμζνα να περιορίςει 

τθ δφναμι τουσ. 

Θ δθμοκρατικότθτα του Οδυςςζα 

Ανδροφτςου, θ οποία είχε γίνει γνωςτι 

και πζρα από τον ελλθνικό χϊρο και 

ζβλαπτε τθ δικι τουσ ολιγαρχία τουσ είχε 

εξοργίςει.Τελικά το μίςοσ των 

Φαναριωτϊν και των Κοτηαμπάςθδων 

οδιγθςε ςτθ δολοφονία ενόσ από τουσ 

μεγαλφτερουσ αγωνιςτζσ τθσ 

Επανάςταςθσ.Στισ 5 Λουνίου 1825 , ο 

Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ, φυλακιςμζνοσ με 

ψευδείσ κατθγορίεσ ςτθν Ακρόπολθ, 

βαςανίςτθκε και ςκοτϊκθκε από τουσ 

Μιτρο Τριανταφυλλίνα,Λωάννθ Μαμοφρθ 

και Ραπακϊςτα με τθν ζγκριςθ του 

πρϊθν πρωτοπαλίκαροφ του ,Λωάννθ 

Γκοφρα. 

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν τον 

προςιγαγαν καν  ςε δίκθ, επειδι 

φοβικθκαν ότι ο Ανδροφτςοσ κα 

καταδείκνυε τθν αδικία ςε βάροσ του και 

κα προκαλοφςε γενικι κατακραυγι 

εναντίον τουσ. 

Θ μνιμθ του ωσ ιρωα τθσ εκνεγερςίασ 

αποκαταςτάκθκε από το ελλθνικό κράτοσ 

μόλισ το 1872. 

ΛΚΑ ΣΑΛΦ (μακιτρια) 

 

 
 

 



30 
 

ΡΟΛΘΜΑ ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΔΟΥΤΣΟ 
 
Χρυςαετζ καμαρωτζ  
ςτα αίματα λουςμζνε  
Ανδροφτςε μου αδερφωτζ 
κι αδερφωςκοτωμζνε! 
 
Ραίξε του ονείου το ςπακί 
 μεσ ςτθσ Γραβιάσ το χάνι 
κι θ άγια μζρα που κα ’ρκεί 
όπου και να ’ναι φτάνει. 
 
Νυχτοποφλι τθσ Ακινασ 
Σταυραθτζ τθσ Σαμαρίνασ 
και τθσ ερθμιάσ 
 
τθσ Αράχοβασ αθδόνι 
αλεξανδριανό παγόνι  
μαυροπετροχελιδόνι  
τθσ Μονεμβαςιάσ 
  
Ανδροφτςε, Ακρίτα μου ακριβζ, 
Αθτζ μαλαματζνιε! 
 
ΝΛΚΟΣ ΛΕΤΣΛΟΣ (μακθτισ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΣ 

Κάπου εδϊ θ προςπάκειά μασ να τιμιςουμε εκείνουσ που πριν από διακόςια χρόνια 
κυςιάςτθκαν για να δθμιουργιςουν το νεϊτερο ελλθνικό κράτοσ ολοκλθρϊκθκε.  
Μπορεί εμείσ να μθν είμαςτε αναγκαςμζνοι να αγωνιςτοφμε όπωσ οι ιρωεσ του 1821, μα 
αυτό δεν ςθμαίνει πωσ δεν αναγνωρίηουμε τισ κυςίεσ τουσ, ι πωσ δεν τουσ ζχουμε ωσ 
παράδειγμα ςτθν ηωι μασ!  
Η εφθμερίδα αυτι, που βγικε ςε μια περίοδο ιδιαιτζρωσ δφςκολθ για όλουσ μασ, νομίηω 
πωσ το αποδεικνφει.  
Ευχόμαςτε οι νεϊτερεσ γενιζσ να ςυνεχίςουν να  εμπνζονται από τθν φιλοπατρία και τθν 
ανιδιοτελι κυςία των αγωνιςτϊν, ϊςτε να κάνουν τθν πατρίδα μασ τόςο ιςχυρι, όςο τθσ 
αξίηει.    
 


