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«Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ πολλού 
οι λαοί της Ευρώπης πολεμούντες υπέρ των 
ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, 

μας επροσκάλουν εις μίμησιν». Τα λόγια του Υψηλάντη 
στο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» προβάλλουν 
την ευρωπαϊκή διάσταση που προσλαμβάνει η ελληνική 
επανάσταση από την εκδήλωσή της. Στα 1821 το εθνικό 
ελληνικό κίνημα που δημιουργήθηκε στο τέλος του 
18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου –η ελληνική εθνική 
παλιγγενεσία– παίρνει το έναυσμα από προηγούμενες ε-
παναστάσεις και θέτοντας στον ιστορικό χάρτη τα δικά 
της μοναδικά στοιχεία, γίνεται σύμβολο ελευθερίας για 
ολόκληρη την Ευρώπη και την αποκατάσταση των εθνι-
κών κρατών.

Τα εθνικά κινήματα στις ιταλικές και γερμανικές χώ-
ρες δημιούργησαν την σύσταση αυτόνομων κρατών, ό-
πως η Ιταλία και η Γερμανία καθώς και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής που ήταν βρετανικές αποικίες 
στη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, η επαναστατημένη 
Γαλλία, πρεσβεύοντας τα οικουμενικά και πανανθρώ-
πινα δικαιώματα, δίνει το έναυσμα της ελευθερίας στην 
ανθρωπότητα. Οι Έλληνες δεν αποτίναξαν μόνο τον δικό 
τους ζυγό αλλά έμμεσα κατήργησαν κάθε ζυγό σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Ο Π. Κανελλόπουλος αναφέρει πως, 
μέχρι στα 1821, παρά τις γενναίες απόπειρες που είχαν 
σημειωθεί στην Ιταλία και αλλού, η Ευρώπη υπέκυπτε 
σε αναχρονιστικά συνθήματα. Οι Έλληνες δημιούργη-
σαν όλες τις ηθικές και πολιτικές προϋποθέσεις για την 
εκδήλωση όλων των εθνικών εξεγέρσεων «...αι οποίαι, 
είτε επιτυχούσαι, ως εν Ιταλία, είτε επανειλημμένως και 
τραγικώς κατασταλείσαι, ως εν Πολωνία, έδωσαν εις τον 
19ον αιώνα το χρώμα του και το μέγα ιστορικόν του νό-
ημα» (Κανελλόπουλος 1975).

Σε αντίθεση με την ελληνική επανάσταση, οι επα-
ναστάσεις των ετών 1820-1821 στην Ιταλία, 1820- 1823 
στην Ισπανία και Πορτογαλία και της Ρωσίας με το κί-
νημα των Δεκεμβριστών δεν είχαν επιτυχή έκβαση και 
αποτελούν σημαντικό επίπεδο έρευνας στη σύγχρονη ε-
ποχή διότι διαμόρφωσαν όλα τα μετέπειτα απελευθερω-
τικά κινήματα. 

Οι επιδράσεις 

Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός (τέλη 17ου-18ου αιώνα) με 
τον ορθολογισμό, την αμφισβήτηση της αυθεντίας και την 
πίστη στην πρόοδο του ανθρώπου, η Αμερικανική επανά-
σταση με τη διακήρυξη της 4ης Ιουλίου 1776, το αμερικα-
νικό σύνταγμα και την αναγνώριση των 13ων αποικιών 
ως ανεξάρτητο κράτος (ΗΠΑ), η Γαλλική επανάσταση με 
τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τα συ-
ντάγματά της, επέδρασαν καταλυτικά στη διαμόρφωση 
της ελληνικής σκέψης και στα συντάγματα του αγώνα. 

Ειδικότερα, στο σύνταγμα της Επιδαύρου θεσπίζεται 

το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας, όντας μονα-
δική πρωτοπορία στην βασιλευόμενη Ευρώπη. Επίσης, 
στην Γ΄ εθνοσυνέλευση (1826) ψηφίστηκε το Πολιτικό 
σύνταγμα της Ελλάδας, το πιο δημοκρατικό στην εποχή 
του. Σημαντική επίδραση στην ανάδυση του ελληνι-
κού εθνικού κινήματος διαδραμάτισε ο Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός μέσω των εκπροσώπων του, που βρή-
καν γόνιμο έδαφος στα παροικιακά κέντρα του ελλη-
νισμού, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια γέφυρα ανά-
μεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Οι προσωπικότητες 
του Αδαμάντιου Κοραή και του Ρήγα Φεραίου συνέβα-
λαν στην πνευματική αφύπνιση των υποδουλωμένων 
Ελλήνων και τον ξεσηκωμό του γένους. 

Διεθνής αντίκτυπος 

Η ελληνική επανάσταση έδωσε παλμό σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Αυτή η μικρή χώρα ενέπνευσε και επηρέασε τον 
παγκόσμιο ρου σε όλους τους τομείς γεωπολιτικά, εθνικά, 
πολιτικά και πολιτιστικά και αυτό αποδεικνύεται από τους 
απανταχού φιλέλληνες που ακόμη και σήμερα θεωρούν 
την Ελλάδα πρότυπο δημοκρατίας, πνεύματος και ελευ-
θερίας. Στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της σύγχρο-
νης Ελλάδας, στήθηκε ένα μνημείο για να τιμήσει τους φι-
λέλληνες που έχασαν τη ζωή τους στον απελευθερωτικό 

πόλεμο και αναφέρει 274 ονόματα από την Ιταλία και τα 
υπόλοιπα από τη Βρετανία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, 
την Πορτογαλία και τη Δανία. Η χώρα μας επίσης, τιμά τον 
Λόρδο Βύρωνα ως εθνικό ήρωα, ο οποίος βοήθησε με ό-
λες του τις δυνάμεις τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα. 
Σημαντικά γεγονότα του αγώνα ενέπνευσαν και κινητο-
ποίησαν πνευματικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες οι ο-
ποίοι προέβαλλαν ανθρωπιστικά και αντιπολεμικά μηνύ-
ματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σφαγή των 
Ελλήνων στη Χίο το 1822, που ενέπνευσε τον διάσημο πί-
νακα του Eugène Delacroix ενώ το ποίημα «Hellas» του P. 
Shelley, του σημαντικότερου ρομαντικού άγγλου ποιητή, 
αποδεικνύει την σημασία της ελληνικής επανάστασης, 
συγκινεί και εμψυχώνει ακόμη και στον 21ο αιώνα, σε αυ-
τούς τους σύγχρονους, χαλεπούς καιρούς:

«Είμαστε όλοι Έλληνες.
Οι νόμοι μας, η λογοτεχνία μας, η θρησκεία μας,
η τέχνη μας έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα.
Αλλά για την Ελλάδα … θα μπορούσαμε να είμαστε
ακόμα άγριοι και ειδωλολάτρες …
Η σύγχρονη Ελλάδα είναι ο απόγονος
των λαμπρών όντων».

Η συντακτική ομάδα
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ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Στις 20 Δεκεμβρίου του 1821 συγκλήθηκε στην Πιάδα 
της Επιδαύρου η Α’ Εθνοσυνέλευση, η οποία συ-

γκροτούνταν από 60 εκλεγμένους παραστάτες των περι-
οχών που είχαν χειραφετηθεί τη δεδομένη περίοδο από 
τον οθωμανικό ζυγό.

Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης αναγορεύτηκε ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ανέλαβε την ευ-
θύνη για τη συγκρότηση μιας δωδεκαμελούς επιτροπής 
κατάρτισης του συντάγματος. 

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου αναπτύσσεται σε 110 πε-
ριληπτικές παραγράφους που κατανέμονται σε τίτλους 
και τμήματα, όπως και στο γαλλικό πρότυπο. Σε κάποιες 
παραγράφους συναντώνται άρθρα για τις ατομικές ελευ-
θερίες, εντός των οποίων διακηρύσσονταν η ιδιοκτησία, 
η ασφάλεια, η τιμή και η ελευθερία θρησκευτικής συνεί-
δησης ως απαράβατες αρχές που κανένας δεν μπορεί να 
καταπατήσει. Παράλληλα, στο Σύνταγμα της Επιδαύρου 
θεσπιζόταν η απαγόρευση δήμευσης των περιουσιακών 
στοιχείων και καταργούνταν τα βασανιστήρια. 

Στις διατάξεις του Συντάγματος διαφαίνεται η επήρεια 
που του είχε ασκηθεί από τα Συντάγματα της Γαλλικής 
Επανάστασης (1793, 1795), ιδίως όμως από την διακή-
ρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη 

Τα δικαιώματα στα Συντάγματα του Αγώνα
και η σημασία τους

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Στις 13 Απριλίου 1823 ψηφίστηκε το νέο, αναθεωρη-
μένο Σύνταγμα, που για δεύτερη φορά χαρακτηρί-

στηκε «προσωρινό» και δόθηκε σε αυτό ο τίτλος «Νόμος 
της Επιδαύρου», δηλώνοντας τη συνέχεια και την αδιάρ-
ρηκτη σχέση με το πρώτο Σύνταγμα της Επιδαύρου. Το νέο 
Σύνταγμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πυκνότερο, αυστη-
ρότερο, νομικά αρτιότερο, περισσότερο φιλελεύθερο και 
πιο δημοκρατικό σε σχέση με το Σύνταγμα της Επιδαύρου. 

Με μια σειρά άρθρων συμπληρώθηκε και ολοκληρώ-
θηκε ο δικανικός κώδικας, ρυθμίζοντας ζητήματα του 
πολιτικού, εγκληματικού και εμπορικού δικαίου.

Κατοχυρώθηκε η ελευθερία του ανθρώπου και η ε-
λευθεροτυπία. Κάθε άνθρωπος που βρεθεί στην ελλη-
νική επικράτεια είναι ελεύθερος πολίτης. Κάθε Έλληνας 
πολίτης μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του 
μέσω του Τύπου, αρκεί αυτές να μην είναι αντίθετες με 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Το πιο σημαντικό από τα Συ ντάγματα της Ε πα νά στα-
σης ψηφίσθηκε στην Τροιζήνα το Μάιο του 1827 

από τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία με ψήφισμά της εξέ-
λεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια «Κυβερνήτη της Ελλάδος» 
για επτά χρόνια και ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα 
της Ελλάδος», που έμεινε στην ιστορία ως το πιο φιλε-
λεύθερο και δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής του. Η 
Συνέλευση, διακήρυττε στο νέο Σύνταγμα για πρώτη 
φορά την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας: «η κυριαρχία ενυ-
πάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και 
υπάρχει υπέρ αυτού». Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δώ-
σει ένα πολίτευμα που εμπνέονταν από δημοκρατικές και 
φιλελεύθερες ιδέες και από το πολίτευμα της Ελληνικής 
Δημοκρατίας του Ρήγα, που θεωρούσε την αξία της ι-
σότητας ως θεμελιώδη αρχή της πολιτειακής τάξης. 
Επιπλέον, καθιέρωνε τη διάκριση των εξουσιών, ανέθετε 
στον Κυβερνήτη την εκτελεστική εξουσία και τη νομοθε-

τα χριστιανικά ήθη. Η απαγόρευση οποιασδήποτε αγο-
ροπωλησίας ανθρώπων έδωσε τέλος στη δουλεία που 
οι Έλληνες για τόσα χρόνια είχαν βιώσει. Επίσης, κάθε 
πολίτης είχε το δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως στο 
βουλευτικό σώμα για οποιοδήποτε θέμα τον απασχο-
λούσε. Δόθηκε το δικαίωμα του «εκλέγειν» και του «ε-
κλέγεσθαι» σε όλους τους άνδρες άνω των 25 ετών και 
όχι μόνο στους γέροντες άνω των 30, όπως προέβλεπε 
το Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου.

Το νέο σύνταγμα έρχεται να εμπλουτίσει δημοκρατικά 
και οργανωτικά τη διοίκηση του έθνους. Είναι φανερή 
μέσα από τα άρθρα του η αγωνία και η προσπάθεια των 
ελεύθερων Ελλήνων να οργανώσουν και να οικοδομή-
σουν ένα νέο κράτος που βασίζεται στην ελευθερία του 
ανθρώπου και στις δημοκρατικές αξίες οι οποίες πηγά-
ζουν από τις αρχές του Διαφωτισμού.

Δημήτρης Δαβάκος

τική στο σώμα των αντιπροσώπων του λαού, τη Βουλή.
Όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα και την κατο-

χύρωσή τους το Σύνταγμα της Τροιζήνας ήταν το πιο 
άρτιο και πλήρες από όλα τα συντάγματα του αγώνα. 
Καθιέρωνε την αρχή της ισότητας και της αναλογικής κα-
τανομής των δημόσιων βαρών, την πρόσβαση των δημο-
σίων επαγγελμάτων σ' όλους τους Έλληνες, την ελευθε-
ρία του Τύπου και της εκπαίδευσης και το απαραβίαστο 
της ιδιοκτησίας. Ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα του 
Συντάγματος είναι ότι καταργούνται οι τίτλοι ευγενείας.

Τα συντάγματα του αγώνα δημιουργήθηκαν με δημο-
κρατικό τρόπο. Είχαν δεχθεί μεγάλη επιρροή από διάφορα 
συντάγματα του εξωτερικού, κυρίως της Γαλλίας και της 
Αμερικής. Είχαν δημοκρατικό χαρακτήρα, και όριζαν ως 
πηγή εξουσιών το έθνος. Συγκεκριμένα το σύνταγμα της 
Τροιζήνας θεωρείται το πιο δημοκρατικό από όλα. Τέλος, 
είχαν όλα φιλελεύθερο χαρακτήρα, όπως προκύπτει από 
την κατοχύρωση των βασικών ατομικών ελευθεριών. 

Αθανασία Κοκάλη

Πηγές:
Ν. Αλιβιζάτος, Τα συντάγματα του αγώνα (1821-1828) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (3ος τόμος).
Βουλή Ελλήνων (Συνταγματική Ιστορία)

(1789). Με το κείμενο του Συντάγματος της Επιδαύρου 
εγκαθιδρυόταν το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρα-
τίας και ανακηρυσσόταν η ελληνική ανεξαρτησία σε διε-
θνές πλαίσιο.

Παρόλο που το Σύνταγμα της Επιδαύρου (Προσωρινό 
Σύνταγμα) διήρκησε ελάχιστο χρονικό διάστημα, οικο-

δόμησε στέρεες βάσεις για τα επόμενα συντάγματα του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, θεμελίωσε τις αξίες 
της ισονομίας, του κοινοβουλευτισμού και της ελευθε-
ρίας και διαπνεόταν από φιλελεύθερο και δημοκρατικό 
πνεύμα.

Δημήτρης Δαβάκος

LUDWIG MICHAEL VON SCHWANTHALER, Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ, ΤΟΙ-
ΧΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



«ΡΕΠΟΡΤΑΖ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ «ΡΕΠΟΡΤΑΖ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ

1η Δεκεμβρίου του 1822

Συνταρακτικά γεγονότα συ-
γκλόνισαν τους Έλληνες και 
την Ελλάδα. Το φοβερό και 

δυσπόρθητο Παλαμήδι έπεσε! Όλο 
το Ναύπλιο είναι ανάστατο. Χθες, 
30 Νοεμβρίου του 1822, μέσα στους 
πανηγυρισμούς και τις χαρές των 
Ελλήνων που κατάφεραν να αλώ-
σουν το κάστρο που χτίστηκε από 
τους Βενετσιάνους, είχα την τιμή 
και την ευκαιρία να καταγράψω τα 
γεγονότα της άλωσης του κάστρου 
από τους Έλληνες από έναν πολε-
μιστή ο οποίος ηγήθηκε της άλω-
σης του Παλαμηδίου, τον Στάικο 
Σταϊκόπουλο.

Τα γεγονότα συνέβησαν ως ε-
ξής: Καθώς ο κλοιός των Ελλήνων 

έσφιγγε γύρω από τους Τούρκους, 
οι αγάδες του Αναπλίου έκριναν α-
ναγκαίο να γίνει μία συνέλευση και 
να συζητηθούν όλα τα θέματα που 
αφορούσαν την πολιορκία και ποιοι 
τρόποι υπήρχαν να γλιτώσουν. Την 
29η Νοεμβρίου έγινε τελικά η συ-
νέλευση, που επειδή κράτησε μέχρι 
το βράδυ και δεν υπήρξε κάποια α-
πόφαση, οι αγάδες του Παλαμηδίου 
διανυκτέρευσαν στην πόλη. Οι 
φρουροί όμως του Παλαμηδίου ανη-
σύχησαν και κατέβηκαν στην πόλη 
να δουν τι συμβαίνει. Έτσι, μόνο 
100 φρουρούσαν το κάστρο, εκ των 
οποίων 70 προστάτευαν τις οικο-
γένειες των αξιωματικών και 5-10 
άνδρες όλες τις υπόλοιπες ντάπιες. 
Στην πιο ευάλωτη ντάπια τοποθετή-
θηκαν 12 άνδρες, ανάμεσα τους και 
δύο Αρβανίτες. Αυτοί λοιπόν, ήρθαν 
σε συνεννόηση με τον Σταϊκόπουλο 

με αντάλλαγμα οι Έλληνες να ελευ-
θερώσουν όλους τους υπόδουλους 
Αρβανίτες. Έτσι, προφασιζόμενοι 
ότι βγήκαν για να μαζέψουν χόρτα, 
δήθεν πιάστηκαν από τον Δημήτριο 
Μοσχονησιώτη και οδηγήθηκαν 
στον Σταϊκόπουλο. Με αυτόν τον 
τρόπο, ο Στάικος ενημερώθηκε για 
την απουσία πολλών στρατιωτών 
και χωρίς να το σκεφθεί δεύτερη 
φορά, αποφάσισε να εκμεταλλευ-
τεί την ευκαιρία και να ορμήσει στο 
Παλαμήδι. Σίγουρος ότι οι Αρβανίτες 
έλεγαν αλήθεια, ο Μοσχονησιώτης, 
δέχθηκε να ανεβεί πρώτος στο 
Παλαμήδι με μία σκάλα για να πεί-
σει και τους άλλους καπεταναίους.

To στρατιωτικό σώμα που ξεκί-
νησε για το Παλαμήδι αποτελούταν 
από τον Στάικο Σταϊκόπουλο, τον 
αδελφό του Αθανάσιο, 350 δυνα-
τούς και θαρραλέους άνδρες, μερι-

κούς φιλέλληνες, τον αγιορείτη μο-
ναχό Παφνούτιο, και τον Αργείτη 
βιολιτζή Πορτοκάλη που κουβα-
λούσε μία 5μετρη σκάλα για την α-
νάβαση. Η συνέχεια έπεται ηρωική. 
Η σκάλα τοποθετήθηκε στο χαμη-
λότερο μέρος του τείχους και ο Δ. 
Μοσχονησιώτης μπήκε μες στο κά-
στρο. Μόλις εισέβαλε στο κάστρο, 
είδε από το μισοκλεισμένο παραθύρι 
έναν Τούρκο να απολαμβάνει ένα 
φύλλο από αραποσυκιά χωρίς να τον 
έχει δει. Δίχως δεύτερη σκέψη, τρα-
βάει στο ένα χέρι το σπαθί και στο 
άλλο την πιστόλα και του ορμάει. Ο 
Τούρκος τα έχασε βλέποντας αυτόν 
τον γενναίο πολεμιστή να τον απει-
λεί και έπεσε στα γόνατα ζητώντας 
έλεος. Ο Μοσχονησιώτης τον έδεσε 
πισθάγκωνα, μπούκωσε το στόμα 
του με ένα πανί για να μην μιλή-
σει και πήγε στους άλλους Έλληνες 
να τους πει ότι το πεδίο είναι ελεύ-
θερο. Ο Στάικος Σταϊκόπουλος με 
τους 80 στρατιώτες του ανέβηκε τη 
σκάλα παίρνοντας μαζί του και έ-
ναν Κρανιδιώτη γέροντα χτίστη, το 
Μανώλη Σκρεπετό, που είχε δου-
λέψει στο Παλαμήδι και το γνώριζε 
καλά. Πήδηξε μέσα και μετά ακο-
λούθησαν οι 80 στρατιώτες που με 
λοστούς άνοιξαν τη σιδερένια πόρτα 
του προμαχώνα. Απ' αυτήν μπήκαν 
και οι υπόλοιποι 270 στρατιώτες.

Έτσι, οι Τούρκοι που φυλάγανε το 
Παλαμήδι δεν κατάφεραν να αντι-
σταθούν στους πολλούς Έλληνες και 
το απόρθητο φρούριο έπεσε στα χέρια 
των επαναστατών. Οι Τούρκοι βγή-
καν όλοι στους δρόμους με τις γυναί-
κες και τα παιδιά τους κλαίγοντας. 
Οι πορθητές γύρισαν τα πυροβόλα κι 
άρχισαν να κανονιοβολούν την πόλη 
του Ναυπλίου με στόχο να εξαναγκά-
σουν τους Τούρκους να παραδώσουν 
και την πόλη και το Ιτς Καλέ. Ο γέ-
ρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης, ο 
οποίος βρισκόταν στα Δερβενάκια 
άκουσε τους κανονιοβολισμούς και 
τις ιαχές των Ελλήνων και έτρεξε α-
μέσως στο Ναύπλιο, εκμηδενίζοντας 
απόσταση τριάντα χιλιομέτρων ε-
ντός λίγων ωρών. Ο γενναίος αυτός 
άνδρας ανέβηκε στο Παλαμήδι και 

«Ρεπορτάζ» για την άλωση του Παλαμηδίου

Ο μαθητής Φανούρης Ξηνταρόπουλος, 
ως «φιλέλληνας ρεπόρτερ» της εποχής, καταγράφει...

διέταξε τα παλικάρια που ήταν στο 
Παλαμήδι να ρίξουν κανονιές στο 
Ναύπλιο με σκοπό να εξαναγκάσουν 
την τούρκικη φρουρά να παραδοθεί. 
Οι άνδρες υπάκουσαν και έριξαν πε-
ρίπου 50 κανονιές. Στη συνέχεια έ-
στειλε με τον υπασπιστή του γράμμα 
στους Τούρκους του Ναυπλίου να 
παραδώσουν τα αρματά τους και τα 
κάστρα του Ναυπλίου για να γλυ-
τώσουν τη ζωή τους και να αναχω-
ρήσουν με πλοία ελληνικά. Όπως 
καταλαβαίνετε, είναι ζήτημα λίγων 
ωρών η παράδοση των Τούρκων και 
η επικείμενη μεγάλη επιτυχία των 
Ελλήνων.

O Κολοκοτρώνης αντιλαμβανόμε-
νος τη σοβαρότητα της κατάστασης 
τοποθέτησε σώμα τακτικών μπρο-
στά από την Πύλη του Ναυπλίου 
(για να προλάβει γεγονότα ανάλογα 
της Τριπολιτσάς), στο οποίο έδωσε 
εντολή ν’ απαγορεύεται η είσοδος 
μέχρι να αποχωρήσουν οι Τούρκοι. 
Και μην ξεχνάτε πόσο σημαντική ή-
ταν η βοήθειά του στην πτώση του 
Παλαμηδίου, αφού με τη νίκη στα 
Δερβενάκια έχασαν οι πολιορκούμε-
νοι κάθε ελπίδα ανεφοδιασμού από 
την Κόρινθο.

Από την άλλη οι πορθητές του 
Παλαμηδίου και ιδιαίτερα όσοι κα-
τάγονταν από το Ναύπλιο γνώ-
ριζαν ότι υπήρχε εκκλησιά του 
Αγίου Ανδρέα κοντά στο φρουραρ-
χείο που γιόρταζε τη μέρα εκείνη. 
Ενθουσιασμένοι καθάρισαν το χώρο 
και το μεσημέρι τέλεσαν κατανυ-
κτική δοξολογία.

Η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη 
σ’ ολάκερο το Ναύπλιο. Αυτόπτης 
μάρτυρας στα γεγονότα της άλω-
σης ήταν ο γερμανός φιλέλληνας 
Mandelsloh ο οποίος ιδιαίτερα εν-
θουσιασμένος και συγκινημένος 
σχολίασε: «Το Παλαμήδι ήταν το ι-
σχυρότερο φρούριο της Ανατολής 
και η πτώση του προκάλεσε τερά-
στια σύγχυση σ’ όλη την Τουρκία. 
Ήταν η πιο ωραία στιγμή την οποία 
αισθανόμαστε ως ανταμοιβή για τον 
κίνδυνο που υπερνικήθηκε, όταν 
από την κορυφή του λόφου κοιτά-
ζαμε το Ναύπλιον….»

Φανούρης Ξηνταρόπουλος

Πηγές:
- Ναυπλιακά Ανάλεκτα VVI (2009)
- Πρακτικά του Α' Συνεδρίου 
Αργολικών Σπουδών (1976)
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Επάνω: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει 

το Παλαμήδι (πίνακας του Peter von Hess) 

Δεξιά: Άγαλμα του Σταϊκόπουλου στο 

Ναύπλιο, κοντά στην Πύλη της Ξηράς.

Το Παλαμήδι σήμερα.
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1. Ποια μορφή είχε το Ναύπλιο με 
την έναρξη της ελληνικής επανά-
στασης (κτίρια-δρόμοι-πλατείες);

Το Ναύπλιο με την έναρξη της ελ-
ληνικής επανάστασης περιβάλλεται 
από τείχη. Μοναδική είσοδο από την 
στεριά αποτελεί η Πύλη της Ξηράς, 
η οποία έκλεινε με την δύση του η-
λίου. Όποιος έμενε απ' έξω ήταν α-
ναγκασμένος να διανυκτερεύσει ε-
κτός των τειχών. Μπροστά από την 
πύλη υπήρχε θαλάσσια τάφρος που 
περιέτρεχε τα ανατολικά τείχη της 
πόλης και η πρόσβαση στην πύλη 
γινόταν από κινητή ξύλινη γέφυρα. 

Γύρω από το Ναύπλιο υπήρχαν βάλ-
τοι με συνέπεια την έξαρση της φυ-
ματίωσης και της ελονοσίας. Η πόλη 
είχε και τρεις πύλες προς την περι-
οχή της θάλασσας. 

Το Ναύπλιο εκείνη την περίοδο 
ήταν πάρα πολύ βρώμικο. Οι δρό-
μοι ήταν γεμάτοι λάσπη, καθώς η 
αποχέτευση και η ύδρευση ήταν 
σε άσχημη κατάσταση. Η πόλη τότε 
βρισκόταν σε μαρασμό γιατί το δι-
οικητικό κέντρο κατά τη διάρκεια 
της Βʹ Οθωμανικής περιόδου ήταν 
η Τρί πολη. Τα κτίρια του Ναυπλίου 
εκείνη την περίοδο είχαν μία ανα-

τολίτικη προσέγγιση. Διέθεταν κλει-
στά εξωτερικά μπαλκόνια (σαχνισιά) 
για να μην φαίνονται οι γυναίκες. 
Στην πόλη υπήρχαν δημόσια λουτρά 
και δημόσιες κρήνες με Οθωμανικές 
αναγραφές. 

2. Σε ποιες περιοχές της πόλης 
ζούσαν οι κάτοικοι;

Πριν την απελευθέρωση ζούσαν 
στην πόλη 10.000 κάτοικοι, 7.500 
Οθωμανοί και 2.500 Χριστιανοί. Δεν 
έχουμε πληροφορίες για συνοικίες 
Ελλήνων και Οθωμανών.

Το περισσότερο πιθανό είναι στα 

κάστρα Ακροναυπλίας (Ιτς Καλέ) και 
στο Παλαμήδι να ζούσαν Οθωμανοί, 
κύρια στρατιωτικοί. Στα αρχοντικά 
της πόλης επίσης ζούσαν Οθωμανοί, 
και μην ξεχνάμε ότι στην πόλη υ-
πήρχαν και τέσσερα τζαμιά. 

3. Tι άλλαξε μετά την απελευθέ-
ρωση της πόλης το 1822, οικιστικά 
και στον πληθυσμό;

Μετά την απελευθέρωση του 
Ναυπλίου σημειώθηκε μεγάλη αύ-
ξηση του πληθυσμού. Οι οχυρώσεις, 
τα άδεια σπίτια και η ασφάλεια που 
προσέφερε το Ναύπλιο είχαν ως α-
ποτέλεσμα τη συγκέντρωση πλή-
θους κόσμου. Έλληνες από τις εμπό-
λεμες περιοχές της Πελοποννήσου, 
από τη Στερεά Ελλάδα, τη Μα κε δο-
νία, την Κρήτη αλλά κι από τις πα-
ροικίες του εξωτερικού συγκεντρώ-
νονται στην πόλη. Ο πληθυσμός 
αυξάνεται ακόμη περισσότερο μετά 
την πτώση του Μεσολογγίου. Η νέα 
πληθυσμιακή αύξηση παρουσίασε 
ποικίλες και έντονες κοινωνικοπολι-

τικές αντιθέσεις. Εκείνη την περίοδο 
γράφτηκε και το έργο του Βυζάντιου 
«Βαβυλωνία», για να σατιρίσει την 
έλλειψη συνεννόησης και τις παρε-
ξηγήσεις ανάμεσα σε πρόσωπα που 
μιλούσαν διαφορετικά τοπικά ιδιώ-
ματα. 

Η πόλη τότε βρισκόταν σε ά-
σχημη κατάσταση. Δεν λειτουρ-
γούσε αποχετευτικό σύστημα. 
Καθαρό νερό υπήρχε από την πηγή 
της Αγίας Μονής, το οποίο έφτανε 
στην πόλη μέσα από το παλαιό ε-
νετικό δίκτυο. Οι δρόμοι ήταν βρώ-
μικοι, γεμάτοι απορρίμματα. Το ε-
νετικό δίκτυο αποχέτευσης δεν 
λειτουργούσε. Τα ερείπια των γκρε-
μισμένων σπιτιών συχνά απέκλειαν 
την πρόσβαση σε δρόμους. Σε 
πολλά σημεία οι δρόμοι ήταν γεμά-
τοι λάσπη. Γι αυτό το λόγο υπήρχαν 
οι Μαλτέζοι που εκτελούσαν ρόλο 
ταξί στο Ναύπλιο. Κουβαλούσαν 
στην πλάτη τους τους επισήμους 

Το Ναύπλιο στα χρόνια
της Επανάστασης

Ο κ. Χαράλαμπος Αντωνιάδης, τοπογράφος-μηχανικός, υπάλληλος της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, μας έκανε την τιμή να μας δώσει συνέντευξη 
και να μας ξεναγήσει στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου

Η Πύλη της Ξηράς και τα τείχη της πόλης.
Κλειστά εξωτερικά μπαλκόνια (σαχνισιά) 
(πρόσφατη φωτογραφία).

Οθωμανικά λουτρά (χαμάμ) (πρόσφατη 

φωτογραφία).

Στην γκραβούρα στη δεξιά πλευρά 

(κόκκινο περίγραμμα) φαίνεται

το σημερινό κτίριο του Αρχαιολογικού 

Μουσείου και τμήμα της Πλατείας 

Συντάγματος. Σε μπλε περίγραμμα το 

κτίριο του Γενναίου Κολοκοτρώνη γιου του 

Θ. Κολοκοτρώνη. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα ⇢
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για να μη λερωθούν στις μετακινή-
σεις τους. 

Η αύξηση του πληθυσμού, οι κα-
κές συνθήκες υγιεινής, τα έλη και η 
έλλειψη πόσιμου νερού συνέβαλαν 
στην εμφάνιση επιδημιών (πανώλη 
κι ελονοσία).

Προκειμένου να καλυφθούν στε-
γαστικές ανάγκες των κατοίκων, 
κατασκευάστηκαν καλύβες και χτί-
στηκε η περιοχή του Γυαλού (ση-
μερινή συνοικία του Αγίου Νικόλα 
(από την εκκλησία μέχρι τα σημε-
ρινά λύκεια). Για να κτιστούν μεγά-
λες οικοδομές στην περιοχή αυτή 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 
πασσαλομπήξεων. Αυτή τη μέ-
θοδο κτισίματος την είχαν φέρει οι 
Βενετοί. Η περιοχή του Γυαλού ήταν 
βαλτώδης και για θεμελιωθούν τα 
κτίρια έβαζαν μέσα στο νερό πασσά-
λους, μέθοδο που χρησιμοποιούσαν 
στην Βενετία. 

Ο τρόπος ζωής ήταν ακόμη α-
νατολίτικος. Οι πωλητές κάθονταν 
σταυροπόδι στο χώμα και περίμεναν 
τους αγοραστές. Υπήρχαν πολλά κα-
φενεία στα οποία συγκεντρώνονταν 
αρκετός κόσμος. Σ’ αυτά εμφανίζο-
νταν οι ρήτορες της εποχής και ε-

πίδοξοι πολιτευτές για ν’ αλιεύσουν 
ψήφους, εκμεταλλευόμενοι την α-
γραμματοσύνη του κόσμου. Σ’ αυτά 
κάποιοι έπαιζαν χαρτιά και κάποιοι 
μπιλιάρδο. Χαρακτηριστική ήταν η 
ευθυμία της εποχής με διασκεδάσεις 
και τραγούδια.

Υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη της τυ-
πογραφίας και της έκδοσης εφημε-
ρίδων και βιβλίων. 

4. Τι είδους αλλαγές έγιναν κατά 
την περίοδο της διακυβέρνησης 
του Ι. Καποδίστρια στον πολεοδο-
μικό σχεδιασμό της πόλης;

O Καποδίστριας ανέθεσε τον σχε-
διασμό της πόλης στον Κερκυραίο 
μηχανικό Βούλγαρη. Μεγάλο ρόλο 
στο πολεοδομικό σχέδιο του Ναυ-
πλίου έπαιξε κι ο επτανήσιος μη-
χανικός Βαλλιάνος που εξειδικεύ-
τηκε στα σχέδια των κάστρων. Τότε 
κατασκευάστηκε ο «Μεγάλος δρό-
μος», με προδιαγραφές ευρωπαϊκών 
πόλεων. Συνέδεσε με δρόμο δύο 
σημαντικά κτίρια: το «Παλατάκι» 
και το σημερινό κτίριο του αρχαι-
ολογικού μουσείου στην Πλατεία 
Συντάγματος, ο οποίος συνεχίζει 
να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Οι 
στενοί δρόμοι ήταν εστίες αρρώ-
στιας. Τα ερειπωμένα σπίτια ήταν 

αναγκαίο να γκρεμιστούν και στη 
θέση τους να οικοδομηθούν νέα. Ο 
Βούλγαρης πρότεινε και υλοποίησε 
την κατάργηση των σαχνισιών για 
λόγους υγιεινής (καλύτερος αερι-
σμός της πόλης και των σπιτιών), 
όσο και την κατεδάφιση πολυάριθ-
μων καλυβών. Ασχολήθηκε ακόμη 
με τον καθαρισμό της πόλης και την 
κατασκευή δικτύου ύδρευσης. Κάτι 
ακόμα που αξίζει να σημειωθεί εί-
ναι ότι ο Κυβερνήτης έδωσε εντολή 
να μεταφερθούν τα σφαγεία και τα 

ιχθυοπωλεία εκτός των τειχών της 
πόλης. Ο πολεοδομικός ιστός της 
πόλης παραμένει ίδιος από την ε-
ποχή του Καποδίστρια.

Οικοδομήθηκε τότε και το προά-
στιο του Ναυπλίου, που ονομάστηκε 
Πρόνοια, του οποίου το σχέδιο συ-
νέταξε ο Βούλγαρης για να κατοική-
σουν πρόσφυγες, κυρίως Κρητικοί.

5. Ποια κτίρια συνδέονται με τη 
διακυβέρνηση του Ιωάννη Κα πο-
δί στρια; 

Τα δύο νοσηλευτικά ιδρὐματα 
που λειτούργησαν στο Ναύπλιο από 
το 1828 έως το 1832 ήταν το Πρώτο 
Εθνικό Νοσοκομείο Ναυπλίας στον 
Ψαρομαχαλά, το Πρώτο Εθνικό 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίας 
στην Ακροναυπλία. Το Κυβερνείο 
του Ι. Καποδίστρια οικοδομήθηκε το 
1829. Λιτό κτίσμα κλασσικού ρυθμού 
με επιρροές από ενετική αρχιτεκτο-
νική. Χρησιμοποιήθηκε και ως ανά-
κτορο του Όθωνα μετά τη δολοφονία 
του Ι. Καποδίστρια. Καταστράφηκε 
από πυρκαγιά το 1929.

Μιχάλης Οικονόμου, Μαρία Σοφία 
Μούγιου, Πέγκυ Μανώλη

Η Πλατεία Συντάγματος τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821 χωρίς τον

χαρακτηριστικό πλάτανο στη μεση της Πλατείας.

Το τζαμί στην πλατεία Συντάγματος, 

σημερινό Τριανόν, αποτελεί ίσως 

το παλαιότερο σωζόμενο δείγμα της 

οθωμανικής αρχιτεκτονικής του β’ μισού 

του 16ου αιώνα. Την περίοδο 1828-1833 

στέγασε το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 

Αρρένων.

Η χάραξη του Μεγάλου Δρόμου.

Στο κτίριο αυτό (πρόσφατη φωτογραφία) 

στεγάστηκε το πρώτο Υπουργείο Παιδείας. 

Αργότερα είχε χρήση σχολείου, μετέπειτα 

λειτούργησε σαν αστυνομικό τμήμα. 

Το κτίριο κατασκευάστηκε κατά τη Β΄ 

Βενετοκρατία. 

Πύλη Εθνικού νοσοκομείου Ναυπλίου.
Το σχέδιο πόλης του Βαλλιάνου 1833.

Το Κυβερνείο του Ι. Καποδίστρια. Αριστερά διακρίνεται το οπλοστάσιο με το φουγάρο, η 

πρώτη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας.

Το κτίριο του υπουργείου στρατιωτικών 

(πρόσφατη φωτογραφία). 

⇢ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Οτιδήποτε και αν μου αποστερή-
σουν οι Τούρκοι θα εξακολου-

θήσω διηνεκώς να παραμένω στα-
θερός στις επάλξεις εάν θέλω να μου 
προσάπτουν τον τίτλο του Έλληνα 
Αγωνιστή και όχι του υποταγμένου 
που παραδόθηκε σε αυτόν τον ε-
θνικοαπελευθερωτικό αγώνα κατά 
του οθωμανικού στρατού. Ως ορθός 
Μεσολογγίτης θα υπερασπιστώ την 
πατρίδα μου μέχρι θανάτου, προκεί-
μενου να χειραφετηθεί, για να δύνα-
νται να τρέφονται οι συμπατριώτες 
μου και να έχουν πρόσβαση σε άλ-
λες πόλεις. Η απόκλισή μας από την 
λιμνοθάλασσα δε μας επιτρέπει να 
παραλαμβάνουμε τα απαραίτητα για 
να ζήσουμε και εξαναγκαζόμαστε να 
τρώμε σάρκες θανούντων συμπολι-
τών. Πάρα ταύτα θα υπομείνω όσο 
χρονικό διάστημα χρειαστεί αυτή την 
ανελέητη πείνα να διεισδύει όλο και 
περισσότερο στα σπίτια μας και να 
σπέρνει το θάνατο 100 άδικων ψυ-
χών καθημερινά. Ελπίζω το σχέδιο 
που έχουμε καταστρώσει να διεκπε-
ραιωθεί και να στεφθεί με επιτυχία, 
ώστε να αποτελέσει μία σπουδαία 
προσπάθεια αποτίναξης του οθωμανι-
κού ζυγού. Από το να αποβιώσω από 
λοιμό, προτιμώ να κατακρεουργηθώ 
από ξίφος Τούρκου και να πέσω ηρω-

ικά. Ως εκ τούτου για να θεωρούμαι 
Έλληνας οφείλω να ακολουθήσω την 
περίφημη φράση του Έκτορα: «Εις οι-
ωνός αμύνεσθαι περί πάτρις» και δε 
θα προσφύγω στα βουνά για να προ-
φυλαχθώ. Ή ταν ή επί τας. 

Δημήτρης Δαβάκος

9 Απριλίου 1826

Η πείνα μας χτυπάει αλύπητα 
όλο και περισσότερο μέρα με τη 

μέρα. Σήμερα με το ζόρι σηκώθηκα 
από το κρεβάτι και λίγα δευτερόλεπτα 
μετά έπεσα στο πάτωμα. Φοβήθηκα 
πολύ. Δεν μπορούσα να σηκωθώ για 
μερικά λεπτά. Έπρεπε όμως να βρω 
δύναμη για το παιδί μου. Μόλις ά-
κουσα τον Δημήτρη, τον άντρα μου, 
να έρχεται προς την κάμαρη, έπιασα 
ένα πατσαβούρι και προσποιήθηκα 
ότι σφουγγάριζα. Ο Δημήτρης μου 
άρχισε να μου μιλάει για την προετοι-
μασία της εξόδου. Του ζήτησα να δώ-
σει και σε μένα αλλά και στον Κωστή 
μας, τον γιο μας, ένα κουμπούρι και 
ένα σπαθί και να μας πάρει μαζί του. 
Αμέσως με πήρε αγκαλιά και μου ψι-
θύρισε στο αυτί: «Θα τους νικήσουμε 
Μαρία! Θα τους νικήσουμε! Μάζεψε 
δυνάμεις! Μια μέρα έμεινε» κι έφυγε 

μαζί με τον Κωστή να βρουν τους υ-
πόλοιπους άντρες να μιλήσουν για τις 
τελευταίες λεπτομέρειες. Ύστερα, από 
λίγη ώρα, πήγα στη λιμνοθάλασσα με 
τις δύο αδερφάδες μου και τη μητέρα 
μας να μαζέψουμε αλμυρίκια για το 
μεσημέρι. Τότε τους ανακοίνωσα την 
απόφαση μου για την αυριανή μέρα. 
Οι αδερφάδες μου δήλωσαν αμέσως 
ότι θα ακολουθήσουν την απόφασή 
μου, χωρίς να το ζυγίσουν και πολύ. 
Η μητέρα μας βουρκωμένη μας πήρε 
αγκαλιά και με τρεμάμενη από τη συ-
γκίνηση φωνή, μας έδωσε την ευχή 
της, μας είπε να προσέχουμε και να 
λαβώσουμε όσους πιο πολλούς μπο-
ρούμε. Γυρίσαμε σπίτι. Φάγαμε αλ-
μυρίκια με ξύδι και καβούρια. Έπειτα, 
ο Γιώργης, ο αδερφός του άντρα μου 
ήρθε σπίτι μας. Γύρευε τον Κωστή. 
Ήθελε να τον προετοιμάσει για την έ-
ξοδο. Τον εμψύχωνε και του έλεγε να 
μην δειλιάσει και να κρατά το όπλο με 
σιγουριά. Του υπενθύμισε πως αν του 
τελειώσουν οι σφαίρες να πιάσει το 
σπαθί και να ορμήσει. Όσο μιλούσε, 
περνούσαν διάφορες ερωτήσεις από 
το μυαλό μου. «Αν δεν έχω την δύ-
ναμη να κρατήσω το κουμπούρι ή το 
σπαθί; Αν προλάβει ο αγαρηνός να 
με λαβώσει; Μήπως πονέσει ο γιος 
μου; Μήπως τον πληγώσουν και δεν 

μπορώ να κάνω τίποτα για να του α-
παλύνω τον πόνο;» Όλες αυτές οι 
σκέψεις βασάνιζαν το μυαλό μου όλη 
την ημέρα. Όσο περνούσαν οι ώρες 
γέμισα φόβο αλλά και μίσος για τους 
αγαρηνούς. Όταν έπεσε ο ήλιος πέ-
σαμε νωρίς να ξεκουραστούμε για 
να μαζέψουμε δυνάμεις. «Θα είναι 
δύσκολη η αυριανή μέρα» σκέφτηκα 
για ακόμη μια φορά. Έριξα το βλέμμα 
μου στα εικονίσματα λίγο πριν απο-
κοιμηθώ και προσευχήθηκα. «Θεέ 
μου βοήθησέ μας αύριο. Δώσε μας 
δύναμη να παλέψουμε για την λευτε-
ριά μας! Δώσε μας κουράγιο να παλέ-
ψουμε για την ζωή μας. Παναγιά μου 
προστάτεψε το παιδί μου! Να μην υ-
ποφέρει στη μάχη. Κύριε βλέπεις το 
άδικο! Βοήθησέ μας!»

Μαρία-Σοφία Μούγιου

Μεσολόγγι, 9 Απρίλη 1826
Πολυαγαπημένη μου Ελένη,

Σου γράφω αυτό το γράμμα για να 
σου εκμυστηρευτώ τα γεγονότα 

που επικρατούν τις τελευταίες μέρες 
εδώ στο Μεσολόγγι. Όπως γνωρίζεις 
και η ίδια, η κατάσταση όλο και χει-
ροτερεύει, ο αντίπαλος στρατός μας 
επιτίθεται ασταμάτητα χωρίς να δεί-
χνει έλεος. Η πείνα έχει θερίσει την 
πόλη και οι πιθανότητες επιβίωσης 
είναι ελάχιστες. Έτσι η μόνη λύση 
που μας έχει μείνει είναι η απόδραση 
από την πόλη. Αύριο κιόλας το σχέδιο 
θα τεθεί σε εφαρμογή. Αν και σωστά 
προετοιμασμένο ακόμα έχω τις αμφι-
βολίες μου για την αξιοπιστία του. Η 
αλήθεια είναι ότι φοβάμαι πως κάτι 
θα πάει στραβά και εάν αποτύχουμε 
δεν υπάρχει σωτηρία. Λόγω των συν-
θηκών δεν γνωρίζω πότε θα λάβεις 
το γράμμα μου. Δεν ξέρω αν θα ξανά 
ανταμώσουμε αλλά το μόνο που μας 
μένει για τώρα είναι να ελπίζουμε.
Η φίλη σου Γεωργία.

Μαρίνα Κατσαλούλη

Έχω να φάω τόσες πολλές μέ-
ρες που έχω χάσει το μέτρημα. 

Θα σκότωνα για ένα καρβέλι ψωμί. 

Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. 
Πρέπει να βρούμε μια λύση. Μετά 
τον βομβαρδισμό δεν έχουμε ούτε ε-
φημερίδες για να ενημερωνόμαστε τι 
γίνεται και να ξέρουμε πόσο θα κρα-
τήσει αυτό ακόμα. Η κατάσταση εί-
ναι άθλια. Άνθρωποι τρώνε σκυλιά, 
γάτες και ότι μπορούν να βρουν για 
να επιβιώσουν. Μέχρι και αυτά ό-
μως έχουν εξαντληθεί. Έχουμε αρχί-
σει να τρώμε χόρτα της θάλασσας για 
να επιβιώσουμε. Η λύση που έχουμε 
σκεφτεί είναι να δραπετεύσουμε από 
το Μεσολόγγι. Το βράδυ θα δραπε-
τεύσουμε όλοι. Θα τρέξουμε και οι 
Τούρκοι φύλακες δεν θα προλάβουν 
να μας πιάσουν. Εξαιτίας αυτής της 

άθλιας κατάστασης αναγκαστικά θα 
ρισκάρουμε την ζωή μας. Θα προ-
σπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο.

Μιχάλης Μαστής

Τα τρόφιμα τελείωσαν. Τρεφόμαστε 
πλέον με σκουλήκια και ποντί-

κια. Το νερό λιγοστό και μολυσμένο. 
Όμως είμαστε εδώ με τις λίγες δυ-
νάμεις που μας έχουν απομείνει. 
Αντιστεκόμαστε απέναντι στον ε-
χθρό. Αγωνιζόμαστε με πάθος και 
αυτό που λαχταρούμε, όσο τίποτα 
άλλο, είναι η ελευθερία μας. Με τί-

Δημιουργική γραφή

Παραμονές της Εξόδου
οι έγκλειστοι Μεσολογγίτες γράφουν... Ιστορία

Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, 
ως έγκλειστοι Μεσολογγίτες

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ: «Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», 1853 ΛΑΔΙ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ, 169 X 127 ΕΚ.
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

συνέχεια στην επόμενη σελίδα ⇢
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ποτα και για κανέναν λόγο δεν θα 
προσκυνήσουμε τον εχθρό. Είμαστε 
εξαντλημένοι και προσπαθούμε να 
μαζέψουμε όλο μας το κουράγιο. Τα 
λουλούδια έχουν ανθίσει και ο ήλιος 
φωτίζει τη μέρα. Όχι όμως τις καρ-
διές μας. Εκεί κυριαρχεί φόβος και 
σκοτάδι. Κανένα χαμόγελο. Μόνο α-
γωνία και θλίψη. Όλοι μας όμως, μι-
κροί και μεγάλοι, με ένα στόμα, μια 
ψυχή, λέμε πως δεν θα παραδοθούμε 
και ας μας πάρουν τη ζωή με τον πιο 
επώδυνο τρόπο. Θα αντέξουμε. Για 
αυτό λοιπόν αποφασίζουμε να τους 
αντιμετωπίσουμε. Αυτό που ζούμε 
δεν είναι ζωή, δεν αξίζει να λέγεται 
ζωή. Φτάνει πια. Θα ελευθερωθούμε 
ή θα πεθάνουμε προσπαθώντας. 
Τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι δεν πα-
ραδοθήκαμε και δεν προσκυνήσαμε 
τον εχθρό. Η ψυχή του Έλληνα μόνο 
ελεύθερη μπορεί να επιβιώσει και να 
ζήσει. Κουράγιο αδέλφια.

Μιχάλης Οικονόμου

Ετοιμαζόμαστε να βγούμε επιτέ-
λους. Η τροφή μας τελείωσε και 

είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε 
την προσπάθεια να βγούμε. Είναι το 
μόνο που μπορούμε να κάνουμε από 
το να πεθάνουμε στην πείνα. Τα γυ-
ναικόπαιδα θα μείνουν πίσω και εμείς 
θα κάνουμε ότι μπορούμε. Το βράδυ 
θα βγούμε και δυστυχώς λογικά δεν 
θα ξαναδώ την οικογένειά μου. Ότι 
αγαπώ απλά θα εξαφανιστεί, έτσι α-
πλά από μία σφαίρα ενός Τούρκου 
που δεν θα νοιάζεται καθόλου για τον 
χαμό που προκαλεί στο διάβα του. Τις 
τελευταίες μέρες αρχίσαμε να τρώμε 
φυτά της θάλασσας με ξύδι και λάδι. 
Η αθλιότητα στα ύψη της. Συνολικά 
ελπίζω να πετύχει αλλά αν δεν πετύ-
χει θα μείνουμε αθάνατοι στις ψυχές 
των μελλοντικών Ελλήνων.

Αντώνης Νικολακόπουλος

9 Απριλίου 1826

Σήμερα είναι η 9η Απριλίου και 
αύριο είναι η Μεγάλη Έξοδος. 

Δυστυχώς, αυτό είναι το μόνο μέσο 
σωτηρίας για εμάς, τους ένοπλους 
αγωνιστές, τις γυναίκες μας και τα 
παιδιά μας. Η πείνα μας έχει εξαθλι-
ώσει. Αχ. Αυτή η άτιμη πείνα. Τόσους 
μήνες πολιορκίας έχουν τελειώ-
σει τα τρόφιμα, το σιτάρι, το ψωμί. 
Επόμενος τρόπος σίτισης ήταν τα 
ζώα, όπως τα γαϊδούρια και τα ά-
λογα, ακολούθησαν οι γάτες, οι σκύ-
λοι και τα τρωκτικά. Τώρα τρώμε α-
γριόχορτα από τη λιμνοθάλασσα. 
Μακάρι να είχε και βατράχους, αλλά 
δυστυχώς ατυχήσαμεν. Γι’ αυτό και 
ελήφθη η απόφαση της Εξόδου, α-
φού οι Έλληνες δεν παραδίνονται, 
αλλά μάχονται για την ελευθερία 
τους μέχρι θανάτου. Ακόμα και αν 
δεν πετύχουμε τον αιφνιδιασμό των 
Τούρκων, δεν θα είμαστε παρά ελεύ-
θεροι. Δυστυχώς, οι καπεταναίοι που 
βρίσκονται στις γύρω περιοχές αδυ-
νατούν να μας βοηθήσουν, αφού αυ-
τοί οι άτιμοι Τούρκοι έχουν κλείσει τα 
στενά και τις διόδους που οδηγούν 
στην πόλη του Μεσολογγίου. Το με-

Π. ΖΩΓΡΑΦΟΣ: «Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ». ΑΘΗΝΑ, ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

γαλύτερο όμως κακό είναι η διχόνοια 
που κατατρέχει τους Έλληνες, αφού 
οι πρόκριτοι παραδοσιακά τσακώ-
νονται με τους στρατιωτικούς για το 
ποιος πρέπει να πάρει την εξουσία με 
την απελευθέρωση του τόπου. Με τη 
θυσία μας, θα μπορέσουμε να αφυ-
πνίσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, την 
ήπειρο των ριζοσπαστικών ιδεών να 
πάρει θέση στο ελληνικό ζήτημα και 
να αποδείξει την ευαισθησία της σε 
τέτοιο ζήτημα.

Φανούρης Ξηνταρόπουλος

(Ένα 17χρονο κορίτσι από το 
Μεσολόγγι γράφει στο ημερολόγιο 
της, τις δύσκολες μέρες που περνά 
για να επιβιώσει.)

10 Απριλίου 1826 10:25 π.μ. 

Μια καινούργια μέρα ξημέ-
ρωσε το ίδιο και μια ελπίδα. 

Φοβόμαστε, πεινάμε, μα δεν χά-
νουμε το ηθικό μας. Πήγα στον 
κήπο μου να ποτίσω τα λουλούδια. 
Άκουγα φωνές και κλάματα από τα 
διπλανά σπίτια. Κλάματα μικρών 
παιδιών που λιμοκτονούν για μια 
φρατζόλα ψωμί και μου ραγίζει την 
καρδιά. Δεν έχουμε νέα από τον πα-
τέρα εδώ και μία εβδομάδα και έχω 
αρχίσει να ανησυχώ. Εύχομαι να εί-
ναι καλά. Χρειάζομαι καθαρό νερό 
και τρόφιμα για την οικογένειά μου. 
Είναι όλοι τους πολύ αδύναμοι. Θα 
πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα 
κεράκι εις μνήμη όλων αυτών που 
σκοτώθηκαν. Φαίνεται ηλιόλου-
στη μέρα εκτός από κάτι σύννεφα 
που φαίνονται να έρχονται από τον 
Βορρά. Μήπως είναι σημάδι; Χτες το 
βράδυ καθόμουν και σκεφτόμουν, 
δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Και αναρω-
τήθηκα τι θα απογίνουμε; Πώς θα 
καταντήσουμε; Αλλά πρέπει πάντα 
να έχουμε πίστη στο Θεό. 

Έχω ένα κακό προαίσθημα, πως 
κάτι θα γίνει. Δεν παραδίνομαι, εί-
μαι περήφανη για την πατρίδα μου 
και δεν θα πάψω να ελπίζω ή να πι-
στεύω. Θέλω μόνο ένα καλύτερο μέλ-
λον και την πατρίδα μου ελεύθερη. 

Σωτηρία Αργυροπούλου

Κρυπτόλεξο
ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Στο παρακάτω κρυπτόλεξο θα βρείτε 14 λέξεις 
(περιοχές όπου έγιναν σημαντικές μάχες)

 

Ακροστιχίδα
1. Κ_ _ _ _ _ _ _ 
2. Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3. Π_ _ _ _
4. Ο_ _ _ _ _ _ _ 
5. Δ_ _ _ _
6. Ι_ _ _ _ _ _ 
7. Σ_ _ _ _ _ _ _
8. Τ_ _ _ _ _ _ _ _ _
9. Ρ_ _ _ _
10. Ι_ _ _ _ _ _ 
11. Α_ _ _ _
12. Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Η απελευθέρωσή της έγινε στις 23 Μαρτίου του 1821.
2. Ήταν ο Παπαφλέσσας.
3. Ο χειρότερος εχθρός των μεσολογγιτών ήταν η …
4. Το μικρό όνομα του οπλαρχηγού που κατατρόπωσε τον Ομερ 
Βρυώνη στο Χάνι της Γραβιάς.
5. .…Τζαβέλα, γνωστή ηρωίδα Σουλιώτισσα.
6. Το μικρό όνομα του 1ου Κυβερνήτη της Ελλάδας.
7. Το πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό ήταν το …… που ψηφίστηκε 
στην Γ’ εθνοσυνέλευση.
8. Στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στην 
Πελοπόννησο .
9. ... Φεραίος ή Βελενστιλής.
10. Μερικά από τα …. του αγώνα ήταν η ανεξαρτησία, η ελευθερία, 
η δικαιοσύνη κ.α.
11 και 12. Η εκκλησία όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας.

⇢ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

B O X A Η Ο Σ Δ Ε Τ Ι Φ Γ Δ
Τ Ε Ω Ι Τ Ν Α Ε Γ Ρ Δ Χ Α Κ
Υ Β Γ Ι Χ Χ Λ Ρ Α Ι Ο Δ Γ Ε
Ρ Δ Λ Π Π Π Α Β Χ Π Λ Ρ Ρ Φ
Ω Γ Ε Α Η Μ Μ Ε Π Ο Ι Α Α Α
Ο Β Β Λ Ν Α Α Ν Γ Λ Α Γ Β Λ
Ε Α Ι Α Μ Ν Ν Α Π Ι Ν Α Ι Ο
Σ Λ Δ Μ Α Ι Α Κ Φ Τ Α Τ Α Β
Ο Τ Ι Η Ρ Α  Β Ι Υ Σ Μ Σ Κ Ρ
Υ Ε Μ Δ Α Κ Σ Α Η Α Σ Α Τ Υ
Λ Τ Η Ι Χ Ι Χ Λ Π Ν Ω Ν Ω Σ
Ι Σ Δ Λ Ω Α Ο Ρ Δ Ε Δ Ι Β Ο
Α Ι Χ Ο Β Π Μ Ν Χ Φ Τ Ι Β Ε
Η Φ Τ Α Α Λ Λ Φ Φ Υ Φ Α Ε Ι

ΟΡΑΜΑ #1 - 15
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11 Απριλίου 1814
Προς τον Υπουργό εξωτερικών
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, 
Ιωάννη Καποδίστρια
Αγαπητέ φίλε Ιωάννη, σε χαιρετώ.

Ο λόγος για τον οποίο σου 
γράφω είναι για να σου 
προτείνω την αρχηγεία 

της Φιλικής Εταιρείας. Όπως ήδη 
σου έχω προαναφέρει, η Φιλική 
Εταιρεία έχει ως ιδρυτικά μέλη ε-
μένα (Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο), 
τον Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανάσιο 
Τσακάλωφ και τον Εμμανουήλ 
Ξάνθο. Είμαστε μία οργάνωση που 
δρα με σκοπό την προετοιμασία 
του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων 
κατά των Τούρκων και της Υψηλής 
Πύλης. Εάν αναλάβεις την ηγεσία 

της οργάνωσής μας θα πρέπει να 
ξέρεις ότι στην Ευρώπη υπάρχει η 
Ιερά Συμμαχία, η οποία είναι αντί-
θετη προς κάθε επαναστατική οργά-
νωση, όπως και έχει αποδείξει στα 
τελευταία επαναστατικά κινήματα 
που έλαβαν χώρα σε Ισπανία και 
Ιταλία, τα οποία καταπνίγηκαν στο 
αίμα, περιττό να σου το αναφέρω. 

Οι οργανωτικές προσπάθειες που 
θα χρειαστεί να κάνουμε είναι πολύ 
μεγάλες αφού ο ελληνισμός απλώ-
νεται σε ένα τεράστιο γεωγραφικό 
χώρο, ενώ οι περισσότεροι Έλληνες 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του 
Σουλτάνου. Επιπλέον, συναντήθηκα 
με πολλούς ανθρώπους μεγάλης η-
λικίας από την Ελλάδα, οι οποίοι σε 
συζήτηση που είχα μαζί τους πιστεύ-
ουν ότι οποιοδήποτε επαναστατικό 

κίνημα στον ελλαδικό χώρο θα είχε 
το ίδιο αποτέλεσμα με τα Ορλωφικά, 
το 1770. Νομίζω ότι αυτό είναι που θα 
δυσκολεύσει περισσότερο τον αγώνα 
μας για ελευθερία, γιατί το κύριο συ-
στατικό μιας επανάστασης είναι να 
πιστεύουν πρώτα οι ίδιοι οι επανα-
στάτες στην επιτυχία της και μετά 
όλα τα άλλα. Όμως, ας μην προτρέ-
χουμε. Πρέπει να σου αναφέρω ότι 
ο Σουλτάνος αντιμετωπίζει τεράστια 
εσωτερικά προβλήματα και πολλοί 
Έλληνες έμποροι οι οποίοι ταξιδεύ-
ουν συνέχεια στην Δύση έχουν επη-
ρεαστεί σημαντικά από τις φιλελεύ-
θερες ιδέες του Διαφωτισμού και της 
Γαλλικής Επανάστασης. 

Επίσης, πολλοί άνθρωποι πιστεύ-
ουν ότι εφόσον στην περιοχή υπάρ-
χουν ελληνικοί πληθυσμοί, είναι 

αναγκαίο να συγκροτηθούν σε α-
νεξάρτητο κράτος. Σε πρώτη φάση, 
έχουμε προσεγγίσει πλούσιους 
Έλληνες εμπόρους, πολλοί από αυ-
τούς όμως δεν φαίνονται διατεθειμέ-
νοι να μας βοηθήσουν στο δύσκολο 
αυτό έργο. Ο Νικόλαος Σκουφάς, ό-
ταν συζητούσαμε για εσένα μου είπε 
να σου αναφέρω πως κινούμαστε. 
Λοιπόν, νομίζω ότι η οργάνωσή μας 
οφείλει πολλά στους Καρμπονάρους 
και σε αυτές τις ομάδες, αφού έχουμε 
υιοθετήσει το οργανωτικό τους σύ-
στημα. Κάθε νέο μέλος προσεγγίζεται 
από ανώτερα στελέχη της Εταιρείας 
για να εξακριβωθούν οι προθέσεις 
και ο σκοπός για τον οποίο θέλουν 
να γίνουν μέλη της οργάνωσής 
μας. Αφού δοκιμάζονται για αρκετό 

Δημιουργική γραφή

Φιλική Εταιρεία:
σκοποί, κανόνες, προϋποθέσεις

καιρό και αποδειχθεί ότι δεν είναι 
όργανα της Πύλης ή των Μεγάλων 
Δυνάμεων, εισέρχονται στην 
Εταιρεία, ορκίζονται πίστη και αφοσί-
ωση σε αυτήν, τυφλή υπακοή στους 
ανωτέρους. Έτσι, με την πάροδο του 
χρόνου τους αποκαλύπτονται απο-
στολές που πρέπει να φέρουν εις πέ-
ρας, και εάν διαπιστωθεί ότι παραβί-
ασαν την εχεμύθεια, τιμωρούνται εις 
θάνατον. Αποφασίσαμε να σου προ-
σφέρουμε την αρχηγεία για δύο λό-
γους, πρώτον πιστεύουμε ότι είσαι 
ο πλέον κατάλληλος Έλληνας για 
να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, 
και δεύτερον τα άσημα ονόματά μας 
δεν είναι ικανά να εμπνεύσουν τους 
Έλληνες, οπότε το βαρύγδουπο ό-
νομά σου θα μας βοηθήσει στο να 

πείσουμε και τους πιο δύσπιστους, α-
φού το όνομα παραπέμπει σε βοήθεια 
του τσάρου. Αυτά είχα να σου πω. 
Και τέλος, αυτή η επιστολή πρέπει 
να διαβαστεί μόνο από εσένα, ζήτημα 
ζωής και θανάτου. 

Εάν πέσει χέρια κάποιου άλλου, 
ολόκληρη η ετοιμασία καταστρέφε-
ται. Εάν δεχθείς, στείλε μου ένα ναι 
και θα κανονίσουμε τα υπόλοιπα. 
Εάν είσαι αντίθετος με αυτό που θα 
κάνουμε, στείλε μου όχι. 

ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ.
Με την λαχτάρα της λευτεριάς, 
ο φίλος σου,
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος.

Φανούρης Ξηνταρόπουλος

Ήταν μεσάνυχτα όταν ο Περικλής, ένα μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας, με οδήγησε σε ένα μικρό ερει-
πωμένο σπίτι έξω από το χωριό έτσι ώστε να ορ-

κιστώ για να μπω στην Φιλική Εταιρεία. Μόλις φτάσαμε 
εκεί υπήρχε το απόλυτο σκοτάδι γιατί δεν έπρεπε κανέ-
νας να ανακαλύψει που βρισκόμασταν. Προχωρήσαμε 
πιο μέσα και τότε μπόρεσα να διακρίνω δύο άτομα να 
στέκονται, κρατώντας ένα χαρτί. Ο ένας ήταν μεσαίου α-
ναστήματος, με μακριά γενειάδα και φορούσε ράσα, ή-
ταν ο ιερέας του χωριού, ενώ ο άλλος ήταν ένας ψηλός 
άνδρας ντυμένος με καλά ρούχα, ο Περικλής μου είχε 
πει ότι ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. 

Σταθήκαμε απέναντι από τους δύο άνδρες και περι-
μέναμε κάποιος να μιλήσει. Τελικά αυτός που έκανε την 
αρχή ήταν ο Υψηλάντης, ο οποίος αρχικά μου συστή-
θηκε και μετά μου εξήγησε τι θα γινόταν μετά.

-Πριν ξεκινήσω να σου λέω κάποια πράγματα είσαι 
σίγουρος ότι είσαι ικανός και μπορείς να καταφέρεις να 
κάνεις ότι σου ζητήσουμε;

-Ναι, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω ότι μου ζητήσετε.
Με κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα και ύστερα πρό-

σθεσε.
«Από όσο μπορείς να φανταστείς και εσύ ο ίδιος, υ-

πάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους θα πρέπει να τη-
ρήσεις και σε περίπτωση που αψηφήσεις κάποιους από 
αυτούς το τίμημα θα είναι η ζωή σου. Και τώρα ας ξεκι-
νήσουμε γιατί δεν πρέπει να φάμε όλη την νύχτα μας 
εδώ.»

Ο ιερέας έκανε δύο βήματα προς το μέρος μου και με 
ρώτησε: «Είσαι έτοιμος;» Ήμουν τόσο αγχωμένος που το 
μόνο που μπόρεσα να κάνω ήταν να κουνήσω το κεφάλι 
μου καταφατικά. Στη συνέχεια άρχισε να μου λέει τα λό-

για που θα έπρεπε να επαναλάβω:
− Ορκίζομαι ενώπιον θεού ότι δεν θα αποκαλύψω σε 

κανένα την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας, ακόμη και 
από την οικογένειά μου.

− Ορκίζομαι ενώπιον θεού ότι δεν θα αποκαλύψω σε 
κανένα την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας, ακόμη και 
στην οικογένειά μου.

− Ορκίζομαι ότι θα έχω πάνω από όλα την Φιλική 
Εταιρεία.

− Ορκίζομαι ότι θα έχω πάνω από όλα την Φιλική 
Εταιρεία.

− Ορκίζομαι ότι θα βοηθώ με ό,τι μπορώ τους συναν-
θρώπους μου.

− Ορκίζομαι.
− Ορκίζομαι να μην χρησιμοποιήσω τα χρήματα της 

Εταιρείας για δικό μου προσωπικό όφελος.
− Ορκίζομαι.
− Ορκίζομαι να συμπεριφέρομαι σωστά, να δίνω το 

καλό παράδειγμα, να βοηθώ τον ασθενή, τον δυστυχή 
και τον αδύναμο. Να σέβομαι την διοίκηση, τα έθιμα και 
τους διοικητές του τόπου στον οποίο βρίσκομαι.

− Ορκίζομαι.
− Ορκίζομαι στην πατρίδα μου, στους νεκρούς που υ-

περασπίστηκαν την πατρίδα μας ότι θα τηρήσω τους όρ-
κους που πήρα και σε περίπτωση που αψηφήσω τους 
όρκους μου το τίμημά μου θα είναι η ζωή μου.

− Ορκίζομαι.
Στη συνέχεια, ο καθένας γύρισε στο σπίτι του, προ-

σπαθώντας να μην κινήσει υποψίες.

Αθανασία Κοκάλη
Μαρία Μουρκογιάννη 
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Ήταν ένα κρύο χειμερινό α-
πόγευμα λίγο μετά την λήξη 

μιας ακόμα μάχης. Η Μαντώ 
Μαυρογένους, η Λασκαρίνα Μπου-
μπου λίνα και πολλοί άλλοι οπλαρ-
χηγοί είχαν συγκεντρωθεί στον 
καφενέ του Ναυπλίου για να μοιρα-
στούν τις εμπειρίες και τα προβλή-
ματα που τους είχε προκαλέσει στη 
ζωή τους η ακατάπαυστη μάχη για 
τη Λευτεριά.

Η Μαντώ καθόταν σιωπηλά δί-
πλα στη φωτιά παρατηρώντας τις 
φλόγες της, με τα σκούρα κατσαρά 
μαλλιά της να στεφανώνουν γλυκά 
το πρόσωπό της. Ήταν χαμένη στις 
σκέψεις της, τις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες της, δίνοντας ελάχιστη 
σημασία στους γύρω της.

Ξαφνικά μια αυταρχική γυναικεία 
φωνή της τράβηξε την προσοχή.

− Είσαι η Μαντώ Μαυρογένους; 
ρώτησε σταθερά.

Η νεαρή κοπέλα γύρισε πίσω και 
αντίκρισε μια γεροδεμένη γυναίκα 
με αρρενωπά χαρακτηριστικά και α-
ντίστοιχα ρούχα.

− Ναι αυτή είμαι. Εσύ ποια είσαι 
για του λόγου σου;

Η Λασκαρίνα ανασήκωσε ελα-
φρώς ένα από τα φρύδια της, «Λα-
σκα ρί να Μπουμπουλίνα» είπε και 
πρόσφερε το χέρι της στην άλλη γυ-
ναίκα.

− Χάρηκα για την γνωριμία, περί-
μενα πολύ αυτή την συνάντηση, έχω 
ακούσει πολλά για τη συμβολή σου 
στον αγώνα αποκρίθηκε η Mαντώ

Η Μπουμπουλίνα κάθισε σε μια 
ξύλινη καρέκλα δίπλα στην Μαντώ.

− Δύσκολο να είσαι γυναίκα στις 
μέρες μας, έτσι δεν είναι, ρώτησε γε-
μίζοντας δύο γυάλινα ποτήρια με 
κόκκινο κρασί και δίνοντας της το 
ένα.

− Δύσκολο δεν λες τίποτα! Δεν 
έχεις μόνο να ανησυχείς για τα θέ-
ματα του αγώνα, έχεις και τα δικά 
σου προβλήματα. έχεις και την έ-
γνοια της οικογένειας σου, πως θα 
τους προστατέψεις σε τέτοιες συν-
θήκες. Και πάνω από όλα αυτά, 
πρέπει να αντιμετωπίσεις και κάθε 
άμυαλο άντρα που δε σε θεωρεί α-
νταξιά του μόνο και μόνο επειδή 
είσαι γυναίκα! Η Μαντώ άρπαξε το 
ποτήρι και ήπιε μια γερή γουλιά. Η 
Λασκαρίνα είπε τρανταχτά:

− Δεν θα μπορούσα να το πω κα-
λύτερα.

Η γυναίκα γύρισε και κοίταξε στιγ-
μιαία τη παρέα ανδρών που συζη-
τούσε φωναχτά στο διπλανό τραπέζι.

− Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 
εμείς οι γυναίκες βρισκόμαστε σε 
τόσο δυσμενή θέση απέναντι στους 
άνδρες.

Ήταν η σειρά της Μαντούς να γε-
λάσει.

− Ειρωνικό δεν είναι; Δύο πολεμί-
στριες σαν εμάς, που έχουμε δώσει 
τόσα για τούτο τον αγώνα, να συ-
νεχίζουμε να έχουμε αυτή την αί-
σθηση ακόμα και μετά από όλες τις 
συνεισφορές μας. Η Λασκαρίνα τη 
χτύπησε φιλικά στην πλάτη.

− Υπομονή, Μαντώ, θα έρθει μια 
μέρα που όλοι θα θεωρούνται ίσοι 
ανεξαρτήτως του φύλου τους και, 
όταν αυτή η μέρα θα φτάσει, οι δυο 
μας θα είμαστε τα πρότυπα πολλών 
γυναικών. Θα τους εμπνεύσουμε με 
το θάρρος και την επιμονή μας και 
θα αποδείξουμε στον κόσμο πως οι 
γυναίκες είναι το ίδιο άξιες με κάθε 
άντρα εκεί έξω. Η Μαντώ αφού το 
σκέφτηκε για λίγο σήκωσε το πο-
τήρι με το κρασί της και είπε με δυ-
νατή φωνή: 

− Σε μια νέα μέρα! Η Λασκαρίνα 
συμφώνησε τσουγκρίζοντας τα πο-
τήρια τους και επαναλαμβάνοντας 
τις λέξεις της Μαντούς.

− Σε μια νέα μέρα!

Δέσποινα Μπούκουρα
και Μαρία-Σοφία Μούγιου

Δημιουργική γραφή

Η Λασκαρίνα και η Μαντώ πρωταγωνιστούν

Το μόνο που σκεφτόμασταν όλοι 
οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια ή-

ταν η απελευθέρωση από τον τουρ-
κικό ζυγό. Δεν μας ένοιαζε το πώς. 
Ήμασταν διατεθειμένοι να θυσια-
στούμε για την πατρίδα μας. Για την 
Ελλάδα μας. Βέβαια υπήρχαν σημα-
ντικές προσωπικότητες που μας εμ-
ψύχωναν και όταν χάναμε την ελ-
πίδα ήταν εκεί και μας ανέβαζαν το 
ηθικό.

Εγώ 8 χρονών τότε. Άκουσα φω-
νές από το μαγειρειό. Ήταν αργά το 
βράδυ και δεν περιμέναμε κάποιον. 
Κατέβηκα τις ξύλινες, σκουληκοφα-
γωμένες σκάλες του σπιτιού για να 
ακούσω τι λένε.

«Μαριώ, το σπίτι σου είναι το κα-
ταλληλότερο κρησφύγετο για τα 
πυρομαχικά μας. Ή τώρα ή ποτέ. 
Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Όταν 
αποφασίσουμε τη μέρα της ναυ-
μαχίας, θα στείλω τους άντρες μου 
να φορτώσουν τα καράβια μου», ά-
κουσα να λέει μια βαριά, δυναμική, 
γυναικεία φωνή, απευθυνόμενη στη 
μάνα μου.

«Μάνα», τη ρώτησα, «ποια ήταν 
αυτή η γυναίκα στο σπίτι μας»;

Με κοίταξε με φόβο στα μάτια της 
και μου απάντησε.

«Πηνελόπη μου, αυτή είναι η πιο 
γενναία γυναίκα που ξέρω. Δεν έχω 
ξαναδεί τέτοια σπίθα στα μάτια αν-
θρώπου. Αυτή η γυναίκα είναι η 
περιβόητη Μπουμπουλίνα και ήρθε 
στο σπίτι μας να μας ζητήσει βοή-

θεια. Αλλά εγώ έχω εσάς, τα μονά-
κριβα παιδιά μου και δεν θέλω να 
μου πάθετε τίποτα».

«Πες μου και άλλα μαμά γι αυτή 
τη γυναίκα και τα σχέδιά της» αντα-
ποκρίθηκα εγώ με μια λαχτάρα.

Μου μιλούσε μέχρι το ξημέρωμα 
η μάνα μου για την Μπουμπουλίνα. 
Μου είπε ότι ήταν μια σπουδαία 
γυναίκα με πολλά λεφτά, τα ο-
ποία αποφάσισε να τα θυσιά-
σει όλα για την οργάνωση της 
Ελληνικής επανάστασης. Το είχε 
βάλει σκοπό να πηγαίνει σε κάθε 
σπίτι του νησιού και να ενθαρρύ-
νει κάθε οικογένεια για την με-
γάλη ημέρα. Ήταν η πρωταγωνί-
στρια των Σπετσών μας. Ακόμη μου 
είπε ότι ό,τι η Μπουμπουλίνα ή-
ταν για τις Σπέτσες, ήταν η Μαντώ 
Μαυρογένους για τη Μύκονο.

Πού να ήξερε η δύστυχη η μάνα 
μου, ότι μια μέρα θα μιλάει όλη η 
Ελλάδα για αυτές τις γυναίκες. Όλοι 
έλεγαν ότι η Ελληνική Επανάσταση 
ήταν γυναικεία υπόθεση. Χωρίς αυ-
τές τις δυο γυναίκες τίποτα δεν θα 
ήταν το ίδιο.

Η Μαυρογένους, μετά τον θά-
νατο του πατέρα της, έφυγε από την 

Τήνο και έσπευσε στην Μύκονο, 
όπου και βοήθησε τους ντόπιους 
στην εξέγερση του νησιού. Διέθεσε 
μεγάλα χρηματικά ποσά για τον ε-
ξοπλισμό και την επάνδρωση των 
μυκονιάτικων πλοίων. Ήταν ό-
μορφη και μορφωμένη και είχε α-
ναλάβει να πάρει με το μέρος της 
όλες τις αγγλικές και γαλλικές οι-
κογένειες που ήξερε.

Μακάρι να ήταν εδώ η μάνα μου. 
Να της έλεγα και εγώ με τη σειρά 
μου τι κατάφεραν να κάνουν αυτές 
οι γυναίκες, αλλά την έχασα. Μου 
την πήραν μέσα από τα χέρια. Αλλά 
για μένα η μάνα μου ήταν η δικιά 
μου Μπουμπουλίνα. Ούτε εκείνη 
φοβόταν τον εχθρό, παρά μόνο μην 
πάθουμε κακό εμείς τα παιδιά της.

Η Μαυρογένους και η Μπου-
μπου λί να την επόμενη μέρα ξανα-
ήρθαν στο σπίτι μας και βρήκαν τη 
μάνα μου. Εγώ της είχα πει να τις 
βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες και 
ότι θα κρυφτώ καλά για να μη με 
βρουν οι Τούρκοι. Μου είχε ρίξει ένα 
γλυκό χαμόγελο θυμάμαι τότε.

Έτσι και έγινε. Γεμίσαμε όλο το 
σπίτι με πυρομαχικά, τουφέκια και 
άλλα πολεμοφόδια. Ήταν γυναικεία 
υπόθεση. Η Μαυρογένους έλεγε εμ-
ψυχωτικά εθνικά συνθήματα και η 
Μπουμπουλίνα δούλευε σαν άντρας 
μέχρι το πρωί. Ώσπου ξημέρωσε και 
ξαφνικά σιωπή. Δεν έπρεπε να μας 
ακούσουν.

Η μάνα μου με πλησίασε και μου 
είπε: «Πηνελόπη μου, έφτασε η με-
γάλη μέρα». Με φίλησε γλυκά στο 
μέτωπο και έφυγε μαζί με τις άλλες 
δυο ηρωίδες μας. Ήταν το πιο γλυκό 
φιλί που μου είχε δώσει ποτέ. Που 
να ήξερα ότι ήταν και το τελευταίο 
της μάνας μου!

Πέγκυ Μανώλη
Δήμητρα Λουκά

Η δικιά μου ηρωίδα
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

Το έργο της Κατερίνας Πα-
παδριανού με τίτλο η «Η 

Ψωροκώσταινα» ξεκινά στο Αϊβαλί, 
μια πόλη-λιμάνι και αστικό κέντρο 
της σημερινής Τουρκίας, τον Ιούνιο 
του 1821. Στην εισαγωγική σκηνή 
η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, 
Πανώρια, χάνει τον άντρα και τα 
τέσσερα παιδιά της από τα χέρια των 
Τούρκων, αναγκάζεται να εγκατα-
λείψει την πόλη και μεταφέρεται στα 
Ψαρά όπου και διασώζεται από τον 
Βενιαμίν Λέσβιο, καλόγερο, δάσκαλο 
και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. 

Την περίοδο κατά την οποία δι-
αδραματίζεται το μυθιστόρημα, η 
Ελλάδα βρίσκεται υπό την κατοχή 
των Τούρκων και η επανάσταση εί-
ναι έτοιμη να ξεσπάσει, γι' αυτό και 
ο Βενιαμίν ως μέλος της Φιλικής 
Εταιρείας παίρνει την Πανώρια 
στο πλευρό του για να τον βοηθά. 
Ο Βενιαμίν, επίσης, προτείνει στην 
Πανώρια να υιοθετήσει ένα ορφανό 
μωρό, το οποίο και κάνει. Η πρω-
ταγωνίστρια καλείται να επιβιώσει 
στην πόλη των Ψαρών μαζί με το 
νέο της παιδί, αναμένοντας την επι-
στροφή του Βενιαμίν. Στο μυθιστό-
ρημα παρουσιάζονται οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει κατά την διαμονή 
της, αφού από αρχόντισσα, υποβιβά-
ζεται σε δούλα που κάνει αγγαρείες 
ώστε να καταφέρει να αναθρέψει 
το παιδί της. Με την επιστροφή του 

Βενιαμίν από το ταξίδι στην διάρ-
κεια του οποίου δίδαξε εκατοντά-
δες Έλληνες για την επανάσταση, 
το 1823, μετακόμισαν στο Ναύπλιο. 
Εκεί κατάφεραν να βρουν ένα μικρό 
σπίτι για να  ξεκινήσουν την νέα 
τους ζωή. 

Οι Ναυπλιώτες πρόσφεραν στην 
Πανώρια την ίδια αντιμετώπιση με 
τους κατοίκους των Ψαρών, αλλά ε-
κείνη δεν πτοήθηκε και βλέποντας 
την κατάσταση στην οποία βρίσκο-
νται πολλά παιδιά της πόλης θεώ-
ρησε καθήκον της να τα φροντίσει. 
Η Ψωροκώσταινα, όπως την αποκα-
λούν οι κάτοικοι, υιοθέτησε έντεκα 
ορφανά και εργάστηκε σκληρά ώστε 
να καταφέρει να τα στηρίξει οικο-

νομικά. Λίγο καιρό ύστερα από την 
άφιξη τους, ο Βενιαμίν αρρώστησε 
βαριά με τύφο την ίδια στιγμή που 
ξέσπασε ο εμφύλιος, και πέθανε σε 
λιγότερο από ένα μήνα, αφήνοντας 
την Πανώρια μόνη μια για πάντα. 

Κατά την υπόλοιπη διαμονή της 
στο Ανάπλι η πρωταγωνίστρια συ-
ναντά πολλούς σημαντικούς α-
γωνιστές της επανάστασης και 
αναφέρει πολλαπλά γεγονότα υπέρ-
τατης σημασίας  για την εξέλιξη της. 
Συνεισφέρει στον έρανο για τους 
Μεσολογγίτες το 1826 και αποτελεί 
παράδειγμα για δεκάδες κατοίκους, 
προσφέροντας τεράστια βοήθεια 
στους πεινασμένους. Ένα ακόμα 
από τα σημαντικότερα έργα της εί-

ναι η προσφορά της στο ορφανοτρο-
φείο που ιδρύθηκε την εποχή του 
Καποδίστρια και σε γενικά πλαίσια 
η υποστήριξη που πρόσφερε στα ορ-
φανά και πεινασμένα παιδιά της ε-
ποχής. Η Ψωροκώσταινα αποβιώνει 
λίγο αργότερα από την δολοφονία 
του κυβερνήτη, από τύφο, αφήνο-
ντας πίσω της τα δώδεκα παιδιά της.

Η «Ψωροκώσταινα», κατά την 
γνώμη μου, είναι ένα μυθι-

στόρημα με αρκετά ενδιαφέρουσα 
πλοκή και κύριο θέμα. Πολλές φορές 
έπιασα τον εαυτό μου να αγωνιά για 
τη συνέχεια της ιστορίας και ακόμα 
περισσότερες ξαφνιάστηκα από κά-
ποιο απρόοπτο γεγονός. Ο τρόπος 
που έχει γραφτεί τραβά γρήγορα το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη και τον 
παροτρύνει να συνεχίσει να διαβά-
ζει. Είναι μια ιστορία δραματική και 
συγκινητική και σε συνδυασμό με 
το δυναμικό γράψιμο της Κατερίνας 
Παπανδριανού μετατρέπεται σε ένα 
ακόμα πιο δυναμικό μυθιστόρημα 
το οποίο έχει γρήγορο αλλά ομαλό 
ρυθμό.

Η απόδοση των χαρακτήρων εί-
ναι ρεαλιστική και ο καθένας τους 
έχει εντελώς διαφορετική και λε-
πτομερώς ανεπτυγμένη προσωπικό-
τητα. Η πρωταγωνίστρια, Πανώρια, 
είναι μια γυναίκα με εξαιρετική ψυ-
χική δύναμη, καλόκαρδη και ανιδι-
οτελής, η οποία φαίνεται να βάζει 
τις ανάγκες των άλλων πάνω από 
τις δικές της καθημερινά. Αυτό είναι 

Βιβλιοπαρουσίαση / Βιβλιοκριτική

Η μαθήτρια Δέσποινα Μπούκουρα παρουσιάζει το βιβλίο «Η Ψωροκώσταινα – 
Η Πανώρια Χατζηκώστα-Αϊβαλιώτη και ο Βενιαμίν Λέσβιος» της Κατερίνας 
Παπαδριανού, εκδόσεις Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού.

...Η Πανώρια είχε φτάσει και αυτή κοντά με τα παιδιά της, αλλά δεν είχε τι να δώσει 
και αισθανόταν δυστυχισμένη που δεν μπορούσε να βοηθήσει. Είχε στην τσέπη της 
ποδιάς της μόνο ένα γρόσι. «Ένα γρόσι μόνο ένα γρόσι; Τι να κάνω;» Κοίταξε τα 
χέρια της αμήχανα και έπιασε το μοναδικό ασημένιο δαχτυλίδι δώρο του άντρα της. 
Δε σκέφτηκε πολύ. Προσπάθησε να το βγάλει αλλά είχε σφηνώσει από τα χρόνια 
και δεν έβγαινε. Το δάχτυλο πονούσε το έβαλε στο στόμα και με το σάλιο σιγά-σιγά 
γλίστρησε το δαχτυλίδι και μαζί με το μοναδικό της γρόσι το ακούμπησε στον πάγκο. 
Ο κόσμος μόλις είδε την κίνηση αυτή της Πανώριας άρχισε να χειροκροτεί και να 
ζητωκραυγάζει: «Η Ψωροκώσταινα, ακόμη και η Ψωροκώσταινα, έδωσε βοήθεια! 
Μπράβο, Ψωροκώσταινα, μπράβο!»

προφανές όχι μόνο από την ασυνα-
γώνιστη προσφορά της στα ορφανά 
του Ναυπλίου, αλλά και από την βο-
ήθεια που προσέφερε στον αφέντη 
της, Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν από την 
άλλη, είναι ένας άνθρωπος ευφυής, 
μορφωμένος και ελαφρώς απόμα-
κρος με κλειστή προσωπικότητα, 
όπως καταλαβαίνουμε από τις αλ-
ληλεπιδράσεις του με την Πανώρια 
και άλλα άτομα.  Φαίνεται να απο-
λαμβάνει να μοιράζεται τις σκέψεις, 
γνώσεις και εμπειρίες του, κάτι που 
κάνει συχνά κατά την διάρκεια του 
μυθιστορήματος.

Η συγγραφέας έχει μία χαρα-
κτηριστική προσωπική γραφή. Η 
γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι 
πλούσια με αρκετούς ιδιωματισμούς 
που θυμίζουν την γλώσσα της επο-
χής στην οποία διαδραματίζεται. Οι 
περίοδοι είναι σχετικά μεγάλες και 
συνήθως αποτελούνται από πολλα-
πλές προτάσεις. Από άποψη εκφρα-
στικών μέσων, οι οπτικές εικόνες 
είναι συχνές, ενώ οι παρομοιώσεις 
και μεταφορές κυριαρχούν στον 
λόγο. Το ύφος του κειμένου είναι ε-
ξαιρετικά παραστατικό και δραμα-
τικό, ταιριάζει απίστευτα με το περι-
εχόμενο του μυθιστορήματος. Τέλος, 
υπάρχει μια ξεκάθαρη οικειότητα 
στον τρόπο αφήγησης, φέρνοντας έ-
τσι τον αναγνώστη ακόμα πιο κοντά 
με τους πρωταγωνιστές.

Δέσποινα Μπούκουρα

“

Η  Κατερίνα Παπαδριανού- 
Κόρ δα ρη γεννήθηκε στο 

Δρέ πα νο Ναυ πλίου.
Τελείωσε το Πάντειο Πα νε πι-

στή μιο και το Παιδαγωγικό Τμήμα 
της ΣΕΛΕΤΕ. Σπούδασε Πολιτικές 
Ε πι στή μες στο Πανεπιστήμιο της 
Σορ βόννης.

Στο Παρίσι, συνέβαλε στην 
ίδρυση του πρώτου «Παιδικού 
Χωριού SOS Ελλάδας». Για 
πολ λά χρόνια ήταν καθηγήτρια 
στα Τεχνικά και Επαγγελματικά 
Λύκεια Αργολίδας και Αρκαδίας.

Έχει πάρει τιμητική διάκριση 
για το διήγημα «1715», 
δημοσιευμένο στα Ναυπλιακά 
Ανάλεκτα, έκδοση του Δήμου 
Ναυπλιέων το 2007 και βραβείο 
για το ιστορικό μυθιστόρημα 1715 
- Το τελευταίο φιλί στ' Ανάπλι, το 
οποίο κυκλοφόρησε το 2010 από 
τις εκδόσεις Μελάνι.

Απεβίωσε στις 9/11/2019.
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Η παράδοση του κάστρου της Κορίνθου (Ακροκόρινθος) στους Έλληνες από τον Ασλάν Αγά.
Κόμικ των μαθητριών Σωτηρίας Αργυροπούλου και Στεφανίας Αρσενίου. Ζωγραφιά της μαθήτριας Δήμητρας Λουκά.
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Η Συντακτική Ομάδα δημιούργησε ένα σταυρόλεξο με α-
φορμή τους ήρωες της Επανάστασης του '21.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το μικρό όνομα του ηγέτη της Φιλικής Εταιρείας.
3. Μαζί με τον Δυοβουνιώτη οχυρώθηκαν στα υψώματα γύρω 
από το Χάνι της Γραβιάς.
6. Υδραίος Ναύαρχος. Ήταν ο πρώτος που εισηγήθηκε τη χρήση 
πυρπολικών.
7. Γνωστός και ως Τουρκοφάγος.
8. Έπεσε ηρωικά στη μάχη στο Μανιάκι.
9. Το πραγματικό επίθετο του Παπαφλέσσα ήταν .....
11. Σκοτώθηκε στη μάχη του Φαλήρου το 1827.
12. Το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη.
13. Πρώτος στρατιωτικός της επαρχίας Άργους. Έλαβε μέρος 
στη μάχη του Ξεριά.
16. Αγωνιστής του 1821, από τα Μαγούλιανα της Γορτυνίας.
17. Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας.
19. Γεώργιος ... Υδραίος ναυτικός, αγωνιστής του 1821.
21. Μαζί με τον Σταϊκόπουλο κατέλαβαν το Παλαμήδι.
23. Σουλιώτης αγωνιστής και μετέπειτα πρωθυπουργός της 
Ελλάδας (2 λέξεις).
25. Γνωστός και ως πορθητής τους Παλαμηδίου.
26. Επικεφαλής στον αγώνα στην Αρκαδία μαζί με τον Κο λο κο-

τρώνη. Καταδικάστηκε για εσχάτη προδοσία και φυλακίστηκε.
27. Αγωνιστής και αφηγητής του Αγώνα.
28. Το μικρό όνομα του Σταϊκόπουλου.
29. Ο ναύαρχος της Επανάστασης. Υπάρχει ακτή στον Πειραιά 
με το όνομά του (2 λέξεις).
30. Στη ναυμαχία των Σπετσών, στις 8 Σεπτεμβρίου 1822, νί-
κησε και καταδίωξε τον τουρκικό στόλο (2 λέξεις).
 
ΚΑΘΕΤΑ
2. Συνελήφθη στη μάχη στο γεφύρι της Αλαμάνας και σουβλί-
στηκε από τους Τούρκους (2 λέξεις).
3. Γνωστός Μαυρομιχάλης που πήρε μέρος στην άλωση της 
Τριπολιτσάς.
4. Δευτερότοκος γιος του Θ. Κολοκοτρώνη.
5. Οπλαρχηγός της Ρούμελης. Πρωταγωνίστησε στη μάχη στο 
Χάνι της Γραβιάς.
10. Το πραγματικό επίθετο του Νικηταρά.
14. Το μικρό όνομα της Μπουμπουλίνας.
15. Το όνομά του έχει δοθεί και σε υποβρύχιο.
18. Πυρπόλησε την Τουρκική Ναυαρχίδα στη Χίο.
20. Κατατρόπωσε το Δράμαλη στη μάχη των Δερβενακίων.
22. Οπλαρχηγός της Στερεάς Ελλάδας που σκοτώθηκε στη 
μάχη στο Κεφαλόβρυσο το 1823.
24. Το μικρό όνομα της Μαυρογένους.
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