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ΜΕΓΆΛΕΣ ΜΆΧΕΣ ΤΟΥ 1821 ΠΟΤΕ ΚΆΙ ΠΩΣ 
ΒΡΕΘΗΚΕ Ο 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΦΥΛΆΚΗ ;

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ ΣΤ2            

ΕΡΗΛΕΝΑ ΚΟΎΛΟΧΕΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΎ ΣΤ1

Τo 1821  ξεκίνησε στην Ελλάδα η επανάσταση για 
την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Η Επανά-

σταση του 1821 έχει ένδοξες στιγμές γεμάτες ηρωισμό 
από Έλληνες που δεν δίστασαν να τα βάλουν με τους 
πολυάριθμους Τούρκους και στο τέλος να αποτινάξουν 
τον ζυγό φέρνοντας την πολυπόθητη λευτεριά. Η επα-
νάσταση αυτή ήταν σταθμός στην ιστορία του νεότερου 
Ελληνισμού, αφού οδήγησε, μετά από 400 χρόνια, στη 
δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κρά-
τους, ενέπνευσε τις επόμενες γενεές των Ελλήνων και 
εμψύχωσε τους Έλληνες σε καιρούς δοκιμασίας. Ύπήρξε, 
όμως, και κορυφαίο γεγονός για τη σύγχρονη Ιστορία 
της Ευρώπης, αφού έφερε αλλαγές που έχουν αντίκτυπο 
στις μέρες μας.
Εδώ, στην Ελλάδα του 2021, διακόσια χρόνια  από την 
επανάσταση, πρέπει να τιμάμε όλους τους αγωνιστές 
που πολέμησαν ή έχασαν την ζωή τους, για να έχουμε 
την Ελλάδα του σήμερα.

Η μάχη του Βαλτετσίου 

Η πρώτη μεγάλη νίκη του Κολοκοτρώνη. Ο «Γέρος του 
Μοριά» πολιορκώντας την Τρίπολη είχε στήσει στρατό-
πεδα στις γύρω περιοχές και μέσα σε αυτές ήταν και το 
Βαλτέτσι.  Στις 24 Απριλίου, ο Κεχαγιάμπεης βγήκε από 
την Τρίπολη με 4.000 άνδρες και επιτέθηκε στο Βαλτέ-
τσι.  Η μάχη συνεχίστηκε και ο Κυριακούλης Μαυρο-
μιχάλης είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Σε βοήθειά 
του έσπευσε ο Δημήτρης Πλαπούτας χτυπώντας τους 
Τούρκους από τα νώτα. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν σε 
υποχώρηση και ο Κολοκοτρώνης τους κυνήγησε μέχρι 
το χωριό Μάκρη. Τα χαράματα της 12ης Μαΐου, ο Κε-
χαγιάμπεης βγήκε από την Τρίπολη με 12.000 Τουρκαλ-
βανούς με προορισμό την Καλαμάτα. Τότε, κατέφθασε 
ο Κολοκοτρώνης, αφού ειδοποιήθηκε, με 700 άνδρες.  
Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι τη νύχτα χωρίς να υποχωρεί 
καμία πλευρά. Τα ξημερώματα της 13ης Μαΐου, οι Τούρ-
κοι ξεκίνησαν νέα επίθεση. Μετά από 23 ώρες μάχης ο 
Κεχαγιάμπεης διέταξε υποχώρηση και ο Κολοκοτρώνης 
τους ανάγκασε σε άτακτη φυγή, πετώντας τα όπλα τους. 
Συνολικά οι Τούρκοι είχαν 300 νεκρούς και πάνω από 
500 τραυματίες ενώ οι Έλληνες μόλις δύο. Οι Έλληνες 
πήραν θάρρος και συνειδητοποίησαν την ανωτερότητά 
τους έναντι των Τούρκων.

Η μάχη του Κερατσινίου 
Στις 4 Μαρτίου του 1827 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης κέρ-
δισε τον Κιουταχή στον Κερατσίνι. 
Ο Κιουταχής επιχείρησε επίθεση με  4.000 πεζούς και 
2.000 ιππείς. Αρχικά, στράφηκε σ’ ένα οχυρωμένο μετό-

χι, που το υπερασπίζονταν ο Τούσας Μπότσαρης, ο 
Γαρδικιώτης Γρίβας και ο Νικόλαος Κασομούλης, με 
τους λιγοστούς άνδρες τους. Αφού το κανονιοβόλησε, 
ετοιμάστηκε γύρω στο μεσημέρι για την τελική έφοδο.
Βλέποντας ο Καραϊσκάκης την κρισιμότητα της κατά-
στασης, επιχείρησε αντιπερισπασμό, τον οποίο όμως 
αντιλήφθηκε ο Κιουταχής και χώρισε τις δυνάμεις του 
στα δύο. Οι Τούρκοι  αναγκάστηκαν να τραπούν σε 
φυγή, όταν εμφανίστηκε το ιππικό του Χατζημιχάλη 
Νταλιάνη, που τους προξένησε βαρύτατες απώλειες. 
Οι απώλειες των Τούρκων ήταν σημαντικές για τη δύ-
ναμη που παρέταξαν. Οι νεκροί ανήλθαν σε 300 και οι 
τραυματίες σε 500 άνδρες. Οι Έλληνες έχασαν 3 άνδρες, 
ενώ τραυματίστηκαν περί τους 25. Ήταν ο τελευταίος 
μεγάλος θρίαμβος του Καραϊσκάκη ως αρχιστράτηγος, 
καθώς λίγες μέρες αργότερα, θα του αφαιρεθεί η αρχι-
στρατηγία της Ρούμελης με απόφαση της Εθνοσυνέλευ-
σης της Τροιζήνας.
                                                   
Η Μάχη της Πέτρας

Αυτή ήταν η τελευταία μάχη του Αγώνα για την ελλη-
νική ανεξαρτησία και έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 
στην Πέτρα της Βοιωτίας, μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς. 
Τον Αύγουστο του 1829 και ενώ η Πελοπόννησος είχε 
απελευθερωθεί, ο Τουρκαλβανός πολέμαρχος Ασλάν 
Μπέης Μουχουρδάρης, είχε την αποστολή να μαζέψει 
όλη την τουρκική στρατιά και να  την οδηγήσει στην 
Αδριανούπολη για να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους. 
Ο Ύψηλάντης με τακτικό στρατό 4.000 ανδρών έστησε 
ενέδρα στην τουρκική στρατιά που αποτελούνταν από 
7.000 στρατιώτες στη στενή δίοδο της Πέτρας. Συγκε-
κριμένα δημιούργησε οχυρώματα και τα χαράματα της 
12ης Σεπτεμβρίου οι Τούρκοι προσπάθησαν να τα περά-
σουν. Οι Τουρκαλβανοί ήταν οι πρώτοι που υποχώρησαν 
παρασύροντας και τους υπόλοιπους Τούρκους, που κιν-
δύνευαν να περικυκλωθούν. Οι Έλληνες είχαν 3 νεκρούς 
και 12 τραυματίες, ενώ οι Τούρκοι άφησαν στο πεδίο της 
μάχης περίπου 100 νεκρούς και 4 σημαίες. Την επομένη 
της μάχης (13 Σεπτεμβρίου) ο Τούρκος διοικητής Οσμά-
ναγας Ουτσιάκαγας, που ενδιαφερόταν να εκτελέσει τις 
διαταγές της Πύλης και να βρεθεί στη Θράκη, προσφέρ-
θηκε να συνθηκολογήσει με τους Έλληνες, προκειμένου 
να περάσει τα στενά της Πέτρας. Οι Έλληνες δέχθηκαν, 
με τον όρο να παραδώσουν την περιοχή από τη Λιβα-
δειά ως τις Θερμοπύλες και την Αλαμάνα. Έπειτα, από 
διαπραγματεύσεις, η συνθήκη υπογράφηκε τη νύχτα της 
13ης προς τη 14η Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν η πρώτη συν-
θηκολόγηση Τούρκων στο πεδίο μάχης.
Η ελευθερία των Ελλήνων κερδήθηκε, λοιπόν, στα πε-
δία των μαχών, γιατί εκεί γράφεται η πραγματική ιστο-
ρία των λαών…

«Έλληνες, ο θεός  
Ύπέγραψε για την

Ελευθερία μας
Και δεν παίρνει
Την υπογραφή

Του πίσω»
“ Θεόδωρος Κολοκοτρωνης, 1770-1843” 

Η φυλάκιση του Κολοκοτρώνη σε μοναστήρι της Ύδρας 
στον εμφύλιο πόλεμο  του 1825:
Οι διαμάχες πολιτικών και στρατιωτικών που ξέσπασαν 
στο πρώτο έτος της επανάστασης οξύνθηκαν μετά την 
ολοκλήρωση της Β´ εθνοσυνέλευσης στο Άστρος στις 
18 Απριλίου 1823. Τότε ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος της 
εμφύλιας σύγκρουσης (1824 με 1825) που οδήγησε στην 
φυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Ύδρα.
Ο Κολοκοτρώνης βγήκε από τη φυλακή παρά μόνο όταν 
έφτασε ο Ιμπραήμ πασάς της Αιγύπτου με τα στρατεύμα-
τα του στην Πελοπόννησο και ο Κιουταχής πολιορκούσε 
το Μεσολόγγι. Τότε όλοι κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε άλ-
λος ικανός στρατηγός να τον αντιμετωπίσει, παρά μόνο ο 
“Γέρος του Μοριά”!

Ο Κολοκοτρώνης στη φυλακή του Ναυπλίου 1833-1835:
Το 1833 ο Κολοκοτρώνης συνελήφθη μαζί με άλλους 
στρατιωτικούς, με την κατηγορία ότι ετοίμαζαν συνωμο-
σία εναντίον του ανήλικου βασιλιά Όθωνα. Ήθελαν, λέει, 
να ανατρέψουν τον Όθωνα και να επιβάλλουν τη δική 
τους καταστροφική τάξη πραγμάτων. Στις 20 Μαρτίου 
1834, ο Κολοκοτρώνης παραπέμφτηκε σε δίκη με την κα-
τηγορία της έσχατης προδοσίας. Η ποινή για τον “Γέρο 
του Μοριά” ήταν θάνατος...
Στο μεταξύ, ο Κολοκοτρώνης είχε περάσει στις φυλακές 
μεταχείριση που δεν του είχαν επιφυλάξει ούτε οι Οθω-
μανοί διώκτες του. Έζησε για εφτά μήνες στα μπουντρού-
μια των μεσαιωνικών φυλάκων στο Παλαμήδι και την 
Ακροναυπλία. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κολοκοτρώνης 
στα απομνημονεύματά του αναφέρεται στην φυλάκισή 
του στο Παλαμήδι χωρίς καμιά περιγραφή της φυλακής. 
Το 1835, μετά την ενηλικίωση του Όθωνα, έλαβε χάρη και 
αποφυλακίστηκε. 
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Ο ΤΥΠΟΣ ΚΆΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ 
ΤΗΣ ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΝΆΥΜΆΧΙΆ 
ΤΟΥ ΝΆΥΆΡΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΎΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤ1ΒΟΎΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ1

Είναι αναμφισβήτητη η παρουσία κι ο ανεκτίμητος  ρό-
λος των ελληνόφωνων εφημερίδων στα χρόνια της Επα-
νάστασης (1821  – 1829) στην Ελλάδα. Στόχο είχαν να 
ενθαρρύνουν το λαό να συμμετέχει στην Επανάσταση, 
που ξεσπούσε κατά των Τούρκων και στη συνέχεια να 
τον ενημερώνουν για την πορεία της ελληνικής υπερ-
προσπάθειας.
Το γεγονός ότι η ελληνική επανάσταση αντιμετωπίστηκε 
στην αρχή, αλλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ως 
επαναστατικό κίνημα εναντίον της νόμιμης εξουσίας του 
Σουλτάνου, επέβαλε την έκδοση εφημερίδων, οι οποί-
ες θα είχαν βασικό στόχο την ενδυνάμωση των απλών 
αγωνιστών, την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων 
και τέλος την ενημέρωση της ξένης κοινής γνώμης για 
το δίκαιο του ξεσηκωμού. Βεβαίως τα έντυπα του Αγώνα 
ήταν και κατευθυντήρια  όργανα. Από νωρίς, όσοι ασχο-
λήθηκαν με την προετοιμασία της Επανάστασης είχαν 
συνειδητοποιήσει τη σημασία του Τύπου. Ο ίδιος ο Κο-
ραής τους είχε συμβουλέψει για τη δημιουργία  εφημερί-
δας «εις διάδοσιν ειδήσεων». 

Η πρώτη εφημερίδα και μάλιστα χειρόγραφη της Επανά-
στασης,  κυκλοφόρησε στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, στο 
Γαλαξίδι συγκεκριμένα, χωρίς τίτλο στις 27 Μαρτίου 1821. 
Χειρόγραφες, επίσης, ήταν  και οι ακόλουθες εφημερίδες: 
«Αιτωλική» (10 και 15 Αυγούστου 1821 και 19 Σεπτεμβρί-
ου 1821) και «Αχελώος» (Φεβρουάριος1822).Αντιγραφείς 
έγραφαν το πρώτο φύλλο και στους τόπους όπου έφτα-
ναν τα φύλλα, άλλοι αντιγραφείς αναλάμβαναν να το  ξα-
ναγράψουν και να τα στείλουν ακόμα μακρύτερα.
Πολύ σύντομα κατάλαβαν όλοι ότι έπρεπε να υπάρχουν 
στην επαναστατημένη Ελλάδα έντυπες εφημερίδες, για 
να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που δημιουργούνταν από 
τις χειρόγραφες. Η έντυπη όμως εφημερίδα  προϋπόθετε 
την ύπαρξη τυπογραφείου και τυπογράφου.

Η πρώτη λοιπόν, έντυπη εφημερίδα της επαναστατημέ-
νης Ελλάδας ονομαζόταν «Σάλπιγξ Ελληνική». Το πρώ-
το φύλλο της κυκλοφόρησε την 1η Αυγούστου 1821 με 
συντάκτη Θεόκλητο Φαρμακίδη. Το ξύλινο τυπογραφείο, 
στο οποίο τυπώθηκε, το μετέφερε στην Ελλάδα ο Δημή-
τριος Ύψηλάντης, τον Ιούνιο του 1821.Κυκλοφόρησαν 
μόνο τρία φύλλα, τα οποία σώζονται και σταμάτησε η κυ-
κλοφορία της.Το τυπογραφείο της πρώτης αυτής έντυ-
πης εφημερίδας εγκατεστημένο στο Άργος, καταστράφη-
κε από τους Τούρκους κατά την εισβολή του Δράμαλη.
Η δεύτερη έντυπη Ελληνική εφημερίδα ήταν ο «Ελλη-
νικός Καθρέπτης», από τον οποίο δεν έχουμε σήμερα 

κανένα φύλλο, αν και εκδιδόταν στην Ύδρα από τις 12 
Οκτωβρίου 1821 μέχρι τις 22 Μαΐου 1822, χάρη στο ναύ-
αρχο Ιακωβάκη Τομπάζη, ο οποίος είχε καταφέρει να δη-
μιουργήσει ένα πρωτόγονο τυπογραφείο στο νησί. 
Τέσσερις όμως, εφημερίδες που άρχισαν να εκδίδονται 
το 1824 «Τα Ελληνικά Χρονικά», «Ο Φίλος του Νόμου», 
η «Εφημερίς των Αθηνών» και η «Γενική Εφημερίς της 
Ελλάδος», κράτησαν όρθιο το φρόνημα του ελληνικού 
λαού και άσβεστη τη φλόγα της επανάστασης.

Η διασημότερη, όμως, εφημερίδα του Αγώνα ήταν τα 
«Ελληνικά Χρονικά». Η έκδοση και η μεγάλη επιτυχία 
της οφείλεται στον Άγγλο συνταγματάρχη L. Stanhope, 
που το 1823 έφθασε στην Ελλάδα, προσφέροντας  δύο 
τυπογραφεία .Ο Stanhope ήταν υπέρ του φιλελευθερι-
σμού και της ελευθεροτυπίας.Το Δεκέμβριο του 1823 
έφθασε στο Μεσολόγγι, όπου επέλεξε τον Ιωάννη Ιάκω-
βο Μάγερ ως εκδότη και συντάκτη αυτής της  Ελληνό-
φωνης εφημερίδας.
Την 1η Ιανουαρίου του 1824 κυκλοφόρησε το πρώτο 
φύλλο και την 20η Φεβρουαρίου του 1826 το τελευταίο. 
Η έκδοση σταμάτησε λόγω ζημιών του τυπογραφείου 
από το βομβαρδισμό των Τουρκοαιγυπτίων στο ηρω-
ικό  Μεσολόγγι. Το δεύτερο τυπογραφείο που έφερε ο 
Stanhope στην Ελλάδα, το χάρισε στη Δημογεροντία 
της Αθήνας για την έκδοση της εφημερίδας «Η εφημερίς 
των Αθηνών» με συντάκτη τον Γεώργιο Ψύλλα με σκοπό 
κυρίως, να καταγγελθούν οι αυθαιρεσίες των τοπικών 
αρχόντων.Το πρώτο φύλλο εκδόθηκε στις 20 Αυγούστου 
1824 και το τελευταίο στις 15 Απριλίου 1826. 
Τα επόμενα χρόνια, εκδίδονται και κυκλοφορούν «ο Φί-
λος του Νόμου» (1825  – 1826) στην Ύδρα με εκδότη τον 
Ιταλό Ιωσήφ Κιάππε, «η Γενική Εφημερίς της Διοικήσε-
ως» (1825  – 1832) και «η Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελ-
λάδος» (1827  – 1829) του Παντελή Παντελή. 

Ακόμα, εκδόθηκαν στην Ελλάδα και ξενόγλωσσες εφημε-
ρίδες για να κυκλοφορήσουν στο εξωτερικό, με στόχο να 
πληροφορούν τον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με τις εξελίξεις 
του Αγώνα, όπως ήταν η εφημερίδα: «Il Telegrafo Greco» 
(«Ο Ελληνικός Τηλέγραφος») στο Μεσολόγγι (1824).
Η Ελληνική Επανάσταση λοιπόν, δεν είχε μόνο όπλα και 
γενναίους στρατηλάτες, είχε και σπουδαίους εκδότες και 
συντάκτες ,που με όπλο τις φυλλάδες τους κατάφεραν 
να ενημερώνουν, να εμψυχώνουν τους Έλληνες και την 
ξένη κοινή γνώμη και πολλές φορές να νικούν τον εχθρό 
όχι με σφαίρα αλλά με πένα! 

Τον Ιούλιο του 1827, οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, 
Γαλλία, Ρωσία) υπέγραψαν την Συνθήκη του Λονδίνου, 
με την οποίαν οριζόταν η αυτονομία της Ελλάδας και η 
υποχρέωση του Οθωμανικού κράτους να σεβαστεί την 
απόφαση. Μάλιστα, με ένα μυστικό άρθρο, συμφώνησαν 
να αναγκάσουν την Τουρκία να την εφαρμόσει, έστω και 
με πόλεμο. 
Η Τουρκία, ενθαρρυμένη από τις αποτυχίες της Ελληνι-
κής Επανάστασης, δεν δέχθηκε τους όρους της Συνθήκης. 
Τότε αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πλοία, με αρχηγούς 
τους ναυάρχους Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέυδεν αντί-
στοιχα, κατέπλευσαν στις 20 Οκτωβρίου 1827 στο Ναβα-
ρίνο (σημερινή Πύλο), για να εφαρμόσουν την απόφαση 
των Μεγάλων Δυνάμεων. 
Ο Ιμπραήμ, αρχηγός του τουρκοαιγυπτιακού στόλου που 
βρισκόταν στον κόλπο του Ναβαρίνου, όχι μόνο δεν συμ-
μορφώθηκε με την απόφαση της Συνθήκης, αλλά αντίθε-
τα χτύπησε και βύθισε την βάρκα του αξιωματικού των 
συμμάχων που μετέφερε μήνυμα για συνεννοήσεις. 
Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ξεκί-
νησε μία σκληρή ναυμαχία που κράτησε μέχρι το απόγευ-
μα. Σύμφωνα με περιγραφές της μάχης, τα καράβια που 
έπαιρναν μέρος στην ναυμαχία μέσα στον μικρό κόλπο 
του Ναβαρίνου ήταν τόσο κοντά μεταξύ τους, ώστε μπλέ-
κονταν τα ξάρτια τους (τα σκοινιά που συγκρατούν τα 
πανιά στα κατάρτια). 
Στο τέλος της ναυμαχίας, τα περισσότερα πλοία του τουρ-
κοαιγυπτιακού στόλου (γύρω στα 60) βρίσκονταν κατε-
στραμμένα στον βυθό της θάλασσας. Οι Τουρκοαιγύπτιοι 
είχαν 6.000 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες. 
Οι σύμμαχοι δεν έχασαν κανένα πλοίο, ενώ είχαν συνολι-
κά 180 νεκρούς και 500 τραυματίες. Μετά την ναυμαχία, 
δεν είχαν όλα τα κράτη τις ίδιες αντι
δράσεις. Η Γαλλία και η Ρωσία χαιρέτισαν την νίκη του 
συμμαχικού στόλου με ενθουσιασμό. Η Αγγλία χαρακτή-
ρισε την ναυμαχία «ατυχές και απαίσιο γεγονός» και σχε-
δόν τιμώρησε τον ναύαρχο Κόδριγκτον που έδωσε την 
εντολή για την έναρξή της. Οι Τούρκοι ζητούσαν αποζη-
μίωση από τις κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων για 
την καταστροφή του στόλου τους και παρέμεναν ανυπο-
χώρητοι στο ελληνικό ζήτημα. Όποια όμως αντίδραση και 
αν είχε το κάθε κράτος, το γεγονός είναι πως η ναυμαχία 
στο Ναβαρίνο ήταν καθοριστική για την ελληνική ανε-
ξαρτησία (η οποία θα ερχόταν μετά από 3 χρόνια). 

Πηγές: Άρθρα και φωτογραφίες από το διαδίκτυο, Βικιπαίδεια
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ 
ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ 
ΚΆΠΟΔΙΣΤΡΙΆ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΆ 
ΤΗΣ ΠΆΙΔΕΙΆΣ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤ1

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ακόμα και πριν αναλάβει Κυ-
βερνήτης της Ελλάδας είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στη 
μόρφωση των Ελλήνων που είχαν καταφύγει σε διάφορες 
πόλεις της Ευρώπης από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης. Έτσι είχε βοηθήσει μαζί με την εκκλησία και 
τους εύπορους Έλληνες και φιλέλληνες του εξωτερικού 
να ιδρυθούν σχολεία ώστε να μορφωθούν εκεί οι Έλλη-
νες και μετά την ολοκληρώσει των σπουδών τους να μπο-
ρούν να επιστρέψουν στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος 
και να καταλάβουν θέσεις διοικητικού και επιστημονικού 
προσωπικού. Ο Καποδίστριας πίστευε ότι το μέλλον της 
Ελλάδας ανήκει στους νέους και μόνο η παιδεία και η 
μόρφωση θα ήταν η σωτηρία του νέου κράτους.
Στόχος του Καποδίστρια ήταν όχι μόνο να φτιάξει σχο-
λεία πρώτης βαθμίδας, όπως τα αλληλοδιδακτικά, σε μό-
νιμο δίκτυο σε όλη την περιφέρεια, ακόμη και σε χωριά, 
αλλά και σχολεία ανώτερης βαθμίδας.
Συνέστησε το Ορφανοτροφείο της Αίγινας όπου τα 
παιδία διδάσκονταν την αλληλοδιδακτική μέθοδο, την 
ανάγνωση, την αρχαία Ελληνική γραμματεία, την αριθ-
μητική, την ιχνογραφία, την μουσική, την ιστορία, την 
κατήχηση, την γεωγραφία και την γυμναστική. Επίσης, 
ίδρυσε στην Αίγινα το Πρότυπο Σχολείο, που κατατάσσε-
ται στη δεύτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, όπου φοιτούσαν 
οι καλύτεροι μαθητές των αλληλοδιδακτικών σχολείων. 
Επίσης, ίδρυσε το κεντρικό σχολείο της Αίγινας για την 
εκπαίδευση των δασκάλων των πρότυπων σχολείων και 
την εκπαίδευση των στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών 
του κράτους. Επιπρόσθετα, ίδρυσε την Εκκλησιαστική 
Σχολή στον Πόρο. Τέλος, πίστευε ότι πρώτα έπρεπε να 
οργανωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, που μέχρι τότε 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, γι’ αυτό δεν ίδρυσε Πανεπιστή-
μιο καθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να υπάρξουν πρώτα από-
φοιτοι μέσης εκπαίδευσης.
Ο Καποδίστριας ήθελε η εκπαίδευση να μπορεί να παρέ-
χεται σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό χωρίς διακρίσεις και 
η στοιχειώδης εκπαίδευση να είναι δωρεάν. 

ΠΟΙΆ ΕΙΝΆΙ Η ΆΛΗΘΕΙΆ ΠΙΣΩ ΆΠΟ ΤΗ 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΆ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ ΚΆΠΟΔΙΣΤΡΙΆ;

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΆΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗ ΤΟΥ ‘21

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΣΤ4

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΣΤ2

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονείται ο πρώτος κυ-
βερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, στο 
Ναύπλιο έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, 
πηγαίνοντας να παρακολουθήσει την κυριακάτικη Θεία 
Λειτουργία. Βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία του θε-
ωρούνται ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και ο ανιψιός 
του Γιώργης, με την οικογένεια των οποίων ο κυβερνή-
της είχε χρόνια διαμάχη.
Ήταν όμως η δολοφονία του αποτέλεσμα προσωπικής 
βεντέτας με τους Μαυρομιχαλαίους, ή κρύβονταν από 
πίσω ξένες ισχυρές δυνάμεις με μεγάλα συμφέροντα?
Ύπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η 
δολοφονία δεν έγινε λόγω εκδίκησης. Ο γάλλος πρέσβης 
είχε συνεργασία και προστάτευε τους Μαυρομιχαλαίους 
και οι οικογένειες Κουντουριώτη και Μαυροκορδάτου 
ήταν υποστηρικτές των βρετανικών συμφερόντων.
Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης μετά τη σύλληψή του, 
την ώρα που ξεψυχούσε ζητώντας έλεος δήλωσε «Δεν 
φταίω εγώ στρατιώται, άλλοι μ΄έβαλαν».
Αλλά και ο ανιψιός του Γιώργης, αμέσως μετά τη δολο-
φονία κατέφυγε στο σπίτι του αντι-πρεσβευτή της Γαλ-

λίας Βαρώνου Ρουάν και του δήλωσε «Σκοτώσαμε τον 
τύραννο. Μπιστευόμαστε στην τιμή της Γαλλίας. Να τα 
άρματά μας. Ο Ρουάν υπεσχέθη προστασίαν». 
(Κασομούλης, Τόμος 3, σελ. 440)
Ύπάρχουν και ερωτηματικά τα οποία δεν έχουν απαντη-
θεί. Ακόμη και σήμερα παραμένει μυστήριο το γιατί οι 
δολοφόνοι επέλεξαν να σκοτώσουν τον κυβερνήτη στο 
κατώφλι του ναού, παρότι το σημείο ήταν γεμάτο κόσμο. 
Μέσα στους αυτόπτεις μάρτυρες ήταν και ο λοχαγός 
Κουτσιαφόπουλος, επίσης ένας άγνωστος νέος και ένας 
ζητιάνος για τον οποίον όμως υπάρχουν αμφιβολίες για 
το εάν ήταν όντως ζητιάνος αλλά και γιατί δεν κλήθηκε 
ποτέ στο δικαστήριο. 

Η εκκλησία, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, διαδρα-
μάτισε  σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821, της 
οποίας τα 200 χρόνια  γιορτάζουμε φέτος. Στο άρθρο αυτό 
θα γίνει  προσπάθεια με σαφή και συγκεκριμένα επιχειρή-
ματα να παρουσιαστεί ο ρόλος του κλήρου στην εκκίνηση 
και επιτυχή έκβαση της Επαναστάσεως. Συγκεκριμένα, θα 
εστιάσουμε στα βασικά επιχειρήματα παραθέτοντας και 
κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, όπου απαιτείται.
Πρώτο και βασικό επιχείρημα για την συνδρομή του κλή-
ρου αποτελεί η εκπαίδευση, η οποία παρεχόταν ουσια-
στικά από τους ιερείς στον Ελλαδικό χώρο. Η εκκλησία 
βοήθησε σε αυτό τον τομέα ιδρύοντας σχολεία, τα οποία 
δε μπορούσαν με άλλο τρόπο να ιδρυθούν και σε αρκετές 
περιπτώσεις λειτουργούσαν κρυφά από τις Οθωμανικές 
αρχές. Οι κληρικοί, επειδή ήξεραν γράμματα,  ήταν περι-
ζήτητοι δάσκαλοι  των παιδιών εκείνης της εποχής και έτσι 
μπορούσαν να τους κάνουν μαθήματα. Συνεπώς, η εκκλη-
σία διατήρησε την Ελληνική ταυτότητα στους υπόδουλους 
Έλληνες και καλλιέργησε το όραμα 
για τη μελλοντική ελευθερία τους.
Δεύτερο επιχείρημα αποτελεί το  ότι  
81 επίσκοποι ήταν μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας,  ενώ σε όλη την Ελλάδα 
υπήρχαν συνολικά 190 μέλη. Αυτό 
αποδεικνύει ότι μεγάλος αριθμός 
επισκόπων ,παρά τον κίνδυνο για 
την ζωή τους και παρά το ότι ζούσαν 
καλύτερα από το υπόλοιπο ποίμνιό 
τους έχοντας ψηλά  το ιδανικό της ελευθερίας των Ελ-
λήνων, εργάστηκαν δυναμικά υπέρ της Επανάστασης. 
Επίσκοποι και  κληρικοί αναλάμβαναν να ξεσηκώσουν 
χωριά ή να πολεμήσουν ,όπως ο Αθανάσιος Διάκος στην 
Αλαμάνα ή ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας που 
πέθανε ηρωικά στο Μανιάκι μαζί με πολλούς άλλους 
κληρικούς. Οι κληρικοί μετείχαν και στο πολιτικό σκέ-
λος του Αγώνα αφού βρίσκονταν σε όλες τις Εθνοσυ-
νελεύσεις και κάποιοι έφτασαν να γίνουν και βουλευτές 
(π.χ. Παλαιών Πατρών Γερμανός, Γρηγόριος Κωνστα-
ντάς κ.α.). Επίσης,  σημαντικοί επίσκοποι ,όπως ο Ιγνά-
τιος της Ουγγροβλαχίας, συνέβαλαν  στην Επανάσταση 
πολιτικά και οικονομικά. Πρέπει να αναφέρουμε, ακόμα, 
και τα  πολλά μοναστήρια που βοήθησαν τον Αγώνα 
,όπως η Μονή Ταξιαρχών, που προσέφερε 15.400 γρόσια 
από το 1821 έως το 1824 και 170 δράμια ασήμι-σκεύη. 
Ως αποτέλεσμα όλης αυτής της συνεισφοράς του κλή-
ρου προς την Επανάσταση οι Τούρκοι, δυστυχώς, έσφα-
ξαν πολλούς κληρικούς και μοναχούς. Είναι σημαντικό, 
ωστόσο, να αναφέρουμε και τη μοναδική περίπτωση του 

Πατριάρχη Γρηγόριου του Έ ,ο οποίος αφόρισε μεν  την 
Επανάσταση ,καταρχάς στην Ουγγροβλαχία και αργότε-
ρα  και στην Πελοπόννησο, αλλά το έκανε αποκλειστικά 
για διπλωματικούς λόγους, με σκοπό την αποτροπή των 
σφαγών των Χριστιανικών λαών. Αυτή η κίνηση, τελικά, 
βοήθησε την επιβίωση των Χριστιανών, αλλά, δυστυχώς, 
όχι και τη δική του, γιατί απαγχονίστηκε στις 10 Απριλί-
ου του 1821 υπό τον χλευασμό Εβραίων κι Οθωμανών.
Επιπρόσθετα, πολλά επαναστατικά κινήματα ξεκίνησαν 
μέσα από μια μονή. Βασικό παράδειγμα της συμβολής 
της Εκκλησίας στην Επανάσταση είναι το γεγονός  ότι 
στη Μικρά Ασία, που οι Ορθόδοξες Χριστιανικές εκκλη-
σίες ήταν λιγοστές, ο πληθυσμός εξισλαμίστηκε και δεν  
έγινε ποτέ καμιά εξέγερση κατά του Σουλτάνου. Μόνο 
στις περιοχές που υπήρχε ισχυρό Χριστιανικό στοιχείο  
έγιναν επαναστάσεις ,αν και όχι πάντα επιτυχείς (όπως 
στη Μακεδονία.) Η Εκκλησία ήταν ο βασικός συντελε-
στής για τη διατήρηση  του Ελληνισμού και της Ρωμι-

οσύνης, ειδάλλως όλα τα Βαλκάνια 
θα είχαν εξισλαμιστεί και δεν επρό-
κειτο ποτέ  να ξεκινούσε καμία επα-
νάσταση. 
Παράλληλα, η Ελληνική Επανάστα-
ση είχε καθαρά θρησκευτικό χαρα-
κτήρα σε αντίθεση με τη Γαλλική 
που είχε ταξικό χαρακτήρα. Απόδει-
ξη είναι πως ουδέποτε φτωχοί Τούρ-
κοι συνεργάστηκαν με φτωχούς Έλ-

ληνες, για να κάνουν ανταρσία ενάντια  στον τυραννικό 
Σουλτάνο και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους. 
Μόνο Τούρκοι πασάδες κήρυξαν τον πόλεμο στον Σουλ-
τάνο (π.χ. Αλή Πασάς) για δικό τους συμφέρον. Επο-
μένως, συμπεραίνουμε ότι η διαφύλαξη της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής θρησκείας υπερείχε σαν κίνητρο  για μια 
επανάσταση κατά του Οθωμανικού ζυγού,  έναντι μιας 
καθαρά ταξικής εξέγερσης. Τελικά, για ποιον λόγο έγινε 
η Ελληνική Επανάσταση; Η Επανάσταση έγινε για δυο 
λόγους. Πρώτος λόγος ήταν να φτιαχτεί ένα Ελληνικό 
κράτος που δεν θα ανέχεται υπέρογκους φόρους, παι-
δομαζώματα και κάθε λογής βαρβαρότητες. Ο δεύτερος 
λόγος ήταν η λύτρωση του Χριστιανισμού,  που διαφύ-
λαξε την Ελληνικότητα μέσα στους ανθρώπους. Όλοι οι 
αγωνιστές  πολέμησαν με τον σταυρό στο χέρι για την 
ελευθερία τους, αλλά και για την δόξα του Χριστού,  ει-
δικότερα από τη στιγμή που είχαν να αντιμετωπίσουν 
αλλόθρησκους εχθρούς. Η Ελληνική Επανάσταση είχε 
ως στόχο την Απελευθέρωση, όμως, δεν θα υπήρχε καν 
μια τέτοια ιδέα, αν δε βρισκόταν από πίσω η Θρησκεία. 
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ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 
ΜΥΘΟΣ  Ή ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ;

ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΎΛΟΣ ΣΤ4

Η ιστορική πραγματικότητα
Ο όρος «κρυφό σχολειό», που δεν έχει επισημανθεί σε 
κείμενο της Τουρκοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε τον 19ο 
αιώνα για να δηλώσει τη διδασκαλία, που παρείχαν μο-
ναχοί και άλλοι κληρικοί σε νεαρά Ελληνόπουλα σε μο-
ναστήρια ή ναoύς.
Στη διάδοση του όρου αυτού ήταν μεγάλη η «συμβολή» 
του ομώνυμου πίνακα του Νικολάου Γύζη, που φιλοτε-
χνήθηκε το 1886, αλλά και του δημοτικού τραγουδιού 
«Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να 
πηγαίνω στο σκολειό, να μαθαίνω γράμματα, του Θεού 
τα πράματα». Το 1899, ο Ιωάννης Πολέμης (1862-1924), 
εμπνευσμένος πιθανότατα από τον πίνακα του Γύζη, γρά-
φει το γνωστό ποίημα «Το Κρυφό Σχολειό», το οποίο 
συμπεριλήφθηκε στην ποιητική συλλογή «Αλάβαστρα», 
ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την άποψη για την 
ύπαρξη «Κρυφών Σχολειών».
Είναι αλήθεια ότι τα πρώτα χρόνια μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, οι συνθήκες 
δεν ευνοούσαν τη συστηματική λειτουργία σχολείων 
παρά μόνο σε ορισμένες πόλεις. Έτσι, ο Μανουήλ Χρι-
στώνυμος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Μάξιμος Γ’, μεταξύ 
1454 και 1457 δίδασκε, στην Ανδριανούπολη όπου βρι-
σκόταν, τα παιδιά μερικών αρχόντων. Επίσης, στην Κων-
σταντινούπολη και άλλες μεγάλες πόλεις, λειτουργούσαν 
«κοινά σχολεία» (στοιχειώδους εκπαίδευσης θα λέγαμε 
σήμερα), όπου οι δάσκαλοι πληρώνονταν από τους γο-
νείς των παιδιών. Αντίθετα, σε βενετοκρατούμενες περι-
οχές (Κέρκυρα, Χίος, Κορώνη, Ζάκυνθος κ.α.), σχολεία 
αναφέρονται ήδη από το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα.
Τον 16ο αιώνα η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται. Στην 
Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη «εδίδασκε 
την ελληνικήν φωνήν και τέχνην» ο Ιωάννης Ζυγομαλάς, 
σε 15 μαθητές αρχικά. Το 1585 στη Θεσσαλονίκη, το 1586 
στη Αθήνα και το 1593 στην Κύπρο, μαρτυρείται η λει-
τουργία σχολείων, κυρίως χάρη στην παρουσία λογίων 
στις περιοχές αυτές. Αντίθετα, στον υπόλοιπο ελλαδικό 
χώρο επικρατούσε πνευματικό σκοτάδι. Μετά το 1570, 
η Εκκλησία άρχισε να ιδρύει σχολεία σε μοναστήρια και 
ναούς, για τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής. Το 
1593 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Β’ ο 
Τρανός παρότρυνε τους μητροπολίτες να ιδρύσουν σχο-
λεία στις επαρχίες τους.
Βέβαια, υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες. Είναι γνωστό 
ότι δεκάδες σπουδαίοι Έλληνες λόγιοι έφυγαν, μετά την 
άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, για τη Δύση, όπου συ-
νέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη των επιστημών 
και υπήρξαν αναμφίβολα από τους πρωτοπόρους του ου-
μανιστικού και αναγεννησιακού πολιτισμού.
Επίσης, ενώ η κεντρική εξουσία της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας δεν φαίνεται να εμπόδιζε την παροχή παιδείας 
στους υπόδουλους Έλληνες, είναι πολύ πιθανό κάποιοι 
αξιωματούχοι σε απομακρυσμένες περιοχές να δυσχέ-
ραιναν ή να απαγόρευαν τη λειτουργία σχολείων, συχνά 

λόγω της αναστάτωσης που προκαλούσαν τα κατά τό-
πους απελευθερωτικά κινήματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 16ο αιώνα υπήρχαν περί-
που 230 Έλληνες με μεγάλη μόρφωση, οι 170 από τους 
οποίους ζούσαν στα νησιά και τις παραλιακές πόλεις που 
κατείχαν οι Ενετοί ή οι Φράγκοι και στην Ιταλία ή άλλες 
χώρες της Ευρώπης!
Από τους υπόλοιπους 60, οι οποίοι ζούσαν σε χώρες που 
είχαν κυριεύσει οι Τούρκοι, οι 45 περίπου αναφέρονται 
απλά σαν μορφωμένοι αρχιερείς, μοναχοί και ιερωμένοι, 
χωρίς να έχουμε κάποιο δείγμα της μόρφωσής τους και τα 
έργα των υπολοίπων 15 περιέχουν κυρίως εκκλησιαστι-
κές συζητήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι, γεννημένοι στο 
ενετοκρατούμενο Ναύπλιο, Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, που 
έγραψε την «Πολιτική Ιστορία της Κωνσταντινούπολης» 
από το 1391 ως το 1578 και ο Εμμανουήλ Μαλαξός, που 
μεταγλώττισε την «Πατριαρχική Ιστορία της Κωνσταντι-
νούπολης».
Από τους 170 μορφωμένους Έλληνες που ζούσαν σε πε-
ριοχές που κατείχαν οι Βενετοί κι οι Φράγκοι, ξεχώριζαν 
ο Ιανός Λάσκαρης, ο Αντώνιος Έπαρχος, ο Φραγκίσκος 
Πόρτος, ο Νίκανδρος Νούκιος, ο Κυριακός Θεοσκόπο-
λης και άλλοι.
Για την αμάθεια που επικρατούσε στις ηπειρωτικές περι-
οχές, αναφέρεται ότι: «Είδαμε σε ποια αλλόκοτη γλώσσα 
έγραφαν οι γραμματικοί των σουλτάνων τις δήθεν ελ-
ληνικά αναπτυσσόμενες διεθνείς τους συνθήκες. Και αν 
έτσι έγραφαν οι γραμματικοί, μπορούμε να φανταστούμε 
τι γινόταν με τους λιγότερο μορφωμένους ανθρώπους 
του έθνους. Τα μόνα επίσημα κείμενα που είχαν κάποια 
ευπρέπεια ήταν τα κείμενα του Πατριαρχείου».

Από τα μέσα του 17ου αιώνα και, κυρίως, από τις αρχές 
του 18ου αιώνα, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Η κα-
τάργηση του παιδομαζώματος, η οργάνωση του εμπορίου, 
η μεγάλη διάδοση των ελληνικών βιβλίων που τυπώνο-
νταν στη Βενετία, τη Βιέννη και αλλού, η εμφάνιση των 
εθνικών ευεργετών που άφηναν μεγάλα χρηματικά ποσά 
για την ίδρυση σχολείων στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και 
ο ηπιότερος τρόπος με τον οποίο πλέον η οθωμανική αυ-
τοκρατορία αντιμετώπιζε τους υπόδουλους Έλληνες, εί-
χαν σαν αποτέλεσμα την ίδρυση πολλών σχολείων σε διά-
φορα μέρη της Ελλάδας και την εμφάνιση των λεγόμενων 
Διδασκάλων του Γένους, που συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην πνευματική αναγέννηση του ελληνισμού. Και εδώ, η 
Ήπειρος και ιδιαίτερα τα Γιάννενα, κατείχαν τα πρωτεία. 
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Κωνσταντίνου Κούμα 
: «Η Ελλάδα οφείλει στα Ιωάννινα την αναγέννηση της 
παιδείας της». Ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, 
Έλληνας που ζούσε στη Βενετία και έδωσε χρήματα για 
τη λειτουργία σχολείων στην υπόδουλη πατρίδα του, ήταν 
ο Επιφάνειος, ο λεγόμενος Ηγούμενος, ο οποίος το 1647 
ίδρυσε δύο σχολεία : ένα στην πατρίδα του τα Γιάννενα 
και το άλλο στην Αθήνα, όπου διδάσκονταν γραμματική, 
φιλολογία και επιστήμες.Το 1811, στον τουρκοκρατούμε-
νο ελληνικό χώρο υπήρχαν περίπου 2.000 σχολεία. Ωστό-
σο, το 1821 η Ελλάδα είχε 39 (!) συνολικά λόγιους.

Μαρτυρίες για την ύπαρξη «Κρυφών Σχολειών» - Υπήρξαν 
τελικά τα Κρυφά Σχολειά ή όλα αυτά είναι ένας μύθος; 
Το αν το «Κρυφό Σχολειό» είναι μύθος ή πραγματικότητα 
εξακολουθεί να προκαλεί μέχρι σήμερα διχογνωμίες, δι-
αρκώς αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια.
Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμιά ιστορική μαρ-
τυρία που να βεβαιώνει την ύπαρξη κρυφού σχολειού.  
Ύπάρχουν, ωστόσο, κάποια γεγονότα και μαρτυρίες, που 
μάλλον φανερώνουν κάτι διαφορετικό.
Το 1675, με ειδικό φιρμάνι, ο σουλτάνος πρόσταξε τους 
τοπικούς αξιωματούχους στην Κασταμονή του Πόντου, να 
αφήνουν στο εξής ελεύθερους τους Έλληνες να διδάσκουν 
γράμματα κατ’ οίκον στα παιδιά. Ήταν η λεγόμενη οικο-
διδασκαλία, ένα είδος ιδιαίτερου μαθήματος θα λέγαμε. 
Έφτασε δηλαδή στο σημείο ο σουλτάνος με αυτό το ειδικό 
φιρμάνι να στηλιτεύσει τις πρακτικές των τοπικών αξιω-
ματούχων της Κασταμονής, οι οποίοι είχαν φτάσει στο ση-
μείο να απαιτούν από τους Έλληνες κατοίκους όλα τους τα 
χρήματα, προκειμένου να «αρσενικά χριστιανόπουλα» να 
διδάσκονται το Ευαγγέλιο στα σπίτια τους και να απαγο-
ρεύονται ανάλογες πρακτικές στο μέλλον! Λέγονται και 
γράφονται κατά καιρούς διάφορα σχετικά με το κρυφό 
σχολείο την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πολλοί αναθεω-
ρητές ιστορικοί επιχειρούν να αμφισβητήσουν την ύπαρξη 
του και να το παρουσιάσουν ως έναν «εθνικό μύθο»... 
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ΜΕΓΆΛΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΎΛΟΎ ΜΙΛΕΝΑ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΤΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤ3

Φίλος + Έλλην = εκείνος που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη 
προς τους Έλληνες και κάθε τι ελληνικό  

και την εκδηλώνει δια λόγου ή έργου.
(Ορισμός wikipedia)

Ύπήρξε μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων οι οποίοι συνέδρα-
μαν στην υποστήριξη των επαναστατημένων Ελλήνων αρ-
χικά και κατόπιν στη διάρθρωση του νεοσύστατου Ελληνι-
κού κράτους ή γενικότερα της εκπαίδευσης των Ελλήνων. 
Πέρα του πλέον γνωστού φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα, στη 
Βρετανία  υπήρξε η Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου 
καθώς και ο Σάμουελ Μπαρφ ο οποίος συνέδραμε στην οι-
κονομική ενίσχυση των επαναστατών, ο Φρέντερικ Νορθ ο 
οποίος ίδρυσε την Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα ,η οποία 
ήταν το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο την νεότερης επο-
χής και πάρα πολύ άλλοι.
Στην ανάπτυξη του Φιλελληνικού κινήματος στην Ελβε-
τία έπαιξαν ρόλο η διάδοση των φιλελεύθερων και αντι-ι-
εροσυμμαχικών ιδεών. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του 
Αγώνα ξεχωρίζουν ο Ιωάννης  Εϋνάρδος, τραπεζίτης, οι-
κονομικός σύμβουλος αργότερα του Καποδίστρια και επί-
τιμος Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ο 
Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, ο οποίος συμμετείχε στη ναυμα-
χία του Κορινθιακού στις 5-6 Μαρτίου 1822, εγκαταστά-
θηκε στο Μεσολόγγι, παντρεύτηκε Ελληνίδα και άλλαξε 
το θρησκευτικό του δόγμα.

Στην Ιταλία  το φιλελληνικό κίνημα ανθίζει.  Εκατόν τρια-
ντά εφτά  Ιταλοί θα έρθουν να πολεμήσουν στην Ελλάδα 
και απ’ αυτούς οι σαράντα δύο  θα σκοτωθούν ή θα πε-
θάνουν για άλλους λόγους. Ο Ιταλικός φιλελληνισμός θα 
υπάρξει από τα πιο μακρά φιλελληνικά κινήματα του αιώ-
να, αφού διαδραματίζει ρόλο και πέραν της Επανάστασης 

του 1821 και συγκεκριμένα το 1866 και κυρίως το 1897.Ο 
κόμης  Σαντόρε ντι Σανταρόζα  ήταν τόσο αφοσιωμένος 
στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων που πολέμη-
σε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και σκοτώθηκε 
το 1825 στην επίθεση του Ιμπραήμ κατά της Σφακτηρίας, 
αφότου αρνήθηκε να παραδοθεί.
Στη Ρωσία η  έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης έβαλε  
την τσαρική κυβέρνησης σε  δίλημμα μεταξύ της διατήρη-
σης της υπάρχουσας κατάστασης  και της υποστήριξης τον 
ομόδοξων Ελλήνων. Ο αγώνας σε ξεσήκωσε ενθουσιώδης 
αντιδράσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς της ρωσικής 
κοινωνίας. Ο Αλεξάντρ Πούσκιν, ποιητής της Ρωσίας και 
γνωστός Φιλέλληνας  μελετούσε και θαύμαζε από μικρός 
την αρχαία ελληνική τέχνη και πολιτισμό και αφιέρωσε 
πολλά από τα ποιήματα του στους μαχόμενους Έλληνες. 
Ο  φιλελληνισμός αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρεύ-
μα στην Γαλλία τον 18° και 19°αιώνα, που στήριξε την Επα-
νάσταση του 1821 και τη σύσταση του σύγχρονου Ελληνι-
κού κράτους. Πολλοί επιστήμονες, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, 
διανοούμενοι, άνθρωποι των τεχνών, ταξιδεύουν στην 
Ελλάδα ως περιηγητές ήδη από τα τέλη του 18° αιώνα 
και καταγράφουν στα χνάρια του Παυσανία τον Ελληνι-
κό πολιτισμό. Ιδιαίτερα εμβληματικό είναι το έργο Γάλλου 
ακαδημαϊκού και πρέσβη της Γαλλία στην Κωσταντινού-
πολη. Ο Βίκτορ Ουγκώ ήταν Γάλλος μυθιστοριογράφος, 
ποιητής και δραματουργός. Όλοι έχουμε ακουστά τα έργα 
του. Αλλά ίσως δεν γνωρίζαμε ότι υποστήριξε ένθερμα την 
Ελληνική Επανάσταση μέσα από αυτά.
Στους Τούρκους που με διάφορους τρόπους βοήθησαν  την 
επανάσταση μπορούμε να αναφέρουμε διάφορα πρόσωπα, 
είτε πολιτικές είτε θρησκευτικές προσωπικότητες, όπως 
τον  μουσουλμάνο θρησκευτικό ηγέτη, τον  Χατζή Χαλίλ 
Εφέντη, ο οποίος αρνήθηκε να επικυρώσει την εντολή του 
σουλτάνου Μαχμούτ Β’ για αθρόα σφαγή των ελληνικών 
πληθυσμών, με τίμημα την εξορία του και τη δολοφονία 
του. Επίσης, τον Τούρκο γιατρό του Ανδρούτσου και του 
Μακρυγιάννη, Χασάν Αγά Κούρταλη. 

Η ΣΗΜΆΝΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΡΩΣΙΆΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΙΧΛΗΣ ΣΤ4

Έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ελληνική επανάστα-
ση έπαιξε η Ρωσία. Βοήθησε την Ελλάδα πολύ. Έδωσε 
ευκαιρίες, οικονομικές και κοινωνικές. Είχε ένα γνήσιο 
ενδιαφέρον για τους Έλληνες. Χωρίς την Ρωσία, δεν θα 
γίνονταν ούτε η Φιλική Εταιρία, ούτε η επανάσταση, 
διότι δημιούργησε τις κοινωνικές, οικονομικές και πο-
λιτικές προϋποθέσεις.
Καθώς τον Μάρτιο του 1821, η εμμονή του Ρώσου Αυ-
τοκράτορα Αλέξανδρου, με το status quo, τρομοκρα-
τεί τον Ρώσο Αυτοκράτορα η επιρροή που του ασκεί ο 
Μέτερνιχ και το σκιάχτρο των φιλελεύθερων επανα-
στάσεων έφεραν τους Έλληνες απέναντι στους Ρώσους 
για πρώτη φορά. Η ύπαρξη μεγάλης φιλοπόλεμης με-
ρίδας στη Ρωσία πίεσε συστηματικά τον Αυτοκράτορα 
Αλέξανδρο να κηρύξει πόλεμο στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, αυτός όμως, δεν το έκανε, οδηγώντας τον 
Καποδίστρια σε απελπισία, ενώ τελικά τον εξανάγκασε 
σε παραίτηση. Ο Αλέξανδρος ανέχεται, ουσιαστικά, το 
αδιανόητο, τη βάρβαρη εκτέλεση του Πατριάρχη, των 
αρχιερέων, τις σφαγές χιλιάδων χριστιανών, εκτοξεύο-
ντας έμμεσες απειλές.
Ωστόσο, αυτό ήταν η αρχή του τέλους των σχέσεων 
Ρωσίας-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά από την 
πρόκληση αυτή, άνοιξε ο δρόμος για την αλλαγή της 
στάσης της Ρωσίας απέναντι στον ομόδοξο Ελληνι-
σμό. 
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Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ 

ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΙΆ 

ΤΟΥ ΆΓΩΝΆ
 ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΟΎ ΣΤ2

Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό από 
τρεις Έλληνες εμπόρους, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νι-
κόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και ήταν η 
σημαντικότερη μυστική οργάνωση που σκοπό είχε την 
προετοιμασία του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων για ανε-
ξαρτησία. Μετά το 1818 η έδρα της Φιλικής Εταιρείας 
μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την καρδιά της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μετά την μετεγκατάσταση 
ο κύκλος των μελών της οργάνωσης άρχισε να διευρύ-
νεται συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον Φανα-
ριώτη Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον αρχιμανδρίτη 
Γρηγόριο τον Δίκαιο (Παπαφλέσσα) και τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη. Η δραστηριότητα της μύησης νέων μελών 
απλωνόταν συστηματικά, ενώ το τελετουργικό της ορ-
κωμοσίας ενίσχυε την αυτοπεποίθηση πως οι υπόδουλοι 
Έλληνες μπορούν με τις δυνάμεις τους να επιτύχουν το 
μεγάλο ξεσηκωμό για την Λευτεριά. Μυήθηκε μεγάλος 
αριθμός τοπικών προυχόντων από την Πελοπόννησο 
και τα Ιόνια Νησιά, ενώ έγιναν μέλη οπλαρχηγοί από 
τον ελλαδικό χώρο που είχαν συμμετάσχει σε διάφορες 
εξεγέρσεις και διέθεταν σχετική πείρα. Μετά την άρνη-
ση του Ιωάννη Καποδίστρια προτάθηκε στον Αλέξανδρο 
Ύψηλάντη, γόνο μεγάλης φαναριώτικης οικογένειας, να 
γίνει αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος δέχτηκε 
χωρίς δισταγμό. Ο Ύψηλάντης ασχολήθηκε με την κατά-
στρωση της στρατηγικής της Επανάστασης και ενέκρινε 
το «Σχέδιον Γενικόν», που είχαν συντάξει ο Γ. Λεβέντης 
και ο Παπαφλέσσας, το οποίο στόχευε στην εξασφάλιση 
συμμάχων, στη δημιουργία αντιπερισπασμού του εχθρού, 
στην κατάτμηση των δυνάμεων του εχθρού και στον 
αντιπερισπασμό. Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Αλ. Ύψη-
λάντης κήρυξε την Επανάσταση στη Μολδαβία με την 
προκήρυξή του «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδας». Οι 
προκηρύξεις της Φιλικής Εταιρείας ενίσχυαν την αυτοπε-
ποίθηση και την εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Χάρη 
στη Φιλική Εταιρεία οι Έλληνες συγκεντρώθηκαν στον 
ίδιο σκοπό και προετοιμάστηκαν ψυχικά και ηθικά για 
τον αγώνα και τις δοκιμασίες που θα ακολουθούσαν. 

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΚΆΙ Η ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΎΤΡΟΛΙΚΟΣ ΣΤ2

Οι ηρωισμοί, ο πολιτισμός αλλά και τα δραματικά γεγο-
νότα της Ελληνικής Επανάστασης, όπως η καταστροφή 
της Χίου, των Ψαρών και η πολιορκία του Μεσολογγίου 
με την τραγική της κατάληξη, προκάλεσαν ισχυρή συ-
μπάθεια στην κοινή γνώμη των χωρών της Ευρώπης, 
αλλά και στην Αμερική. Το κίνημα του Φιλελληνισμού 
προσέλαβε τότε μεγάλες διαστάσεις και διαπέρασε όλα 
τα κοινωνικά στρώματα. Η συμπάθεια για την Ελλάδα 
και τον αγώνα των Ελλήνων που αναπτύχθηκε σε πολ-
λές χώρες, πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
του 1821, προσέφερε σημαντική βοήθεια στον ελληνικό 
Αγώνα, ενισχύοντας τους Έλληνες τόσο σε υλικό όσο 
και σε ηθικό επίπεδο. 
Η προσφορά των Φιλελλήνων κατά τη διάρκεια της 
Επανάστασης του 1821 ήταν ποικίλη και πολύτιμη. Πε-
ρισσότεροι από 1.200 Ευρωπαίοι,Γερμανοί, Γάλλοι, Ιτα-
λοί, Πολωνοί, Ελβετοί, Άγγλοι, αλλά και Αμερικανοί 
συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα, παίρνοντας 
μέρος σε μάχες εναντίον των Τούρκων.
Παράλληλα, σχηματίστηκαν Φιλελληνικές Επιτροπές σε 
μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολι-
τειών της Αμερικής, με σκοπό την ενίσχυση του αγωνι-
ζόμενου ελληνικού λαού είτε με υλικά μέσα, στέλνοντας 
χρήματα, τροφές και πολεμοφόδια, είτε παρέχοντας ηθι-
κή υποστήριξη με δημοσιεύσεις σε έντυπα και εφημερί-
δες, καθώς και καλλιτεχνικά έργα και συναυλίες.
Στους Φιλέλληνες συγκαταλέγονταν ρομαντικοί ιδεα-
λιστές, λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας, πολιτικοί, αλλά 
και έμποροι, τραπεζίτες και μέλη εκπαιδευτικών ή θρη-
σκευτικών ιδρυμάτων.
Η πρώτη οργανωμένη αποστολή Φιλελλήνων έφτασε 
στην επαναστατημένη Ελλάδα τον Ιούνιο του 1821 με 
έξοδα του Δημήτριου Ύψηλάντη, και η δεύτερη δύο μή-
νες αργότερα, με επικεφαλής τον Τόμας Γκόρντον, αξιω-
ματικό του βρετανικού στρατού.
Από τον Μάιο του 1821, πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες 
με ενθουσιώδη άρθρα παρομοίαζαν τους Έλληνες αγω-
νιστές με τους ήρωες των Περσικών Πολέμων. Πολλά 
βιβλία, άρθρα και φυλλάδια τόνιζαν τη σημασία της εξέ-
γερσης και την υποχρέωση για την ενίσχυσή της.
Ύιοθετώντας τους γαλλικούς στρατιωτικούς κανονι-
σμούς, τάγμα Φιλελλήνων συμμετείχε σε μάχη στο χω-
ριό Πέτα της Άρτας στις 4 Ιουλίου 1822, όπου όμως δια-
λύθηκε με μεγάλες απώλειες.
Ο Φιλέλληνας Άγγλος ποιητής Πέρσι Σέλλεϋ, και βα-
σικός εκπρόσωπος του ρομαντισμού στη λογοτεχνία, 
στον πρόλογο του ποιήματός του με τίτλο ‘Ελλάς’, μετα-
ξύ άλλων έγραψε και τα ακόλουθα: «Όλοι είμαστε Έλ-
ληνες. Οι νόμοι μας, η φιλολογία μας, η θρησκεία μας, 
οι τέχνες μας, έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα… Η 
μορφή και το πνεύμα του ανθρώπου έφτασαν την τελει-
ότητά τους στην Ελλάδα…».
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ονόματα κάποιων 
μεγάλων Φιλελλήνων:
• Τόμας Γκόρντον (1788 – 1841). Βρετανός συνταγμα-
τάρχης, ιστορικός και φιλέλληνας. Ο Γκόρντον έφτασε 
στην επαναστατημένη Ελλάδα τον Αύγουστο του 1821, 
φέρνοντας μαζί του όπλα και πυρομαχικά, και μερικούς 
αξιωματικούς του πυροβολικού.
• Σαντόρε ντι Σανταρόζα (1783 – 1825). Ο Κόμης Σα-
ντόρε ντι Σανταρόζα ήταν Ιταλός στρατιωτικός, επανα-
στάτης, τιτλούχος και σπουδαίος φιλέλληνας, και σκο-
τώθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
• Φρανσουά Ρενέ ντε Σατωμπριάν (1768 – 1848.). Γάλ-
λος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλλη-
νας. Μέλος του παρισινού φιλελληνικού κομιτάτου, που 
ιδρύθηκε το 1825, δημοσίευσε την ίδια χρονιά το έργο 
«Σημείωμα για την Ελλάδα» και το «Κάλεσμα υπέρ της 
ιερής υπόθεσης των Ελλήνων», με στόχο να ασκήσει 
πίεση στην κυβέρνηση της χώρας του μέσω της κοινής 
γνώμης.
• Βίκτωρ Ουγκώ (1802 – 1885). Γάλλος μυθιστοριογρά-
φος, ποιητής και δραματουργός, ο πλέον σημαντικός 

και προβεβλημένος εκπρόσωπος του κινήματος του 
γαλλικού ρομαντισμού. Ο Ουγκώ ήταν από τους πιο 
ένθερμους υποστηρικτές της Ελληνικής Επανάστασης. 
Στην ποιητική του συλλογή «Τα Ανατολίτικα», αναφέρ-
θηκε στην Ελληνική Επανάσταση, και σε κορυφαία γε-
γονότα, όπως η σφαγή της Χίου.
• Λόρδος Βύρων (1788 – 1824). Άγγλος ποιητής, από 
τους σημαντικότερους φιλέλληνες. Απεβίωσε στις 19 
Απριλίου του 1824 στο Μεσολόγγι, ύστερα από πυρετό. 
Ήταν τότε μόνο 36 ετών. Η συμβολή του στον Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας υπήρξε πολύπλευρη και σημαντική. 
Με το ποιητικό του έργο, την οικονομική του συμπα-
ράσταση, με την παρουσία του, και τελικά τον πρόωρο 
θάνατό του, ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό το φιλελληνικό 
ρεύμα.

Πλάι στον απλό λαό, λοιπόν, στάθηκε και η διανόηση 
της εποχής. Πρόκειται για ένα σπάνιο ιστορικό γεγονός, 
καθώς η παγκόσμια πνευματική τάξη συσπειρώθηκε και 
αγωνίστηκε για να υποστηρίξει τον ελληνικό απελευθε-
ρωτικό αγώνα. Γι’ αυτό και η επέμβαση των Μεγάλων 
Δυνάμεων και η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού 
στόλου στο Ναυαρίνο από τους Συμμάχους τον Οκτώ-
βριο του 1827, χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν μια 
νίκη που πέτυχε η «φιλελληνική φιλολογία» της επανά-
στασης του 1821. 



8

Σελίδες   ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΗΜΆΙΕΣ ΚΆΙ ΛΆΒΆΡΆ 
ΤΗΣ ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗΣ 

ΤΆ
 Λ

Ά
Ο

ΓΡ
Ά

Φ
ΙΚ

Ά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΎ ΣΤ2 

Η σημαία αποτελεί το ιερότερο σύμβολο ενός λαού, το πιο 
τιμημένο και αγαπητό. Μέσα σε αυτή βρίσκεται η ιστορία 
ενός λαού, το παρελθόν του και το παρόν του, και αυτός 
που την κρατάει πρέπει να είναι και αποφασισμένος να την 
υπερασπιστεί. Η σημαία είναι συνδεδεμένη µε την ελευθε-
ρία, σκορπάει συγκίνηση, και δίνει θάρρος στους σκλαβω-
μένους λαούς για να ξεσηκωθούν.
Με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, το 1821, 
και καθώς δεν υπήρχε ενιαία διοίκηση δεν ήταν δυνατόν 
να επικρατήσει ένας τύπος σημαίας. Το κάθε στρατιωτικό 
σώμα είχε τη δική του σημαία.  Συνήθως, ήταν ένα αυτο-
σχέδιο δημιούργημα του εκάστοτε αρχηγού. Κάποιες ση-
μαίες είχαν το σύμβολο της Φιλικής Εταιρίας, άλλες το 
φοίνικα του Ύψηλάντη ή τα μπαϊράκια. Όλες είχαν τον 
σταυρό και τις λέξεις «Ελευθερία ή Θάνατος». 
Από τις πιο γνωστές είναι το λάβαρο της Αγίας Λαύρας. 
Η χρυσοκέντητη εικονισματοποδιά της Κοίμησης της Θε-
οτόκου που κοσμούσε την Ωραία Πύλη του ναού της Μο-
νής της Αγίας Λαύρας, υψώθηκε σύμφωνα με την παράδο-
ση από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό κηρύσσοντας την 
έναρξη της Επανάστασης, στις 25 Μαρτίου 1821. Το λάβα-
ρο της Αγίας Λαύρας, το οποίο φυλάσσεται στο θησαυρο-
φυλάκιο της Μονής, είναι βυσσινί, κεντημένο με ασημένια 
και χρυσή κλωστή και στολισμένο με μαργαρίτες, με χρυσά 
κρόσσια ολόγυρα.

Η Σημαία με την παράσταση της Eλλάδας στη μορφή 
της θεάς Aθηνάς και την επιγραφή: Ή EΛEYΘEPIA Ή 
ΘANATOΣ ανήκε, αρχικά, στον Θεόδωρο Kολοκοτρώνη, 
ο οποίος την προσέφερε στον Kωνσταντίνο Δραγώνα, που 
υπηρέτησε τον Αγώνα, διευκολύνοντας τις επαφές των Ελ-
λήνων με την αγγλική διοίκηση.
Η σημαία της Φιλικής Εταιρείας, κατασκευασμένη από 
λευκό ύφασμα πάνω στο οποίο είχε τα σύμβολα του εφο-
διαστικού των ιερέων της Φιλικής Εταιρείας (τον ιερό δε-
σμό με τις 16 στήλες), κόκκινο σταυρό περιβαλλόμενο από 
στεφάνι κλαδιών ελιάς και στο κάτω μέρος δύο λογχοφό-
ρες σημαίες με τα αρχικά ΗΕΑ και ΗΘΣ, θεωρείται ως η 
παλαιότερη επαναστατική σημαία. Κατασκευάστηκε με τις 
οδηγίες του Παλαιών Πατρών Γερμανού. Αρκετές φιλικές 
σημαίες διανεμήθηκαν στα στρατόπεδα της Πελοποννή-
σου από το Αχαϊκό Διευθυντήριο.

Η πρώτη σαφώς επαναστατική σημαία είναι αυτή που 
υψώθηκε στο Ιάσιο της Μολδαβίας στις 22 Φεβρουαρίου 
1821 από τον Αλέξανδρο Ύψηλάντη, ευλογήθηκε από το 
Μητροπολίτη Βενιαμίν στη Μονή των Τριών Ιεραρχών, 
ήταν τρίχρωμη μαύρο-άσπρο-κόκκινο, από τη μια πλευρά 
έφερε το μυθικό αναγεννώμενο φοίνικα με την επιγραφή 
«ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΑΚΤΗΣ ΜΟΎ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ», ενώ από 
την άλλη έφερε ερυθρό σταυρό πλαισιωμένο από στεφάνια 
δάφνης. και την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΎΤΩ ΝΙΚΑ». Το λευκό 
συμβόλιζε την αδελφότητα, το κόκκινο τον πατριωτισμό 
και το μαύρο τη θυσία.

Ακόμα, η Σημαία των Σπετσών που περιέχει τα σύμβολα 
της Φιλικής Εταιρίας. Ο σταυρός συμβολίζει τη χριστιανο-
σύνη, η ανεστραμμένη ημισέληνος συμβολίζει την πτώση 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, το δόρυ τη δύναμη των 
Ελλήνων και η άγκυρα την επιμονή στον αγώνα.

Ύπήρχαν πολλά ακόμη λάβαρα που το καθένα είχε ιδιαίτε-
ρη σημασία για τους αγωνιστές του κάθε τόπου, όμως όλα 
τους εμψύχωναν και τους συντρόφευαν στη μάχη.  

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΦΟΥΣΤΆΝΕΛΆΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤ2

Η φουστανέλα ήταν παραδοσιακό ένδυμα κυρίως των 
βοσκών, που φοριόταν όχι αποκλειστικά από Έλληνες. 
Το ρούχο χρησιμοποιήθηκε και από τους Βλάχους και 
Αλβανούς, ιδίως από τους Τόσκηδες. Πρώτοι οι Αρβα-
νίτες έφεραν στην ελληνική επικράτεια το ένδυμα αυτό 
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε ως η επίσημη ελληνική 
ενδυμασία σε διάφορες παραλλαγές από Ηπειρώτες, 
Ρουμελιώτες και Πελοποννήσιους.
Μέχρι τη δεκαετία του 1890 φοριόταν από τους Έλλη-
νες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, οπότε και 
αντικαταστάθηκε για λόγους μόδας από τα φράγκικα 
ρούχα, δηλαδή από το παντελόνι.Ως επίσημη ενδυμα-
σία των επίλεκτων στρατιωτών του ελληνικού στρα-
τού, δηλαδή των Ευζώνων, η φουστανέλα καθιερώθηκε 
επίσημα από τον βασιλιά Όθωνα, καθώς ήταν η στολή 
την οποία φορούσε και ο ίδιος σε επίσημες εμφανίσεις.
Η Φουστανέλα, σύμφωνα με τη λαογράφο και ενδυ-
ματολόγο Ιωάννα Παπαντωνίου, είναι λέξη λατινικής 
προέλευσης. Συγκεκριμένα, προέρχεται από τη λέξη  
΄΄Fustagno΄΄, δηλαδή βαμβακερό ύφασμα, που στην 
ουσία προέρχεται από μια πόλη της Αιγύπτου, το Φου-
στάτ, που είναι προάστιο του Καΐρου. Εκεί κατασκευ-
αζόταν ένα είδος τζιν, ένα χοντρό ανθεκτικό ύφασμα, 
το οποίο χρησιμοποιείται για πανιά στα καράβια, τις 
λεγόμενες ΄΄φούστες΄΄. 
Πάντως, η ενετική λέξη fustagno προήλθε από το 
fustaneum που ήταν λέξη κατασκευασμένη από τους 
Λατίνους, για να αποδώσουν στη γλώσσα τους την ελ-
ληνιστική λέξη “ξύλινο”, επειδή έτσι αποκαλούσαν οι 
Έλληνες το βαμβακερό, αλλά και άλλα υφάσματα που 
χρησιμοποιούνταν για φορεσιές.
Η πολύπτυχη λευκή βαμβακερή ανδρική φούστα έχει 
400 πτυχές – δίπλες, όσα και τα χρόνια της τουρκικής 
σκλαβιάς. Το λευκό χρώμα της συμβολίζει την αγνό-
τητα των εθνικών αγώνων. Τα κρόσσια που κρέμονται 
πάνω στη φούστα, έχουν μπλε-άσπρο χρώμα, όπως η 
Γαλανόλευκη Σημαία. Κατασκευάζεται από πολλά ορ-
θογώνια τρίγωνα τεμάχια υφάσματος,που ράβονται 
μεταξύ τους ίσιο με λοξό και μετά σουρώνονται στη 
μέση. Τις πιο πολλές φορές η φουστανέλα κατασκευ-
άζεται σε δύο ξεχωριστά τμήματα και δένει στη μέση 
δεξιά και αριστερά.
Το γεγονός ότι οι παλαιότερες φουστανέλες είχαν κορ-
μί, ήταν λιγότερο πτυχωτές και μακριές ως τη μέση της  
γάμπας, κάνει πιο πιθανή την προέλευση  της από το 
πουκάμισο και ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί ως η 
εξέλιξη του ανδρικού δωρικού χιτώνα που φορούσε η 
ελληνική φυλή από την αρχαιότητα.
Συμπλήρωμα της φουστανέλας αποτελεί η φερμέλη. 
Η φέρμελη είναι το γιλέκο του εύζωνα. Αποτελεί το 
δυσκολότερο, όσον αφορά την κατασκευή του, κομμά-
τι της ευζωνικής στολής. Χρειάζεται 7-8 μήνες για να 
ολοκληρωθεί. Διαθέτει λευκά και επίχρυσα νήματα, με 
τα οποία απεικονίζονται σχέδια λαογραφικής σημασί-
ας. Ένα από αυτά αποτελούν τα αρχικά Χ και Ο, που 
αντιστοιχούν στις λέξεις χριστιανός και ορθόδοξος. 
Κάθε επίσημη στολή με πλήρη εξάρτυση, ζυγίζει πε-
ρίπου 13 κιλά, ένα καθόλου ευκαταφρόνητο φορτίο 
για τον εύζωνο που παρελαύνει, φανταστείτε για τον 
πολεμιστή του ’21. Οι οπλίτες που υπηρετούν στην 
Προεδρική Φρουρά λένε ότι «μόνο όταν φορέσεις τη 
φουστανέλα, τον ντουλαμά καταλαβαίνεις τη σημασία 
αυτής της στολής». 
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ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΆ
ΕΎΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΑΦΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΎΣΑΝΘΟΎ ΜΕΛΙΤΑ ΣΤ3

Το 1821 είναι μια πολύ σημαντική σελίδα για την ιστορία της Ελλάδας. Μεγάλο ρόλο έπαι-
ζαν οι φορεσιές ανδρών και γυναικών. Ένα πολύ σημαντικό υπόδημα ήταν το τσαρούχι, το 
οποίο φορούσαν άνδρες και γυναίκες στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Το χρησιμοποιούσαν στις 
μάχες, αλλά και σαν απλό παπούτσι, στην καθημερινή τους ζωή. Το τσαρούχι ήταν  ελαφρύ, 
δερμάτινο με ή χωρίς φούντα και η αρχική του ονομασία ήταν  «πίγγες». Συνήθιζαν να το 
φορούν μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Συναντάται, επίσης, σε ορεινές περιοχές των 
Βαλκανίων και της Τουρκίας.
Κάθε τσαρούχι ζυγίζε περίπου 3 κιλά. Κατασκευαζόταν   από ακατέργαστο ή κατεργασμένο 
δέρμα κόκκινου χρώματος, το λεγόμενο «τελατίνι». Η φούντα στο μπροστινό μέρος (μαύ-
ρη για τους άνδρες και τις γυναίκες και πολύχρωμη για τα παιδιά) προστάτευε τα δάχτυλα 
από το χιόνι και τα κρυοπαγήματα. Πολλές φορές, μέσα στη φούντα κρύβανε ξυράφια σαν 
«νόμιμο όπλο» ενάντια στους Τούρκους. Τα τσαρούχια σήμερα χρησιμοποιούνται μόνο 
από την Προεδρική Φρουρά στη στολή των Ευζώνων.  
Με τον όρο «Ελληνική τοπική φορεσιά» εννοούμε το σύνολο των ενδυμάτων που χαρα-
κτηρίζει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων στη προβιομηχανική εποχή. Η φορεσιά ντύ-
νει, προστατεύει το σώμα από ορατούς και αόρατους (κακό μάτι, κακιά ώρα) κινδύνους, 
στολίζει το σώμα ενώ παράλληλα παρουσιάζει την όψη που επιθυμεί να δώσει στους άλ-
λους αυτός που τη φορά.
Οι γυναικείες φορεσιές χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: εκείνες που έχουν καθαρά 
Βυζαντινή επιρροή και εκείνες στις οποίες οι Βυζαντινές ρίζες συνδυάζονται με την δυτική 
Αναγέννηση. Η φορεσιά «κουβαλάει» μηνύματα για την κοινωνική θέση ενός ατόμου και 
κυρίως της γυναίκας. Καταδεικνύει αν μια γυναίκα είναι ελεύθερη, παντρεμένη, νέα, αν 
έχει παιδιά, αν είναι πλούσια, αν είναι φτωχή ή αν είναι χήρα. Η παραδοσιακή φορεσιά 
της νύφης, στολισμένη με κοσμήματα, χρώματα, κεντίδια, διακοσμητικά στοιχεία και υφά-
σματα  στόχο είχε να υπογραμμίσει την κοινωνική θέση της νύφης.  Αντίθετα, η φορεσιά 
της χήρας γυναίκας καθρεφτίζει το συναισθηματική της κατάστασης με ανάλογες επιλο-
γές χρωμάτων και λιτά στοιχεία. Η στολή των πλουσίων γυναικών, παρουσιάζει μεταξωτά 
στοιχεία και πλήθος κοσμημάτων, ενώ η αγρότισσα γυναίκα φορούσε στολή με κατάλληλα 
υφάσματα, μαντήλια και λοιπά στοιχεία που διευκόλυνε την δραστηριοποίηση της στην 
αγροτική ζωή. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΆ ΤΟ 1821

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΤ4
Πηγή: Περιοδικό «Γαστρονόμος» Εφημερίδα «Καθημερινή»

Η τροφή αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά στοιχεία της Ελληνικής  παραδοσιακής 
κοινωνίας.
Στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό και  σχεδόν μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα 
καταναλώνονται συγκεκριμένες τροφές κατά τη διάρκεια του έτους, με βάση την  
παραγωγή και το θρησκευτικό εορτολόγιο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διατροφικές 
συνήθειες που εξασφάλιζαν τα ελάχιστα απαραίτητα για τον οργανισμό θρεπτικά  
συστατικά.
Γνωστή και ως η περίφημη«λιτότης»του Έλληνα, από την αρχαιότητα ακόμη.
Οι περισσότερες συνταγές που χρησιμοποιούνται και σήμερα είναι εμπνευσμένες 
από τις τότε.

ΣΥΝΤΑΓΗ 
ΣΤΟΥΦΑΤΟ ΚΡΕΑΣ ΕΙΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ
=ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΗΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 

ΥΛΙΚΑ:

• 1,5γρ μοσχαρίσια σπάλα ολόκληρη(δηλαδή το νουα της Σπάλας)

• 100γρ αλάτι χοντρό 

• 10γρ κόκκοι μαύρο πιπέρι 

• 1 κλωνάρι δεντρολίβανο 

• 4 σκελίδες σκόρδο χοντρό κομμένο 

• 150γρ μπεϊκον ολόκληρο  ή λαρδί, σε μικρά καρέ 

• 5 καρφακια γαρίφαλο 

• 200ml ξίδι λευκό 

• 200ml λευκό κρασί 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
Αλατοπιπερώνουμε το κρέας σχολαστικά και το βάζουμε σε μέτριο ταψί. Το τυλίγου-
με με λαδόκολλα και το βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες. 
Μετά το ξεπλένουμε και το σκουπίζουμε πολύ καλά. Με τη μύτη ενός μαχαιριού το 
τρυπάμε σε διάφορα σημεία και βυθίζουμε σε κάθε τομή μπέικον, σκόρδο και δεντρο-
λίβανό. Σε κάποιες από τις τομές βάζουμε και τα γαρύφαλλα. Βάζουμε το κρέας σε 
μία φαρδιά κατσαρόλα και προσθέτουμε το ξύδι και το κρασί. Συμπληρώνουμε με 
όσο νερό χρειάζεται ώστε η στάθμη των υγρών να φτάσει τα τρία τέταρτα του κρέ-
ατος. Βάζουμε το σκεύος σε δυνατή φωτιά όταν κοχλάσουν τα υγρά χαμηλώνουμε 
καλά τη φωτιά σκεπάζουμε και σίγο μαγειρεύουμε για 2-3 ώρες μέχρι το κρέας να 
μαλακώσει καλά. Το βγάζουμε το αφήνουμε να ξεκουραστεί σκεπασμένο και βράζου-
με την σάλτσα αν και όσο χρειάζεται για να μέλοσει. Σερβίρουμε το κρέας σε φέτες 
με τη σάλτσα. 
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Σελίδες   ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΆΣ ΚΆΙ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΜΗΤΣΟΎ ΓΙΑΝΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΤ2

Ο αγώνας των Ελλήνων το 1821 για την ελευθερία ενέ-
πνευσε πολλούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, με την 
έξοδο του Μεσολογγίου, συγκεκριμένα, να αποτελεί μία 
ξεχωριστή πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Στις αρχές 
του 19ου αιώνα, το ρεύμα υποστήριξης της ελληνικής 
υπόθεσης ξεκινούσε στην Ευρώπη. Οι φιλέλληνες συγκι-
νημένοι από τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία 
βοήθησαν με όποιον τρόπο μπορούσαν. Μέσα από τα 
έργα τους έθεταν το πρόβλημα της υπόδουλης Ελλάδας, 
έστελναν χρήματα για τη συνέχιση του αγώνα, ενώ κά-
ποιοι πιο τολμηροί, δεν δίστασαν να πολεμήσουν και να 
χάσουν τη ζωή τους στο πλευρό των Ελλήνων.
Μία ξεχωριστή, λοιπόν,  πηγή έμπνευσης και δημιουργίας 
αποτελεί η Έξοδος του Μεσολογγίου. Η έξοδος τραγου-
δήθηκε από πολλούς ποιητές παγκόσμιας αίγλης, όπως ο 
Ουγκώ και ο Γκαίτε. Επιπλέον, ο αγώνας των υπερασπι-
στών του Μεσολογγίου συμβόλιζε από τότε την ελευθε-
ρία και τον ηρωισμό και αποθανατίστηκε στους εξαιρε-
τικούς πίνακες του Ντελακρουά, του Εμίλ Ντε Λασανκ , 
του Βρυζάκη και πολλών άλλων. 
Ο Διονύσιος Σολωμός, επίσης, ο εθνικός μας ποιητής, 
έγραψε το έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Oι «Ελεύ-
θεροι Πολιορκημένοι» είναι από τα κορυφαία έργα του 
Σολωμού και της νεοελληνικής ποίησης γενικότερα. 
Θέμα του είναι ο ηρωικός αγώνας των Μεσολογγιτών 
κατά τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-
1826) ως την απεγνωσμένη έξοδο, την παραμονή των Βα-
ΐων. Ο ποιητής ξεκινώντας από το συγκεκριμένο ιστορικό 
γεγονός προβάλλει τον αγώνα του ανθρώπου για την 
ηθική και την εσωτερική του ελευθερία. Το έργο, όμως, 
ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και έφτασε σ’ εμάς σε χειρόγρα-
φα «αποσπάσματα» συγκροτημένα σε τρία Σχεδιάσματα, 
που το καθένα τους αντιπροσωπεύει, όχι μονάχα διαφο-
ρετικό στάδιο επεξεργασίας, αλλά και διαφορετική ποι-
ητική αντίληψη. Ένας άλλος μεγάλος Έλληνας ποιητής 
που αναφέρθηκε στη θυσία των Μεσσολογγιτών είναι ο 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 
Συμπεραίνουμε πως η ευαισθητοποίηση μέσω της τέχνης  
στο δράμα των Ελλήνων που αγωνίζονταν για την Ελευ-
θερία δίνοντας τη ζωή τους, βοήθησε σημαντικά την τε-
λική απελευθέρωση. Η θυσία των αγωνιστών του Μεσο-
λογγίου όχι μόνο δεν πήγε χαμένη, αλλά αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης Ελλήνων και Ξένων καλλιτεχνών. 

ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ 
ΖΆΛΟΓΓΟ: ΜΥΘΟΣ  Ή 
ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ 
ΜΎΡΤΩ ΑΡΓΎΡΟΠΟΎΛΟΎ - ΑΛΚΎΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΎ  ΣΤ4

Πριν την επανάσταση του 1821, προηγήθηκαν πολλές 
ηρωικές μάχες στην Ελλάδα που έμειναν στην Ιστορία 
σαν λαμπρά παραδείγματα θάρρους και αυτοθυσί-
ας των Ελλήνων. Μία από αυτές τις μάχες υπήρξε το 
ηρωικό Ζάλογγο. Εκεί το 1803, οι Τούρκοι σκότωσαν 
μια από τις ομάδες που είχαν καταφύγει από το Σούλι 
για να σωθούν. Όμως οι γυναίκες αυτής της ομάδας, οι 
περίφημες Σουλιώτισσες, προτίμησαν το θάνατο από 
τη σκλαβιά στα χέρια των Τούρκων. Σύμφωνα με τη 
δημοτική μας παράδοση και όσα γνωρίζουμε σήμερα 
από τραγούδια και ποιήματα, οι γυναίκες χορεύοντας, 
έπεφταν η μία μετά την άλλη στο γκρεμό με τα παιδιά 
στην αγκαλιά τους. Για αυτό το γεγονός υπάρχουν επί-
σης και πολλές μαρτυρίες. 

Το ιστορικό γεγονός
Το Δεκέμβριο του 1803, οι Σουλιώτες αντιστάθηκαν 
στην πολιορκία του Αλή Πασά, όμως στο τέλος ανα-
γκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Ο βασικός όρος της 
συμφωνίας, που δεν τηρήθηκε, ήταν να εγκαταλείψουν 
τον τόπο τους για να σωθούν. Χωρίστηκαν σε δύο ομά-
δες με κατεύθυνση η μία στην Πάργα και η άλλη στο 
Ζάλογγο, με αρχηγούς τον Κουτσονίκα και τον Κίτσο 
Μπότσαρη. Εκεί ανέβηκαν στην κορυφή του βουνού, 
στη Μονή των Ταχιαρχών. Όμως ο Αλή Πασάς, δεν 
ακολούθησε τους όρους της συμφωνίας και κατεδίωξε 
τους Σουλιώτες με 3.000 Τουρκαλβανούς για να τους 
εξοντώσει. Η μάχη ήταν άνιση. Στις 18 Δεκεμβρίου 
οι Τουρκαλβανοί κατέλαβαν το μοναστήρι και τους 
αιχμαλώτισαν. Όμως οι γενναίες  Σουλιώτισσες παίρ-
νοντας τα παιδιά τους αγκαλιά, χορεύοντας και τρα-
γουδώντας  «έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά 
ζωή….»  έπεφταν μία, μία στον γκρεμό για να γλιτώ-
σουν τη σκλαβιά και την ατίμωση. 

Μαρτυρίες 
α. Η μοναδική μαρτυρία για το χορό του Ζαλόγγου 
είναι του Σουλεϊμάν αγά, που πολεμούσε τους Σου-
λιώτες. Το αφηγήθηκε στο Γάλλο μισθοφόρο Ιμπραήμ 
Εφέντη, ο οποίος το έβαλε σε βιβλίο του που κυκλοφό-
ρησε στο Παρίσι το 1828. 
β. Ο Πρώσος διπλωμάτης και περιηγητής Γιάκομπ 
Μπαρτόλντι, κατέγραψε το γεγονός μεταξύ 1803 και 
1804 ενώ βρισκόταν στα Ιωάννινα, χωρίς όμως να ανα-
φέρεται στο χορό. 
γ. Ο αγωνιστής του ’21 Χριστόφορος Περραιβός, είναι 
ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας που αναφέρεται στο 
Χορό του Ζαλόγγου, στο βιβλίο του «Ιστορία του Σου-
λίου και της Πάργας» (1815). 
δ. Ο ιστορικός Περικλής Ζερλέντης από τη Σύρο, 
1852-1925, είχε αμφιβολίες για το χορό, αλλά δεν αμ-
φισβήτησε το γεγονός της αυτοθυσίας των Σουλιωτών. 
ε. Η τελευταία ιστορική πηγή είναι αυτή του Σπύρου 
Αραβαντινού στο έργο του «Ιστορία Αλή πασά του Τε-
πελενλή», (1895) που στηρίχτηκε στην αφήγηση του 
πατέρα του Παναγιώτη Αραβαντινού που ήταν παρών 
στο γεγονός. 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι η θυσία των γυναικών στο Ζάλογγο δεν είναι 
μύθος αλλά μια ιστορική πραγματικότητα. Μια πραγ-
ματικότητα που μαζί με άλλες, εμψύχωσε όλους τους 
Έλληνες και τους οδήγησε στην ένδοξη Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821. 

Θεόδωρος Βρυζάκης, 
«Η Έξοδος του Μεσολογγίου».

Ευγένιος Ντελακρουά, 1826, 
«Η Ελλάδα πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου».

Εμίλ ντε Λασάνκ, 1827
«Η αυτοθυσία της μάνας».
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Σελίδες   ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΤΕΧΝΗ  
ΣΥΝΆΝΤΆ ΤΗΝ 
ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗ

ΣΤΡΆΤΗΓΟΥ 
ΜΆΚΡΥΓΙΆΝΝΗ 
ΆΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΆΤΆ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΆ 
ΧΡΟΝΙΆ ΤΟΥ 

ΆΓΩΝΆΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤ3

ΑΡΜΑΟΣ ΜΑΝΘΟΣ - ΔΕΎΤΕΡΑΙΟΎ ΜΎΡΤΩ
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΣΤ3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΎΛΟΣ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ
ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΕΎΤΕΡΗΣ ΣΤ3

Η Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε, σχεδόν από την 
αρχή της,  ένα γεγονός με παγκόσμια ταυτότητα. Ιδεολο-
γικό παιδί του Γαλλικού Διαφωτισμού και ενταγμένο σαν 
γεγονός μετά την Αμερικανική και Γαλλική Επανάσταση, 
κατέκτησε αμέσως την καρδιά πολλών ανθρώπων στην 
τότε παγκόσμια κοινότητα. Κυρίως στον ευρωπαϊκό 
χώρο, αναπτύχθηκε έντονα ένα κύμα φιλελληνισμού το 
οποίο επηρέασε έντονα την Λογοτεχνία, την Ζωγραφική, 
την Ποίηση και την τέχνη γενικότερα. Η απελευθέρωση 
της Ελλάδας, η οποία ήταν μια χώρα που επηρέασε με 
τις φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας όλη την σκέψη 
της νεότερης ιστορίας της Ευρώπης, αμέσως διαμόρφω-
σε ένα κύμα συγκίνησης στον τότε πολιτισμένο κόσμο.
Έτσι, λοιπόν, λόγω της δημοσιότητας που έλαβε η Επα-
νάσταση στον ευρωπαϊκό ιδίως χώρο καθώς και των 
υψηλών ιδανικών που περιείχε, επηρέασε την Ζωγραφι-
κή, την Ποίηση, τη Μουσική και γενικότερα τις τέχνες 
στον ευρωπαϊκό και στον ελλαδικό χώρο.
Ο Ευγένιος Ντελακρουά, εμπνευσμένος από την κατα-
στροφή  της Χίου, φτιάχνει τον ομώνυμο διάσημο πί-
νακα ο οποίος κοσμεί τώρα το Μουσείο του Λούβρου. 
Η μάχη του Μάρκου Μπότσαρη και 350 Σουλιωτών 
ενάντια στους Τουρκαλβανούς του Μουσταή Πασά στο 
Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου αποτυπώθηκε στο έργο « 
Ο Μπότσαρης αιφνιδιάζει τους Τούρκους στο στρατό-
πεδό τους». Ο ίδιος  καλλιτέχνης έχει κάνει και άλλα 
έργα βαθιά επηρεασμένος από την Επανάσταση, όπως 
«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», «η Μάχη 
του Έλληνα και του Χασάν» και άλλα.
Από τους κυριότερους Έλληνες ζωγράφους ιστορικών 
σκηνών ήταν ο Θεόδωρος  Βρυζάκης και  ο Νικόλαος 
Γύζης. Χαρακτηριστικοί πίνακες ζωγραφικής του Θεό-
δωρου  Βρυζάκη είναι: «Ο θρύλος της Αγίας Λαύρας», 
«Η υποδοχή του λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι», «Η 
έξοδος του Μεσολογγίου». Από τον μακρύ κατάλογο 
των έργων του Γύζη αναφέρουμε «Η Δόξα των Ψαρών»,  
«Μετά  την καταστροφή των Ψαρών», «Η Ιστορία».
Ο λόρδος Βύρων  εμπνευσμένος από την Επανάσταση 
γράφει την «Προφητεία του Δάντη» όπου και κατηγορεί 
τα τυραννικά καθεστώτα και εξάρει την ελευθερία. Ο 
Διονύσιος Σολωμός ακούγοντας από την Ζάκυνθο τις 
ομοβροντίες της πολιορκίας του Μεσολογγίου, γράφει 
το ποίημα «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και μετά από 
αυτό, τον  Ύμνο προς την Ελευθερία που και οι πρώτοι 
στίχοι του είναι ο Εθνικός μας Ύμνος.
Στην Γλυπτική, έχουμε πλήθος έργων που αναφέρονται 
στην Επανάσταση του 1821 όπως το έργο του Σώχου, 
όπου παρουσιάζει έφιππο τον Θ. Κολοκοτρώνη μπροστά 
από την Παλιά Βουλή και εκατοντάδες προτομές που εί-
ναι προσωπογραφίες αγωνιστών του 1821 από  γλύπτες 
όπως ο  Δρόσος  και οι αδελφοί  Φυτάλη από την Τήνο. 

Ο Ιωάννης Τριαντάφυλλου γνωστός ως Ιωάννης Μα-
κρυγιάννης  ήταν Έλληνας πολιτικός, συγγραφέας, 
στρατιωτικός και οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821. Καταγόταν από την Φωκίδα της Στε-
ρεάς Ελλάδας. Το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. 
Πήρε μέρος σε σημαντικές μάχες εναντίον των Τούρ-
κων όπως στην νικηφόρα μάχη του Πέτα τον Σεπτέμ-
βριο του 1821 και στην πολιορκία της Άρτας και την 
απελευθέρωση της τον Νοέμβριο του 1821. Επίσης, 
το 1825 οχυρώθηκε στους Μύλους της Αργολίδας με 
τον Δημήτριο Ύψηλάντη και αντιμετώπισε με μεγάλη 
επιτυχία τους πολλαπλάσιους άντρες του Ιμπραήμ. Το 
1826-27 συμμετείχε στην πολιορκία της Ακρόπολης. Το 
1828 διορίστηκε από τον Καποδίστρια Γενικός Αρχηγός 
της Εκτελεστικής δύναμης της Πελοποννήσου και της 
Σπάρτης. Έμεινε με την οικογένεια του στο Άργος και 
μετά την δολοφονία του Καποδίστρια μετακόμισε στο 
Ναύπλιο. Η γυναίκα του ήταν πολύ πλούσια και απέ-
κτησε μαζί της 12 παιδιά. Πέθανε το 1864 στην Αθήνα 
σε ηλικία 67 ετών από σωματική εξάντληση. 
Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύ-
ματά του στο Άργος το 1829,  όταν υπηρετούσε την Κυ-
βέρνηση του Καποδίστρια και αφού είχε μάθει γράμμα-
τα από έναν φίλο. Η συγγραφή κράτησε σχεδόν είκοσι 
πέντε χρόνια. Ο ίδιος λέει πως μέσα από το κείμενό του 
ήθελε να πει την αλήθεια για την Επανάσταση αλλά και 
τη διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων, ώστε να μάθουν οι 
επόμενες γενιές και να αποφύγουν τα ίδια λάθη. Ο τρό-
πος που παρουσιάζει τα γεγονότα δεν είναι αντικειμενι-
κός, αφού είναι και αυτός μέρος όσων εξιστορεί.  
Τα χειρόγραφα βρέθηκαν  μετά τον θάνατό του κατα-
χωνιασμένα  σε παλιούς τενεκέδες. Η αποκρυπτογρά-
φησή τους πήρε πολλά χρόνια. Ο τρόπος γραφής ήταν 
άναρχος, χωρίς δομή, παραγράφους, σημεία στίξης, ορ-
θογραφία, κενά ανάμεσα στις λέξεις. Ο Μακρυγιάννης  
χρησιμοποίησε 142.687 λέξεις. Τις πιο πολλές φορές 
έγραφε τις   λέξεις όπως την άκουγε (π.χ τα λάθη-ταλά-
θι, Θήβα- Φήβα, Ελευσίνα – Λεψίνα). Επίσης, χρησιμο-
ποιούσε το α’  πρόσωπο (εγώ).
Δημοσιεύτηκαν το 1907 και αποτελούν σύμφωνα με τον 
Γ. Σεφέρη «μια πολύτιμη διαθήκη». 

Τα δημοτικά τραγούδια είναι δημιούργημα των κλει-
στών αγροτικών κοινωνιών και εκφράζουν τα βιώματα, 
τις ιδέες και τα συναισθήματα του λαού. Η αρχή τους 
δεν μπορεί να εντοπιστεί με βεβαιότητα αλλά υπάρχουν 
ενδείξεις ότι κάποιες κατηγορίες δημοτικών τραγου-
διών όπως του γάμου, τα παιδικά, τα μοιρολόγια κ.α. 
προέρχονται από την αρχαιότητα. Επίσης, στοιχεία της 
μορφής των δημοτικών τραγουδιών αποκαλύπτουν 
ομοιότητες με τα ομηρικά έπη.
Κάποια βασικά χαρακτηριστικά των δημοτικών τρα-
γουδιών είναι τα παρακάτω:
• H ανωνυμία του δημιουργού (άγνωστος)
• Η απροσδιοριστία του ακριβούς χρόνου και τόπου 
προέλευσης
• Ο λαϊκός ψυχισμός (όπως αυτός εκδηλώνεται στη ζωή)
• Το ζωντανό ύφος και η ρεαλιστική περιγραφή 
Τα δημοτικά τραγούδια έχουν μεγάλη ποικιλία θεμά-
των. Ανάλογα με τα θέματά τους χωρίζονται σε τρεις  
βασικές κατηγορίες:
• Σε αυτά που αναφέρονται σε διάφορες εκδηλώσεις της 
ζωής (ερωτικά, νυφιάτικα, νανουρίσματα, παιδικά κ.α.)
• Στα ιστορικά στα οποία ανήκουν όσα αναφέρονται σε 
ιστορικά γεγονότα ή σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο 
(ακριτικά, κλέφτικα)
• Στις παραλογές που είναι αφηγηματικά τραγούδια με 
θέμα δραματικές περιπέτειες της ζωής , αληθινές ή φα-
νταστικές.
Στα χρόνια της Επανάστασης τα δημοτικά τραγούδια 
έχουν ως  πηγή έμπνευσης δρώμενα και καταστάσεις 
από την ίδια τη ζωή, τις μάχες, τους αγώνες και τα πρό-
σωπα που κυριάρχησαν.  
Τα κλέφτικα τραγούδια πήραν το όνομά τους από το πε-
ριεχόμενο των στίχων τους και αποτελούν δημιουργή-
ματα μιας συγκεκριμένης περιόδου της Τουρκοκρατίας 
μετά τον 16ο αιώνα όπου στα θέματά τους διαφαίνεται 
η επαναστατική δράση των κλεφτών και αρματολών. 
Στους στίχους εγκωμιάζεται η ζωή, τα κατορθώματα, η 
νικηφόρα μάχη ή ο ένδοξος θάνατος ενός ήρωα.
Αν και οι περισσότεροι από τους δημιουργούς τους  δεν 
είχαν ακαδημαϊκή μόρφωση χρησιμοποιούσαν λέξεις 
που πίστευαν  ότι ζωντανεύουν την δίψα για την ελευθε-
ρία. Μοναδικός στόχος ήταν να κρατήσουν την ελπίδα 
ζωντανή και να τονίσουν το εθνικό συναίσθημα για την 
επανάσταση και την ελευθερία.  Τα δημοτικά τραγούδια 
δεν τα έγραφαν  μόνο  ποιητές  αλλά και αγωνιστές, 
όπως ο Κολοκοτρώνης ή ο Μακρυγιάννης. Τα περισσό-
τερα από αυτά τα…επαναστατικά τραγούδια χάθηκαν 
στο πέρασμα  του χρόνου, αφού δεν καταγράφονταν. 
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Ν Η ΕΞΟΔΟΣ 25 ΜΆΡΤΙΟΥ 2021

ΧΡΟΝΟΓΡΆΦΗΜΆ

ΕΡΙΑΝΑ ΠΙΣΧΟΎ ΣΤ4 ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΐΟΎ ΣΤ4

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤ4

Ήταν Σάββατο 10 Απριλίου του 1826, το τελευταίο 
Σάββατο που πέρασα στο Μεσολόγγι. Μια μικρή πόλη 
με γενναίους ανθρώπους, με όμορφα σπίτια, με αρχο-
ντικά ονομαστά και με έναν στόχο μόνο, να διώξουμε 
τον τουρκικό ζυγό.
Ήταν Σάββατο του Λαζάρου και ξημέρωνε Κυριακή των 
Βαΐων. Στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα ήμασταν 
στιβαγμένοι άνθρωποι ζωντανοί, θαρραλέοι κι έτοιμοι 
ακόμα και να πεθάνουμε για να ελευθερωθούμε. Άντρες, 
γυναίκες και παιδιά, λέγαμε ο ένας στον άλλον, «ελάτε 
να μεταλάβουμε, το βράδυ θα κάνουμε γιουρούσι έξω 
για να βγούμε».  Είχαμε γίνει σκιές του εαυτού μας από 
την πείνα και την κακουχία. Νωρίτερα εκείνη τη μέρα, 
εγώ κι ο αδερφός μου φάγαμε ό,τι βρήκαμε. Αρμυρίκια 
και πικρά χόρτα που φυτρώνουν κοντά στη θάλασσα. 
Αυτό ήταν! Ήμασταν έτοιμοι για όλα. Δίπλα μου ήταν 
γυναίκες, γειτόνισσες, είχαν τα μωρά τους αγκαλιά να 
κοιμούνται ήσυχα. Τους είχαν δώσει αφιόνι για να μην 
κλαίνε. Άλλες ντυμένες αντρικά. Θυμάμαι την «Πιτού-
λαινα», ψηλή και γενναία σαν άντρας.
Το δειλινό άρχισαν οι βομβαρδισμοί από τον Ιμπραήμ. 
Όταν νύχτωσε για τα καλά άρχισε να ψιλοβρέχει. Το 
σχέδιο ήταν να φύγουμε σε τρεις φάλαγγες. Οι πρώτες 
δύο είχαν αγωνιστές. Η τρίτη γυναικόπαιδα. Σ’ αυτήν 
ήμουν κι εγώ. Δεν φοβόμουν. Κανένας δεν φοβόταν. 
Έπρεπε πάση θυσία να φύγουμε από το Μεσολόγγι.
Οι πρώτες δύο φάλαγγες ακούσαμε πήγαν καλά.Τώρα 
ήταν η σειρά μας. Αρχίσαμε να τρέχουμε προς τα εκεί 
που μας είχαν πει οι οπλαρχηγοί, όμως ακούστηκε μία 
φωνή «Πίσω, πίσω ορέ παιδιά»! Εκεί οπισθοχωρήσαμε, 
δεν θυμάμαι προς τα πού πήγαινε ο καθένας, έχασα τον 
αδερφό μου, άλλοι πήγαιναν στις τάπιες, άλλοι άκου-
σα έτρεξαν στην μπαρουταποθήκη του Καψάλη.  Εγώ 
ανάμεσα σε σώματα, δέντρα, εκρήξεις, πυροβολισμούς, 
δεν ξέρω πώς, όμως τα κατάφερα κι έφτασα σε μια κορ-
φή όπου ήταν 100 Σουλιώτες με αρχηγούς τον Θανάση 
και τον Γιώργη Δράκα. Τους άκουσα που φώναζαν «Ω 
ντέρα, ω μπούρα μπιτάα!» και πήραν τους Αλβανούς 
φαλάγγι στον κατήφορο. 
Η ώρα ήταν 2:30 τα ξημερώματα. Κατάφερα να γλυτώ-
σω. Άκουσα από μακριά που ανατινάχθηκε η μπαρου-
ταποθήκη του Καψάλη. Νεκροί όλοι, αλλά ελεύθεροι! 
Κι εγώ μαζί τους... ταξιδεύουν οι ψυχές μας ακόμα και 
τώρα πάνω από το Μεσολόγγι. 
Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα από την έξοδο του 
Μεσολογγίου. 

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Σήμερα ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος. Όλοι είναι έξω στους δρόμους κρα-
τώντας μεγάλες ελληνικές σημαίες κουνώντας  τες στον αέρα. Σήμερα είναι 
η επέτειος της επανάστασης του 1821. Είναι μια μέρα χαρούμενη! Μια μέρα 
γιορτινή! Γιατί σαν σήμερα  οι Έλληνες άρχισαν την Επανάσταση απέναντι 
στον κατακτητή τους. Τα έδωσαν  όλα για την πατρίδα. Τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους,  ακόμα και τις ζωές τους. 
Οι στρατιώτες μας, πολεμούσαν μέρα νύχτα για να επιτύχουν τον στόχο τους. Όμως, αυτό που έκανε αυτόν τον πόλεμο 
ξεχωριστό, ήταν οι γυναίκες και ο ρόλος τους στην επανάσταση. Οι περισσότερες γυναίκες δεν έκαναν αυτο που έκαναν 
συνήθως σε έναν πόλεμο, δηλαδή, να πλέκουν ρούχα και κουβέρτες και να είναι όλη μέρα στις κουζίνες για να ζυμώνουν 
πίτες και ψωμιά αλλά πολεμούσαν και οι ίδιες. Η Μαντώ Μαυρογένους και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ήταν από τις 
πιο γνωστές μαχήτριες της επανάστασης. Έδωσαν όλη την περιουσία τους για να πάρουν καράβια, κανόνια, όπλα και 
πολλές άλλες προμήθειες που χρειάζονταν για τον πόλεμο. Επιπλέον,βρίσκονταν  και αυτές πάνω στα καράβια πολεμώ-
ντας δυναμικά για την πατρίδα. Έτσι κατάφεραν να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις γυναίκες και μέχρι και 
σήμερα όλοι αναγνωρίζουν την βοήθειά τους στηναπελευθέρωση της πατρίδας.
Σήμερα ήταν μια πολύ ωραία μέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. 

Ήταν άνοιξη, Μάρτιος του 1826. Όλοι οι σημαντικοί άντρες, προεστοί, Φαναριώτες και οπλαρχηγοί μαζεύτηκαν για 
εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα της Πελοποννήσου. Ήταν όλοι προβληματισμένοι... Τι θα γίνει με το Μεσολόγγι; Πώς 
θα συνεχιστεί η επανάσταση; Έπρεπε να πάρουν αποφάσεις, σημαντικές για το σήμερα και την συνέχεια της Ελληνικής 
επανάστασης. Συγκεντρωμένοι όλοι σε μια μεγάλη αλλά και σκοτεινή αίθουσα, μιλούσαν μεταξύ τους. Το θέμα δεν ήταν 
άλλο από την πολιορκία του Μεσολογγίου και την στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην επανάσταση. Αν τους 
παρατηρούσε κάποιος, θα έβλεπε ότι είχαν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες, σε τρεις παρατάξεις, που η καθεμία 
υποστήριζε και μια διαφορετική Μεγάλη Δύναμη. Ήταν τελικά οι υποστηρικτές των τριών κομμάτων, του αγγλικού, του 
γαλλικού και του ρωσικού. Σε κάθε ένα από αυτά τα κόμματα θα μπορούσε κανείς εύκολα να ξεχωρίσει τον αρχηγό.
Στην μια πλευρά της αίθουσας κυριαρχούσε η ηγετική προσωπικότητα του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ένας πραγ-
ματικός τζέντλεμαν, κομψός, με ευρωπαϊκή εμφάνιση. Ήταν πλούσιος και μορφωμένος Φαναριώτης, που φαινόταν ότι 
ασκούσε μεγάλη επιρροή σε πολλούς βουλευτές. Κάποια στιγμή, λοι-
πόν, κατευθύνεται προς το κέντρο της αίθουσας και με δυνατή φωνή 
και αυτοπεποίθηση παίρνει τον λόγο και λέει:
-Αγαπητοί επαναστατημένοι Έλληνες, ομόθρησκοι και πατριώται, όλοι 
κατανοούμε την κρισιμότητα της κατάστασης. Οι τουρκοαιγυπτιακές 
δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της επανάστασης. Βρισκόμαστε 
σε οικονομικό και στρατιωτικό αδιέξοδο. Μια μεγάλη και κραταιά δύ-
ναμη μπορεί να στηρίξει τον αγώνα για την ελευθερία, και δεν είναι 
άλλη από την Αγγλία. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πρώτος ο αξιότιμος 
Ύπουργός Εξωτερικών της μεγάλης αυτής δύναμης, ο Τζόρτζ Κάνινγκ, 
αναγνώρισε τον δύσκολο αγώνα μας και υπερασπίστηκε το δικαίωμα της ελευθερίας μας απέναντι στην Ιερά Συμμαχία, 
ερχόμενος σε σύγκρουση με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις αλλά και την Οθωμανική Πύλη. Θα ήθελα να προσθέσω και 
την οικονομική βοήθεια από τις αγγλικές τράπεζες τα προηγούμενα έτη, που βοήθησαν το επαναστατημένο έθνος μας 
να συνεχίσει τον αγώνα εις την ελευθερία.» Πριν καλά καλά ολοκληρώσει την πρότασή του, από την άλλη άκρη της 
αίθουσας πετάχτηκε ο γέρος του Μοριά! Φορούσε με καμάρι τα τσαρούχια και την φουστανέλα του, ενώ στο κεφάλι 
του έλαμπε η αστραφτερή του περικεφαλαία. Δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός αλλά το αγέρωχο ύφος του έκανε τους πάντες 
να τον προσέξουν. Με απλά και λαϊκά, λοιπόν, λόγια τους λέει:
-Τι λέτε, ορέ; Θα περιμένουμε να σωθούμε από τα ψωροδάνεια των Άγγλων; Αυτοί δεν είναι δικοί μας άνθρωποι, δεν 
είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Θέλουν να μας έχουν στο χέρι τους, για να τους χρωστάμε για μια ζωή. Στο τέλος να δείτε 
που θα μας αλλάξουν και θρησκεία!!! Μια είναι η δύναμη που μπορεί να μας βοηθήσει. Ξυπνήστε ορέ, οι ορθόδοξοι 
Ρώσοι μπορούν να μας καταλάβουν. Αυτοί δεν μας έδωσαν και τον μεγάλο Ύψηλάντη; Από τη Ρωσία δεν ξεκίνησε και 
η Φιλική Εταιρεία, για να μας οργανώσει να διώξουμε του τουρκαλάδες; Εκεί δεν βρίσκεται ο Έλληνας Ιωάννης Καπο-
δίστριας, που μπορεί να μας βοηθήσει στην Ευρώπη; Τι ψάχνουμε να βρούμε βοήθεια από καλοβαλμένους Ευρωπαίους 
που δεν έχουν τίποτα κοινό με εμάς!
 -Αγαπητέ Κολοκοτρώνη, παραφέρεστε, αυτά που λέτε δεν είναι chic… Είπε με γαλλική προφορά ο Ιωάννης Κωλέττης, 
ο αρχηγός του γαλλικού κόμματος. Φορώντας, λοιπόν, το κομψό του φράγκο και το ψηλό μαύρο καπέλο κατευθύνθηκε 
στην μέση της αίθουσας και με προσεγμένο και σοβαρό λόγο μίλησε στους βουλευτές που παρακολουθούσαν τον έντο-
νο διάλογο ανάμεσα στους υποστηρικτές των μεγάλων δυνάμεων.
-Λοιπόν...(καθαρίζει τον λαιμό του) η επανάσταση θέλει παιδεία! Θέλει γνώσεις και εμπειρία! Και ένας είναι ο λαός που 
ξέρει από επανάσταση, φυσικά ο γαλλικός! Αυτοί επαναστάτησαν απέναντι στον δυνάστη βασιλιά τους, τον Λουδοβίκο, 
και διεκδίκησαν με πάθος την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, liberte, egalite, fraternite!»
-Τι είναι αυτά ορέ σύντροφε; Εμείς είμαστε Έλληνες, που προσπαθούμε να πατήσουμε κάτω τους τουρκαλάδες! Με τα 
φράγκικα και τα βιβλία θα τους πολεμήσουμε; Θέλει όπλα ο πόλεμος και παλικάρια! Είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
που δεν είχε καταλάβει γρι από τα γαλλικά. Και ενώ η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι και ήταν όλοι έτοιμοι για μια ακόμη 
εμφύλια διαμάχη, ένας άνδρας αγέρωχος και καμαρωτός πλησιάζει προς το κέντρο της αίθουσας, δείχνοντας απόλυτη 
αυτοπεποίθηση. Ήταν ο Μανιάτης Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο αρχηγός του εκτελεστικού κόμματος. Στην όψη του 
όλοι σταμάτησαν τις έντονες συζητήσεις τους. Παίρνει τότε τον λόγο και με σοβαρό ύφος τους λέει:
-Το Μεσολόγγι βρίσκετε σε πολιορκία εδώ και ένα χρόνο, από τον Απρίλιο του 1825. Οι πατριώτες μας βιώνουν την πεί-
να, την εξαθλίωση, τις αρρώστιες, την εξάντληση και εμείς εδώ τρωγόμαστε για τις ξένες δυνάμεις; Αυτές πρέπει να μας 
βοηθήσουν σύσσωμες. Ήδη πολλοί φιλέλληνες από την Αγγλία, την Γαλλία, τη Ρωσία έχουν έρθει και έχουν πιάσει τα 
όπλα στο Μεσολόγγι. Οι Έλληνες ορέ είμαστε περήφανος λαός και όλοι θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι που βοηθούν 
για την ελευθερία μας. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι ξένοι κρύβουν τα συμφέροντά τους. Σίγουρο είναι ότι όλοι θα κερδίσουν, 
αν η Ελλάδα θα ελευθερωθεί και εμείς θα πρέπει να τους πείσουμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι και μονιασμένοι! Δεν 
πρέπει να σκεφτόμαστε στενόμυαλα και εγωιστικά!
Όλοι τότε χειροκρότησαν τον ηγετικό Μαυρομιχάλη και με αυτό τον τρόπο έδειξαν ότι συμφωνούν μαζί του. Τότε θυ-
μήθηκαν όλοι τον λόγο του Μακρυγιάννη «Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ»! 
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, 
Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΆ, ΤΟ ΜΥΆΛΟ, Η ΚΆΡΔΙΆ 

ΚΆΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ‘21
Κολοκοτρώνης: «Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΣΤ2

ΖΆΛΟΓΓΟΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΒΆΣΜΙΟΤΆΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΕΆΣ ΙΩΝΙΆΣ, 

ΦΙΛΆΔΕΛΦΕΙΆΣ, ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ ΚΆΙ ΧΆΛΚΗΔΟΝΆΣ, 
ΓΆΒΡΙΗΛ ΠΆΠΆΝΙΚΟΛΆΟΥ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ4

Χαιρετισμός: Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στην 
τάξη μας, η οποία με τη βοήθεια της τεχνολογίας αδιά-
λειπτα συνεχίζει την καθημερινότητά της μέσα σε αυτή 
τη δύσκολη για όλους συγκυρία. Σας ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων για την παρουσία σας στο σημερινό μας 
μάθημα. Η Στ´ τάξη του σχολείου μας θα συμμετάσχει 
σε έναν διαγωνισμό σχολικής εφημερίδας. Ταυτόχρονα, 
το σχολείο μας συντονισμένο όπως πάντα με την πο-
λιτιστική πορεία του τόπου μας, αφιερώνει ένα μέρος 
του ωρολόγιου προγράμματος στην ανάδειξη διαφόρων 
πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης με διαθεματική 
προσέγγιση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η 
σημερινή μας συνέντευξη, μέσα από την οποία προσδο-
κούμε να διαμορφώσουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για 
τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. 

Αρχικά, θα θέλαμε τη γνώμη σας για τον ρόλο της Εκ-
κλησίας τα προεπαναστατικά χρόνια.
Είναι μεγάλη η χαρά μου που είμαι κοντά σας και μου 
δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια πράγμα-
τα, τα οποία πιστεύω είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να 
κατανοήσουμε ποια είναι η δική μας η θέση αναφορικά 
με την Εθνική μας Παλιγγενεσία. Σε λίγες ημέρες, στις 
25 Μαρτίου θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση, ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τόσο 
τον ρου της ιστορίας για την πατρίδα μας, για το έθνος 
μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τα αίτια τα οποία οδη-
γούν σε μία λαϊκή εξέγερση. Οι πνευματικοί άνθρωποι 
της εποχής εκείνης όπως και ο απλός λαός αγκάλιασαν 
το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα, να αποτιναχτεί από 
πάνω τους ο οθωμανικός ζυγός, ο οποίος ξεκίνησε το 
1453 με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον 
Μωάμεθ τον Πορθητή. Από τότε ξεκινά μία περίοδος 
του μεσαίωνα για τον ελληνισμό, την ελληνική ιστο-
ρία. Σε αυτή την περίοδο που είχε όλα αυτά τα σκοτεινά 
στοιχεία, για να μπορέσει να δημιουργηθεί στους συ-
μπατριώτες μας η σπίθα για την ελευθερία, έπρεπε πρώ-
τα μέσα τους να καλλιεργηθεί η ιδέα πως ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να ζει υποτελής κάποιου άλλου λαού.
Για να δημιουργηθεί προεπαναστατικά η νοοτροπία 
στους Έλληνες ότι πρέπει να αποτινάξουν την δουλεία 
την οποία ζούσαν από τους Οθωμανούς κατακτητές, 
έπρεπε προηγουμένως να δημιουργηθεί μία σπίθα εκ-
παιδευτική. Αυτή θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις 
για να μπορέσουν να εξεγερθούν, να ξυπνήσουν.
Μέσα από την ευρωπαϊκή ιστορία γνωρίζουμε πως πριν 
τη Γαλλική Επανάσταση, τη λαϊκή εκείνη εξέγερση, προ-
ηγήθηκε ο Γαλλικός Διαφωτισμός, περί τα μέσα και τέλη 
του 17ου αιώνα.  Η έννοια του Διαφωτισμού επηρέασε 
και τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Πρωτεργάτες σε αυτήν την 
έννοια του Διαφωτισμού ήταν οι κληρικοί. 
Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν, το οποίο μάλιστα 
πρόσφατα η Εκκλησία μας το εόρτασε, ήταν η Αγία Φι-
λοθέη, η Αθηναία, που έζησε στην Αθήνα τον 16ο αιώνα. 
Η Αγία Φιλοθέη ήταν μια κοπέλα που είχε πολύ καλή 
παιδεία και μόρφωση και αυτό της έδωσε την δυνατό-
τητα να εργαστεί κι εκείνη, για να μπορέσει και να μορ-
φώσει αντίστοιχες κοπέλες της εποχής της, αλλά και να 
αρχίσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
να αφυπνιστεί το έθνος. 
Πέρα από το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Αγίας Φι-
λοθέης, υπήρξαν και πολλά άλλα πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι τόσο γνωστά στην ιστορία και τα οποία ξεκινούν 
κυρίως μέσα από μοναστικές αδελφότητες, μέσα σε μο-
ναστήρια όπου ήταν πολύ πιο εύκολο να διαμορφωθεί 
η έννοια ενός σχολείου, όπως την ξέρουμε σήμερα. Θα 
έχετε ακούσει για το λεγόμενο «κρυφό σχολειό» όπου 
πρωτοστάτησε η Εκκλησία μας για να μπορέσει να κρα-
τήσει ζωντανά στα πρόσωπα της εποχής εκείνης τις 
μνήμες και τη σύνδεση με την ιστορία. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε από πού προ-
ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, γιατί αν δεν έχουμε τη 
δυνατότητα να έχουμε μία τέτοια αναφορά μέσα στη δι-

άρκεια του χρόνου είναι πολύ εύκολο να αποκοπούμε. 
Η γλώσσα μας, η θρησκεία μας είναι δύο πολύ βασικά 
στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να κρατήσουμε την ταυ-
τότητά μας. Η Εκκλησία τότε, μέσα από τη μελέτη τόσο 
της Αγίας Γραφής όσο και των άλλων λειτουργικών κει-
μένων, γιατί δεν υπήρχαν βιβλία, κατάφερε να κρατήσει 
το γλωσσικό ιδίωμα, τα γλωσσικά χαρακτηριστικά, να 
μπορέσει να δώσει στα παιδιά της εποχής εκείνης τη 
σύνδεση με την αρχαία ελληνική ιστορία, με τη βυζαντι-
νή περίοδο και με τη σύγχρονή τους εποχή, ούτως ώστε 
σιγά σιγά να δημιουργηθεί η σπίθα για την ανάγκη για 
την ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος, παιδιά, μορφώνε-
ται, ο οποίος ξέρει να λέει ελεύθερα την άποψή του, δεν 
δέχεται να έχει από πάνω του ζυγό. Έτσι λοιπόν με το 
πρόσωπο της Αγίας Φιλοθέης αρχίζει να καλλιεργείται 
στους τότε συμπατριώτες μας η σπίθα για την ελευθερία.
Μετέπειτα ήρθαν και πολλά άλλα πρόσωπα, όπως ο Ευ-
γένιος Βούλγαρης οποίος ήταν και ο ιδρυτής της Αθω-
νιάδας Σχολής. Ένας ιεράρχης ο οποίος ξεκίνησε από τις 
περιοχές της Οδησσού, μια περιοχή σήμερα στη ρωσική 
έκταση, αφού το ελληνικό εμπόριο είχε το δικαίωμα να 
έχει την ισχυρή του σφραγίδα σε όλα τα Βαλκάνια. Έτσι 
το εμπόριο τότε ένωνε τον κόσμο των Βαλκανίων. 
Τα πρόσωπα των κληρικών λόγω του ότι είχαν μεγάλη 
μόρφωση ήταν οι πρώτοι διδάσκαλοι του γένους οι οποί-
οι ίδρυσαν σχολεία και πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να 
μπορεί σιγά σιγά να δημιουργείται όπως είπα στους Έλ-
ληνες η σπίθα για την ελευθερία. Κάποιος ο οποίος δεν 
έχει παιδεία, δεν έχει μόρφωση είναι πολύ πιο εύκολο 
να χαλιναγωγηθεί από κάποιον άλλον, να επηρεαστεί. 
Στην προεπαναστατική περίοδο τα πρόσωπα της Αγίας 
Φιλοθέης, του Ευγένιου Βούλγαρη, του Θεόφιλου Κα-
ΐρη και πολλά άλλα πρόσωπα συνέβαλαν καθοριστικά 
στον λεγόμενο Νεοελληνικό Διαφωτισμό.

Ποια ήταν η συμβολή των κληρικών στην Επανάσταση;
Η συμβολή των κληρικών στην Επανάσταση έχει έναν 
διπλό χαρακτήρα. Ο πρώτος σχετίζεται με την αφύπνιση 
που έγινε μέσα από την μεγάλη προσπάθεια για τη μόρ-
φωση του ελληνικού λαού. Φρόντισαν ώστε να μπορέ-
σουν οι συμπατριώτες τους να αποκτήσουν σχέση τόσο 
με την ελληνική γλώσσα και την ιστορία, όσο και με τη 
θρησκεία τους. 
Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη συμμετοχή του κλήρου 
ακόμα και στην ίδια την αγωνιστική διαδικασία, στον 
πόλεμο. Έχουμε πολλούς μάρτυρες της εποχής εκείνης, 
όπως είναι ο Αθανάσιος Διάκος, ο Παπαφλέσσας και 
άλλοι κληρικοί, οι οποίοι έλαβαν συμμετοχή στον αγώ-
να σαν απλοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνάδει με τη 
χριστιανική διδασκαλία. Όταν όμως έχουμε περιόδους 
οι οποίες είναι τόσο δύσκολες, όπως είναι η σκλαβιά την 
οποία ζήσαμε για πάνω από 400 χρόνια, ο κλήρος οδη-
γείται να πρωτοστατήσει σε ακραίες καταστάσεις, όπως 
είναι οι πολεμικές. Έτσι ενέπνευσαν, καθοδήγησαν τον 
λαό σε μία μάχη για έναν σκοπό που διατυπώνει ωραία 
ο στρατηγός Μακρυγιάννης: «Για την αγάπη και για τον 
αγώνα και για την προστασία προς την πίστη του Χρι-
στού την Αγία και για της πατρίδος την ελευθερία». Για 
τα δύο αυτά ιδανικά, τα οποία ο 
Μακρυγιάννης διασώζει, άξιζε 
να πολεμήσουν όλοι. 
Θέλω να ξέρετε ότι την περίοδο 
εκείνη οι Οθωμανοί κατακτητές, 
επειδή ήθελαν να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα που είχε η Ελ-
λάδα, αυτόν που τώρα έχουμε 
στα χέρια μας κι έχουμε μεγά-
λη ευθύνη να τον διασώσουμε, 
προσπάθησαν να αλλοιώσουν 
τη σχέση που είχαν οι Έλληνες 
με τις πηγές τους, με τις ρίζες 
τους. Αυτό μπορούσε να επιτευ-
χθεί μέσα από την αλλοίωση της 
θρησκευτικής παράδοσης και 

της γλώσσας μας. Όταν υπήρχε το λεγόμενο παιδομά-
ζωμα, όπου έπαιρναν οι Τούρκοι μικρά παιδιά, κυρίως 
αγόρια, για να τα αναθρέψουν στα δικά τους μέρη, να 
ασπαστούν τις δικές τους ιδέες, να γίνουν μουσουλμά-
νοι, να μιλούν τουρκικά και να αρχίσουν με τον τρόπο 
αυτό να γίνονται Οθωμανοί, αντιλαμβάνεστε πως ο χα-
ρακτήρας και η ταυτότητα της Ελλάδας κλονιζόταν. Αν 
δεν υπήρχε ο αγώνας από τα πρόσωπα των κληρικών, 
η Ελλάδα δεν θα υπήρχε σήμερα όπως την γνωρίζουμε. 
Συνοψίζοντας η συμβολή των κληρικών στην Επανά-
σταση δεν περιορίζεται στη διαδικασία εξέγερσης ενός 
λαού, αλλά περιλαμβάνει την επιμόρφωση του λαού για 
τη διατήρηση της ταυτότητάς του, αλλά και τη συμμε-
τοχή τους μέσα στη μάχη, όπου ενέπνευσαν τους συ-
μπολεμιστές τους, έδωσαν το αίμα τους, ώστε να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις για να απελευθερωθεί σιγά 
σιγά το έθνος. 
Θυμηθείτε έναν νεομάρτυρα της εποχής, τον 18ο αιώ-
να, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, οποίος ήταν ένας εθνε-
γέρτης. Αυτός ο απλός παπάς γύριζε όλη την Ελλάδα 
και προσπαθούσε μέσα από τα κηρύγματά του να δώσει 
στους Έλληνες το κουράγιο να διατηρήσουν την πίστη 
τους στον Θεό και να μην δεχθούν ποτέ να σκλαβωθεί η 
ψυχή τους, παρόλο που ζούσαν σε μία περίοδο κατοχής 
και σιγά σιγά να ενσπείρει μέσα τους την σπίθα για την 
ελευθερία. Για να φτάσουμε στο 1821, οπότε και ξεκινά 
επίσημα η Επανάστασή μας, προηγήθηκαν δύο αιώνες 
όπου όλοι αυτοί με το έργο τους καλλιέργησαν την αγά-
πη, τη δίψα, τη σπίθα για την ελευθερία.   

Αν μπορούσατε να ξεχωρίσετε μια μορφή της Εκκλη-
σίας για το έργο του στην Επανάσταση, ποια θα ήταν 
αυτή;
Εγώ θα ξεχώριζα το πρόσωπο του Ευγένιου Βούλγαρη, 
ο οποίος ήταν ένας επίσκοπος που έδρασε κυρίως στην 
περιοχή της Οδησσού και μετέπειτα ήρθε στην Ελλάδα 
στην περιοχή του Άγιου Όρους. Ήταν χαρισματική η 
προσωπικότητα του Ευγένιου Βούλγαρη. 
Θα σας πω αυτό το χαρακτηριστικό: Όταν επισκέφθηκε 
τον σουλτάνο στην Ύψηλή Πύλη, επειδή ο Ε. Βούλγαρης 
είχε πολύ μεγάλη φήμη, ως μορφωμένος, ως διδάσκα-
λος, του γνώρισε ο σουλτάνος τα πρόσωπα που ήταν 
στην αυλή, χιλιάδες πρόσωπα. Αφού του σύστησε τον 
κάθε έναν, εκείνος γύρισε και είπε στον κάθε έναν το 
όνομά του την ιδιότητά του, θυμόταν δηλαδή πάνω από 
3000 πρόσωπα. Αυτό εξέπληξε τον σουλτάνο. Σας λέω 
αυτό το παράδειγμα γιατί πρέπει να θυμόμαστε πως εί-
ναι πολύ σημαντικοί όλοι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν το 
αίμα τους, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι εκείνοι που ναι 
μεν δεν μαρτύρησαν, αλλά ήταν η αφορμή για να φτά-
σουμε στην εξέγερση, στην επανάσταση. Θεωρώ λοιπόν 
πως ο Ευγένιος Βούλγαρης είναι ένα πρόσωπο που χρει-
άζεται μεγάλη μελέτη ακόμα και σήμερα από την ακα-
δημαϊκή κοινότητα. 
Έχει γράψει πάρα πολλά σημαντικά έργα. Κάτι που δεν 
είναι ευρέως γνωστό είναι πως το πρώτο κείμενο που 
έχουμε περί ευθανασίας είναι του Ευγένιου Βούλγαρη. 
Γράφει εκείνη την περίοδο για την ανάγκη του ανθρώ-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΆΠΟ Κ. ΚΟΥΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟ, ΛΥΚΕΙΆΡΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΆ  

ΚΆΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΆΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ1

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, το πρώτο τμήμα 
της Έκτης δημοτικού, πραγματοποίησε συνέντευξη 
στον κ. Κούκη. Πρόκειται για τον υπεύθυνο Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, ο οποίος είναι και πρόε-
δρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Οι μαθη-
τές εξέφρασαν ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση 
στα προεπαναστατικά και μεταπαναστατικά χρόνια 
του 1821. 

Ποιες βαθμίδες σπουδών συναντάμε κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας;
Η εκπαίδευση εκείνη την περίοδο βίωνε πολλά προ-
βλήματα. Σταθήκαμε τυχεροί διότι οι Οθωμανοί πί-
στευαν ότι δεν είναι κακό οι άνθρωποι να μορφώνο-
νται ή να ανοίγουν σχολεία. Έτσι ιδρύθηκαν πολλά 
σχολεία στη Μικρά Ασία είτε στη Κεντρική Ελλάδα 
από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού ή του εσω-
τερικού, 70 χρόνια πριν την επανάσταση. Αυτές οι 
σχολές ήταν για παιδιά από το δημοτικό μέχρι το 
γυμνάσιο – λύκειο. Σκοπός ήταν να μάθουν για την 
θρησκεία, αλλά και για επιστήμες που εκείνη την πε-
ρίοδο θεμελιώνονταν στην Ευρώπη, όπως τα μαθη-
ματικά ,η λογική και οι φυσικές επιστήμες. Τέλος, η 
αλληλοδιδακτική μέθοδος βοήθησε πολύ στην μόρ-
φωση των νέων, καθώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μα-
θητές δίδασκαν τους μικρότερους.

Πώς ήταν η διοίκηση και τα σχολικά κτήρια την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας;  
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι που αγαπού-
σαν το γένος, καθώς και η εκκλησία. Τα κτήρια 
εκείνη την περίοδο δεν ήταν πολυτελή. Τα μαθήμα-
τα τελούνταν ακόμα και σε χώρους των εκκλησιών. 
Ωστόσο υπήρχαν και  πιο οργανωμένες σχολές, 
όπως η Ζωσιμαία σχολή στα Γιάννενα, που έφτιαξαν 
πολλά και σπουδαία κτήρια. Κυρίως τα σχολεία που 
λειτουργούσαν ήταν ταπεινά και μέρος αυτών ήταν 
μαθητές που αγαπούσαν τα γράμματα και ήθελαν να 
μάθουν για τους αρχαίους Έλληνες. Στηρίζονταν στο 
ενδιαφέρον των δασκάλων και πληρώνονταν από τις 
τοπικές κοινωνίες ή από πλούσιους εμπόρους που 
χρηματοδοτούσαν αυτά τα σχολεία. Επίσης, υπήρχαν 
αρκετοί ευεργέτες που έκαναν δωρεές για το κοινό 
καλό, δωρίζοντας την περιουσία τους. Συνεπώς, σε 
αυτούς βασίστηκε η εκπαίδευση των παιδιών εκείνης 
της εποχής.

Ποια μαθήματα διδάσκονταν και τι βιβλία υπήρ-
χαν;
Τα βιβλία ήταν ελάχιστα. Κυρίως διδάσκονταν γραμ-
ματική, συντακτικό και εκκλησιαστικά βιβλία (όπως 

το Ευαγγέλιο). Στα πιο προοδευτικά σχολεία άρχισαν 
να διδάσκονται όσα έχουν αναφερθεί προηγουμένως 
σύμφωνα με τις τάσεις της Ευρώπης (μαθηματικά ,η 
λογική και οι φυσικές επιστήμες). 

Πώς ήταν η φοίτηση και οι συνθήκες διαβίωσης 
των μαθητών;       
Αντί για τα σύγχρονα σχολικά αναλώσιμα, οι άνθρω-
ποι τότε είχαν μια πλάκα από μάρμαρο, την άλειφαν 
με κερί και έγραφαν με μια πένα. Οι μαθητές έπρεπε 
να έχουν το κολατσιό τους μαζί τους. Πολλές φορές 
έφερναν και ένα κούτσουρο, ώστε να συμβάλλουν 
στη θέρμανση της τάξης. Τα βιβλία ήταν σπάνια, 
υπήρχαν όμως οι βιβλιοθήκες των σχολείων. Κατα-
λαβαίνουμε πως η διαβίωση ήταν δύσκολη, όπως 
όλων των Ελλήνων της εποχής. Τα παιδιά δούλευαν 
στα χωράφια για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους 
να επιβιώσουν. Λίγα παιδιά προόδευαν και έκαναν 
σπουδές στο εξωτερικό ( Βιέννη, Μόσχα, Αγία Πε-
τρούπολη κλπ. ), τα οποία προέρχονταν από εύπο-
ρες οικογένειες. Αυτά τα παιδιά έμεναν σε αυτά τα 
κράτη με καλύτερες συνθήκες ζωής, δημιουργώντας 
παροικίες.

Ποιος ήταν ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός της 
διακυβέρνησης Καποδίστρια και γιατί έγιναν οι συ-
γκεκριμένες επιλογές;
Το 1828 ο Καποδίστριας βρίσκει ένα ανοργάνωτο 
υπό διάλυση κράτος, λόγω του σκληρού πολέμου. 
Παιδιά έχουν συλληφθεί και πουλιούνται στα σκλα-
βοπάζαρα της Αλεξάνδρειας και της Κωνσταντινού-
πολης ως σκλάβοι. Επομένως, στο τομέα της παιδεί-
ας, έδωσε περισσότερη βαρύτητα στο Δημοτικό παρά 
στο Γυμνάσιο. Επιπλέον δημιούργησε Γεωργική Σχο-
λή, για να μαθαίνουν οι άνθρωποι να καλλιεργούν 
τα χωράφια τους με σύγχρονες μεθόδους. Θεωρούσε 
σημαντικό οι άνθρωποι να αποκτήσουν νέες δεξιότη-
τες καλλίεργειας, ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια.

Γιατί ο Καποδίστριας δεν προχώρησε στην ίδρυση 
Πανεπιστημίου;
Η δημιουργία Πανεπιστημίου προϋποθέτει μια ισχυ-
ρή εκπαιδευτική βάση. Το κράτος εκείνη την εποχή 
ήταν ανοργάνωτο. Για αυτό το λόγο ο πρώτος κυ-
βερνήτης της χώρας μας έδωσε βάση στο Δημοτικό, 
ώστε να δημιουργήσει τον δρόμο για την εξέλιξη της 
παιδείας. Στη πορεία των ετών σκοπός του ήταν η 
δημιουργία του Πανεπιστημίου. Αξίζει να αναφερθεί 
πως είχε ένα τρομερά δύσκολο έργο καθώς έχτισε τις 
υποδομές για όλους τους τομείς ενός κράτους, χωρίς 
πόρους. 

που να αρχίσει να σκέφτεται κατά πόσο μπορεί να ζει έχοντας 
ένα πρόβλημα υγείας ή όχι. Κάνει συγκρίσεις με πολλούς Έλλη-
νες αρχαίους συγγραφείς, με πατέρες της εκκλησίας κι έχουμε 
μία πραγματεία, μία μελέτη, την οποία αφήνει την νεοελληνική 
γραμματεία, όπως και άλλα, που δεν είναι εκκλησιαστικά, αλλά 
αφορούν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Είναι λοιπόν 
μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, που συνέβαλε στο να αφυπνί-
σει το γένος αλλά και να δημιουργήσει στον κατακτητή την έν-
νοια του σεβασμού απέναντι στον κατακτημένο.   Οι Οθωμανοί 
κατακτητές βλέποντας πως απέναντί τους είχαν τέτοιους υπο-
τελείς, με τέτοια μόρφωση και παιδεία, έμεναν μπροστά τους 
εκστατικοί. 
Μια επανάσταση για να ριζώσει χρειάζεται να έχει μια πνευμα-
τική βάση, διαφορετικά θα κρατήσει λίγα μόνο χρόνια. Η Ελ-
ληνική Επανάσταση κατάφερε να ριζώσει, κατάφερε να πετύχει 
τον στόχο της, να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό, 
κατάφερε να εμπνεύσει την τότε γνωστή Ευρώπη και μάλιστα 
να φτάσει μέχρι την Αμερική. Θέλω να ξέρετε πως από τα πρώτα 
συντάγματα που έχουμε στην Ελλάδα, όπως το σύνταγμα της 
Τροιζήνας, σε πολλά σημεία ομοιάζει με το σύνταγμα της Αμερι-
κής, ακριβώς γιατί έφτασε ο αγώνας των Ελλήνων να εμπνεύσει 
ακόμα και την Αμερική. Οι γερές βάσεις μάλιστα βοήθησαν όχι 
μόνο στο να ριζώσει η Επανάσταση, αλλά και στην ανασυγκρό-
τηση της Ελλάδας και στο να φτάσει μετά την απελευθέρωσή 
της να γίνει ένα κράτος εφάμιλλο με τα κράτη της Ευρώπης. 

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στα μεγάλα προ-
βλήματα του Έθνους σήμερα;
Ο ρόλος της Εκκλησίας στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε 
σήμερα πρέπει να είναι πολλαπλός.  Αρχικά, η Εκκλησία μας 
είναι ένας χώρος που όπως είδατε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο 
όπως ήταν αυτή της οθωμανικής κατοχής έπαιξε έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο, ώστε να διατηρήσει την ταυτότητα του λαού μας. 
Η Εκκλησία λοιπόν πάντα θα παραμένει ένας χώρος ο οποίος θα 
αγωνίζεται να κρατηθεί η σύνδεση των Ελλήνων με την ιστορία, 
με την πατρίδα τους, με αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε Έλ-
ληνες. Διότι όπως σας είπα η ελληνική ταυτότητα έχει να κάνει 
με τη σχέση μας με την πορεία της Ελλάδας από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα, καθώς και με τη θρησκευτική μας αναφορά. Τα 
πρόσωπα των Τριών Ιεραρχών ήταν εκείνα που δημιούργησαν 
ένα νέο μοντέλο παιδείας το οποίο το ονομάζουμε ελληνοχρι-
στιανικό. Συνέδεσαν την αρχαία ελληνική γνώση με την αποκά-
λυψη της αλήθειας που έφερε το μήνυμα του Χριστού, γι’ αυτό 
και τους τιμούμε ιδιαιτέρως μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό το πρώτο 
κομμάτι που κάνει η Εκκλησία μας  είναι να αγωνίζεται πάντοτε 
για να διαφυλάξει την ταυτότητά μας. Μέσα από αυτήν, ο κάθε 
άνθρωπος θα μπορεί να επιλέξει αν θέλει να ακολουθήσει την 
πίστη του στον Χριστό ή αν θέλει να ακολουθήσει κάτι άλλο. Η 
ελευθερία με τον χριστιανισμό είναι δύο πράγματα που συμβα-
δίζουν. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει αν θέλει 
να είναι Χριστιανός και να συνυπάρχει με το άλλο με το δια-
φορετικό, με το ξένο, δεν είναι εχθρικό. Αυτό το βλέπουμε για 
πρώτη φορά μόνο στη χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων. 
Επίσης η Εκκλησία πρέπει στην πράξη να εφαρμόζει το μήνυμα 
της αγάπης, που έφερε ο Χριστός για τον άνθρωπο. Και πώς γί-
νεται αυτό; Μέσα από την βοήθεια που προσφέρει η Εκκλησία 
σε πολλά πρόσωπα, σε πολλές κοινωνικές ομάδες, τις λεγόμενες 
ευπαθείς ομάδες, που δεν έχουν ακόμα και ένα πιάτο φαγητό 
να φάνε, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους, δεν έχουν να 
πληρώσουν το ενοίκιό τους. Η Εκκλησία είναι δίπλα τους για να 
τους συμπαρασταθεί, να τους βοηθήσει. Πρόκειται δηλαδή για 
το φιλανθρωπικό έργο που κάνει η Εκκλησία μας, ειδικά την τε-
λευταία δεκαετία που είμαστε σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. 
Ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν καταλυτικός για να μπορεί να στα-
θεί η κοινωνία, να μπορέσει να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, 
να μην έχουμε εσωτερικές εκρήξεις. 
Το τελευταίο που θα σας έλεγα είναι πως η Εκκλησία μας βοη-
θάει, παιδιά, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έναν τρόπο ζωής, 
τον οποίο ο καθένας τον επιλέγει ελεύθερα. Αυτός ο τρόπος 
ζωής μας κάνει διαφορετικούς, να μπορούμε να ζούμε με τον 
άλλον, να είμαστε πιο ευτυχισμένοι, πιο ολοκληρωμένοι, να 
γνωρίζουμε τι θέλουμε από τη ζωή μας, μεγαλώνοντας να επι-
λέγουμε σωστά πράγματα και να μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη 
μας. Μέσα στην εκκλησία το λάθος δεν είναι κάτι το οποίο είναι 
κατακριτέο, είναι ανθρώπινο, μέσα από το λάθος ο άνθρωπος 
βελτιώνεται και γίνεται καλύτερος. Η Εκκλησία στο σήμερα 
μπορεί να μας δώσει μια σωστή μαρτυρία για το τι κι εμείς θέ-
λουμε να κάνουμε αν βεβαίως το επιλέξουμε.

Σας ευχαριστούμε θερμά ! Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε και 
τις ευχαριστίες του κ. Μηνιώτη για την ανταπόκριση σας στο 
αίτημά μας! Την ευλογία σας! 
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Σ ΔΙΆΔΙΚΤΥΆΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΆΦΕΆ κ. ΣΚΙΆΔΆΡΕΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΠΆΡΟΥΣΙΆΣΗ - «Ο ΠΡΙΓΚΙΠΆΣ» 
ΤΗΣ ΜΆΡΙΆΣ ΣΚΙΆΔΆΡΕΣΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΎ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΖΑΧΟΎ ΔΑΝΑΗ - ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΎΤΡΟΛΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΠΑΚΟΠΟΎΛΟΎ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΜΠΑΣΙΩΤΗ ΚΑΛΘΕΑ ΣΤ2

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΎΛΟΎ ΣΤ2

Οι μαθητές του Στ2 την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 συ-
ναντήθηκαν διαδικτυακά με τη συγγραφέα του παιδικού 
βιβλίου «Ο Πρίγκιπας, Αλέξανδρος Ύψηλάντης», Μαρία 
Σκιαδαρέση. Η συγγραφέας παρουσίασε το βιβλίο της 
και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να της πάρουν συνέ-
ντευξη, μέρος της οποίας απομαγνητοφωνήθηκε για της 
ανάγκες της σχολικής  εφημερίδας. Ήταν μεγάλη τιμή για 
το σχολείο μας που φιλοξένησε αυτή τη σπουδαία Ελλη-
νίδα ιστορικό και μυθιστορηματογράφο.

Κυρία Σκιαδαρέση, παρουσιάστε μας με λίγα λόγια το 
βιβλίο σας«Ο πρίγκιπας».
“Το βιβλίο αυτό το δούλεψα με παιδιά, καθώς είχα φτιά-
ξει έναν Όμιλο Λογοτεχνίας, όπου συζητούσαμε τη σχέ-
ση που έχει η Λογοτεχνία με την Ιστορία, μιλώντας για 
το ιστορικό μυθιστόρημα, τις ιστορικές νουβέλες, για το 
πώς παίρνουμε μια πληροφορία από το παρελθόν και την 
κάνουμε ιστορία μυθοπλαστική. Δουλεύοντας, λοιπόν, 
πάνω σε αυτά τα ζητήματα με τα παιδιά, τους είπα ότι 
εκείνη την περίοδο ετοιμαζόμουν να φτιάξω μια προ-
σωπογραφία, που είχε να κάνει με την Επανάσταση και 
συγκεκριμένα με τον Αλέξανδρο Ύψηλάντη. Συζητώντας 
μαζί τους σκέφτηκα να εμπλέξω  τη σχέση του ιστορι-
κού με τις πηγές, το πώς τις αναζητεί και τις έρευνα και 
να δείξω στο βιβλίο μου αυτή τη διαδικασία. Έτσι, έβα-
λα δυο εφήβους να ψάχνουν κάποια απομνημονεύματα 
, μέσα από τα οποία μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω 
για τον Ύψηλάντη, για τη ζωή του, για το πώς ξεκίνησε, 
πώς μπήκε στη Επανάσταση και πώς κατέληξε να πεθάνει 
λησμονημένος σε ένα πανδοχείο στη Βιέννη.”

Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί μια σειρά βιβλίων σας 
για τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Θέλετε να 
μας πείτε λίγα λόγια για αυτά; 
“Αυτή η σειρά έχει να κάνει με πρόσωπα που συνέβαλαν 
στη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Αρχικά, στο βι-
βλίο μου «Λίγο πριν το τέλος» αναφέρθηκα στο πρόσωπο 
που συνέλαβε εξ αρχής την ιδέα του να σταματήσει η Ελ-
λάδα να είναι υπό το καθεστώς της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και να βρεθεί σε ένα φιλελεύθερο καθεστώς, 
τον Ρήγα Βελεστινλή, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με 
έφεση προς τη μάθηση. Ο Ρήγας ήταν από τους πρώτους 
Διαφωτιστές που ενστερνίστηκαν τον Διαφωτισμό της 
Δύσης και ήθελε τη δημιουργία ενός φιλελεύθερου δη-
μοκρατικού ομοσπονδιακού κράτους, που δεν θα αποτε-
λείτο μόνο από Έλληνες.
Έπειτα, στο βιβλίο μου «Στα χρόνια της φωτιάς» επέλεξα 
να αναφερθώ στον Κωνσταντίνο Κανάρη που εκπροσω-
πεί τη μερίδα των στρατιωτικών και μετέπειτα πολιτικών. 
Έζησε τα πρώτα του χρόνια ως ναυμάχος, ήταν πυρπο-

λητής. Εξάλλου, η επανάσταση κρίθηκε από τη θάλασσα 
και μάλιστα η Ναυμαχία του Ναυαρίνου όρισε την απε-
λευθέρωση. Ο Κανάρης ήταν η γλυκύτερη προσωπικότη-
τα και μπορεί να εκπροσωπήσει επάξια όλο το φάσμα αυ-
τών των ανιδιοτελών ανθρώπων που λειτούργησαν μέσα 
στο στο πλαίσιο της Επανάστασης.
Ο Λόρδος Μπάιρον, υπήρξε ο πιο εμβληματικός φιλέλ-
ληνας για αυτό και αναφέρθηκα σε αυτόν στο βιβλίο μου 
«Σαν άνεμος». Ο Μπάιρον δεν ήρθε στην Ελλάδα μόνο 
για να πολεμήσει, αλλά όλο του το είναι, το μυαλό του, 
η ψυχή του, η περιουσία του δόθηκαν στην Ελλάδα. Όλη 
αυτή η προσφορά έπρεπε να τιμηθεί με κάποιον τρόπο 
και για αυτό επιλέχθηκε.”

Ποιον από τους ήρωες του ΄21 θα θέλατε να έχετε γνω-
ρίσει;
“Αυτές τις προσωπικότητες για τις οποίες έχω γράψει στη 
σειρά Προσωπογραφίες είναι και αυτοί που θα ήθελα να 
γνωρίσω, τον Ρήγα Φεραίο, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, 
τον Αλέξανδρο Ύψηλάντη και τον Λόρδο Βύρων.”

Για ποια άλλη εποχή της ελληνικής ιστορίας θα γράφα-
τε και ποιον ήρωα θα επιλέγατε;
“Μια άλλη περίοδο της ελληνικής ιστορίας για την  οποία 
θα ήθελα να γράψω είναι λίγο μεταγενέστερα στα τέλη 
του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ 
σε  έναν πολιτικό, που καθόρισε την εξέλιξη των πραγ-
μάτων στην Ελλάδα και την έβαλε στον 20ο αιώνα, τον 
Χαρίλαο Τρικούπη, πρωθυπουργό της Ελλάδας στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Ο Τρικούπης έκανε σπουδαία πράγμα-
τα, σίγουρα στενοχώρησε πολλές μερίδες της κοινωνίας, 
αλλά ταυτόχρονα τις συγκράτησε σύμφωνα με τα δεδο-
μένα της εποχής.”

Πώς αισθάνεστε όταν τελειώνει μια καινούρια ιστορία; 
“Αφενός σου φεύγει ένα βάρος, όταν βάλεις τη τελική 
τελεία, αλλά νιώθεις και μια απέραντη θλίψη, καθώς τα 
πρόσωπα με τα οποία ζεις τόσο καιρό - γιατί ένα βιβλίο 
κάνει καιρό να γραφτεί - τα έχεις συνηθίσει στην καθημε-
ρινότητά σου. Όταν τελειώνει, λοιπόν, είναι σαν να κλεί-
νουν την πόρτα και να φεύγουν και αυτό σου δημιουργεί 
ένα κενό, για αυτό και δεν μπορείς να γράψεις αμέσως το 
επόμενό σου βιβλίο. Πρέπει να αφήσεις ένα διάστημα να 
ηρεμήσεις, να καταλαγιάσεις, σαν να έφυγε μια ζωή και να 
θέλεις να ξαναμπείς σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη ζωή.”

Έχετε ήδη κάποιο επόμενο βιβλίο στο μυαλό σας; 
“Ναι, αυτή τη στιγμή δουλεύω ένα μυθιστόρημα για ενή-
λικες. Δεν ξέρω, βέβαια, τι έκταση θα έχει,  αν θα βγει 
νουβέλα ή μυθιστόρημα. Το είχα ξεκινήσει πριν το κα-

λοκαίρι, σταμάτησα για να εκδοθεί ο Λόρδος Βύρων και 
τώρα το συνεχίζω.”

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου 
στις 2 Απριλίου, τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε; 
“Μιας και μιλώ σε σχολείο και απευθύνομαι σε παιδιά θα 
έλεγα ότι το να διαβάζουμε είναι μια συνήθεια, όπως είναι 
όλες οι άλλες συνήθειες, που έχουμε στην καθημερινότη-
τά μας. Ο άνθρωπος λειτουργεί με συνήθειες, είναι ένα ον 
που έχει μάθει να λειτουργεί έτσι. Αν προσέξετε την κα-
θημερινότητά σας, έχει να κάνει με ορισμένα συγκεκριμέ-
να πράγματα, που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα σχεδόν 
τα ίδια. Και η ανάγνωση είναι κάτι τέτοιο, αν βάλεις το 
βιβλίο στη ζωή σου από μικρή ηλικία, δεν υπάρχει περί-
πτωση να μη γίνεις και ενήλικας αναγνώστης. Αντίθετα, 
αν ξεκινήσεις να διαβάζεις όντας ενήλικας, σε κουράζει. 
Σκεφτείτε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το ποδήλατο, αν 
μάθεις σε ηλικία 5-6 ετών, είσαι πολύ καλύτερος ποδηλά-
της από ότι, αν μάθεις, στα 25 ή αν μάθεις να οδηγείς στα 
18, είσαι πολύ καλύτερος οδηγός από ότι, αν μάθεις, στα 
40 σου. Έτσι, λοιπόν, και με την ανάγνωση, αν διαβάζουμε 
από μικροί βιβλία, μας γίνεται συνήθεια, δεν μπορούμε 
να κοιμηθούμε χωρίς τη συντροφιά ενός βιβλίου.” 

Το βιβλίο «Ο πρίγκιπας» περιλαμβάνεται στη σειρά «Προ-
σωπογραφίες» των εκδόσεων Πατάκη, που σε συνεργα-
σία με την πεζογράφο και ιστορικό Μαρία Σκιαδαρέση 
σκοπεύει να γνωρίσει στα παιδιά, και όχι μόνο, με τρό-
πο μυθιστορηματικό, έναν από τους ήρωες που έστησαν 
τα θεμέλια, ώστε να γίνει η Ελλάδα κράτος ανάμεσα στα 
υπόλοιπα του σύγχρονου κόσμου. Το κυρίως λογοτεχνικό 
κείμενο διανθίζεται με γλωσσάρι και ιστορικές μαρτυρίες 
και συμπληρώνεται από τη βιογραφία και την εργογραφία 
του ήρωα. 
«Αρχές Σεπτεμβρίου του 1910, ο Στέφανος Καρατζάς, 
εγγονός του Λουκά Καρατζά, αναζητά στη Βιέννη, όπου 
σκοπεύει να πραγματοποιήσει σπουδές ψυχιατρικής, ένα 
δωμάτιο.

Η τύχη τον οδηγεί στο σπίτι του Γιακωβάκη Κυριακού, 
ακόλουθου για αρκετά χρόνια του Αλέξανδρου Ύψηλά-
ντη, όπου τον υποδέχονται η κόρη του και η εγγονή του. 
Η σύμπτωση αυτή τον οδηγεί στην εύρεση των σημειώσε-
ων του ανθρώπου που τόσο πιστά συντρόφευε τον Πρί-
γκιπα Ύψηλάντη και τις οποίες τόσο λαχταρά ο παππούς 
του, Λουκάς Καρατζάς. 
Σκοπός του νεαρού Στέφανου γίνεται να συγκεντρώσει 
όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί και να τις χαρί-
σει στον παππού του. Κι εκείνος καταφέρνει με τη σειρά 
του να εξιστορήσει επιτέλους τη ζωή του “πιο ευγενικού 
πρίγκιπα του κινήματος, που ονομάστηκε αγώνας για την 
ανεξαρτησία του γένους των Ελλήνων”, να μιλήσει για το 
όραμά του και τη μεγάλη προδομένη του καρδιά.» 
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ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΟΎΤΖΟΎΡΙΔΟΎ ΔΑΝΑΗ ΣΤ1

ΓΙΑΝΓΚ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤ3

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΤ2

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤ3

Ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε το 1772 στο χωριό Δοβίστα Σερρών. Από μικρή ηλικία 
ασχολήθηκε με το εμπόριο και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Ήταν Σέρραιος μεγαλέμπο-
ρος τραπεζίτης και μέλος της Φιλικής Εταιρίας. Ύπήρξε επίσης ο αρχηγός των εξεγερμέ-
νων Ελλήνων στην Μακεδονία κατά την επανάσταση του 1821. Όταν το 1817 ο διοικη-
τής των Σερρών Γιουσούφ Μπέης, προσπάθησε να τον εκβιάσει για να του αποσπάσει 
ένα μεγάλο ποσό αυτός κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη όπου κατάφερε να δικαιωθεί. 
Επειδή όμως ο Γιουσούφ τον απείλησε με θάνατο αν επέστρεφε στις Σέρρες. Αυτός παρέ-
μεινε στην Κωνσταντινούπολη και ασχολήθηκε με τις τραπεζικές εργασίες. Ο Εμμανουήλ 
Παπάς όταν πληροφορήθηκε για το κίνημα του Αλεξάνδρου Ύψηλάντη στη Μολδοβλα-
χία και με προτροπή του ίδιου ναύλωσε το πλοίο του Θρακιώτη καπετάνιου Χατζηαντώ-
νη Βισβίζη και αφού το φόρτωσε με οπλισμό και άλλα διαφορά εφόδια αναχώρησε στις 
23 Μαρτίου του 1821 για το Άγιο όρος, με στόχο να ξεσηκώσει τους Μακεδόνες κατά 
του Οθωμανού κατακτητή. Στις 17 Μαΐου έγιναν πολλές συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων 
κατοίκων και Τούρκων στρατιωτών στον Πολύγυρο. Έτσι τον ανάγκασαν να επισπεύσει 
την κήρυξη της επανάστασης από τις Καρυές του Αγίου Όρους, όπου εκεί οι Μοναχοί τον 
ανακηρύξαν αρχηγό και προστάτη της Μακεδονίας. 
Τα οθωμανικά στρατεύματα υπό τον διοικητή της Θεσσαλονίκης ανέκτησαν τον έλεγ-
χο της κατάστασης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 1821. Καθοριστική ήταν η μάχη της 
Κασσάνδρας αφού όταν οι δυνάμεις του Έμπου Λαμπούτ κυριολεκτικά πετσόκοψαν τους 
άνδρες του Χατζή Χριστοδούλου. Ο Πάπας μόλις πρόλαβε να σωθεί αποσύρθηκε στο 
Άγιο Όρος. Εκεί αντιμετώπισε τον κίνδυνο να συλληφθεί, καθώς οι μονές έχοντας συν-
θηκολογήσει με τον Αβδούλ Αβούδ, δέχθηκαν να του παραδώσουν τον Παπά για να 
τύχουν αμνηστίας και να απολαμβάνουν τα ίδια όπως και προηγουμένως προνόμια. Ο 
μοναχός Κύριλλος, τον ειδοποίησε και έφυγαν μαζί για την Ύδρα. Κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε σε ηλικία 49 ετών. Η κηδεία του έγινε με 
τιμές αρχιστράτηγου στην Ύδρα στις 5 Δεκεμβρίου του 1821. 

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικό-
τητες της επανάστασης. Επιδίωξε την υποστήριξη της Αγγλίας για την λύση του ελληνικού 
ζητήματος. Γεννήθηκε  στο Αρναούτκιοϊ της Κωνσταντινούπολης από οικογένεια Φαναρι-
ωτών, μέλη της οποίας  είχαν σημαντικά αξιώματα  στην οθωμανική διοίκηση . Ήταν μορ-
φωμένος, εκτός από τα ελληνικά του που το επίπεδό τους ήταν  υψηλό μιλούσε με άνεση  

γαλλικά, ιταλικά,  τούρκικα και  αραβικά. 
Ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Τον 
Ιούλιο του 1821  σε ηλικία 30 ετών έφτασε 
στο Μεσολόγγι συνοδευόμενος από ομο-
γενείς και φιλέλληνες. Εκεί, ο Ύψηλάντης 
του ανέθεσε την διοικητική οργάνωση 
της Στερεάς Ελλάδας για να συντάξει το 
τοπικό πολίτευμα της Δυτικής χέρσου Ελ-
λάδος μαζί με τον επίσης πολιτικό Πανα-
γιώτη Θεόδωρο Νέγρη. Το Δεκέμβριο του 
1821 ο Μαυροκορδάτος εξελέγη Πρόε-
δρος της Α’ Εθνοσυνέλευσης στην Επί-
δαυρο και  πρόεδρος της επιτροπής που 
συνέταξε το πρώτο « Προσωρινόν  Πολί-
τευμα της Ελλάδος». Σε όλη τη διάρκεια 
της επανάστασης διαδραμάτισε  πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην ελληνική πολιτική 
ζωή. Ξένοι  παράγοντες τον θεωρούσαν 
ως τον «μόνο αξιόλογο πολιτικό». 

Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ένας από τους σημαντικότερους ήρωες της επανάστασης του 
1821, που με τους αγώνες του βοήθησε στην απελευθέρωση των Ελλήνων από τον οθω-
μανικό ζυγό. Γεννήθηκε στην Άνω Μουσουνίτσα του νόμου Φωκίδας περίπου το 1788. Το 
πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος Γραμματικός. Ο πατέρας του, Νικόλαος Γραμματι-
κός, γνωστός στην περιοχή με το παρατσούκλι «ψυχογιός», μη μπορώντας να αντέξει τα 
βάρη της πολυμελούς οικογένειάς του, τον έστειλε δόκιμο μοναχό στο κοντινό μοναστήρι 
του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, σε ηλικία 12 ετών. Πέντε χρόνια αργότερα χειροτονήθη-
κε διάκονος, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την καλογερική, όταν σκότωσε ένα Τούρκο αγά, 

επειδή, σύμφωνα με κάποια παράδοση, αυτός 
του έθιξε τον ανδρισμό του, θαμπωμένος από 
την ομορφιά του. 
Ο νεαρός Αθανάσιος εντάχθηκε ως πρωτο-
παλίκαρο στο σώμα του οπλαρχηγού Γούλα 
Σκαλτσά, συνεχίζοντας την οικογενειακή 
παράδοση, καθώς ο παππούς και ο θείος του 
είχαν διατελέσει κλέφτες. Τότε, έλαβε και το 
προσωνύμιο Διάκος, με το οποίο έγινε γνω-
στός και έμεινε στην ιστορία. Το 1814 πήγε 
στα Ιωάννινα και εντάχθηκε στη σωματοφυ-
λακή του Αλή Πασά, της οποίας επικεφαλής 
ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Όταν ο Αν-
δρούτσος διορίστηκε αρχηγός στο αρματο-
λίκι της Λιβαδειάς, ο Διάκος τον ακολούθη-
σε. Μετά την αποχώρηση του Ανδρούτσου, ο 
Διάκος ανακηρύχθηκε καπετάνιος, ενώ την 
ίδια περίοδο μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. 

Στις 27 Μαρτίου 1821, ο Αθανάσιος Διάκος πρωτοστατεί στην κήρυξη της Επανάστασης 
στην Ανατολική Στερεά στη Μονή Οσίου Λουκά, Κατόρθωσε, μάλιστα, να στρατολογήσει 
5.000 χωρικούς, με πρόσχημα την απόκρουση του Ανδρούτσου. Τον Απρίλιο του 1821 
κατέλαβε το Φρούριο της  Λιβαδειάς, ενώ λίγο μετά στη μάχη της Αλαμάνας πολέμησε 
τον Ομέρ Βρυώνη και τον στρατό του, αλλά πιάστηκε αιχμάλωτος και δολοφονήθηκε στις 
24 Απριλίου του 1821 από τους εχθρούς με φρικτό τρόπο. Ο θάνατός του ενέπνευσε τους 
Ελληνες και τους έδωσε δύναμη για τη συνέχεια του αγώνα. Ο Ελληνικός Στρατός του 
απένειμε τιμητικά τον βαθμό του Στρατηγού. 

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή αλλιώς 
Νικηταρά ή Τουρκοφάγος  γεννήθηκε  
στο χωριό Τουρκολέκα Μεγαλόπολης 
(κατά μία άλλη εκδοχή στη Νέδουσα 
Μεσσηνίας) και ήταν γιος του κλέφτη 
Σταματελόπουλου Τουρκολέκα και της 
Σοφίας Καρούτσου, αδερφή της γυναί-
κας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Σε 
ηλικία 11 χρόνων βγήκε στο κλαρί με 
την ομάδα του πατέρα του και συνέχεια 
εντάχθηκε στο σώμα του πρωτοκλέφτη 
Ζαχαρία Μπαρμπιτσιώτη , του οποίου 
αργότερα παντρεύτηκε την κόρη του 
Αγγελίνα. Η ανδρεία και τα σωματικά 
του προσόντα τον οδήγησαν το 1805 
στην ρωσοκρατούμενη τότε Ζάκυνθο. 
Εκεί, εντάχθηκε στο ρωσικό τάγμα, που 
πολέμησε τον Ναπολέοντα στην Ιταλία. 
Αργότερα,επέστρεψε στην Ζάκυνθο για 

να υπηρετήσει αυτή τη φορά τους Γάλλους που είχαν καταλάβει το νησί.
Το 1818 μυήθηκε την προετοιμασία του εθνικού ξεσηκωμού και 23 Μαρτίου 1821 μπήκε 
στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Από την αρχή ενστερνίσθη-
κε το στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη για την κατάληψη της Τριπολιτσάς και πήρε 
μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις και την κατάληψη του διοικητικού κέντρο των Οθωμανών 
στην Πελοπόννησο, όμως ήταν από τους λίγους οπλαρχηγούς που αρνήθηκε να συμμετά-
σχει στη διανομή των λαφύρων. Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Νικηταράς ήταν στην πρώτη 
γραμμή, πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο ή στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου συ-
νεργάστηκε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και το Γεώργιο  Καραϊσκάκη.
Στη μάχη του Αγιονορίου 26 – 28 Ιουλίου 1822  αποτελείωσε τη στρατιά του Δράμαλη δύο  
μέρες μετά τη μάχη στα Δερβενάκια. Η  ανιδιοτέλειά  του φάνηκε για μία ακόμα φορά, όταν 
από το πλήθος των λαφύρων της μάχης πείστηκε να δεχτεί ένα πανάκριβο σπαθί, το οποίο 
αργότερα  προσέφερε στον  έρανο για την ενίσχυση του Μεσολογγίου.
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τάχθηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, αλλά 
φρόντιζε πάντα να επιτύχει να επιδιώκει τον συμβιβασμό και την  συνεννόηση. 
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ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ 
ΜΆΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟΣ

(1791-1865)

ΆΘΆΝΆΣΙΟΣ ΔΙΆΚΟΣ 
Ο ΜΕΓΆΛΟΕΘΝΟΜΆΡΤΥΡΆΣ

ΝΙΚΗΤΆΣ ΣΤΆΜΆΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
(ΝΙΚΗΤΆΡΆΣ) 

(1787-1849)
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ ΣΤ2

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΆΣ (1797 – 1862)
Ο Θεόδωρος Γρίβας ήταν αγωνιστής του 1821, στρατη-
γός και πολιτικός. Τέταρτος γιός του αρματωλού Δημή-
τρη – Δράκου Γρίβα και της από την Πρέβεζα Θεοδώρας 
Γιαννίτση, θείας του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μυήθηκε 
στην Φιλική Εταιρεία από τον Αλέξη Νούτσο. Ήταν ο 
πρώτος που έριξε το πρώτο βόλι στη δυτική Ελλάδα.
Ο Δημήτρης – Δράκος Γρίβας (πατέρας του Θεόδω-
ρου) ήταν απόγονος της οικογένειας Γρίβα – Μπούα, 
μεγάλης στρατιωτικής οικογένειας του Βυζαντίου με 
μακρά ιστορική παράδοση. Ο γενάρχης των Γριβαίων 
Θεόδωρος Μπούας πολέμησε κατά των Τούρκων και 
αγωνίστηκε κατά των βενετών μαζί με τον συγγενή 
του Κορκόδηλο Κλαδά. Σε όλες τις εξεγέρσεις εναντί-
ον των Τούρκων στα Ελληνικά εδάφη τον 17ο και τον 
18ο αιώνα οι Γριβαίοι πρωτοστάτησαν και δοξάστηκαν. 
Ο πατέρας του Δημήτρη, Χρήστος Γρίβας πήρε μέρος 

στην επανάσταση του Ορλώφ και σκοτώθηκε το 1770 
στον προφήτη Ηλία του Αγγελοκάστρου μαζί με όλους 
σχεδόν τους άνδρες του.
Η συμβολή του Θεόδωρου Γρίβα στην επιτυχία της Επα-
νάστασης του 1821 υπήρξε μέγιστη. Συμμετείχε στον 
Αγώνα με δικό του στρατιωτικό σώμα ενώ και στην πε-
ρίοδο της ανεξαρτησίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο.  
Στις 10 Μαΐου του 1821 απελευθερώνει το Βραχώρι μαζί 
με άλλους οπλαρχηγούς και επαινείται από όλους η παλι-
καριά του. Στέλνεται στο Μακρηνόρος όπου πρωτοστα-
τεί στη νίκη κατά των Τούρκων. Βοηθά τον πολιορκημένο 

Τσόγκα στη Βόνιτσα, όπου και νικά τους Τούρκους στη 
μάχη των Πλατανίων. Ανδραγαθεί στη μάχη του Γηροκο-
μείου στην Πάτρα τον Ιούλιο του 1821 και στις 20 Ιουνίου 
του 1822 στη μάχη του Κομποτίου οι κρίσιμες επιλογές 
του και η παληκαριά του κατά τη διάρκεια της μάχης δίνει 
τη νίκη στους Έλληνες. Στην καταστροφή του Πέτα τον 
Ιούλιο του 1822, διασώζει τους καταδιωκόμενους Έλλη-
νες επιτιθέμενος κατά του ιππικού των Τούρκων. Ανδρα-
γάθησε στη μάχη του Αετού και εξυμνήθηκε από τους 
ποιητές Αλέξανδρο και Παναγιώτη Σούτσο.
Στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου ανδραγάθησε 
πολεμώντας μαζί με τον Μάρκο Μπότσαρη. Στις 27 Δε-
κεμβρίου του 1823 πρωτοστατεί στη μάχη του Αχελώου, 
στην καταστροφή του στρατεύματος του Ομέρ Βρυώνη. 
Γι’ αυτή τη μάχη ο Διονύσιος Σολωμός τον εξυμνεί στον 
ύμνο της ελευθερίας: 

«Η γη αισθάνεται την τόση
του χεριού σου ανδραγαθιά.

Που όλη θέλει θανατώσει
τη μισόχριστη σπορά»

(στροφή 103)

Στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, ήταν ο μόνος 
Έλληνας οπλαρχηγός που μπήκε με τα παλικάρια του στα 
καράβια του Μιαούλη για να βοηθήσει στις κρίσιμες εκεί-
νες μέρες το Μεσολόγγι αλλά η αποτυχία της διάσπασης 
του εχθρικού κλοιού τον έφερε άπραγο στο Νάυπλιο. 
Σαν φρούραρχος του Παλαμιδίου, βοηθά τον Καραϊσκά-
κη, στέλνοντας τον αδελφό του Γαρδικιώτη Γρίβα, γα-
μπρό του Καραϊσκάκη, με μεγάλο σώμα Παλαμιδιωτών, 
που συνετέλεσαν τα μέγιστα στη νικηφόρα πορεία του 
τελευταίου στη Στερεά Ελλάδα.  Σε ηλικία 25 ετών, το 
1823, του απονέμεται ο βαθμός του στρατηγού. Το 1854 
στέλνεται από τον Βασιλιά Όθωνα με 300 παλικάρια, να 
βοηθήσει την επαναστατημένη Ήπειρο. Η ηρωική μάχη 
του Γρίβα στο Κουτσελιό υμνήθηκε στα δημοτικά τρα-
γούδια της Ηπείρου.Ο Θεόδωρος Γρίβας εκλέχθηκε βου-
λευτής το 1844 και το 1850. Ήταν νυμφευμένος με την 
Ελένη Μπούμπουλη, κόρη της Λασκαρίνας Μπουμπου-
λίνας. Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 1825 και απέκτησαν 
δύο παιδιά, τον Δημήτρη και τη Λασκαρίνα. Η Ελένη 
Μπούμπουλη, πριν νυμφευθεί τον Θεόδωρο Γρίβα, ήταν 
σύζυγος του Πάνου Κολοκοτρώνη, γιού του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, ο οποίος το 1824 σκοτώθηκε σε ηλικία 24 
ετών, αφήνοντας χήρα την Ελένη σε ηλικία 17 ετών.
Ο Δημήτριος Γρίβας (1829-1889), γιός του Θεοδώρου 
Γρίβα και της Ελένης Μπούμπουλη, σταδιοδρόμησε 

στην πολιτική και συμμετέσχε σε πολλές κυβερνήσεις ως 
υπουργός (1865, 1872, 1874). Ύπήρξε μέλος της Τριμελούς 
Επιτροπής που τον Απρίλιο του 1863 μετέβη με τους Κα-
νάρη και Ζαΐμη στην Κοπεγχάγη για να προσφέρει από 
την Ελληνική Εθνοσυνέλευση, το Ελληνικό στέμμα, στον 
πρίγκιπα τότε της Δανίας Γεώργιο.
Οι αγώνες και τα ανδραγαθήματα του Θεόδωρου Γρίβα 

ενέπνευσαν αρκετούς ποιητές και πεζογράφους, όπως 
τον Αλέξανδρο Σούτσο, στο ποίημα του «Η Τουρκομάχος 
Ελλάς» η οποία αναφέρεται στη μάχη του Αετού, τον Πα-
ναγιώτη Σούτσο στο δράμα «Καραϊσκάκης», τον Γεώργιο 
Παράσχο κ.ά.  Ο λαός τον ύμνησε σε δημοτικά τραγού-
δια όπως το δημοτικό τραγούδι (τσάμικο) που αναφέρε-
ται στην πολυκύμαντη σχέση του Θεόδωρου Γρίβα με τον 
Βασιλέα Όθωνα:

“-Γρίβα μ’ σε θέλει ο Βασιλιάς,
όλος ο λόσμος κι’ ο ντουνιάς,

-Σαν τι με θέλει ο βασιλιάς
όλος ο κόσμος κι’ ο ντουνιάς;

Άμα με θέλει για κακό
να ζώσω τ΄άρματα κι’ εγώ, 

Άμα με θέλει για καλό
να αλλάξω και να στολιστώ.
-Γρίβα μ’ σε θέλει για καλό
για να σε κάνει στρατηγό.”

Ο Θεόδωρος Γρίβας απεβίωσε στις 24-10-1862 στο Με-
σολόγγι. Λίγο πριν, οι Ρούφος και Δεληγιώργης του είχαν 
εγχειρίσει έγγραφο της προσωρινής Κυβερνήσεως, μετά 
την φυγή του Όθωνα, η οποία του απένειμε τον βαθμό του 
Στρατάρχη. Ο διακαής πόθος του υπήρξε η συμπλήρωση 
του έργου του 1821, η απελευθέρωση δηλαδή του γένους. 
Ο λαός τον αγάπησε και τον τραγούδησε όσο λίγους. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΆΣ
ΛΆΣΚΆΡΙΝΆ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΆ: 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΟΥ, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821
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Η θρυλική καπετάνισσα της Επανάστασης, κόρη του 
πλοιάρχου Σταυριανού Πινότση και της Σκεύως από την 
Ύδρα. Είχε αποκτήσει από τους δύο γάμους της επτά παι-
διά. Τρία με τον Δημήτριο Γιάννουζα (Γιάννο, Γεώργιο 
και Μάρω) και τέσσερα με τον Δημήτριο Μπούμπουλη 
(Σκεύω, Ελένη, Ιωάννη και Νικόλαο). Και οι δύο σύζυγοι 
της σκοτώθηκαν από Αλγερινούς πειρατές. Της άφησαν 
ωστόσο τεράστια περιουσία την οποία ξόδεψε εξ’ ολο-
κλήρου για να αγοράσει καράβια και εξοπλισμό για την 
ελληνική επανάσταση.
Η Μπουμπουλίνα ήταν η μοναδική γυναίκα – μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας. Μυήθηκε στην εταιρεία στον κατώτε-
ρο βαθμό μύησης αφού οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές.
Η Μπουμπουλίνα ήταν γυναίκα – φαινόμενο για την 
εποχή της, αφού κατάφερε να κρατήσει και να αυξήσει 
τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άνδρα της, εγκολπώθη-
κε νωρίς την ιδέα του ξεσηκωμού και ύψωσε πρώτη απ’ 
όλους, στις 13 Μαρτίου 1821, την επαναστατική σημαία. 
Έχτισε άλλα τρία πλοία ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε ο 
«Αγαμέμνων» για το μέγεθος του και την ομορφιά του. 
Διέθεσε τα καράβια της και τον πλούτο της για τον αγώ-
να της ανεξαρτησίας.
Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, είχε σχηματίσει 
δικό της εκστρατευτικό σώμα από Σπετσιώτες. Είχε ανα-
λάβει να αρματώνει, να συντηρεί και να πληρώνει τον 
στρατό αυτό μόνη της, όπως έκανε και με τα πλοία της 
και τα πληρώματα τους, κάτι που συνεχίστηκε επί σειρά 
ετών και την έκανε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να κα-
ταφέρει να περικυκλώσει τα τουρκικά οχυρά, το Ναύπλιο 
και την Τρίπολη. 
Έτσι, τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης είχε ξοδέψει 
όλη της την περιουσία.
Η φιλία της με τον Κολοκοτρώνη με τον οποίο συναντή-
θηκε λίγες μέρες πριν την πτώση της Τριπολιτσάς, όταν 
έφτασε έφιππη στο ελληνικό στρατόπεδο, οδήγησε στη 
συγγένεια μεταξύ τους με τον γάμο των παιδιών τους, 
Πάνου και Ελένης. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του 
Ναυπλίου έγινε ο αρραβώνας τους και δύο μέρες μετά 
την πτώση του Ναυπλίου στα χέρια των Ελλήνων, ο 

γάμος τους. Στην πομπή των νικητών, που μπήκαν στο 
Ναύπλιο η Μπουμπουλίνα έφιππη συνοδευόταν από 
την κόρη της Ελένη και τον γαμπρό της Πάνο Κολοκο-
τρώνη, που είχε οριστεί από τον Ύψηλάντη Φρούραρχος 
Ναυπλίου. Μετά την κατάληψη του Παλαμιδίου, στις 30 
Νοεμβρίου 1822, η Κυβέρνηση παραχώρησε στη Μπου-
μπουλίνα ένα από τα καλύτερα σπίτια του Ναυπλίου 
όπου και εγκαταστάθηκε.
Ο εμφύλιος που ακολούθησε ανέτρεψε τα πάντα. Στα 
τέλη του 1824 η κυβέρνηση Κουντουριώτη υπερισχύει 
του συνασπισμού των προεστών και των Στρατιωτικών 

της Πελοποννήσου με αποτέλεσμα ο Πάνος Κολοκοτρώ-
νης να δολοφονηθεί, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να 
συλληφθεί και να φυλακισθεί. Η Μπουμπουλίνα αντέ-
δρασε και ζήτησε την αποφυλάκιση του Κολοκοτρώνη. 
Τότε η ίδια κρίθηκε επικίνδυνη από την Κυβέρνηση και 
συλλαμβάνεται δύο φορές. Τελικά εξορίστηκε στις Σπέ-
τσες, χάνοντας τον κλήρο γης, που το κράτος της είχε 
παραχωρήσει στο Ναύπλιο. Είχε χάσει ήδη και τον γιό της 
Γιάννη Γιάννουζα στη μάχη του Ξεριά Άργους πολεμώ-
ντας εναντίον του Κεχαγιαμπέη.
Το 1825 η Μπουμπουλίνα ζει στις Σπέτσες, πικραμένη 
από τους πολιτικούς και την εξέλιξη του αγώνα και έχο-
ντας ξοδέψει όλη της την περιουσία στον πόλεμο. Τον 
Μάιο του 1825, η κόρη της, η δεκαοκτάχρονη Ελένη 
Μπούμπουλη, χήρα του Πάνου Κολοκοτρώνη, παντρεύ-
εται τον Θεόδωρο Γρίβα, ο οποίος τότε ήταν 28 ετών. 
Όπως αναφέραμε και ανωτέρω, αποκτούν δύο παιδιά, 
τον Δημήτριο (μετέπειτα βουλευτή και υπουργό) και την 
Λασκαρίνα.
Λίγο μετά τον γάμο της Ελένης με τον Θεόδωρο Γρίβα 
η Μπουμπουλίνα δολοφονείται. Παραμερίζοντας την πι-
κρία της είχε αρχίσει να κάνει πάλι προετοιμασίες για να 
λάβει μέρος στον καινούργιο αγώνα κατά του Ιμπραήμ 
που το Φεβρουάριο του 1825 είχε αποβιβαστεί σχεδόν 
ανενόχλητος στην Πελοπόννησο με 4.400 άντρες.
Αιτία της δολοφονίας της, στις 22 Μαΐου του 1825, μια 
λογομαχία με άτομα από την οικογένεια Κούτση, λόγω 
της απαγωγής της κόρης του Χριστόδουλου Κούτση, Ευ-
γενίας, από τον γιό της Μπουμπουλίνας, Γεώργιο Γιάν-
νουζα, για να νυμφευθούν.
Η ηλιοκαμένη κόρη της θάλασσας δολοφονείται τραγι-
κά και άδοξα. Πρόσφερε στην πατρίδα της τα πάντα, την 
οικογένεια της, την περιουσία της και γνώρισε πόνο και 
αγνωμοσύνη. Οι Ρώσοι μετά τον θάνατο της της απένει-
μαν τον τίτλο της «Ναυάρχου», ένα τίτλο μοναδικό στα 
παγκόσμια χρονικά για γυναίκα.   

Πηγές:
1. Καμπούρογλου Δημητρίου, Θεόδωρος Γρίβας, Αθήνα 1896
2. Παπαρρηγόπουλου Κωνσταντίνου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους
3. Γεωργίου Ρούσσου, Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 1826-
1974 Ελληνική Μορφωτική Εστία, 1975 Τόμος 4
4. Δημήτριος Γρίβας, βιογραφικό σημείωμα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών
5. Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και πολιτισμού
6. Μουσείο Μπουμπουλίνας, Σπέτσες
7. Νικολάου Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως 
των Ελλήνων 1821-1833, Σχόλια Γιάννη Βλαχογιάννη
8. Παύλου Παρασκευαΐδη, Ιστορία των Σπετσών από το 1823 έως το 
1831, Έκδοση πολιτιστικού συλλόγου Σπετσών, 2012

ΛΆΣΚΆΡΙΝΆ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΆ
(1771-1825)
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ΖΕΤΤΑ ΚΎΠΡΑΙΟΎ - ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ - ΜΑΡΘΑ ΜΑΘΙΟΠΟΎΛΟΎ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΎΛΟΎ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΎΤΡΟΛΙΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΜΗΣ - ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΣ - ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

LE PHILHELLENISME A LA PEINTURE: 
ΆΝΤΆΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΆΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

LE TRIOMPHE DE LA BANNIÈRE 
(Pierre Henri Révoil)
Sur ce tableau on peut voir l’emblème chrétien-bannière de Constantin le Grand qui 
représente le symbole de la révolution mais aussi le caractère religieux de conflit entre 
les Grecs chrétiens et les infidèles.  

LA BATAILLE NAVALE DE NAVARIN 
(Louis Ambroise Garneray)
Le tableau est basé sur des sources historiques authéntiques et représente tous les na-
vires des flottes alliées de France, d’Angleterre et de Russie qui ont navigué dans le golfe 
de Navarin. 

LES MASSACRES DE SAMOTHRACE 
(Jean Baptiste Bory de Saint Vincent)
Le tableau représente un vieil homme assis sur les ruines de sa maison brûlée, près du 
corps de sa fille massacrée. Il tient dans ses bras le nourrisson qu’elle allaitait…… 

LA DÉFAITE (Horace Vernet)
Cette peinture représente un vainqueur grec qui piétinant le cadavre d’un Turc, or-
donne à son serviteur de tuer son maître avec sa propre épée ! Le regard des person-
nages sont très expressifs. 

LES SOULIOTES (Henry Scheffer) 
Cette œuvre d’art est dédiée à la mort tragique des femmes qui ont choisi de tomber de 
la falaise avec leurs enfants plutôt que dans les mains des Turcs. 

LE GREC (Louis Dupré) 
C’est la figure d’un combattant grec qui après une bataille très dure il met le drapeau 
grec sur les murs de Salona. 

COMBATTANT ÉQUESTRE (Eugène Delacroix)
La peinture représente un combattant grec sur un cheval combattant les conquérants.

LA GRÈCE SUR LES RUINES DE MISSOLONGHI 
(Eugène Delacroix)
C’est la personnification de la Grèce héroïque. Elle porte un costume traditionnel grec, 
déboutonné sur la poitrine. Elle fait face au spectateur avec ses mains dans un état de 
désespoir, et son visage aux trois quarts tourné vers la gauche. Elle se tient debout sur 
les ruines de Messolonghi, qui ont écrasé un combattant. En arrière-plan, un homme 
noir dans un turban jaune symbolisant l’ennemi cloue un drapeau au sol.

LE MASSACRE DE CHIOS (Eugène Delacroix)
Le tableau représente le massacre de Chios par les Ottomans contre la population 
grecque de l’île de Chios en avril 1822. Il constitue un des épisodes les plus célèbres de 
la guerre d’indépendance grecque. L’ île était une des plus riches de la mer Égée.

LE COMBAT DU GIAOUR ET DU PACHA (Eugène Delacroix) 
La peinture montre la bataille entre le « giaour » et le Pacha. Les chevaux et les ennemis 
s’approchent avec grande intensité pour leur victoire.  

JEU: Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution Grecque, le Musée du Louvre organise 
une exposition de ces chefs d’œuvre. Pendant le transport des peintures on a perdu les étiquettes 

avec les noms des peintres et les titres des œuvres. Est-ce que tu peux les aider ? 
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ΜΎΡΤΩ ΔΕΎΤΕΡΑΙΟΎ - ΧΡΎΣΗΝΗ ΔΟΎΚΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ - ΕΎΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΎΡΓΙΑΣ 

Le Philhellénisme comme idée a commencé de se 
développer à l’Occident pendant la Renaissance. 
Aux années des Lumières on a réalisé que l’esprit 
Grec a aidé à la formulation des nouveaux idées po-
litiques. Lorsque les Grecs ont décidé de se battre 
pour gagner leur liberté, la sympathie des Euro-
péens a culminé. Des centaines d’intellectuels ou 
même des gens ordinaires sont venus aider la lutte 

des Grecs, avec leur plume, leur épée et leur aide 
financière.  
L’une des manifestations les plus importantes de 
sympathie pour le peuple grec a été la création d’ob-
jets décoratifs et utiles par des artistes français: des 
assiettes, des montres, de petites statues, des fla-
cons de parfum, de la vaisselle, des chandeliers, des 
médailles, des jeux de société, des encriers etc dans 

une variété des sujets, des couleurs et des matériaux 
fins. Ce climat philhellénique s’est généralisé et il a 
marqué la société française. Presque chaque maison 
disposait d’un ou plusieurs objets relatifs à la Grèce 
et au combat des Grecs. 
Souvent, une partie des revenus provenant du com-
merce de ces objets finançait des actions en faveur 
des Grecs.

JEU: Myrto, Chryssini, Constantin et Evangèle ont dessiné ses objets emblématiques mais 
malheureusement quelqu’un les a déchirés !!! Aide-les à les reconstituer !!! 

LES ASSIETTES
De 1825 en 1830 des séries 
philhelléniques de douze 
assiettes avec des sujets dif-
férents ont été mises sur le 
marché successivement, ainsi 
que quelques ustensiles, aux 
couleurs blanc et noir, jaunes, 
multicolores d’une grande 
variété dans les trames.

LES EVENTAILS
Deux éventails commémoratifs du concert du 
28 Avril, 1826 à Vauxhall à Paris sont exposés 
au Musée Benakis. Cet évènement a marqué 
un moment historique du mouvement philhel-
lène en France, qui était en même temps l’évé-
nement le plus en vogue de l’époque. Toutes les grandes dames de l’aristocratie, sont 
montées sur scène et ont chanté en faveur du peuple grec. D'autres éventails, comme 
celui du Musée d'Histoire sont décorés avec des jeunes hommes et filles portant des 
habits traditionnels. 

LES PENDULES
Le célèbre carnet de voyage de Louis Dupée «Voyage à 
Athènes et Constantinople» (1819) avec l’illustration fidèle 
des héros de 1821 a été la source d’inspiration de nombreux 
artisans du laiton, dont Jacob Petit qui en peu de temps 
réussit à créer en bronze doré des pendules  plaquées des 
gars levant des drapeaux pour conquérir des châteaux de 
combat et des guerriers de cavalerie sauvant des femmes 
et des enfants. On a enregistré environ 150 différents types 
de pendules en bronze ayant comme thème la révolution de 
1821 et des scènes associées à la lutte des Grecs.

LES VASES
Les lithographies étaient connues dans 
monde de l’art. À leur tour, les peintres des 
petits ateliers de poterie les ont copiées aux 
couleurs vives sur des vases, sur des assiettes, 
des plats à thé ou à café, sur des boîtes en por-
celaine. Le vase rare du Musée historique a la 
même scène peinte avec une assiette de la sé-
rie Swazi: le soldat grec qui saisit la bannière 
de l’ennemi.

LES OBJETS EMBLEMETIQUES 
DE LA REVOLUTION GRECQUE  

FR1 - online puzzle FR3 – online puzzleFR2 – online puzzle FR4 – online puzzle
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΎΣΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΙΧΛΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΤΖΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΚΑΚΗ

LE PETIT PARIS D’ATHENES 
C’est le quartier d’Athènes qui comprend des rues aux noms des Français Phil-
hellènes tels que Σατωριάνδου (François-Réné De Chateaubriand), Βερανζέρου 
(Pierre-Jean de Béranger), Φαβιέρου (Charles-Nicolas Favier), Β. Ουγκώ (Victor 
Hugo), Μαίζονος (Nicolas-Joseph Maison), Μολιέρου (Molière), Πουκεβίλου 
(François Pouqueville), Μάγιερ (Johann Jacob Meyer). Il s’étend de la place 

Omonia jusqu’à la place Karaiskaki et au-delà de la Place Vathi qui est proba-
blement son point le plus central, puisque la rue Marnis (à partir de la rivière 
Marne affluant de la Seine) la traverse.  C’est là que se rencontrent depuis des 
années, la civilisation urbaine athénienne, la culture traditionnelle grecque, les 
cultures des immigrés, des voyageurs et des visiteurs.

JEU: Regarde attentivement la carte de ce quartier d’Athènes et essaie de trouver les rues ci-dessus.
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ΑΝΣΤΑΣΙΑ ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΎ

De Victor Hugo à Eugène Delacroix, de Mme de Staël 
à Hector Berlioz de nombreux artistes français se sont 
mobilisés aux côtés de la Grèce quand elle s’est soulevée 
contre l’Occupation ottomane.

Quel est le point commun entre le compositeur Hector 
Berlioz, le peintre Eugene Delacroix, les écrivains Victor 
Hugo ou Chateaubriand et Alexandre Dumas ?

Ils se sont tous engagés à travers leurs œuvres ou leurs 
actions aux côtés des Grecs pendant la longue guerre d’in-
dépendance qu’il a menée le pays, après 400 ans de joug 
ottoman!

Dans la première partie du XIX ème siècle , la guerre d’in-
dépendance de la Grèce contre l’Empire Ottoman a large-
ment inspiré le romantisme français!

Les jeunes artistes parisiens reconnaissaient dans la lutte 
du peuple grec, leur propre idéal de liberté.

Le mouvement romantique rejette le rationalisme .

Il préfère l’atmosphère des rêves qu’on trouve dans les ro-
mans, l’Idéal, les sentiments et l’exotisme!

Pendant la période pré révolutionnaire, Chateaubriand

(1768-1848) peut être caractérisé comme un simple voya-
geur et comme un écrivain romantique déçu, en voyant 
les Grecs esclaves vivre dans un état misérable!

Mais avec la Révolution et en voyant l’esprit militant des 
Grecs et l’attitude hostile de l’Europe, Chateaubriand se 
transforme en un ardent philhellène qui soutient de toute 
ses forces la lutte de libération des Grecs.

Il doit son titre de philhellène à son œuvre Note sur la 
Grèce (1825) qui a été traduit partout en Europe, et re-
connu comme le manifeste de philhellénisme .Il a voyagé 
aussi au Moyen Orient (1806-1807) et en 1811 il a publié 
son livre «Voyage de Paris à Jérusalem». 

Victor Hugo (1802-1885) Victor Hugo était un poète, ro-
mancier et dramaturge français. ll était un représentant 
très important du mouvement romantique français. Son 
action philhellénique était importante.

Ses premières références poétiques à la lutte des Grecs ap-
paraissent en 1826 avec la publication dans la presse fran-
çaise du poème «les têtes du sérail», inspiré de la sortie de 
Missolonghi.

En 1828, Victor Hugo publie les Orientales avec des 
images de la Grèce en lutte à chaque page.

Dans son poème «l’Enthousiasme» le jeune auteur de 26 
ans s’exclame: «En Grèce! En Grèce! Adieu vous tous! Il 
faut partir! «L’Enfant» (1827) a été le poème connu de 
Victor Hugo qui fait partie de son recueil les Orientales. 

Le poème a été traduit en grec par Kostis Palamas.(1885) 

Alexandre Dumas ( 1802-1870) était un écrivain drama-
turge et romancier français.

Il a écrit un nombre impressionnant de livres dont les 3 
Mousquetaires a été le plus populaire…

Il a commencé sa carrière littéraire en écrivant le poème 
dithyrambique Canaris en 1824 à l’occasion de la des-
truction du navire turc dans le port de Chios en 1822 par 
Constantinos Canaris le grand brûlotier Grec!

Le poème se compose de 112 vers... Le poème a été pubié 
par le libraire Sanson en 1826. Sa couverture représentait 
le navire turc brûlant!

Le portrait du brûlotier décorait la 3ème page de la bro-
chure.

LITTÉRATURE FRANÇAISE, ROMANTISME 
ET LA RÉVOLUTION GRECQUE
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ACTIVITÉS:
A. 

Complétez les phrases suivantes  par les mots  de l’article:
 

Occupation ottomane, romantisme français, philhellène, les Orientales, poème dithyrambique Canaris.

1. La guerre de l’indépendance de la Grèce contre l’Empire Ottoman a largement inspiré le ..................................................................

2. Alexandre Dumas a commencé sa carrière littéraire en écrivant le ..................................................................

3. En 1828 Victor Hugo publie les ..................................................................

4. Avec la Révolution Grecque, Chateaubriand se transforme en fervent ..................................................................

5. La Grèce s’est soulevée contre ..................................................................

B.
Vrai ou Faux ?

 1. Alexandre Dumas a commencé sa carrière en écrivant Les 3 Mousquetaires.                                                          

 2. Victor Hugo est né en 1789.

 3. Le romantisme préfère l’atmosphère des rêves, l’idéal et les sentiments.

 4. Victor Hugo Chateaubriand et Alexandre Dumas ont représenté le romantisme.               

 5. Le poème de Victor Hugo L’Enfant a été traduit par Dionysios Solomos.                
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ΣΟΠΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΛΑΎΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ1

ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΎΡΙΓΟΎ ΣΤ2
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤ2 

ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗ

ΆΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΩΝΤΆΣ 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΆΛΦΆΒΗΤΟ 
ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ  

Η ΆΚΡΟΣΤΙΧΙΔΆ 
ΤΟΥ... ΜΟΡΙΆ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 10 ΛΕΞΕΙΣ:
πυρπόληση, βόμβα, 

εμπρησμός, πυρ, 
εμπρηστής, πυρπολητής, 

βομβιστής, πυροτεχνουργός, 
ειρηνοποιός, μπουρλότο

1. Το μικρό όνομα του Κανάρη 

2. Έτσι λέγονταν οι Τούρκοι 

3. Και έτσι η ελευθερία 

4. Το μικρό όνομα του ήρωα 
 που πολέμησε στο Χάνι της Γραβιάς

5. Αρχιστράτηγος της Στερεάς Ελλάδας 

6. Έτσι φώναζαν τον Μπότσαρη

7. Η άλωση της ήταν η πρώτη σημαντική  

 επιτυχία των Ελλήνων 

8. Το μικρό όνομα του Φεραίου

9. Γάλλος συγγραφέας, θερμός  

 Φιλέλληνας, Βίκτωρ…. (αντίστροφα)

10. Γνωστός Τουρκοφάγος

11. Η συνθήκη του Κιουτσούκ…………….  

 (αντίστροφα)

12. Ένας από τους Ιδρυτές της Φιλικής  

 Εταιρείας 

 Χρησιμοποιώντας το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας 
 συμπληρώνω τα παρακάτω:

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Το σχολείο μου: 

Αγαπημένο χρώμα: 

Αγαπημένο σπορ: 

 Αποκρυπτογραφώ τις φράσεις αξιοποιώντας το κρυπτογραφικό αλφάβητο 
 της Φιλικής Εταιρείας:

ω 5 ω γ 2 ω ο 3 η    3    2 η 7 η β 8 α

ω 5 5 3 7 3 4 3    ω 9 η 7 η α β η α 31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΟΘΩΜΑΝΟΙ
3. ΛΕΎΤΕΡΙΑ
4. ΟΔΎΣΣΕΑΣ

5. ΚΑΡΑΐΣΚΑΚΗΣ
6. ΟΚΡΑΜ
7. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ
8. ΡΗΓΑΣ 

9. ΩΚΓΎΟ
10. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
11. ΗΖΤΡΑΝΐΑΚ
12. ΣΚΟΎΦΑΣ 

ΆΠΆΝΤΗΣΕΙΣ:

Το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και η αντιστοιχία με το κανονικό αλφάβητο. 
Τα γράμματα η και υ αντικαθίστανται από το ι και το ω από το ο.
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ΚΎΠΡΑΙΟΎ ΖΕΤΑ - ΜΠΑΣΙΩΤΗ ΚΑΛΘΕΑ - ΠΑΠΟΎΛΗ ΜΕΛΙΝΑ ΣΤ2

ΖΟΎΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤ3

ΖΟΎΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΠΑΎΛΟΣ - ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ4

ΣΤΆΥΡΟΛΕΞΟ… ΕΠΆΝΆΣΤΆΤΙΚΟ   

QUIZ… ΕΠΆΝΆΣΤΆΤΙΚΟ!

DIGITAL ΣΤΆΥΡΟΛΕΞΟ 1821

https://share.eclipsecrossword.com/play/25136a30/1821

Κάθετα 
1. Εκεί σκοτώθηκε ο Αθανάσιος Διάκος
2. Πλοία με εύφλεκτο υλικό 
6. Ο εθνικός μας ποιητής 
7. Ιδέα του η πολιορκία της Τριπολιτσάς 
8. Διηύθυνε ένα από τα τέσσερα κεντρικά στρατόπεδα.
11. Λεγόταν ο Βρυώνης

Οριζόντια 
3. Αρχηγός των Τούρκων στα Δερβενάκια.
4. Επικεφαλής των Ελλήνων στο Μανιάκι
5. Η Α´ Εθνοσυνέλευση έγινε στην …
9. Οι επαναστατημένοι εφάρμοσαν την τακτική της …………. γης.
10. Φημισμένος μπουρλοτιέρης 
12. Ένας από του ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας 

(1Α-2Γ-3Α-4Γ-5Β-6Β-7Α-8Β-9Α-10Γ)

ΆΠΆΝΤΗΣΕΙΣ:

1. ΑΛΑΜΑΝΑ
2. ΠΎΡΠΟΛΙΚΑ
3. ΔΡΑΜΑΛΗΣ
4. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

5. ΕΠΙΔΑΎΡΟ
6. ΣΟΛΩΜΟΣ
7. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
8. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ

9. ΚΑΜΕΝΗΣ
10. ΚΑΝΑΡΗΣ 
11. ΟΜΕΡ
12. ΞΑΝΘΟΣ

ΆΠΆΝΤΗΣΕΙΣ:

10

9

2

4

1

6

8

7

3

5

11

12

1) Σύμμαχοι των Τούρκων στον αγώνα  
 ενάντια στους Έλληνες:
 Α. Αιγύπτιοι

 Β. Ιταλοί

 Γ. Ισπανοί

2) Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα  
 του Παπαφλέσσα;
 Α. Κωνσταντίνος Δικαίος

 Β. Γεώργιος Δικαίος

 Γ. Γρηγόριος Δικαίος

3) Στη μάχη στο Μανιάκι:
 Α. Πέθανε ο Παπαφλέσσας

 Β. Πέθανε ο Ιμπραήμ

 Γ. Δεν πέθανε κανείς από τους δύο

4) Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας 
 του 1818 ήταν:
 Α. 8

 Β. 5

 Γ. 3

5) Γενναίος Σουλιώτης που πέθανε 
 στη μάχη στο Κεφαλόβρυσο:
 Α. Κωνσταντίνος Κανάρης

 Β. Μάρκος Μπότσαρης

 Γ. Δημήτριος Ύψηλάντης

6) Πώς έχασε τη ζωή του ο Αθανάσιος Διάκος;
 Α. Σκοτώθηκε σε μάχη

 Β. Σουβλίστηκε

 Γ. Πέθανε από φυσικό θάνατο

7) Η 2η πολιορκία του Μεσολογγίου κράτησε:
 Α. Έναν χρόνο

 Β. Δύο χρόνια

 Γ. Τρεις μήνες

8) Αρχιστράτηγος της Ρούμελης που πέθανε  
 στις 23 Απριλίου 1827:

 Α. Ιωάννης Καποδίστριας

 Β. Γεώργιος Καραϊσκάκης

 Γ. Οδυσσέας Ανδρούτσος

9) Αντιμετώπισε τον Δράμαλη 
 στα Δερβενάκια:
 Α. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

 Β. Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

 Γ. Ανδρέας Μιαούλης

10) Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας:
 Α. Αλέξανδρος Ύψηλάντης

 Β. Αδαμάντιος Κοραής

 Γ. Ιωάννης Καποδίστριας
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ΜΥΘΟΙ ΚΆΙ ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗ ΤΟΥ 1821

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΛΔΑΤΟΎ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΎΣΑΝΘΟΠΟΎΛΟΎ ΣΤ2

ΠΕΝΎ ΒΕΡΡΑ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΙΒΑΝΙΟΎ ΣΤ4

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ... η επανάσταση ξεκίνησε στην Καλαμά-
τα, στις 23 Μαρτίου 1821, και όχι στα Καλάβρυτα. Βέβαια, η 
αλήθεια είναι ότι η  επανάσταση ξέσπασε σε πολλά μέρη ταυτό-
χρονα. Τώρα, όμως, όλοι νομίζουμε ότι ξεκίνησε στα Καλάβρυ-
τα, γιατί τότε ο Φιλέλληνας Φρανσουά Πουκεβίλ, πρόξενος 
στην Πάτρα, έβγαλε αυτόν το μύθο ρωτώντας που έγινε. Του 
είπαν ότι ξέσπασε στα Καλάβρυτα και είπε ότι ξεκίνησε εκεί. 
Επίσης, πολλοί έλεγαν ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός σήκω-
σε το λάβαρο της επαναστάσεως στην Αγία Λαύρα, το οποίο 
δεν ισχύει, γιατί τότε βρισκόταν στο Αίγιο. Επικράτησε, λοιπόν, 
να θεωρούμε ότι η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε στα Καλά-
βρυτα 25 Μαρτίου 1821, μιας και συνέπεφτε με τη γιορτή του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ... Το κρυφό σχολειό δεν υπήρξε. Μάλι-
στα, πολλές φορές παρουσιάζεται σαν απόδειξη και ο πίνακας 
του Γύζη, που έγινε 50 χρόνια μετά την επανάσταση. Βέβαια, 
υπήρξαν περίοδοι και μέρη όπου οι Οθωμανοί καταδίωξαν την 
γλωσσική εκπαίδευση, για να εξισλαμίσουν τους πληθυσμούς. 
Επίσης, 100 χρόνια πριν την επανάσταση υπήρξε δίωξη των 
σχολείων και ήταν κρυφά, αλλά μιλάμε για περίοδο 20 με 30 
χρόνια που διήρκεσε αυτό. Το σχολείο ήταν νυχτερινό και όχι 
κρυφό, γιατί τα παιδιά δούλευαν τότε τα πρωινά. Είχαν ευκαι-
ρία να μάθουν κάποια πράγματα μόνο το βράδυ και ο παππάς 
ήταν ο μόνος μορφωμένος!

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ... ένας μύθος είναι ότι τα ελληνικά απα-
γορεύονταν εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως, οι Τούρκοι δεν 
ενδιαφέρονταν για το αν μιλούσαν οι Έλληνες (οι Εβραίοι οι 
Αρμένιοι) τη γλώσσα τους.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ... οι γυναίκες αυτοκτονούσαν εκείνη την 
περίοδο. Οι γυναίκες, λοιπόν, επειδή  κινδύνευαν από τους 
Τούρκους να τις σκοτώσουν ή να τις βάλουν σε χαρέμια, προ-
τιμούσαν να σκοτωθούν, παρά να πέσουν στα χέρια τους. Δεν 
είμαστε σίγουροι, όμως, αν είναι μύθος ή αλήθεια «ο χορός του 
Ζαλόγγου». Τον Δεκέμβριο του 1803 πολλές γυναίκες αυτο-
κτόνησαν στην περιοχή του Ζαλόγγου, για να μην πέσουν στα 
χέρια των Τούρκων,  αλλά δεν ξέρουμε αν χόρεψαν πριν «απο-
χαιρετήσουν» τη ζωή τους.

• Ενώ η Επανάσταση ξεκίνησε αρκετά καλά, την πρόδωσαν από μέσα οι κοτζαμπάσηδες και οι πρόκριτοι.

• Η επανάσταση πέτυχε, τελικά, μάλλον χάρη στις ξένες δυνάμεις.

• Οι Έλληνες δεν ήταν οι πρώτοι που επαναστάτησαν ενάντια στους Οθωμανούς

• ...οι Έλληνες είχαν ως σύμμαχους την Ρωσία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Άϊτή.

• Η μακρινή Άϊτή ήταν το πρώτο κράτος που αναγνώρισε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος.

• Η Οθωμανική Άυτοκρατορία είχε ως σύμμαχους το Εγιαλέτι της Τριπολιτσάς, το Εγιαλέτι της Άιγύπτου, το Μπεηλίκι της Τύνιδας και το Εγιαλέτι  
 του Άλγερίου.

• Στις 23 Μαρτίου Μανιάτες και άλλοι οπλαρχηγοί κατέλαβαν αναίμακτα την Καλαμάτα τελέστηκε δοξολογία στο ναό των Άγίων Άποστόλων  
 και μετά τη δοξολογία, συγκροτήθηκε επαναστατική επιτροπή , η Μεσσηνιακή Γερουσία ή Σύγκλητος με επικεφαλής τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη  
 και εξεδόθη η 1η επιστολή προς τις Ευρωπαϊκές αυλές υπογράφοντας ως Άρχιστράτηγος των Σπαρτιάτικων Δυνάμεων.

• Άπ’ έξω την Επανάσταση πρόδωσαν οι Φαναριώτες και όσοι ήρθαν μαζί τους στην Ελλάδα.

• Οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν αποφασίσει η Ελλάδα να είναι φόρου υποτελής στο σουλτάνο και ο αρχηγός της αυτόνομης πολιτείας να διορίζεται  
 μετά από έγκριση του σουλτάνου.

• Οι Άγγλοι μας ήθελαν διαιρούμενους. Για αυτό και δημιούργησαν ένα ολιγαρχικό κόμμα, το κόμμα των αρχόντων με τους κοτζαμπάσηδες και τους  
 Κουντουριώτηδες, ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκονταν οι Καραϊσκάκης , Κολοκοτρώνης, Άνδρούτσος. Τον Άνδρούτσο και τον Καραϊσκάκη τους  
 δολοφόνησαν, ενώ τον Κολοκοτρώνη τον φυλάκισαν. Η Άγγλία εκείνα τα χρόνια χρησιμοποιούσε το σύστημα «διαίρει και βασίλευε». 


