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«Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια 

του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμει 

ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να αρπάζει τα 

άρματα και να τιμωρεί τους τυράννους του, είναι το πλέον 

ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον απ΄ 

όλα τα χρέη του» .  Ρήγας Φεραίος  



Σελίδα 2 

 Έ χει σκεφτεί ποτέ κανείς άραγε πώς ένας αδύναμος 

καταφέρνει να νικήσει κάποιον πολύ ανώτερο; 

'Έχει σκεφτεί πώς ο Δαβίδ κέρδισε το Γολιάθ, ο Νέστο-

ρας το Λυαίο, ο Ανδρουλιός τον Τουρκοκιρκάσιο, η 

Ελλάδα μας τους Τούρκους; Έχει συνειδητοποιήσει 

κανένας τη δύναμη της ψυχής; Η δύναμη αυτή είναι η 

πιο ισχυρή μέσα μας. 

 Ας πάρουμε ως παράδειγμα το μικρό αλλά τολμηρό 

Δαβίδ, που έπεισε το Σαούλ να προσπαθήσει να υπε-

ρασπιστεί τους Ισραηλινούς στην πρόκληση του Γο-

λιάθ. Παρά τα υποτιμητικά λόγια και την υπερβολική 

σιγουριά του γίγαντα για τη νίκη του, έχοντας ως όπλο 

μία μικρή σφεντόνα αλλά και το Θεό μαζί του, δε δίστα-

σε ούτε στιγμή και με ένα χτύπημα τον τέλειωσε. 

  

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και σε μια άλλη γνωστή ι-

στορία , με πρωταγωνιστές το Νέστορα και το Λυαίο. Ο 

αδύναμος και ταπεινός Νέστορας λοιπόν, βλέποντας 

την υβριστική στάση του Λυαίου, αποφάσισε να τον 

αντιμετωπίσει. Όπως καταλαβαίνουμε όμως, δε θα 

πήγαινε άοπλος στη μάχη. Βρήκε τον Άγιο Δημήτριο 

στη φυλακή του και ζήτησε την ενίσχυσή του. Εκείνος 

ΌΠΩΣ Ο ΔΑΥΙΔ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΓΟΛΙΑΘ… ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ  

τον σφράγισε με το Σταυρό και του είπε ότι θα τα κατα-

φέρει. Ο Νέστορας έτρεξε με ορμή στον αντίπαλό του 

και τον κατατρόπωσε, αφού είχε δίπλα του το Θεό. Άρα 

βλέπουμε ότι ακόμα ένας κατώτερος σωματικά 

άνθρωπος, νίκησε με ευκολία έναν πολύ δυνατό και 

σκληρό μαχητή. 

 Και τέλος ας αναφερθούμε σε άλλη μία διαμάχη στην 

οποία η πίστη και η επιμονή κέρδισε... Αυτή τη φορά 

ανάμεσα στον παντοδύναμο Τουρκοκιρκάσιο και τον 

τρομερά υποτιμημένο Ανδρουλιό.  

 Ερχόμαστε λοιπόν στην επιτυχημένη Ελληνική 

Επανάσταση του '21. Τότε που η ψυχική δύναμη αντι-

στάθηκε και εν τέλει κέρδισε την υλική δύναμη. Τότε 

που το δίκιο κέρδισε το άδικο. Τότε που οι ήρωές μας 

επικράτησαν ενός πολυάριθμου στρατού, δείχνοντας 

στον υπόλοιπο κόσμο ότι το πνεύμα και η αφοσίωση 

στην πατρίδα είναι το παν. Η Ελλάδα μας έγινε  παρά-

δειγμα, αφού τόλμησε να κοιτάξει στα μάτια τον Οθω-

μανικό ζυγό, μία σαφώς ανώτερη στρατιωτικά δύναμη. 

Είναι το μόνο έθνος στην πρόσφατη ιστορία, που έκανε 

κάτι τόσο θαρραλέο.  

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! 

 

Διαβάσαμε στην τάξη το διήγημα του Ιωάννη Κονδυλάκη ‘’Ο Κερκέζος’’, συζητήσαμε αφορμώμενοι από αυτό και 
εστιάσαμε στη σκιαγράφηση του κεντρικού ήρωα, του Ανδρουλιού. Προέκυψε στη συνέχεια, το κείμενο του μαθητή 

Νίκου Στραβελάκη, που ακολουθεί :  

Σκίτσο  
της Παρασκευής  
Τσιρώνη 



Σελίδα 3 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19ΟΥ Α ΙΩΝΑ ΩΣ ΠΛΑΙΣ ΙΟ  Γ ΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.  

 Η  επανάσταση στην Ελλάδα (1821) υπήρξε ένα 

από τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής της, 

καθώς ήταν το πρώτο επαναστατικό κίνημα του 19ου 

αιώνα που πέτυχε. Σκοπός αυτού του κινήματος ήταν 

η δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους και 

ταυτόχρονα η αποτίναξη της απολυταρχίας του Σουλ-

τάνου που καταπίεζε τα δικαιώματα των Ελλήνων.  

      Στις αρχές του 19ου αιώνα, οι λαοί σε όλη την Ευ-

ρώπη εμπνευσμένοι από τη  Γαλλική επανάσταση, 

αμφισβητούν την εξουσία της απολυταρχίας και αγωνί-

ζονται για την κατοχύρωση δικαιωμάτων, για εθνική 

ανεξαρτησία. Ενώ λίγα χρόνια πριν το 19ο αιώνα, η 

διαχείριση της εξουσίας αποτελούσε προνόμιο του 

βασιλιά, τώρα καλλιεργείται το ενδιαφέρον για την πα-

τρίδα και ο πολίτης  πρώτη φορά νιώθει ότι δεν είναι 

απλά υπήκοος, αλλά έχει ενεργό ρόλο. Ταυτόχρονα 

εμφυσείται η ιδέα ότι οι έννοιες «κράτος και έθνος» 

πρέπει να συμπίπτουν και να είναι αλληλένδετες.    

   Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, οι νικητές του συ-

γκάλεσαν το συνέδριο της Βιέννης (1814-1815), όπου 

έγινε επαναχάραξη των συνόρων κι ανασυγκρότηση 

παλαιών καθεστώτων. Μάλιστα, για να εξασφαλίσουν 

στο μέλλον κοινωνική γαλήνη, δηλαδή πολιτική στασι-

μότητα, ίδρυσαν την Ιερή συμμαχία μεταξύ Αυστρίας, 

Ρωσίας, Πρωσίας, χωρών που ήταν προπύργια της 

απολυταρχίας, της αντεπανάστασης και της καταστο-

λής επαναστατικών ιδεών. Η συμμαχία αυτή υπήρξε 

το «μεγάλο αρπακτικό» πάνω από την Ευρώπη. Οι 

Ευρωπαϊκοί  λαοί, μέσα από τα επαναστατικά κινήμα-

τα των ετών 1820-1821, αμφισβητούν τις αποφάσεις 

του συνεδρίου της Βιέννης και κυρίως στη Νότια Ευ-

ρώπη, η Ισπανία, η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα διατυ-

πώνουν πολιτικές και εθνικές διεκδικήσεις.  

     Ωστόσο, οι μεταβολές που έγιναν στους κόλπους 

του Ελληνισμού από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις 

αρχές του 19ου αιώνα  στα πλαίσια του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού, οδήγησαν στην πνευματική αφύπνιση 

των Ελλήνων για τη διεκδίκηση της εθνικής ελευθερί-

ας. Αφετηρία του Διαφωτισμού υπήρξαν οι Ελληνικές 

παροικίες στην Ευρώπη που κατοικούνταν από εμπό-

ρους και αποτέλεσαν κέντρα οικονομικής και πνευματι-

κής ανάπτυξης και  πολιτισμού. Οι κυριότερες βρίσκο-

νταν στη Βενετία, στη Βιέννη, στην Οδησσό, την Τερ-

γέστη και στο Λιβόρνο. Στην ενίσχυση των παροικιών 

οδήγησε επίσης και η εμπορική δραστηριότητα των 

Ελλήνων μετά την ευνοϊκή για τους Έλληνες συνθήκη 

του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που τους έφερε ανεμπόδι-

στα πλέον στα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης. Οι πλού-

σιοι αυτοί έμποροι και πλοιοκτήτες των παροικιών 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πνευματική αφύπνιση 

και στην επαφή των συμπατριωτών τους με το πνεύμα 

της Δύσης. Ίδρυσαν σχολεία στους τόπους καταγωγής 

τους και έδωσαν υποτροφίες στους νέους, για να σπου-

δάσουν σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.    Ταυτόχρονα οι 

Έλληνες Φαναριώτες που διείσδυσαν στις κρατικές 

διοικήσεις και στα διπλωματικά και πολιτικά σώματα 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας,  λειτούργησαν κάποιες 

φορές σαν μοχλοί, στήριξης και ανόρθωσης του Γέ-

νους.  

    Το εναρκτήριο όμως σημείο της επανάστασης υπήρ-

ξε η ίδρυση της φιλικής εταιρείας το 1814 στην Οδησσό 

της Ρωσίας, όταν η εθνική ιδέα διαδόθηκε και οργανώ-

θηκε έχοντας ως πρότυπο μυστικές εταιρείες, όπως οι 

Καρμπονάροι που δρούσαν στην Ευρώπη. Βέβαια και 

οι παραδουνάβιες ηγεμονίες υπήρξαν σταυροδρόμι για 

την κυκλοφορία των Ελλήνων μεταξύ Αυστρίας και Αμ-

βούργου, μεταξύ Οδησσού και της Βιέννης.  Αξιοσημεί-

ωτο είναι και το γεγονός ότι η Ελληνική επανάσταση 

αποφασίστηκε να ξεκινήσει σε περιοχή που βρίσκονταν 

έξω από τα σύνορά της και όχι μέσα σε Ελληνικά όρια.  

Έτσι, η πρώτη επαναστατική κίνηση έγινε στις παρα-

δουνάβιες ηγεμονίες (σημερινή Ρουμανία) , όπου κηρύ-

χθηκε τελικά η επανάσταση στις 24 Φεβρουαρίου του 

1821, από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Η επιλογή αυτή 

ήταν συνειδητή, καθώς εκεί υπήρχαν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις και το γόνιμο έδαφος για την έναρξη του 

Αγώνα. Η έλλειψη τουρκικού στρατού σε εκείνες τις 

περιοχές, καθώς και οι ελπίδες που είχαν εναποθέσει 

στη Ρωσική βοήθεια,  ήταν τα κίνητρα αυτής της επιλο-

γής. 

   Μπορεί αυτές οι πρώτες προσπάθειες  που έγιναν 

από τον Υψηλάντη να  μην είχαν τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα, αλλά σίγουρα ήταν τα ερεθίσματα που 

χρειάστηκαν οι Έλληνες , έτσι ώστε να οργανωθούν 

καλύτερα και να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις δικές 

τους προσπάθειες εντός και εκτός συνόρων . ‘’ Εν 

κατακλείδι’’, η Ευρώπη της Παλινόρθωσης και της Ιε-

ρής Συμμαχίας των αρχών του 19ου αιώνα, δεν παρεί-

χε το ευνοϊκό πλαίσιο που χρειάζονταν η Ελληνική Ε-

πανάσταση, για να ευδοκιμήσει. Υπήρχε βέβαια την 

ίδια στιγμή και η Ευρώπη των αναγεννημένων στα νά-

ματα του Διαφωτισμού λαών, που εμπνέονταν από ιδέ-

ες και συγκινούνταν από δίκαιες διεκδικήσεις.  

 ΠΗΓΕΣ :  

 Σχολικό βιβλίο Ιστορίας Γ’  Γυμνασίου 

 Ιστορία Κ. και Μ. Μπουκόρου , εκδ. Σαββάλα 

              

http://old.uth.gr/static/miscdocs/ekdiloseis/20130325

_Agriantoni.pdf 

 Οι σημειώσεις μου κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

στη σχολική τάξη.  

 

http://old.uth.gr/static/miscdocs/ekdiloseis/20130325_Agriantoni.pdfC:/Users/Administrator/Documents/Adobe
http://old.uth.gr/static/miscdocs/ekdiloseis/20130325_Agriantoni.pdfC:/Users/Administrator/Documents/Adobe
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Κατά  τα  έτη  1820 – 1821  στην  Ευρώπη  σημειώθη-

καν  επαναστατικά  κινήματα.  Στην  Ισπανία,  που  στα-

σίασαν    στρατιωτικές  μονάδες  εναντίον  του  βασιλιά  

διεκδικώντας  την  επαναφορά  του  Συντάγματος  του  

1812 ,  τα  πράγματα  δεν  εξελίχθηκαν  όπως  επιθυ-

μούσαν  οι  διεκδικητές  των  αλλαγών ∙  γαλλικός  στρα-

τός  κατέπνιξε  την  επανάσταση. 

      Απέτυχαν  επίσης  τα  επαναστατικά  κινήματα  στην  

Ιταλία.  Τις  επαναστάσεις  εκεί,  οργάνωσαν  οι  καρ-

μπονάροι ∙  στη  Νεάπολη,  στη  Σικελία,  στο  Πεδεμό-

ντιο  στρέφονταν  κατά  της  αυστριακής  κυριαρχίας  και  

διεκδικούσαν  εθνική  ελευθερία  και  συνταγματικές  με-

ταρρυθμίσεις. 

      Οι  ευρωπαϊκοί  λαοί  τότε,  διαποτισμένοι  πλέον  

από  τις  ιδέες  του  Διαφωτισμού  και  έχοντας  ζήσει  

από  κοντά  τα  γεγονότα  της  Γαλλικής  Επανάστασης,  

ήταν  πιο  ώριμοι  και  πιο  αποφασισμένοι  από  ποτέ  

πριν,  ώστε  να  ανατρέψουν  ένα  κατεστημένο  που  

τους  πίεζε  και  στραγγάλιζε  ατομικές  ελευθερίες  και  

δικαιώματα.  Από  την  άλλη,  οι  αποφάσεις  του  συνε-

δρίου  της  Βιέννης  και  η  ίδρυση  της  Ιερής  Συμμαχίας  

( 1815 ),  δυσκόλευαν  σημαντικά  την  προώθηση  των  

λαϊκών  σχεδιασμών  για  ένα  καλύτερο  αύριο. 

     Μέσα  σ’  αυτή  τη  δίνη  των  Ευρωπαϊκών  γεγονό-

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»  

των,  η  Επανάσταση  στην  Ελλάδα  ήταν  το  πρώτο  

εθνικό  κίνημα  του  19ου  αιώνα,  που  πέτυχε  κατα-

λήγοντας  στη  δημιουργία  ανεξάρτητου  κράτους.  Ο  

αγώνας  αυτός  σώθηκε  στα  πρώτα  του  βήματα  και  

δεν  καταπνίγηκε  από  την  Ιερή  Συμμαχία  και  χάρη  

στις  προσπάθειες  του  Ιωάννη  Καποδίστρια,  που  

από  τη  θέση  του  υπουργού  του  τσάρου  Αλέξαν-

δρου  του  Α΄,  παρακολουθούσε  στενά  τις  εξελίξεις.  

Σώθηκε  όμως  και  γιατί  συγκίνησε  τους  λαούς  πα-

γκοσμίως.  Γιατί  η  Ελλάδα  μέσα  από  το  μεγαλειώ-

δες  εκείνο  τόλμημα,  έδειξε  σε  όλους  ότι  τα  παιδιά  

της  ήταν  γνήσιοι  απόγονοι  του  Λεωνίδα  και  του  

Θεμιστοκλή,  του  Περικλή  και  του  Σωκράτη. 

      Οι  διανοούμενοι  της  Ευρώπης  αλλά  και  της  

Αμερικής  που  ήξεραν  την  Ελλάδα  ως  κοιτίδα  του  

πανανθρώπινου  πολιτισμού,  γρήγορα  ευαισθητο-

ποιήθηκαν  και  ενδιαφέρθηκαν  για  την  Ελληνική  

υπόθεση.  Ο  φιλελληνισμός  - κίνημα  συμπαράστα-

σης  προς  τους  αγωνιζόμενους  Έλληνες  - δεν  

άργησε  να  αναπτυχθεί  και  να  δράσει  υλικά  αλλά  

και  ηθικά  υπέρ  των  Ελλήνων. 

     ‘’ Ο  κόσμος  μας  έλεγε  τρελούς … ‘’  έλεγε  ο  Κο-

λοκοτρώνης …  Οι  Έλληνες  προχωρώντας  στην  

ωραία  ‘’ τρέλα ‘’  τους,  ενέπνευσαν,  δίδαξαν ∙  όχι  

τέχνες  και  γράμματα  τώρα ,  φιλοσοφία  και  επιστή-

μες …  Τώρα  δίδαξαν  ηρωισμό,  υπέρβαση  του  ε-

γώ,  ήθος  και  αξιοπρέπεια.  

Του Γιάννη Καράβα 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ,   ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ    
Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ  ΤΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.     

Ο φιλέλληνας ποιητής Σέλεϊ, στον πρόλογο του λυρι-

κού του δράματος Hellas, δηλώνει  «Είμαστε όλοι 

Έλληνες». Από αυτή τη φράση συμπεραίνουμε ότι ο 

ποιητής επιθυμεί να προβάλει τα ακόλουθα:  

Αρχικά, ότι η Ελλάδα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος  του 

πανανθρώπινου πολιτισμού, επειδή στην Αρχαία Ελ-

λάδα είχαν τεθεί τα θεμέλιά του. Δηλαδή  οι τέχνες, τα 

γράμματα και οι επιστήμες ξεκίνησαν από αυτήν. Επί-

σης, με αυτήν τη φράση, ο  ποιητής τονίζει την ηθική 

συμπαράσταση στο εμπόλεμο ελληνικό έθνος, δηλα-

δή ότι οι λαοί της Ευρώπης θα βοηθήσουν την Ελλη-

νική Επανάσταση, είτε οικονομικά με χρήματα ή εφό-

δια, είτε ηθικά με εκδηλώσεις ή κινήματα συμπαρά-

στασης. Αδιαμφισβήτητα, μέσα από τέτοιες φιλελληνικές 

δηλώσεις και ενέργειες, οι Έλληνες εμψυχώνονταν, ώστε 

να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. 

                                                                                                            

Του Γιάννη Καράβα 

Πέρσι Σέλλεϋ  
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Ο  ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ  Χ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ  ΤΟΥ  

Ο  
Ρήγας Βελεστινλής αποτελεί μια από τις σημα-

ντικότερες μορφές του Νεοελληνικού διαφωτι-

σμού. Ήρθε σε επαφή και υιοθέτησε τις φιλελεύθερες 

ιδέες της Δύσης τις οποίες μέσω του έργου του μεταβί-

βασε  στο υπόδουλο γένος με στόχο  την καλλιέργεια 

του κλίματος που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση. 

Με τη δράση του έμεινε στην ιστορία ως μια επανα-

στατική μορφή, η οποία ενέπνευσε στους  Έλληνες 

την εθνική συνείδηση, οδηγώντας τους να αποκτή-

σουν τα πολύτιμα εφόδια για τη διεκδίκηση της εθνικής 

ελευθερίας. 

      Ο Ρήγας ταξίδεψε πολύ κι έζησε σε πολλά μέρη 

όπως στην Κωνσταντινούπολη, Μολδαβία, Βλαχία, 

Τεργέστη και Βιέννη.  Η Βιέννη και η Τεργέστη ήταν 

μεγάλα εμπορικά κέντρα με έντονη την παρουσία του 

Ελληνισμού, όμως η Βιέννη ήταν επίσης και κέντρο 

διπλωματικών ζυμώσεων. Εκεί, ο Ρήγας Φεραίος 

έκανε τις γνωριμίες του που θα τον βοηθούσαν στις 

προσπάθειές του για τον απελευθερωτικό αγώνα. Οι 

ομογενείς μετείχαν ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις  και 

κινούνταν δραστήρια.  Παρείχαν εκτός από την οικονο-

μική εξασφάλιση, ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των 

Ελλήνων της διασποράς. Όπου και αν βρισκόταν, δια-

τηρούσαν ένα δίκτυο επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους, 

όσο και με την υπόλοιπη πατρίδα. 

       Στη Βιέννη και την Τεργέστη συναντήθηκαν οι 

δρόμοι δύο Χιωτών λογίων εμπόρων με το  Ρήγα Φε-

ραίο ∙ οι λόγιοι αυτοί, διακρίνονταν για τη φιλοπατρία 

και το όραμα να εργαστούν και να προσφέρουν  στον 

κοινό αγώνα. Αυτοί οι δύο επιφανείς Χιώτες αποτέλε-

σαν μέλη της επαναστατικής ομάδας του Ρήγα και 

ήταν  από τους συντρόφους  του που θανατώθηκαν 

επίσης,  την νύχτα της 24ης Ιουνίου 1798 στο Βελι-

γράδι. Ήταν ο Ευστράτιος Αργέντης και ο Αντώνιος 

Κορωνιός. 

    Οι δύο Χιώτες -  σύντροφοι -  συνεργοί του - κατά-

γονταν από σπουδαίες εμπορικές οικογένειες και 

έλαβαν σπουδαία μόρφωση, καθώς  η Χίος τότε απο-

τελούσε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά  κέ-

ντρα. Ο Ευστράτιος Αργέντης  γεννήθηκε το 1767 στη 

Χίο και στάλθηκε στη Βιέννη για τις οικογενειακές επι-

χειρήσεις. Εκεί ήρθε σε επαφή με το Ρήγα Φεραίο. 

Έγινε χορηγός και συνεργάτης του και το κατάστημά 

του έγινε το κέντρο και το ορμητήριο του Ρήγα για την 

απελευθέρωση του Γένους. Ο Ευστράτιος Αργέντης - 

όπως ο ίδιος ομολόγησε σε φιλικό κύκλο - είχε πλήρη 

γνώση του επαναστατικού σχεδίου του Ρήγα, το είχε 

επιδοκιμάσει  και είχε πει ότι, αν ξεσπούσε επανάσταση, 

αυτός θα ήταν πρόθυμος να συμβάλει σε αυτήν με όλες 

του τις δυνάμεις . Το σπίτι του  υπήρξε επίσης, κέντρο 

της επαναστατικής ομάδας.  Εκεί, το Σεπτέμβριο του 

1796, ο Ρήγας τραγουδά τον Θούριο. 

        Σπουδαία υπήρξε η συμμετοχή του στην έκδοση 

και στη διάδοση των 

έργων του  Ρήγα. Οι 

Χάρτες, ο Ηθικός Τρίπο-

δας,  ο Νέος Ανάχαρσις 

και η Πολιτική  Διοίκηση, 

εκδίδονται με δαπάνες 

του Αργέντη. Το δίκτυο 

των εμπορικών αντι-

προσώπων   του στην  

Ρουμανία, Σμύρνη και 

Τεργέστη, εξυπηρετού-

σε την επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων του. Λέγεται 

ότι η Χάρτα τυπώθηκε σε 1220 αντίτυπα  και ο Αργέντης 

διακίνησε  τα  μισά.   Στους συνεταίρους  του στη Σμύρ-

νη, έστειλε πενήντα αντίτυπα του πρώτου και τέταρτου 

μέρους του Ανάχαρση και ένα αντίτυπο  της Νέας Πολι-

τικής Διοίκησης , για να τα προωθήσουν.  

         Ο δεύτερος Χιώτης συνεργάτης του Ρήγα, ήταν ο 

Αντώνιος Κορωνιός. Υπήρξε μεγάλη φιλία μεταξύ 

τους.  Ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας, της  οποίας τα 

συμφέροντα προώθησε  στη  Βιέννη και την Τεργέστη. 

Γεννήθηκε το 1770  στη Χίο και σπούδασε σε αυτή, 

όπως επίσης και στην Κωνσταντινούπολη. Έπειτα πήγε 

στη Βιέννη, όπου ασχολήθηκε με το μεταφραστικό και 

εκδοτικό έργο. Όπως αναφέρει στην ομολογία του, ο 

ίδιος υπέβαλε στο Ρήγα την πρόταση να διαφωτίσει τους 

Έλληνες, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτός τον επηρέ-

ασε στον πνευματικό του αγώνα, διαδίδοντας τα βιβλία 

του. Η συμβολή του στη διάδοση των επαναστατικών 

ιδεών του Ρήγα, υπήρξε σημαντική. Στο φάκελο των 

ανακρίσεων του Κορωνιού, ήταν συνημμένες επιστολές 

του Ρήγα, που ανακάλυψε η Αυστριακή αστυνομία, στο 

σπίτι του στην Τεργέστη, έπειτα από τη σύλληψη του 

Ρήγα στις 19  Δεκεμβρίου 1797. 

      Η πρώτη επιστολή περιείχε ένα χειρόγραφο αντίγρα-

φο του Θούριου. Ο  Κορωνιός ενθουσιάστηκε και ενθου-

σίασε τους συμπατριώτες του στην Τεργέστη, απαγγέλ-

λοντάς τον. Τον Ιούνιο του 1797 ο Ρήγας σε επιστολή 

του,  του ζητούσε να μεταφράσει εννέα κεφάλαια του 
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γαλλικού συντάγματος του 1793 και να του τα στείλει 

στη Βιέννη. Στην τελευταία επιστολή τον Αύγουστο του 

1797, τον παρακαλούσε να στείλει τη συνέχεια του γαλ-

λικού συντάγματος μεταφρασμένη και του εμπιστεύο-

νταν ότι συντάσσει το σύνταγμα της μέλλουσας ελληνι-

κής δημοκρατίας ,το οποίο σκόπευε να τυπώσει σε 

70.000 αντίτυπα. Επίσης, του ανέφερε ότι ήταν η κατάλ-

ληλη ώρα για την αποφασιστική εξόρμηση.  

       Ο Ρήγας κατέβηκε  στην Ελλάδα μέσω Τεργέστης,  

για να ξεσηκώσει  τους υπόδουλους συμπατριώτες του.  

Έβγαλε τους χάρτες, τις επαναστατικές προκηρύξεις και 

όλο το έντυπο υλικό και τα έστειλε  μέσω του φίλου του 

και συνεργάτη του Ευστράτιου Αργέντη,  στον εμπορικό 

του αντιπρόσωπο στην Τεργέστη στον Αντώνη Νιώτη, 

διευκρινίζοντάς  του ότι παραλήπτης θα ήταν ο λόγιος 

έμπορος Αντώνης Κορωνιός.  Ο Ρήγας όμως έκανε ένα 

λάθος . Έγραψε παράλληλα και μια επιστολή στον Κο-

ρωνιό, που τον καθοδηγούσε  να παραλάβει τα πέντε 

κιβώτια και να τα κρατήσει, για να τα παραδώσει στον 

ίδιο, όταν θα πήγαινε στην Τεργέστη. Όταν το γράμμα 

έφτασε στη Τεργέστη, ο Κορωνιός  βρίσκονταν στη Ζό-

ρα για δουλειές. Τότε, ο συνεταίρος του Δημήτρης Οικο-

νόμου διάβασε το γράμμα, πήγε στο Νιώτη,  παρέλαβε 

τα κιβώτια, τα άνοιξε και αντίκρισε τους χάρτες και τις  

επαναστατικές προκηρύξεις. Αμέσως πήγε στην αστυ-

νομία και τα αποκάλυψε όλα.  

        Όταν έφτασε ο Ρήγας στην Τεργέστη, συνελήφθη 

στο ξενοδοχείο ¨Βασιλικόν¨, όπου κατέλυσε. Στο μεταξύ 

ενημερώθηκε και ο  αρχηγός της αστυνομίας της Βιέν-

νης Pergen. Την παραμονή των Χριστουγέννων, συνε-

λήφθησαν όλοι, μεταξύ των οποίων και οι συνεργάτες 

του Ευστράτιου Αργέντη. Οι ανακρίσεις κράτησαν μή-

νες, το θάρρος και η παλληκαριά των Ελλήνων επανα-

στατών έκαναν εντύπωση στους Αυστριακούς αστυνομι-

κούς. 

    Τελικά, ο Ρήγας και οι  συνεργοί του με ισχυρή συνο-

δεία και κάτω από δρακόντεια μέτρα, οδηγήθηκαν στο 

Ζέρμαν και από εκεί στο Βελιγράδι. Κρατήθηκαν σε 

μπουντρούμια του ποταμού Νεμπόισα στη συμβολή 

των ποταμών Δούναβη και Σάβου. Παρέμειναν για πε-

ρισσότερο από 40 μέρες εκεί, υπομένοντας πολλά βα-

σανιστήρια ο Ρήγας και οι σύντροφοί του. Πολλοί 

Έλληνες της διασποράς, φίλοι και συγγενείς των Αργέ-

ντη και Κορωνιού, πρόσφεραν χρήματα για να αφεθούν 

ελεύθεροι ,αλλά μάταια. 

     Τη νύχτα της 24ης Ιουλίου 1798 δήμιοι μπήκαν στα 

μπουντρούμια, τους στραγγάλισαν και τα άψυχα σώμα-

τά τους ρίχτηκαν στο Δούναβη. 

Πηγές:  

 Οι Χιώτες  Εθνομάρτυρες Ευστράτιος Αργέντης 

και Αντώνης Κορωνιός, σύντροφοι του Ρήγα . Συγ-

γραφέας Αθηνά Κ. Ζαχαρού Λουτράρη . Εκδόσεις Δη-

μόσια κεντρική ιστορική βιβλιοθήκη Χίου «ΚΟΡΑΗΣ».   

 

Ο  ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ  Χ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ  ΤΟΥ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)   

Η Χάρτα της Ελλάδος του 
Ρήγα Βελεστινλή  
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«  ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΡΥΠΤΟΝ» ,   ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

Νικόλαος  Γύζης,  Έλληνικόν Σχολείον έν καιρώ δουλείας, ελαιογραφία, 1885/86.  

 Κεντρική  φιγούρα  στη  σύνθεση  ο  μαυροφορεμένος  ιερωμένος .  Κρατά  βιβλίο  στο  ένα  χέρι ,  ενώ  

το  άλλο  υπερυψωμένο ,  περνά  στον  παρατηρητή  του  πίνακα  την  αίσθηση  ότι  διδάσκει  στα  νεαρά  

παιδιά  που  ζώνουν  κυκλικά  την  παρουσία  του.  Ο  δείκτης  στο  δεξί  χέρι  του  δασκάλου  ανυψωμέ-

νος  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  δάχτυλα  του  χεριού ,  υποβάλλει   σκέψεις  για  το  περιεχόμενο  του  

μαθήματος .  Συζητούν  για  ιδέες ,  για  πίστη,  για  ιδανικά,  έννοιες  που  τόπος  ‘’ κατοικίας ‘’  τους,  δεν  

μπορεί  να  υποδειχθεί  άλλος  από  εκείνον  του  ουρανού . 

    Το  παιδί  δεξιά  του  παπά  έχει  στραμμένη  την  κεφαλή  προς  τον  δάσκαλο  και  κάτι  ως  φαίνεται  

σημειώνει  από  τα  λεγόμενά  του.  Οι  υπόλοιπες  μορφές  παιδιών  -  επειδή  είναι  σε  θέση  που  εξα-

σφαλίζει  καλύτερη  οπτική  επαφή  με  τον  ιερωμένο,  έχουν  την  κεφαλή  σε  άλλη  θέση  -  ευθυγραμμι-

σμένη  θα  λέγαμε ,  προς  τον  κορμό  του  σώματος.  Μόνο  το  κεφάλι  του  παιδιού  του  οποίου  το  

πρόσωπο  βλέπουμε ,  έχει  ελαφρώς  κλίση  προς  τον  ομιλούντα.  Όλες  οι  μορφές  των  μαθητών  α-

ποπνέουν  συγκέντρωση ,  περισυλλογή ,  προσοχή  και  ενδιαφέρον. Η  παρουσία  στη  σύνθεση  του  

οπλισμένου  νέου,  πιθανόν  αναδείχνει  την  αγωνία  και  την  ανασφάλεια  των  σκλαβωμένων  έναντι  

των  κυριάρχων  Τούρκων .   Τα  χρώματα  είναι  σκοτεινά,  σκούρα  που  φωτίζονται  από  ένα  

χρυσό  υπερκόσμιο  φως ,  μια  ακτίνα  φωτός  που  καταφέρνει  να  διεισδύσει  στον  περίκλει-

στο  χώρο .  Το  φως  του  ήλιου  έρχεται  να  υπογραμμίσει  την  ελπίδα  σ’ ένα  καλύτερο  αύριο.  

Ένα  αύριο,  που  δεν  είναι  άλλο  από  την  πολυπόθητη  αναγέννηση  του  Έθνους. 
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«ΤΟ ΚΡΥΦΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ » :   ΘΡΥΛΟΣ  Ή  ΑΛΗΘΕΙΑ;   

Έ να  θέμα  πολυσυζητημένο  τα  τελευταία  περίπου  

πενήντα  χρόνια  της  εθνικής  μας  πορείας.  Με  

τη  βοήθεια  της  καθηγήτριάς  μας,  προσπαθήσαμε  να  

προσεγγίσουμε  κι  εμείς  το  θέμα  στηριζόμενοι  σε  

πηγές  και  μαρτυρίες. 

    Διαπιστώσαμε  ποιο  είναι  το  κεντρικό  επιχείρημα  

όσων  ιστορικών  από  τα  μέσα  σχεδόν  της  δεκαετίας  

του  1970 ,  κατέληξαν  να  θεωρούν  μύθο  το  κρυφό  

σχολειό.  Τα  σχολειά  λειτουργούσαν  ελεύθερα  κατά  

την  περίοδο  της  Τουρκοκρατίας.  Επομένως  ποιος  ο  

λόγος  της  ύπαρξης  κρυφού  σχολειού ,  είπαν.  Αυτό  

είναι  κυρίως  το  επιχείρημα  όσων  υποστήριξαν  και  

υποστηρίζουν  ότι  δεν  υπήρξε  κρυφό  σχολειό. 

    Ας  έρθουμε  όμως  και  στην  άλλη  πλευρά  του  θέ-

ματος.  Εκεί  στέκουν  όσοι  θεωρούν  αλήθεια  τη  λει-

τουργία  κρυφού  σχολειού  στα  δίσεκτα  χρόνια  της  

σκλαβιάς.  Ερευνήσαμε  όσο  μπορέσαμε  τις  πηγές.  

Ας  σταθούμε  πρώτα  σε  όσα  γράφει  σχετικά  με  το  

θέμα,  ο  αείμνηστος  καθηγητής  του  πανεπιστημίου  

Ιωαννίνων    Φάνης  Κακριδής.  Ο  καθηγητής  Φ.  Κα-

κριδής  καταθέτει  την  άποψη  ότι  το  επιχείρημα  που  

αναφέρθηκε  στην  αρχή  ως  το  κεντρικό  όσων  πι-

στεύουν  στο  μύθο  ‘’ κρυφό  σχολειό ‘’,  είναι  μεν  πει-

στικό ,  δεν  είναι  όμως  αμάχητο.  Και  συνεχίζει :  ‘’ …  

τις  τελευταίες  δεκαετίες  πριν  από  την  Επανάσταση,  

οι  δάσκαλοι  ήθελαν  και  έπρεπε  να  διδάξουν  στα  

Ελληνόπουλα  πολλά  -  μαθήματα  ιστορίας ,  ελληνι-

κού  πατριωτισμού  και  μαχόμενης  ορθοδοξίας  - ,  

που  ήταν  αδύνατο  να  ακουστούν  φανερά ,  γιατί  οι  

Τούρκοι  δε  θα  τα  ανέχονταν .  Μπορεί  η  επίσημη  

τουρκική  διοίκηση  γενικά  να  επέτρεπε  την  εκπαίδευ-

ση  των  σκλαβωμένων,  αλλά  στο  χαμηλότερο  επίπε-

δο  των  αγάδων  και  άλλων  τούρκων  αφεντάδων ,  

σίγουρα  υπήρξαν  φανατικοί ,  που  αυθαίρετα  δυσκό-

λευαν  ή  και  καταργούσαν,  ιδιαίτερα  σε  κινημένες  

περιοχές  την  ελληνική  εκπαίδευση ‘’. 

     Η  μαρτυρία  του  υπασπιστή  του  Κολοκοτρώνη  

Φωτάκου ,  αξιοσημείωτη ,  παρατίθεται  επίσης :  ‘’  

Μόνοι  των  οι  Έλληνες  εφρόντιζαν  δια  την  παιδείαν,  

η  οποία  εσυνίστατο  εις  το  να  μανθάνουν  τα  κοινά  

γράμματα,  και  ολίγην  αριθμητικήν  ακανόνιστον .  Εν  

ελλείψει  δε  διδασκάλου  ο  ιερεύς  εφρόντιζε  περί  τού-

του .  Όλα  αυτά  εγίνοντο  εν  τω  σκότει  και  προφυλα-

κτά  από  τους  Τούρκους  ‘’. (Από  τα  Απομνημονεύμα-

τά  του  ). 

     Ο  κορυφαίος  ιστορικός  και  ακαδημαϊκός  Διονύσι-

ος  Κόκκινος  στο  έργο  του  ‘’ η  Ελληνική  Επανάστα-

σις ‘’,  λέει  τα  εξής :  ‘’ ο  παπάς  κάτω  από  τα  ράκη  

του  ράσου  του  κρατεί  το  ψαλτήρι  και  πηγαίνει  να  

μάθη  τα  παιδιά  που  τον  περιμένουν,  να   διαβά-

ζουν …‘’. 

     Η  Εύα  Βλάμη ,  συγγραφέας  και  σύζυγος  του  

ιστορικού ,  εθνολόγου  και  μεταφραστή  της  αρχαίας  

Ελληνικής  λογοτεχνίας ,  Παναγή  Λεκατσά,  στο  βι-

βλίο  της  ‘’ Γαλαξείδι ,  η  μοίρα  μιας  ναυτικής  πολι-

τείας ‘’,  μαρτυρεί  πως  ‘’  οι  Γαλαξειδιώτες  εκειδά ,  

στο  μικρό  νησόπουλο  του  Άη  Κωνσταντίνου,  όξου  

από  το  λιμάνι  του  Γαλαξειδιού ,  μέσα  στο  κλησα-

δάκι  του,  είχαν  το  δασκαλειό  τους !  Ο  Νικόλαος  

Λογοθέτης  ( 18ος αι. ),  γέννημα ,  θρέμμα  του  Γαλα-

ξειδιού ,  σα  γύρισε  από  τη  Βενετιά  που  είχε  απο-

σπουδάσει ,  πήρε  να  γραμματίζει  κρυφά  από  την  

Τουρκιά ,  τα  παιδάκια …..  Μετά  από  το  σηκωμό  

του  Ορλώφ,  αποσκύλιασε  η  Τουρκιά ,  τους  πήρε  

μυρουδιά,  χάλασε  το  σκολειό  κι  έκλεισε  στη  φυλα-

κή  τους  δασκάλους ‘’. 

     Ο  Ιωάννης  Συκουτρής   -  σημαντικός  φιλόλογος  

των  αρχών  του  20ού  αιώνα  -  έγραψε  το  1928  

σχετικά  με  την  εκπαίδευση  στις  αλύτρωτες  ελληνι-

κές  περιοχές :  ‘’  οι  δάσκαλοι  στις  αλύτρωτες  περιο-

χές ,  έπρεπε  να  καλλιεργήσουν  τον  Ελληνισμό ,  

την  αγάπη  της  ελευθερίας  και  την  εθνική  ιδέα ,  και  

αυτό  σε  εξαιρετικά  δύσκολες  συνθήκες ,  καθώς  

νεοελληνικά  δεν  εδιδάσκοντο  και  η  νεωτέρα  Ελλη-

νική  Ιστορία  ιεροκρυφίως  μόνον  και  σποράδην  η-

δύνατο  να  διδαχθεί  ‘’ . 

      Στηριζόμενοι  στις  ιστορικές  μας  γνώσεις  αλλά  

και  στα  παραθέματα  από  πηγές  που  αναφέρθηκαν  

ενδεικτικά  πιο  πάνω,  καταλήγουμε  στο  συμπέρα-

σμα  ότι  η  Οθωμανική  αυτοκρατορία  είχε  ως  κύρια  

χαρακτηριστικά  τον  αυταρχισμό  και  την  αυθαιρεσία .  

Τίθεται  λοιπόν  το  ερώτημα :  πώς  είναι  δυνατόν  -  

στα  πλαίσια  μιας  τέτοιας  αυτοκρατορίας  - ,  οι  

σκλαβωμένοι  να  προσέρχονται  άφοβα ,  για  να  δι-

δαχθούν  την  ιστορία  του  Γένους ,  την  πίστη  στο  

Χριστό  και  τη  γλώσσα  τους ;  Μπορεί  ‘’ εν  κατακλεί-

δι ‘’  η  διδασκαλία  στα  χρόνια  της  σκλαβιάς  να  

ήταν  τυπικά  νόμιμη ,  όμως  εκείνα  τα  στοιχεία  της  

που  ουσιαστικά  οικοδομούσαν  εθνική  συνείδηση,  

δεν  είναι  καθόλου  εύκολο  να  πιστέψουμε  ότι  μετα-

κενώνονταν  φανερά  και  ελεύθερα  στο  νου  και  στην  

ψυχή  των  Ελληνόπουλων .. 



Σελίδα 9 

Η  περίοδος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση της 

ελληνικής κοινωνίας – διανοούμενων, εμπόρων,  

κληρικών  κ.ά. -, προς την κατεύθυνση της καλ-

λιέργειας της παιδείας, εξαιτίας της ουσιαστικής 

βελτίωσης των κοινωνικών και οικονομικών συν-

θηκών ζωής , των υπόδουλων Ελλήνων. 

  Στην Ελλάδα, οι έμποροι και οι καπετάνιοι φέρ-

νουν την πεποίθηση ότι η παιδεία μπορεί να γίνει 

φορέας καλύτερης και ελεύθερης ζωής, ενώ πα-

ράλληλα αναζητούν νέους δασκάλους για την εκ-

παίδευση των παιδιών τους . Μέσα στα εμπορικά 

και πνευματικά δίκτυα που δημιούργησαν οι ορθό-

δοξοι ραγιάδες έμποροι και λόγιοι το 18ο αιώνα, 

θεμελιώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στην 

Ελληνική Επανάσταση το 1821 και στη συγκρότη-

ση του ελληνικού εθνικού κράτους. Μαζί με τα υλι-

κά αγαθά, μεταφέρονταν ιδεολογίες και καινοτό-

μες νοοτροπίες που διαμόρφωναν την ταυτότητα 

του νέου ανθρώπου της εποχής των φώτων. Μά-

λιστα, οι πνευματικές διεργασίες στα τέλη του 

18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου, είχαν ως κοι-

νό πρόταγμα την υποστήριξη ενοποιητικών εθνι-

κών γνωρισμάτων, όπως η παιδεία, η θρησκεία, η 

γλώσσα κ.ά.  

  Τα γνωρίσματα αυτά συντέλεσαν στη δημιουργία 

ενός αισθήματος κοινότητας, που ήταν απαραίτη-

τη προϋπόθεση για την πρώτη επιτυχημένη επα-

νάσταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και για τη 

συγκρότηση του Ελληνικού κράτους. Έμποροι, 

καραβοκύρηδες και διανοούμενοι έγιναν αποδέ-

κτες των μηνυμάτων του Διαφωτισμού που ανέτει-

λε στην Ευρώπη, αλλά και πομποί, καθώς επηρέ-

ασαν και αναδιαμόρφωσαν ακούσια και εκούσια 

τις πολιτικές και πολιτιστικές δομές της εποχής. 

Κυρίως, η ανάπτυξη του εμπορίου στον ελληνικό 

χώρο επιταχύνθηκε, όταν το 1774 υπογράφεται η 

ρωσοτουρκική συνθήκη Κιουτσούκ – Καϊναρτζή, 

που σφράγιζε έναν από τους πολλούς Ρωσοτουρ-

κικούς πολέμους. Οι ευνοϊκές για το έθνος μας 

προβλέψεις αυτής της συνθήκης, έφερναν τους 

Έλληνες εμπόρους στα λιμάνια της Ευρώπης, απ’ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ  

όπου έρχονταν σε επαφή με τις διαφωτιστικές ιδέ-

ες, το φως των οποίων μεταλαμπάδευαν στην πα-

τρίδα, επιστρέφοντας. 

   Αν στο τέλος του 18ου αιώνα, η πνευματική α-

φύπνιση – προϋπόθεση επιτυχίας της Επανάστα-

σης των όπλων – συντελούνταν, αυτό συνέβαινε 

σε μεγάλο βαθμό χάρη στους εμπόρους της επο-

χής και στα ταξίδια τους.  

 ΠΗΓΕΣ: 

https://www.alfavita.gr/koinonia/151723_o - logos-

ton-dianooymenon-toy-diafotismoy-sta-

 Σ 
ήμερα όλοι μας γνωρίζουμε πλέον ότι οι έμποροι 

με τα μακρινά ταξίδια τους, αλλά και με τις 

σχέσεις τους με άλλα άτομα, διευρύνουν τον 

πνευματικό τους ορίζοντα. Εκείνη την εποχή, δη-

λαδή την περίοδο 1750-1800, οι Έλληνες έμποροι 

είχαν ξεχωρίσει στα Βαλκάνια, όπου θεωρούσαν 

κάθε έμπορο ως Έλληνα. Επίσης, με τα ευρωπαϊ-

κά ταξίδια τους, είχαν έρθει σε επαφή με τις δια-

φωτιστικές ιδέες, με αποτέλεσμα να επιθυμούν να 

διαδοθούν στο έθνος, για να αφυπνιστεί πνευματι-

κά. Επιπλέον, με τα χρήματα που είχαν αποκτή-

σει, ίδρυσαν σχολεία, τύπωσαν εφημερίδες, βιβλί-

α, αλλά και χορήγησαν υποτροφίες σε μαθητές. 

Ακόμη, ήταν αυτοί που ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία 

και τη χρηματοδοτούσαν.  Αν δεν είχε αναπτυχθεί 

έντονα το Ελληνικό εμπόριο, ίσως θα ήταν δύσκο-

λη η προετοιμασία του έθνους για την επανάστα-

ση.  Οι  έμποροι  λειτούργησαν  ως  μοχλός  α-

νόρθωσης  για  το  ‘’ πεσμένο ‘’  Γένος  μας . Χά-

ρη  σ΄ εκείνους  και  τις  επαφές  τους  με  τον  

παροικιακό  ελληνισμό ,  το  Διαφωτιστικό  υλικό  

έφτανε  στους  σκλαβωμένους ,  τους  ενέπνεε  

και  έχτιζε  το  ιδεολογικό  υπόβαθρο  που  χρειά-

ζονταν ,  για  να  πατήσουν  και  να  πραγματο-

ποιήσουν  επιτυχώς  το  άλμα  από  τη  σκλαβιά  

μέχρι  την  απελευθέρωση.  

  

ΠΗΓΗ :  Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασί-

ου  

https://www.alfavita.gr/koinonia/151723_o-logos-ton-dianooymenon-toy-diafotismoy-sta-proepanastatika-periodika-1811-1821
https://www.alfavita.gr/koinonia/151723_o-logos-ton-dianooymenon-toy-diafotismoy-sta-proepanastatika-periodika-1811-1821


     Ναυλώσαμε  το  σκάφος  ‘’ Φαντασία ‘’,  μπήκαμε  

μέσα  και  πραγματοποιήσαμε  ένα  ταξίδι … στο  χω-

ροχρόνο !  Θελήσαμε  να  δούμε  από  κοντά  τον  Α-

λέξανδρο  Υψηλάντη∙ τον  κυρ – Αλέξανδρο  της  καρ-

διάς  μας  στις  φυλακές  Μούγκατς  της  Αυστρίας ,  

όπου  κλείστηκε,  μόλις  πέρασε  - μετά  τη  μάχη  στο  

Δραγατσάνι  τα  Αυστριακά  σύνορα. 

      Μετά  από  πολλές  διατυπώσεις ,  αξιοποιώντας  

υψηλές  γνωριμίες,  τα  καταφέραμε  να  εισχωρήσου-

με  στο  άθλιο  εκείνο  περιβάλλον.  Τον  συναντήσαμε 

∙  καταβεβλημένο ,  αδύνατο ,  άρρωστο ,  με  τα  μάτια  

βουλιαγμένα  στις  κόγχες  του  χλωμού  του  προσώ-

που.  Το  βλέμμα  του  όμως  αντάμωσε  με  λαχτάρα  

το  δικό  μας !  Θεέ  μου  με  πόση  λαχτάρα …  Εκεί  

κούρνιαζε  η  ψυχή  του  ολόκληρη  επιμένοντας  να  

αντέχει ,  να  ελπίζει ,  να  προσδοκά .  Τίποτε  άλλο ∙  

την  Ανάσταση  του  Γένους ∙  αυτό  ήλπιζε ,  αυτό  

πάσχιζε  εναγωνίως  να  διαβάσει  προτού  μιλήσουμε  

ακόμη ,  στο  δικό  μας  το  βλέμμα  που  έψαχνε  ανυ-

πόμονα … 

Ηρέμησε  κυρ – Αλέξανδρε ∙  τα  πράγματα  πάνε  κα-

λά  στην  πατρίδα .  Ο  Ιωάννης  Καποδίστριας  έχει  

ξεκινήσει  για  την  Ελλάδα ∙  πάει  να  αναλάβει  καθή-

κοντα .  Τελειώνουν  τα  ψέματα .  Οι  θυσίες  δεν  πά-

νε  χαμένες . 

‘’  Δόξα  σοι  ο  Θεός ‘’  ακούσαμε  από  τα  χείλη  του ,  

καθώς  έλαμψε ,  φωτίστηκε  ολόκληρος  αγκαλιάζο-

ντάς  μας  με  το  βλέμμα  του  εκείνο ,  που  αμέσως  - 

λίγο  πριν -  μας  είχε  καθηλώσει  δίπλα  του. 

Κυρ – Αλέξανδρε  μιλήστε  μας  λίγο  για  τη  ζωή  

σας ,  για  τα  παιδικά  σας  χρόνια .. θέλουμε  ν’  

ακούσουμε ! 

Τι  να  σας  πω  παιδιά  μου … ήμασταν  στην  οικογέ-

νεια  επτά  παιδιά … τα  τέσσερα  προσφερθήκαμε  

στον  ιερό  Αγώνα  για  την  ελευθερία .  Η  Υψηλή  

Πύλη  εξαπέλυσε  διωγμό  εναντίον  της  οικογένειας ,  

όταν  ο  πατέρας  μας  από  τη  θέση  του  Ηγεμόνα  

της  Μολδοβλαχίας ,  είχε  δράσει  υπέρ  των  Ρώσων  

σε  ρωσοτουρκικό  πόλεμο .  Τότε  ήταν  που  για  τι-

μωρία,  κατασχέθηκε  και  η  μισή  από  την  τεράστια  

περιουσία  μας . 

Η  μητέρα  σας  ποια  ήταν ; 

Η  υπέροχη  μορφή  της  συνέχεια  ζωντανεύει  μπρο-

στά  στα  μάτια  μου … με  στηρίζει  και  με  συμβου-

λεύει  ακόμη  και  τώρα ..  Ήταν  η  αρχόντισσα  Ελισά-

βετ  Υψηλάντη.  Πλούσια  αλλά  και  σεμνή ,  με  ακοί-

μητο  τον  πόθο  για  τη  λευτεριά  της  πατρίδας  στην  

ψυχή  της.  Αναθυμούμαι  τότε  που  εγώ  ο  ίδιος  της  

μίλησα  για  τις  οικονομικές  ανάγκες  που  είχε  ο  Α-

γώνας ,  τι  είπε :  ‘’ έδωσα  τα  παιδιά  μου  στον  Αγώ-

να  αυτό  και  θα  λυπηθώ  τα  ρούβλια ; ‘’ Έτσι  είπε  

και  έγινε  ένας  από  τους  σημαντικότερους  χορηγούς 

,  που  στήριξαν  τον  Αγώνα ,  μάλιστα  στην  αρχή  

του. 

Πώς  βρεθήκατε  στο  Ρωσικό  στρατό ; 

Ήμουν  από  παλιά  Φαναριώτικη  οικογένεια ,  μορφω-

μένος ,  μου  προσφέρθηκε  κάποια  στιγμή  η  θέση  

του  υπασπιστή  του  τσάρου  της  Ρωσίας. 

Πώς  αναλάβατε  την  αρχηγία  του  Αγώνα ; 

Θυμάμαι  τη  συνάντησή  μου  με  τον  Εμμανουήλ  

Ξάνθο  στην  Πετρούπολη .. να  σα  να  είναι  τώρα  τα  

θυμάμαι .  Όταν  μου  περιέγραψε  τα  βάσανα  που  

περνούσαν  οι  Έλληνες  και  με  προσκάλεσε  να  βοη-

θήσω ,  τον  διαβεβαίωσα  ότι  πρόθυμα  θα  έκανα  

κάθε  θυσία  και  οικονομική  και  προσωπική,  για  να  

σταθώ  αντάξιος  της  τιμής  που  μου  γίνονταν. 

Πώς  αντέδρασε  ο  τσάρος ,  όταν  έμαθε  τη  δρά-

ση  σας ; 

Με  διέγραψε  από  τους  στρατιωτικούς  καταλόγους  

της  Ρωσίας  και  αποκήρυξε  το  κίνημα … δεν  ήθελε,  

όπως  φάνηκε  να  διαταραχθούν  οι  σχέσεις  της  Ρω-

σίας  με  τα  άλλα  μέλη  της  Ιερής  Συμμαχίας .  Επί-

σης ,  κατασχέθηκε  από  τη  Ρωσία  αυτή  τη  φορά ,  η  

υπόλοιπη  περιουσία  της  οικογένειας. 

Η  Φιλική  Εταιρεία  έστειλε  τον  αδελφό  σας  Δη-

μήτριο ,  για  να  σας  εκπροσωπήσει  στην  Πελο-

πόννησο ∙  έτσι  δεν  είναι ;  Μιλήστε  μας ,  αν  θέ-

λετε ,  λίγο  γι΄ αυτά . 

Το  οικογενειακό  μας  ταμείο  ήταν  τότε  πια  άδειο … 

Η  μητέρα  μαζί  με  τις  αδελφές  μου  Αικατερίνη  και  

Μαρία ,  για  να  συμβάλουν  στην  οργάνωση  του  

Αγώνα  στην  Πελοπόννησο ,  εκποίησαν  θυμάμαι  τα  

προσωπικά  τους  κοσμήματα.  Σχηματίστηκε  έτσι  ένα  

κεφάλαιο  από  40.000  ρούβλια  που  μετέφερε – με  

την  ευχή  της  μητέρας  μας -  ο  αδελφός  μου  φτάνο-

ντας  στην  Πελοπόννησο. 

Με  την  προκήρυξη  ‘’ Μάχου  υπέρ  πίστεως  και  

Πατρίδος ‘’  στις  24  Φεβρουαρίου  1821 ,  καλού-

σατε  τους  Έλληνες  σε  επανάσταση .  Περιμένατε  

πράγματι  ότι  η  Ρωσία  θα  βοηθούσε ; 

Ως  ιδεολόγος  -  ρομαντικός  ίσως  -  ήθελα  να  ελπί-
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Σελίδα 11 

ΤΟ  ΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ  

ΩΔΕΣ,  ΠΟΥ  ΕΞΕΔΩΣΕ  ΣΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΣΕ  ΔΥΟ  

ΣΥΛΛΟΓΕΣ. 

    Η  ωδή,  ως  είδος  της  λυρικής  ποίησης,  καλλιερ-

γείται  αρχικά  στην  αρχαία  Ελλάδα  και  έχει  υμνητικό  

ή  εγκωμιαστικό  χαρακτήρα.  Οι  αρχαιοελληνικές  ω-

δές,  όπως  αυτές  του  Πινδάρου,  ακολουθούν  συνή-

θως  αυστηρή  μετρική  και  στροφική  οργάνωση.  Οι  

νεότερες  ωδές  - δεν  ακολουθούν  βέβαια  το  αυστηρό  

σύστημα  οργάνωσης  των  αρχαίων  Ελλήνων -  όμως  

έχουν  και  αυτές  σοβαρό  θέμα,  επίσημο  και  μεγαλο-

πρεπή  χαρακτήρα, υψηλό, επικολυρικό  ύφος. 

      Ας  δούμε  σύντομα  τις  ωδές  του  Α.  Κάλβου.  

Υψηλές  έννοιες  και  αξίες,  όπως  ελευθερία, πατρίδα, 

δόξα, ανδρεία, θρησκεία κ.ά, κυριαρχούν ως θέματα 

στις ωδές του ποιητή.  Μεγάλες  σε έκταση, με ύφος 

μεγαλόπρεπο, με εντυπωσιακές εικόνες και πλούσια 

εκφραστικά μέσα, αποτελούνται από πεντάστιχες στρο-

φές, που η καθεμιά έχει τέσσερις εφτασύλλαβους και 

έναν πεντασύλλαβο στίχο. 

  ΛΥΡΑ  ( πρώτη συλλογή )  

 Ο φιλόπατρις (ύμνος στη γενέτειρα του ποιητή Ζάκυν-

θο ) 

Εις Δόξαν  ( εξυμνεί την ένδοξη ιστορία των ελληνι-

κών πολέμων εναντίον των Περσών ). 

Εις Θάνατον ( ύμνος στο θάνατο για την πατρίδα :μια 

προσέγγιση με χριστιανικό χαρακτήρα ) 

Εις τον Ιερόν Λόχον ( ύμνος στους Ιερολοχίτες του 

Αλ. Υψηλάντη ). 

Εις Μούσας ( ύμνος στις Μούσες ∙ έννοια σύμβολο 

μέσα στην ωδή ). 

Εις Χίον  ( ύμνος στη Χίο, μέσα από τα γεγονότα της 

καταστροφής του 1822 ). 

Εις Πάργαν ( παρουσιάζει υμνητικά την Πάργα μέσα 

από την πολιορκία της και το βίαιο ξεριζωμό των Παρ-

γινών  ).   

Εις  Αγαρηνούς ( ο φόβος των Ασιατών ∙ αποστροφή 

του ποιητή εξαιτίας των έργων τους ). 

Εις Ελευθερίαν ( η Αρετή των Ελλήνων απελευθερώ-

νει τις αλύτρωτες περιοχές ). 

Ο Ωκεανός  ( επίκληση σε Σπέτσες, Ύδρα και Ψαρά 

να δώσουν λύση, όταν η Επανάσταση στη στεριά κιν-

δυνεύει από τον εμφύλιο ). 

 

  Ω Δ Α Ι   ΤΌΥ   Α Ν Δ Ρ Ε Α   Κ Α Λ Β ΌΥ   (  1 7 9 2  –  1 8 6 9 )   

ζω  πως  ναι ∙  ομόδοξοι  οι  Ρώσοι ,  σε  συχνούς  πο-

λέμους  με  την  Τουρκία ,  γιατί  όχι ;  Κυρίως  όμως  

ήξερα  ότι  οι  Έλληνες  για  να  κινητοποιηθούν ,  είχαν  

ανάγκη  από  μια  φράση  όπως  αυτή  που  συμπεριέ-

λαβα  στο  κείμενο  της  προκήρυξης :  ‘’  κινηθήτε,  ω  

φίλοι,  και  θέλετε  ιδή  μίαν  κραταιάν  δύναμιν  να  υπε-

ρασπισθή  τα  δίκαιά  μας ! ‘’  

   Κάποιος  μας  υπενθύμισε  ότι  το  επισκεπτήριο  μό-

λις  έληξε  και  πρέπει  να  αποχωρήσομε … 

    Χαιρετήσαμε  τον  σπουδαίο  Αγωνιστή  διαβεβαιώνο-

ντας  ότι  η  μορφή  του  θα  εμπνέει  και  θα  δείχνει  το  

δρόμο  στους  νεώτερους ,  όσα  χρόνια  και  αν  περά-

σουν . 

    Εκείνος  ανασηκώθηκε  δύσκολα – καθώς  η  κατά-

σταση  της  υγείας  του  δε  βοηθούσε  και  ψιθύρισε :  

«να  θυμάστε  πως  η  ψυχή  δεν  αλυσοδένεται ∙  

και  μόνο  με  αυτήν  παλεύεις  και  νικάς …» ( τη 

‘’συνάντηση’’ με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, εμπνευστή-

καμε, στηριζόμενοι σε απόσπασμα από το έργο του Δ. 

Κόκκινου ‘’Η Ελληνική Επανάστασις ‘’. Η δραματοποίη-

ση έγινε από τη φιλόλογο Κ. Χούλη ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η  καρδιά  του  - όπως  ήταν  η  τελευταία  του  επιθυμία 

-  ήλθε  στην  Πατρίδα .  Στην  οδό  Στησιχόρου  6 ,  στο  

κέντρο  της  Αθήνας ,  το  εκκλησάκι  των  Παμμεγίστων  

Ταξιαρχών  κρατεί  ένα  καλά  φυλαγμένο  ‘’ μυστικό ‘’ 

από  τα  ένδοξα  χρόνια  της  Επανάστασης.  ‘’  Στη  

δεξιά  πλευρά  της  Εκκλησίας ,  στο  βάθος  πριν  από  

το  αναλόγιο ,  είναι  μια  καλλιτεχνική ,  φωτιζόμενη  

προθήκη  με  τα  οικόσημα  της  οικογένειας  των  Υψη-

λάντηδων  και  μέσα  σε  αυτήν ,  δυο  λήκυθοι …  

Μπροστά  στην  προθήκη  μια  επιγραφή  διαφωτίζει  

τον  επισκέπτη :  ‘’  οι  καρδιές  του  Αλεξάνδρου  και  

Γεωργίου  Υψηλάντη  ‘’ ‘’.   

 Πηγή:  prostiniki.gr  
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 ΛΥΡΙΚΑ ( δεύτερη συλλογή ) 

Η Βρεττανική Μούσα ( ύμνος στο φιλέλληνα και ποιητή 

λόρδο Βύρωνα ). 

Εις Ψαρά ( το ολοκαύτωμα των Ψαρών από τους Τούρ-

κους το 1824 ). 

Τα Ηφαίστεια ( ο ρόλος των πυρπολικών, η δράση 

τους στο Αιγαίο, Κανάρης ). 

Εις Σάμον ( ‘’θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία ‘’.  

Ωδή, αφιέρωμα στη Σάμο ). 

Εις Σούλι ( τα κατορθώματα των Σουλιωτών – ο ηρωι-

σμός τους ). 

Αι  Ευχαί ( κυριαρχεί η θέση του ποιητή να είναι η Πα-

τρίδα μακριά από ξένους ‘’προστάτες’’).  

Το φάσμα ( παρουσιάζεται το φάσμα των ‘’ ναυαγίων’’ 

που φέρνει η Διχόνοια ). 

Εις την Νίκην ( η Νίκη προσωποποιημένη ευαγγελίζε-

ται αίσιο τέλος των αγώνων του Έθνους ). 

Εις τον προδότην ( αίτημα – ανάγκη ο αφανισμός των 

προδοτών ). 

Ο Βωμός της Πατρίδος ( γύρω από το βωμό οι 

Έλληνες, έτοιμοι να πεθάνουν για την Πατρίδα ).   

  Θελήσαμε να προσεγγίσουμε το έργο του ποιητή, ε-

στιάζοντας σε μια από τις ωδές του. Επιλέξαμε  από τη 

δεύτερη συλλογή Λυρικά, Τα Ηφαίστεια. Ας ξεκινήσου-

με λοιπόν την προσέγγισή μας με τη ΔΟΜΗ της ωδής. 

Α  ενότητα , στροφές 1 – 9 : βασιλεύει ερημιά και φρί-

κη στην όμορφη Χίο μετά τις σφαγές, σε αντίθεση με τη 

χαρά άλλων εποχών. 

Β ενότητα , στροφές 10 – 13 α : ο ποιητής ζητά το 

έλεος του Θεού. 

Γ ενότητα , στροφές 13β – 19 : ο στόλος του εχθρού 

γιορτάζει και ζητά νέο ελληνικό αίμα. ( Ύβρη ) 

Δ ενότητα , στροφές 20 – 30 α : ο απελπισμένος ποιη-

τής συνέρχεται και προσπαθεί να παρακινήσει τους ο-

μοεθνείς του να αντιδράσουν .. 

Ε ενότητα , στροφές 30 β – 36 : η εμφάνιση των ηφαι-

στείων (= δύο κατάμαυρων πλοίων ) – η πυρπόληση 

της ναυαρχίδας. ( Τίση ). 

ΣΤ ενότητα , στροφές 37 – 39 : η απομάκρυνση των 

ηφαιστείων – ο εκδικητής Κανάρης. 

    Θεωρήθηκε κάποτε ή μπορεί και να θεωρείται ακόμη 

από ορισμένους τολμηρή η μεταφορά – τίτλος της ωδής 

( ηφαίστεια = πυρπολικά ), ας λάβουμε όμως υπόψη ότι 

οι λόγιοι των χρόνων εκείνων, ονόμαζαν ηφαίστεια τα 

πυρπολικά και Ηφαίστους ή Ηφαιστίονας τους πυρπο-

λητές. 

   ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

   Ανέκαθεν  τα  νησιά του Αιγαίου φημίζονταν ως επίγει-

οι παράδεισοι. Μοσχοβολούσαν τα περιβόλια της Χίου , 

η χαρά και η ειρήνη βασίλευαν στον ευωδιαστό αυτό 

πλωτό κήπο. 

   Αλλά γιατί τώρα, αυτή η βαθιά σιωπή ; Γιατί εγκατα-

λείφθηκαν απεριποίητα τα άνθη; Γιατί στα δάση δεν α-

ντηχούν πια οι φωνές των κυνηγών; Τα άλογα τρέχουν 

ελεύθερα, αχαλίνωτα, μέσα στ΄αμπέλια και  τα κατα-

στρέφουν. Άνθρωποι πουθενά δεν φαίνονται. Και όμως 

στην άμμο βλέπω ίχνη από τα βήματά τους … Πού 

άραγε να βρίσκονται οι άνθρωποι; 

    Ω φρίκη ! Να, τα πτώματά τους ταλαντεύονται πάνω 

στα κύματα. Οι Τούρκοι τους έσφαξαν! Μήπως οι ουρα-

νοί αρέσκονται να βλέπουν τα εγκλήματα των βαρβά-

ρων;  − Θεέ μου σε ικετεύω να βοηθήσεις σε αυτή τη 

φοβερή περίσταση. 

   Πώς όμως έγινε η ανήκουστη αυτή καταστροφή; Πού 

είναι οι σφαγείς που έπραξαν το απαίσιο αυτό έργο; 

Ιδού ∙ πάνω στα πλοία τους, μέσα στο λιμάνι της Χίου. 

Τα καταστρώματα είναι γεμάτα στρατιώτες, ο ήλιος πέ-

φτει πάνω στα γυμνά ξίφη που κρατούν και τα κάμνει 

ν΄αστράφτουν απειλητικά. Οι μορφές τους διακρίνονται 

αιμοδιψείς , και μέσα στο θόρυβο των τυμπάνων, ψάλ-

λουν φρικώδη παιάνα. 

  Αλλά .. Έλληνες, Έλληνες, ορμήστε να σώσετε την 

πατρίδα σας ∙ ορμήστε να εκδικηθείτε τα κακουργήματα 

των βαρβάρων. Ορμήστε, σεις, οι οποίοι στους κινδύ-

νους φανερώνετε τόση αυτοθυσία και γενναιότητα. Ορ-

μήστε, για να αποκτήσετε το αμάραντο στεφάνι της δό-

ξας. 

   Ω ! Τι βλέπω; Η προτροπή μου εισακούστηκε, τι χαρά 

! Έρχονται, καταφθάνουν δυο κατάμαυρα, φοβερά πλοί-

α … Έρχεται η εκδίκηση ως δίκαιη τιμωρία ανάνδρων . 

Το τραγούδι τους μένει ατελείωτο μέσα στους λάρυγγές 

τους, τα τύμπανα παύουν αμέσως. Οι βάρβαροι τα 

έχουν χάσει από το φόβο τους. Τα πληρώματα των δύο 

τιμωρών πλοίων οδηγούν ατάραχα τα πυρπολικά τους, 

για να τα προσδέσουν, εκεί όπου βρίσκονται οι πρωτερ-

γάτες των αγρίων σφαγών. Και να ! Βλέπω φλόγα που 

μεγαλώνει ταχύτατα, να εναγκαλίζεται ως τιμωρός δρά-

κοντας και να περισφίγγει το θύμα της. 

   Πανικόβλητοι οι ναύτες όλων των άλλων πλοίων , 

προσπαθούν να φύγουν ∙ αλλά ο τρόμος τους, κάμνει 

τον λιμένα στενό με αποτέλεσμα πολλά να συγκρούο-
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Νικηφόρος Λύτρας, Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχί-
δας από τον Κανάρη (π. 1866-1870). Λάδι σε μουσαμά, 

143 εκ. x 109 εκ. Πινακοθήκη Αβέρωφ, Μέτσοβο.  

νται μεταξύ τους και να βυθίζονται. Την ίδια στιγμή τα 

πυροβόλα της ναυαρχίδας, που έχουν πάρει φωτιά, 

κροτούν δεξιά και αριστερά, διαλαλώντας ακούσια τον 

ελληνικό θρίαμβο. 

  Το θέαμα του μισητού στόλου εξαφανίστηκε πλέον 

από τα μάτια μου ! Τώρα μόνο μια πελώρια λαμπάδα 

φωτίζει τη φοβερή αυτή νύχτα, η φλεγόμενη ναυαρχίδα 

του Καραλή. Και  οι πυρπολητές, αφού με κίνδυνο της 

ζωής τους μεγάλο, εκδικήθηκαν τη σφαγή των αθώων 

αδελφών τους, αφού φάνηκαν αντάξιοι των αρχαίων 

παραδόσεων του Έθνους, επιτιθέμενοι όχι εναντίον α-

θώων πληθυσμών όπως οι εχθροί, αλλά εναντίον πολε-

μικών δυνάμεων απείρως ισχυρότερων, ξεμακραίνουν 

δοξασμένοι και χάνονται στο βάθος του ορίζοντα.  Την 

ίδια στιγμή, όλη η Ελλάδα αντηχεί από το όνομα του 

γενναίου αρχηγού τους Κανάρη.  Και ασφαλώς ο Ελλη-

νισμός αιωνίως, θα προφέρει με συγκίνηση το όνομα 

Κανάρης ! 

     ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΩΔΗΣ 

    Παρατηρούμε ότι σε όλη την ωδή, ο ποιητής είναι 

παρών. Αυτός βλέπει, αυτός ακούει, αυτός ικετεύει, αυ-

τός προτρέπει, αυτός πάντοτε διηγείται. Τούτο δίνει ενό-

τητα στην ωδή και συμβάλλει στην επιτυχία της.  Ο Κάλ-

βος , με την ελευθερία που του παρέχει η ιδιότητά του 

ως ποιητή, μεταπλάθει μια σελίδα της Ιστορίας μας κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς να απομακρύνεται πολύ από 

την πραγματικότητα, να παρουσιάσει ενώπιόν μας σε 

λίγες σκηνές ή εικόνες ένα αληθινό δράμα με συνοχή, 

αρχή, μέση και τέλος, το οποίο φέρει και την επιθυμητή 

κάθαρση. Κυρίαρχο εκφραστικό μέσο, η δυνατή εικόνα 

– καθεμιά άλλωστε από τις ενότητες που παρουσιάσαμε 

πιο πάνω, συνθέτει εικόνες.  Ο Κάλβος είναι ο έμπειρος 

τεχνίτης, ο αριστοτέχνης σμιλευτής του στίχου, ο ε-

μπνευσμένος ζωγράφος, ο οποίος παρουσιάζει τους 

πίνακες – εικόνες του με τρόπο, ώστε να καθηλώνει την 

προσοχή μας και να εμπνέει τον θαυμασμό.  Όλες σχε-

δόν οι στροφές της ωδής, περιέχουν δικό τους , πλήρες 

νόημα . Παραδόξως, σε δύο στροφές συμβαίνει το αντί-

θετο : περιέχουν δηλαδή δύο νοήματα ∙ αυτές είναι η 

13η και η 30η . 

   Η ιδιότυπη γλώσσα του Κάλβου χρησιμοποιεί συχνά 

λέξεις της αρχαίας , αλλά χρησιμοποιεί όμως και λέξεις 

 Ω Δ Α Ι   ΤΌΥ   Α Ν Δ Ρ Ε Α   Κ Α Λ Β ΌΥ   (  1 7 9 2  –  1 8 6 9 )  Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α   

και τύπους της Νέας Ελληνικής. Στα  Ηφαίστεια, εντοπί-

σαμε τέσσερις μόνο ασυνήθιστες , μη εύχρηστες στη 

σημερινή μας γλώσσα λέξεις :  βαυίζω , αλίκτυπος , 

σφαγάδια και μυρμυρίζω. 

   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   

Το βαυίζω, είναι το αρχαίο βαϋζω, δωριστί βαϋσδω = 

υλακτώ, γαυγίζω, ουρλιάζω. ( Αλέξανδρου Σαρή, Διδα-

σκαλίαι, τόμος πρώτος ).                                                                                                  

 Σφαγάδια : τη λέξη φαίνεται ότι έπλασε ο Κάλβος, από 

τη λέξη σφάγιον. 

  Αλίκτυπος : Ό τι κτυπά η θάλασσα ( προσδιορισμός 

στο ουσιαστικό ξηρά ).   

Μυρμυρίζω : μορμυρίζω , μορμύρω στο Λεξικό Liddell 

– Scott , με τη σημασία εκφοβώ. 

   Δεν είναι καθόλου εύκολο να ισχυριστεί κάποιος ότι 

έκανε ολοκληρωμένη προσέγγιση – ανάλυση της ωδής 

…  Ελπίζουμε όμως ότι αγγίξαμε βασικούς άξονες του 

ποιήματος, χωρίς να κουράσουμε … 

( Την παραπάνω σύντομη παρουσίαση, επιμελήθη-

κε η φιλόλογος  Κ. Χούλη).                                           
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ   

 Ο ι Έλληνες, από τα αρχαία χρόνια, ήταν δεινοί 

ναυτικοί. Έλαβαν μέρος σε πολλές ναυμαχίες 

καθοριστικές για την έκβαση ενός πολέμου, όπως στη 

Σαλαμίνα το 480 π. Χ. Έτσι στον πόλεμο με τους Τούρ-

κους βοήθησαν με πολλούς τρόπους. Μετέφεραν πολε-

μοφόδια και τρόφιμα σε πολιορκημένους, αλλά βοηθού-

σαν και σε μια μάχη στη στεριά με τα κανόνια τους από 

τη θάλασσα. Οι μπουρλοτιέρηδες επίσης, προκαλούσαν 

μεγάλο πλήγμα στον εχθρό με τα μπουρλότα τους,  αλ-

λά και στη μάχη πλοίο με πλοίο, κατάφερναν με τα ευέ-

λικτα πλοία τους και τη ναυτική τους τέχνη να χτυπούν 

σε σημεία ευνοϊκά γι’ αυτούς και να φεύγουν αλώβητοι.  

Το τέλος του Ρωσοτουρκικού Πολέμου (1768-1774) 

και η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία έδωσε 

τη δυνατότητα στα ελληνικά πλοία να χρησιμοποιήσουν 

τη ρωσική σημαία και να διαπλέουν ελεύθερα τον Εύξει-

νο Πόντο, είχαν ως αποτέλεσμα οι μεταφορές των ρωσι-

κών σιτηρών να περάσουν στα χέρια των Ελλήνων ε-

μπόρων. 

Την παραμονή της Επανάστασης, οι Έλληνες πλοιοκτή-

τες διέθεταν τον εντυπωσιακό αριθμό των 1.000 εμπορι-

κών πλοίων, εκ των οποίων, τα 200 περίπου τα χρησι-

μοποίησαν ως πολεμικά, στις ναυτικές πολεμικές επιχει-

ρήσεις. 

Τρία κυρίως νησιά - Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά -  ήταν εκεί-

να που πρώτα διέθεσαν τα πλοία τους για τον αγώνα 

της ανεξαρτησίας.  

Στην πραγματικότητα, την εποχή εκείνη δεν υπήρχε συ-

γκροτημένος ελληνικός στόλος που ακολουθούσε     

κάποιο οργανωμένο σχέδιο, αλλά σύμπραξη πληρωμά-

των ενόψει κάποιας επιχείρησης. 

 Τα πυρπολικά -  ειδικά διαμορφωμένα πλοιάρια φορτω-

μένα με εύφλεκτες ύλες και εκρηκτικά - προσκολλούνταν 

στα οθωμανικά πλοία, αναφλέγονταν και βυθίζονταν 

μαζί τους. O φόβος των Οθωμανών από τη δράση των 

πυρπολητών, περιόριζε τις κινήσεις του στόλου τους. 

Οι Έλληνες ναυτικοί διακρίθηκαν σε τρία είδη πολεμι-

κών επιχειρήσεων: 

α) στην πολιορκία παραθαλάσσιων κάστρων, όπως η 

Μονεμβασιά και το Ναβαρίνο και στην υποστήρι-

ξη χερσαίων μαχών από τη θάλασσα, 

β) σε καταδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου 

αιχμαλώτιζαν ή κατέστρεφαν εχθρικά πλοία, με αποτέ-

λεσμα να παρεμποδίζεται ο τουρκικός στόλος να πλεύ-

σει προς την Πελοπόννησο και 

γ) σε ναυμαχίες στο ανοιχτό πέλαγος, στις οποίες συμ-

μετείχαν και τα περίφημα πυρπολικά. 

Ο Αντώνης Κριεζής , η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο 

Κουντουριώτης, ο Σαχτούρης, ο Τομπάζης και ο Τσαμα-

δός, είναι μερικοί από τους πιο ονομαστούς ναυμάχους,  

που βοήθησαν στην Ελληνική Επανάσταση. 

Πηγή: https://docs.google.com/presentation/d/1i-

hAfaASg7GIP5xBOF_hfeap46mfK8xHREl_8Z2NOE/ht

mlpresent     

ις παραμονές της Επανάστασης, οι Έλληνες πλοιο-

κτήτες διέθεταν τον εντυπωσιακό αριθμό των χιλί-

ων εμπορικών πλοίων, από τα οποία τα διακόσια περί-

που, τα χρησιμοποίησαν ως πολεμικά κατά τη διάρκεια 

του Αγώνα . Οι Ελληνικές ναυτικές δυνάμεις ήταν 

έτοιμες με την κήρυξη της Επανάστασης να διεξάγουν 

τον ναυτικό αγώνα . Οι αναμετρήσεις στη θάλασσα με 

τους αδίστακτους πειρατές και κουρσάρους που λυμαί-

νονταν τη Μεσόγειο , είχαν εξασκήσει τα πληρώματα 

των Ελληνικών πλοίων στην τακτική του πολέμου και 

κυρίως του αιφνιδιασμού . Ιδιαίτερα όμως εξασκήθηκαν 

οι Έλληνες ναυτικοί , κατά την υποχρεωτική ναυτολόγη-

σή τους στα πολεμικά καράβια των Οθωμανών . Όλοι οι 

ναυτότοποι κάθε χρόνο, ανάλογα με τον πληθυσμό τους 

, συνεισέφεραν άνδρες στα πληρώματα του Τουρκικού 

στόλου . Οι αγωνιστές του 1821 , είχαν λοιπόν εξασκη-

θεί στην τέχνη του πολέμου στη θάλασσα και ταυτόχρο-

να γνώριζαν την τακτική  του αντιπάλου τους , εξαιτίας 

της ακούσιας υπηρεσίας τους σε αυτόν . 

   Οι στόλοι των τριών νησιών, Ύδρας , Σπετσών και 

Ψαρών – που είχαν αναδειχθεί σε υπολογίσιμα ναυτικά 

κέντρα - , μετέφεραν το επαναστατικό κλίμα σε όλα τα 

νησιά , ενίσχυαν τις χερσαίες επιχειρήσεις σε παράλιες 

περιοχές , ανεφοδίασαν Ελληνικά φρούρια, και προπα-

ντός εμπόδιζαν τους Τούρκους να μεταφέρουν στρατό 

και εφόδια στις επαναστατημένες Ελληνικές περιοχές . 

   Το βασικότερο όπλο των Ελλήνων θαλασσομάχων 

ήταν το πυρπολικό, με το οποίο οι αγωνιστές προκα-

λούσαν σοβαρές ζημιές και κυριολεκτικά τρομοκρατού-

σαν τους αντιπάλους τους. Ο Ψαριανός Δημήτριος Πα-

πανικολής ανατινάζει με το πυρπολικό του Τουρκικό 

δίκροτο στην Ερεσσό της Λέσβου , ο Κ . Κανάρης ανατι-

νάζει την Τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο και αναδείχνεται 

τελικά σε θρυλικό μπουρλοτιέρη, τον οποίο έτρεμε το 

Τουρκικό ναυτικό. Ο Υδραίος Αντώνιος Ραφαλιάς πυρ-

πολεί δίκροτο στις ναυτικές επιχειρήσεις της Σάμου τον 

Ιούλιο του 1822. Οι Ελληνικές ναυτικές δυνάμεις με επι-

https://docs.google.com/presentation/d/1i-hAfaASg7GIP5xBOF_hfeap46mfK8xHREl_8Z2NOE/htmlpresentC:/Users/Administrator/Documents/Adobe
https://docs.google.com/presentation/d/1i-hAfaASg7GIP5xBOF_hfeap46mfK8xHREl_8Z2NOE/htmlpresentC:/Users/Administrator/Documents/Adobe
https://docs.google.com/presentation/d/1i-hAfaASg7GIP5xBOF_hfeap46mfK8xHREl_8Z2NOE/htmlpresentC:/Users/Administrator/Documents/Adobe
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κεφαλής τον Υδραίο ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη, αντιμε-

τωπίζουν με επιτυχία τον εχθρό, τρέποντάς τον σε φυ-

γή σε πολλές ναυμαχίες. 

  Η προσεκτική μελέτη της Ιστορίας του Αγώνα αποδεί-

χνει, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι χωρίς το ναυτικό, η 

Επανάσταση δεν θα είχε επεκταθεί πέρα από την Πε-

λοπόννησο, δεν θα είχε στεριώσει και δεν θα είχε επι-

κρατήσει. 

 ΠΗΓΕΣ: https://neoskosmos.com/el286858/i-symvoli-

ton-ellinikon-naftikon-nision-stin-epanastasi-tou-1821 

 Τ 
ις  παραμονές  της επανάστασης οι Έλληνες ναυ-

τικοί ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, για να α-

ντιμετωπίσουν τον τουρκικό στόλο. Σε αυτό συντέλεσε 

η αδιάκοπη καταδίωξη των πειρατών και κουρσάρων 

στις ελληνικές θάλασσες, που άσκησε τα πληρώματα 

των πλοίων στην τακτική του πολέμου και του αιφνιδι-

ασμού. Επίσης οι Έλληνες ναυτικοί γνώριζαν την τα-

κτική και τις αδυναμίες του αντιπάλου εξαιτίας της υπο-

χρεωτικής ναυτολόγησης στα πολεμικά καράβια της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Το πυρπολικό 

Ήταν το κυριότερο πολεμικό πλοίο της επανάστασης 

του 1821. Το πυρπολικό ήταν παλιάς κατασκευής ιστι-

οφόρο, το οποίο αλειφόταν με θειάφι και πίσσα και 

ήταν γεμάτο με εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά. Αυτό 

γαντζωνόταν με σιδερένια άγκιστρα στο εχθρικό πλοίο  

και με την ανατίναξή του, η φωτιά μεταδίδονταν  και 

πολλές φορές εξαπλωνόταν και στα διπλανά καράβια. 

Με αυτόν τον τρόπο οι αγωνιστές προξενούσαν ζημιές 

στον εχθρό, καταφέρνοντας σημαντικές νικηφόρες επι-

θέσεις εναντίον των Τούρκων. Σημαντικός μπουρλοτιέ-

ρης της επανάστασης ήταν ο Κωνσταντίνος Κανάρης 

που ανατίναξε την τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο και ένα 

δίκροτο στην Τένεδο. 

ΠΗΓΕΣ:  

http://www.lindosmuseum.gr/index.php?option=co

m_content&view=article&id=64035&ltemid=31315&

lang=el 

εκδήλωση της Ελληνικής Επανάστασης το 

1821 είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομι-

κή ανάπτυξη και την πνευματική αφύπνιση των υπό-

δουλων Ελλήνων κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Η 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.   

διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών της Γαλλίας στους 

Έλληνες, οφείλεται στην ανάπτυξη του εμπορίου και της 

ναυτιλίας. Η συμβολή του Έλληνα ναυτικού στην Επα-

νάσταση, ήταν καθοριστική για την εξέλιξή της. 

         Η ελληνική ναυτιλία άκμαζε τον 18ο αιώνα και με 

την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία επέτρε-

πε στα ελληνικά πλοία να διαπλέουν ανεμπόδιστα τα 

στενά του Εύξεινου Πόντου με τη ρωσική σημαία, ανα-

δείχθηκε μία δυναμική κοινωνική τάξη καπεταναίων και 

ναυτικών στα νησιά, της οποίας η βοήθεια ήταν αξιοση-

μείωτη στην εξέλιξη της επανάστασης. Οι Έλληνες πλοι-

οκτήτες διέθεσαν ποικίλα εμπορικά πλοία, τα οποία με-

τατράπηκαν σε πολεμικά και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επανάστασης. Τα καράβια αυτά ήταν εφο-

διασμένα με ελαφρύ οπλισμό, για να αντιμετωπίσουν 

πειρατικές εφόδους. Οι Έλληνες ναυτικοί είχαν λοιπόν 

εξασκηθεί στην τέχνη του πολέμου στη θάλασσα και 

ακόμα γνώριζαν τις αδυναμίες του αντιπάλου . 

         Πολλά νησιά έγιναν ναυτικά κέντρα, με κυριότερα 

την Ύδρα, τις Σπέτσες και τα Ψαρά. Διέθεταν χρήματα 

και πλοία για τον αγώνα της ελευθερίας.  Επιπλέον, με-

τέφεραν επαναστατικές ιδέες και ξεσήκωναν τους κατοί-

κους. Εμπόδιζαν τον τουρκικό στρατό από το να μετα-

φέρει εφόδια, όπλα και στρατό στις επαναστατημένες 

περιοχές.  

          Κατόπιν γνωρίζουμε ότι το πυρπολικό ήταν ένα 

από τα βασικότερα όπλα των πολέμαρχων. Ο Δημήτρης 

Παπανικολής, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Αντώνιος 

Ραφαλιάς και πολλοί άλλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές 

στον τουρκικό στόλο με τις πυρπολήσεις τους. Επιπρό-

σθετα, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον Ανδρέα 

Μιαούλη, τρέπει σε φυγή τον τουρκικό στόλο σε πολλές 

ναυμαχίες. Σπουδαιότερη ήταν η ναυμαχία του Γέροντα 

στην οποία οι Έλληνες κατάφεραν να προξενήσουν ι-

σχυρό χτύπημα στον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο. 

           Η εμφάνιση του αιγυπτιακού στόλου προς ενί-

σχυση στον τουρκικό, έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την υ-

πόθεση της απελευθέρωσης των ελλήνων. Έπειτα η 

ελληνική κυριαρχία στη θάλασσα υποχώρησε λόγω της 

οικονομικής κρίσης και της εμφύλιας σύρραξης.  

           Πάντως,  χωρίς αμφιβολία οι Έλληνες ναυτικοί 

υπήρξαν ο θεμέλιος λίθος για την επέκταση και την επι-

κράτηση της επανάστασης. Χωρίς τον στόλο, η επανά-

σταση δεν θα είχε προχωρήσει πέρα από την Πελοπόν-

νησο. Πιθανότατα ο Τουρκοαιγυπτιακός στόλος να είχε 

επιβληθεί των Ελλήνων και να συνέτριβε κάθε επανα-

στατημένη πόλη. Με τη συμβολή του στόλου στον αγώ-

να για την απελευθέρωση όμως, το ελληνικό έθνος δια-

τήρησε ακατάβλητη αντοχή και κράτησε άσβηστη τη 

φλόγα για την εθνική αποκατάστασή του.  

https://neoskosmos.com/el286858/i-symvoli-ton-ellinikon-naftikon-nision-stin-epanastasi-tou-1821
https://neoskosmos.com/el286858/i-symvoli-ton-ellinikon-naftikon-nision-stin-epanastasi-tou-1821
http://www.lindosmuseum.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64035&ltemid=31315&lang=el
http://www.lindosmuseum.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64035&ltemid=31315&lang=el
http://www.lindosmuseum.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64035&ltemid=31315&lang=el
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      ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΡΩΤΟΥΝ …..  ΕΣΤΙΑΖΟ-

ΝΤΑΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 

1822  ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  -  ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙ 

ΤΗΣ ΧΙΟΥ  -  ΟΠΩΣ ΕΥΣΤΟΧΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ … 

   ΕΡΩΤΗΣΗ :  πότε  κυριεύτηκε  η  Χίος  από  τους  Τούρ-

κους ; 

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  η  Χίος  κυριεύτηκε  από  τους  Τούρκους  το  

1566,  από  τον  Πιαλή  πασά. 

   ΕΡΩΤΗΣΗ:  ως  γνωστόν  η  Χίος  απολάμβανε  σημα-

ντικά  προνόμια . Γιατί ; 

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  οι  Οθωμανοί  παραχώρησαν  προνόμια  

στους  Χιώτες  και  ένα  είδος  αυτοδιοίκησης  λόγω  της  μα-

στίχας . 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  Πώς  ασκούνταν  η  αυτοδιοίκηση  στη  Χίο ; 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  κάθε  χρόνο  στις  3  του  Φλεβάρη ,  εκλέγο-

νταν  οι  δημογέροντες  -  τρεις  ορθόδοξοι  και  δύο  καθολικοί 

.  Η  δημογεροντία  λοιπόν  ασκούσε  την  εξουσία  με  αυξη-

μένες  αρμοδιότητες.  Εκεί  στου  Μεζά  μάλιστα  που  γνωρί-

ζετε  όλοι,  οι  δημογέροντες  εκδίκαζαν  υποθέσεις  είτε  μετα-

ξύ  χριστιανών  είτε  μεταξύ  χριστιανών  και  Τούρκων. 

  ΕΡΩΤΗΣΗ :  το  μοναστήρι  του  αγίου  Μηνά  σε  ποια  

περιοχή  της  Χίου  υπάγεται ; 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  ανήκει  στο  Νεχώρι ,  που  είναι  ένα  από  τα  

21  Μαστιχοχώρια  του  νησιού .  Τα  Μαστιχοχώρια  είχαν  

δική  τους  διοίκηση  και  κάθε  χρόνο  ερχόταν  αγάς,  για  να  

εισπράξει  το  φόρο  και  να  παραλάβει  τη  μαστίχα. 

  ΕΡΩΤΗΣΗ:  πώς  ήταν  το  μοναστήρι  το  1822; 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  ήταν  σε  μορφή  κάστρου ,  για  να  προστα-

τεύεται  από  τους  πειρατές. 

  ΕΡΩΤΗΣΗ :  πόσος  περίπου  κόσμος  είχε  μπει  στο  

μοναστήρι  και  γιατί ; 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  όταν  κατέφθασε  ο  τούρκικος  στόλος  στα  

τέλη  Μαρτίου  του  1822 , και  παράλληλα  αποβιβάζονταν  

άτακτοι  που  κατέφθαναν  με  κάθε  είδους  πλεούμενο  από  

απέναντι ,  ο  κόσμος,  συναισθανόμενος  τον  κίνδυνο,  προ-

σπάθησε  να  ασφαλιστεί.  Εκτιμώντας  λοιπόν  ότι  στα  μο-

ναστήρια  θα  είναι  ασφαλείς,  3.000  περίπου  χριστιανοί – 

γυναικόπαιδα ως επί το πλείστον -  πέρασαν  την  πόρτα  του  

αγίου  Μηνά  και  κλείστηκαν  εκεί. 

  ΕΡΩΤΗΣΗ :  πώς  κατάφεραν  τελικά  να  μπουν  στον  

αυλόγυρο  του  κάστρου  οι  Τούρκοι; 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  την  πρώτη  μέρα  δεν  μπόρεσαν  οι  Τούρ-

κοι  να  πατήσουν  το  κάστρο.  Κάποιοι ,  χίλιοι  περίπου , 

έφυγαν  το  βράδυ  από  μέσα  και  γλίτωσαν.  Την  άλλη  

μέρα  όμως,  κατάφεραν  κανονιοβολώντας  το  τείχος  από  

το  απέναντι  ύψωμα ,  όπου  είχαν  στήσει  δυο  κανόνια ,  να  

προκαλέσουν  ρήγμα  απ΄όπου  και  μπήκαν  στον  αυλόγυρο  

της  μονής. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  γιατί  το  καθολικό  της  Μονής  ήταν  γεμάτο  

κόσμο  εκείνη  την  ώρα ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  ήταν  η  ώρα  της  Ανάστασης  ( 2 Απριλίου 

1822 )  και  ο  κόσμος  συνωστίζονταν  εκεί ,  για  να  παρα-

κολουθήσει  την  Ακολουθία της  Αναστάσεως  του  Θεανθρώ-

που  και  να  κοινωνήσει  των  Αχράντων  Μυστηρίων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  πώς  κορυφώθηκε  το  δράμα ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  οι  Τούρκοι  ξηλώσανε  τη  στέγη και  πετάξανε  

στουπιά  αναμμένα  μέσα  στο  καθολικό.  Μέσα  στο  χαλα-

σμό  εκείνο ,  άλλοι  ολοκαυτώθηκαν  και  άλλοι  σφαγιάστη-

καν  ανηλεώς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  μπορείτε  να  μας  μιλήσετε  για  κάποια  

συγκεκριμένα  συμβάντα  που  έλαβαν  χώρα  τότε  μέσα  

στο  μοναστήρι ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  εκεί,  γράφτηκε  τότε  μια  από  τις  πιο  φρι-

κτές  σελίδες  της  ιστορίας  μας.  Όσοι  χριστιανοί  δεν  είχαν  

βρει  καταφύγιο  στο  Καθολικό  της  Μονής,  όπου  επικρα-

τούσε  το  αδιαχώρητο,  κατεσφάγησαν  στους  γύρω  χώρους 

.  Οι  Τούρκοι  κατάφεραν  να  μετατρέψουν  σε  ολοκαύτωμα  

το  τραγικό  εκκλησίασμα  - όσοι  προσπάθησαν  να  ξεφύ-

γουν,  σφαγιάστηκαν.  Μέχρι  και  σήμερα  σώζονται  στο  

δάπεδο  ίχνη  από  το  σώμα  σφαγιασθέντος  λειτουργού  

ιερέως,  που  ολοκαυτώθηκε  εκείνη  τη  φοβερή  νύχτα.  Πι-

θανότατα  τα  ίχνη  αυτά  ανήκουν  στο  σώμα  του  ιερέα  

Ιακώβου  Μαύρου.  Τα  σημάδια  από  τις  καιόμενες  σάρκες  

(…Τα γιασεμιά κοκκίνισαν το χρόνο της σφαγής σου, πίνοντας αίμα αντί νερό στη ρημαγμένη γη 
σου …) : από το ποίημα ‘’Χίος’’, Γ. Δροσίνη. 

                                              ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ                                                      

Η  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΚΥΡΙΟ  ΚΩΝ/ΝΟ  ΚΑΡΑΤΖΑ,  

ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟ ΜΑ  ( ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ). 

Μονή Αγίου Μηνά 
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των  θυμάτων  παραμένουν  ανεξίτηλα  πάνω  στα  μάρμαρα  

του  καθολικού  της  Μονής ,  αλλά  και  στα  λιθόστρωτα  

του  περιβόλου.  Μέχρι  σήμερα  είναι  ορατά  τα  ίχνη  του  

αίματος  στο  δάπεδο  του  καθολικού,  παρά  τη  συστηματι-

κή  προσπάθεια  να  καθαριστούν  τα  σημάδια  κατά  εντολή  

του  μητροπολίτη  Σωφρόνιου.  Ο  μητροπολίτης  πίστευε  

ότι  δεν  πρέπει  οι  προσκυνητές  να  πατούν  το  καθαγια-

σμένο  αίμα,  γι’  αυτό  και  έδωσε  εντολή  να  καθαριστούν  

οι  επιφάνειες  πάρα  πολύ  καλά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  τι  είχε  συμβεί  στη  δεξαμενή  που  βρίσκε-

ται  στον  αυλόγυρο  της  Μονής; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  στη  δεξαμενή  είχαν  κρυφτεί ,  για  να  σω-

θούν  αρκετοί  χριστιανοί ,  όμως  τους  πρόδωσε  το  κλάμα  

ενός  μωρού.  Οι  Τούρκοι  κατέβασαν  στη  φουντάνα  ένα  

δικό  τους,  για  να  πείσει  τους  κρυμμένους  εκεί,  να  ανέ-

βουν  πάνω.  Οι  χριστιανοί,  αλλόφρονες  όπως  ήταν  από  

τα  όσα  άκουγαν  να  διαδραματίζονται,  ξεκοίλιασαν  τον  

Τούρκο.  Τότε  οι  εχθροί ,  αφού  έβαλαν  φωτιά  σε  στρώ-

ματα ,  σκεπάσματα ,  τα  πέταξαν  μέσα  στη  δεξαμενή,  με  

αποτέλεσμα  οι  περισσότεροι  να  πεθάνουν  από  ασφυξία.  

Μόνο  πέντε  σώθηκαν,  οι  οποίοι  επέζησαν  γιατί  στο  

πάνω  μέρος  της  δεξαμενής  υπήρχε  θυρίδιο  που  προε-

κτείνονταν  σε  υπόγειο  κελί,  από  το  οποίο  ερχόταν  λίγος  

αέρας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  έχουν  σωθεί  ονόματα  χριστιανών  που  

αγωνίστηκαν  να  σώσουν  το  μοναστήρι  και  τους  

δικούς  τους ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  λίγοι  χωρικοί  ένοπλοι  πολέμησαν  με  γεν-

ναιότητα  αλλά  τα  ονόματά  τους  δεν  διασώθηκαν.  Όμως  

γνωρίζουμε  ότι  επικεφαλής  τους  ήταν  ο  Ιωάννης  Φατού-

ρος  από  τα  Θυμιανά.  Ο  Φατούρος  οργάνωσε  την  άμυνα  

της  Μονής,  επισκεύασε  φθορές  του  τείχους,  άνοιξε  πο-

λεμίστρες.  Είχε  βοηθό  τον  Κωνσταντίνο  Μονογιό  από  το  

Νεοχώρι,  τους  Θυμιανούσους  Ανθούλη  και  Τσιμπηνό,  

καθώς  και  νέους  από  τα  Θυμιανά  και  το  Νεοχώρι.  Δια-

κρίθηκαν  επίσης  οι  Καρδαμυλίτες  Γεννάδιος  Κοντοκώ-

στας  και  Αναγνώστης  Άγγελος  ή  Κονταναγνώστης.   

ΕΡΩΤΗΣΗ :  υπάρχουν  Φατούροι ,  απόγονοι  του  αγω-

νιστή ,  σήμερα  στη  Χίο ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  για  το  φόβο  των  Τούρκων,  οι  απόγονοι  

του  Φατούρου  άλλαξαν  το  επώνυμό  τους  και  ονομάστη-

καν  Γιάννακες.  Το  επίθετο  Γιάννακας  υπάρχει  μέχρι  σή-

μερα  στα  Θυμιανά.  Το  όνομα  του  Φατούρου  έγινε  θρύ-

λος  τα  μετέπειτα  χρόνια  και  ενδεικτικό  του  πώς  κατα-

γράφτηκε  στη  συνείδηση  του  κόσμου,  είναι  το  γεγονός  

ότι  μέχρι  τη  δεκαετία  του  1970  τουλάχιστον,  ακουγόταν  

ακόμη  στον  Κάμπο :  ‘’ τρεχάστενε  κι  ο  Φατούρος  πάει  

ομπρός ! ‘’ 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  γιατί  στο  οστεοφυλάκιο  της  Μονής  δεν  βλέ-

πει  ο  επισκέπτης – προσκυνητής  σήμερα  πολλά  κρανί-

α; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  τα  κεφάλια  και  τα  αυτιά  τα  πήγαιναν  οι  σφα-

γείς  στον  τοποτηρητή  που  είχε  τοποθετηθεί  στο  νησί   από  

τον  Οκτώβρη  του  1821,  Βαχήτ .  Όσο  περισσότερα  κατά-

φερναν  να  πάνε ,  τόσο  περισσότερα  χρήματα  έπαιρναν.  

Επίσης  Έλληνες  του  εξωτερικού ,  έπαιρναν  μαζί  τους  κά-

ποιο  κρανίο ,  το  επιχρύσωναν  και  το  έβαζαν  στο  εικονο-

στάσι  του  σπιτιού  τους  ως  ιερό  λείψανο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  στο  χώρο  του  οστεοφυλάκιου  σώζεται  κάτι  

άλλο  εκτός  από  τα  οστά  των  σφαγιασθέντων ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  φυλάσσεται  εκεί,  το  ένα από  τα  δύο  θυρό-

φυλλα  της  παλιάς  θωρακισμένης  πόρτας  της  κυρίας  εισό-

δου,  διάτρητο  από  σφαίρες  των  Τούρκων.  

ΕΡΩΤΗΣΗ :  τι  σας  ώθησε  να  ασχοληθείτε  με  μια  τέτοια  

εργασία ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  το  ενδιαφέρον  και  η  αγάπη  για  τον  τόπο  

μας ,  για  τους  προγόνους  και  τις  ρίζες  μας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  ποιες  ήταν  οι  πηγές  σας ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  κυρίως  κώδικες  και  χειρόγραφα  από  το  Αρ-

χείο  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Χίου  και  βεβαίως  από  το  

μοναδικό  πλούτο  της  Δημόσιας  Κεντρικής  Βιβλιοθήκης  Χίου  

ο  Κοραής. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  κατά  τη  συλλογή  των  στοιχείων  για  τη  

σύνθεση  της  εργασίας  σας ,  υπήρξε  συναισθηματική  

φόρτιση ;  Μπορείτε  να  μας  περιγράψετε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  βεβαίως  υπήρξε  συναισθηματική  φόρτιση.  

Όταν  αγγίζεις  γεγονότα  όπως  εκείνα  που  βίωσε  το  νησί  

στα  1822,  δεν  μπορεί  παρά  να  το  κάνεις  με  δέος  και  συ-

γκίνηση ..  Τυχαίνει  μάλιστα  να  κατάγομαι  από  τη  συγκεκρι-

μένη  περιοχή  που  συνδέεται  με  τη  σφαγή  που  συντελέστη-

κε  στον  άγιο  Μηνά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  γιατί  πιστεύετε  ότι  πρέπει  εμείς  οι  νεώτεροι  

να  μελετάμε  την  ιστορία  του  τόπου  μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  γιατί  αν  δεν  γνωρίζουμε  το  παρελθόν,  δεν  

έχουμε  μέλλον .  Πρέπει  να  ανατρέξουμε  στις  ρίζες  μας ,  

για  να  κοιτάξουμε  μπροστά.  Η  ιστορία  μας  είναι  η  ταυτότη-

τά  μας . 

   Ευχαριστούμε  θερμά  τον  κ.  Καρατζά  που  πολύ  πρό-

θυμα  ανταποκρίθηκε  στο  κάλεσμά  μας !  Κυρίως  ευχαρι-

στούμε  για  τα  όσα  ενδιαφέροντα  μας  είπε !   

 

                                              ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ   

                                                                Συνέντευξη  Κωνσταντίνου Καρατζά (συνέχεια)Συνέντευξη  Κωνσταντίνου Καρατζά (συνέχεια)    
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«« ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ »» .  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ Ε. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ Ε ΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΛΑΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΛΑ   

     Ήταν μια ζεστή Αυγουστιάτικη μέρα∙ βρισκόμουν έξω 

από τη βοτσαλωτή αυλή της ιεράς μονής του Αγίου Μη-

νά, απολαμβάνοντας το λουκούμι και το δροσερό νερό 

που μου πρόσφερε η μοναχή σαν καλωσόρισμα. Περί-

μενα μια φίλη μου, που επισκέφτηκε για πρώτη φορά το 

νησί μας και ήθελε να την ξεναγήσω.  

     Τριγύρω, επικρατούσε απόλυτη ησυχία ∙ το μόνο 

που ακουγόταν, ήταν τα τζιτζίκια και πού και πού ο ήχος 

κάποιων διερχόμενων οχημάτων.  Η σκέψη μου ταξίδε-

ψε 200 χρόνια πίσω, τότε που τρεις χιλιάδες άτομα  

βρήκαν καταφύγιο σ’ αυτό το μοναστήρι, για να γλιτώ-

σουν από το σπαθί και τις θηριωδίες των Τούρκων.  

          Δεν πέρασε πολλή ώρα και είδα τη φίλη μου να 

πλησιάζει. Αφού την καλωσόρισα, ξεκινήσαμε την πε-

ριήγησή μας. Πρώτα είδαμε τη δεξαμενή, όπου λέγεται 

ότι είχαν κρυφτεί ορισμένοι Χιώτες, για να γλιτώσουν 

από το μένος των Τούρκων, όμως προδόθηκαν από το 

κλάμα των μωρών. Οι Τούρκοι άρπαξαν τα στρώματα 

από τους κοιτώνες, τα περιέλουσαν με πετρέλαιο, τα 

πέταξαν στη δεξαμενή, άναψαν φωτιά και έκαψαν 

όσους ήταν εκεί μέσα. Στα  μάτια  της  φίλης  μου,  είδα  

τον  αποτροπιασμό  γι’ αυτήν  την  κτηνωδία ..    

      Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε σε  εσωτερικούς  

χώρους και πρώτα στο οστεοφυλάκιο, όπου φυλάσσο-

νται τα οστά των σφαγιασμένων, στοιβαγμένα με ευλά-

βεια και προσοχή σε μία  γυάλινη προθήκη.  Στον  ίδιο  

χώρο  είναι  φυλαγμένο  ένα  από  τα  θυρόφυλλα,  που  

αποτελούσαν  κάποτε  την  κύρια  είσοδο  του  μοναστη-

ριού.  Είναι  μια  θωρακισμένη  πόρτα,  καλυμμένη  με  

σιδερένιες  πλάκες,  διάτρητη  από  τα  βλήματα  των  

όπλων  του  εχθρού.   Εμφανή είναι ακόμη τα ανεξίτηλα 

σημάδια από το αίμα  που εμπότισε  το δάπεδο  στο  

καθολικό  της  Μονής και από τις απανθρακωμένες σάρ-

κες των θυμάτων από την πυρκαγιά που άναψαν οι ε-

χθροί. Γιατί υπήρχε τόσο μίσος;  Και από πού πήγαζε 

αυτό το ανεξήγητο μένος των  Τούρκων;  Αυτά βέβαια 

είναι ερωτήματα, που κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να δώ-

σει μια εξήγηση.   

          Νιώθαμε κάτι να μας πνίγει και  μη μπορώντας 

άλλο, βγήκαμε στον αύλειο χώρο για να εισπνεύσουμε 

καθαρό αέρα. Το βλέμμα μου στράφηκε στα κυπαρίσσια 

που στέκονται αιώνες τώρα εκεί ,   για να υπογραμμί-

ζουν  με  την  πένθιμη  παρουσία  τους  τη  βαριά  ιστο-

ρία  του  τόπου. Ήταν σαν να ζητούσα εξηγήσεις για 

αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις. Μάταια όμως …  

«« ΣΤΟ ΑΙΠΟΣΣΤΟ ΑΙΠΟΣ »» .  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ Π.  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗ   

       Ήταν ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο και ξέγνοιαστο 

πρωινό του Ιουλίου. Περνούσαμε από το Αίπος με την 

οικογένειά μου, με προορισμό την Αγία Μαρκέλλα. 

Όμως στο δρόμο, συναντήσαμε μια δυσκολία. Το λάστι-

χο είχε ξεφουσκώσει και δεν μπορούσαμε να συνεχί-

σουμε. Καθώς οι γονείς μας προσπαθούσαν να αλλά-

ξουν το λάστιχο, τα αδέλφια μου και εγώ προχωρούσα-

με προς το δάσος. 

              Τότε σκεφτήκαμε να επισκεφθούμε το μνημείο 

των Πεσόντων στην κορυφή του οροπεδίου. Καθώς το 

αντικρίσαμε, η πρώτη μας σκέψη ήταν η επέτειος των 

διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση που  εορτά-

ζουμε αυτόν τον χρόνο. Θυμηθήκαμε όλα όσα έχουμε 

μάθει!  

Το 1912 πάνω στο ιστορικό βουνό, δόθηκαν επικές μά-

χες ! Ήταν η χρονιά που το μαρτυρικό νησί μας λυτρώ-

θηκε επιτέλους από τους Τούρκους και ενσωματώθηκε 

στην ελεύθερη  Ελλάδα , είπα εγώ. 

Βέβαια – πήρε το λόγο ο αδελφός μου – όμως, όπως 

διάβαζα τελευταία και κατά το 1822 πολλοί κάτοικοι του 

Βροντάδου , για να σωθούν από τους διώκτες τους , 

εγκατέλειπαν κακήν κακώς τα σπίτια τους και ανεβαίνο-

ντας το Αίπος , πάσχιζαν με την ψυχή στο στόμα να 

βρουν καταφύγιο και σωτηρία , τραβώντας προς τη Δυ-

τική Χίο. 

Τελικά, τούτου του βουνού κάθε πέτρα, κάθε βράχος 

φέρει τα πατήματα της Ιστορίας . Μόνο με δέος και σε-

βασμό ταιριάζει να περπατά κανείς σε τούτα τα ιερά 

μέρη , συμπλήρωσε η αδελφή μου. 

             Μα να! Εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε η φωνή της 

μητέρας μου, που μας ζητούσε να επιστρέψουμε στο 

αμάξι,  καθώς το πρόβλημα είχε λυθεί . Ήμασταν έτοιμοι 

να συνεχίσουμε την εκδρομή μας.  

             Γύρισα για ακόμη μία φορά και κοίταξα το μνη-

μείο.  Τα ονόματα των ηρώων θα λάμπουν στην ιστορι-

κή αιωνιότητα, όπως έλαμψαν τη στιγμή της θυσίας 

τους, όσα χρόνια και αν περάσουν ! 

                                              ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ     
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Β Ρ Ό Ν ΤΑ ΔΌ Υ Σ Ό Ι  Η Ρ Ω Ε Σ  ΣΒ Ρ Ό Ν ΤΑ ΔΌ Υ Σ Ό Ι  Η Ρ Ω Ε Σ  Σ ΤΌ Ν  Α Γ Ω Ν Α  ΤΌ Ν  Α Γ Ω Ν Α    
Προσεγγίσαμε  με  τη  βοήθεια  της  καθηγήτριάς  μας  το  θέμα ∙  προσπαθήσαμε  να  μάθουμε  ρωτώντας  παππού-

δες  και  γιαγιάδες …  Όμως  εξαιρετική  πηγή  στάθηκε  για  μας  το  ΛΕΥΚΩΜΑ  ΤΟΥ  ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  του  έτους  

1936,  του  πρωτοπρεσβυτέρου  Μάρκου  Αγ.  Βασιλάκη  ( εξεδόθη  το  1936  εν  Χίω :  εκδοτικόν  και  καλλιτεχνι-

κόν  τυπογραφείον  ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ‘’ ).   Από  εκεί  λοιπόν  αντλήσαμε  σημαντικές  πληροφορίες  και  γνώσεις,  από  

τις  οποίες  επιλέξαμε  κάποιες,  για  να  φωτίσουμε  μορφές  της  εποχής  εκείνης  στο  φύλλο  της  εφημερίδας – 

αφιέρωμα  στα  200  χρόνια  από  την  Επανάσταση  του  1821 . 

    Ας  ξεκινήσουμε  με  τη  μορφή  του  αγωνιστή  Σταματί-

ου Γ.  Ανδρόνικου  ή  Χρυσούλη  (Χαχόλου).  Ο  συγγραφέ-

ας  του  Λευκώματος  αναφέρει  για  εκείνον :  ‘’  ο  Στ.  

Ανδρόνικος  ή  Χρυσούλης  ο  και  Χαχόλος  επονομαζόμε-

νος ,  κατά  την  λαϊκήν  έκφρασιν  δεν  υπάρχει  πέτρα  να  

τη  σηκώσωμεν  και  να  μη  τον  βρούμε  από  κάτω  το  

γέρο  Χαχόλο ,  καθώς  τον  επωνόμαζαν  οι  κάτοικοι  της  

Βρύσης  του  Πασά  ‘’. 

    Πήρε  μέρος  σε  πολλές  μάχες ∙  της  Χίου,  των  Ψα-

ρών,  στην  πυρπόληση  της  Τουρκικής  ναυαρχίδας,  στη  

ναυμαχία  του  Ναυαρίνου  και  στην  εκστρατεία  του  Φα-

βιέρου  στη  Χίο. 

    Ο  Χαχόλος  υπηρετούσε  στο  πλοίο  του  Χ ‘’  Ανάργυ-

ρου  και  μαζί  με  τρία  άλλα  ελληνικά  πλοία  συνάντησε  

‘’ έξωθεν  του  Αταρνέως ‘’  ( Δικελή )  ένα  Τουρκικό,  το  

οποίο  εβύθισαν.  Φόνευσαν  πολλούς  Τούρκους  και  συ-

νέλαβαν  άλλους  αιχμαλώτους .  Κάθε  ναύτης  είχε  στις  

διαταγές  του  έναν  ή  και  δύο  αιχμαλώτους ,  ο  Χαχόλος  

δε ,  είχε  σκλάβο  του  τον  πλοίαρχο  του  βυθισμένου  

τουρκικού  πλοίου ,  τον  οποίο  κατόρθωσε  και  αντήλλαξε  

με  300  Έλληνες  αιχμαλώτους . 

     Στις  αρχές  του  1822  και  ενώ  ο  στόλος  των  Σα 

μίων  είχε  αράξει  στην  παραλία  του  Κονταριού ,  με  

αρχηγούς  τον  Σαμιώτη  Λυκούργο  Λογοθέτη  και  το  

Χιώτη  Αντώνη  Μπουρνιά ,  οι  Βρονταδούσοι  περιφρου-

ρούσαν  την  παραλία  του  Βροντάδου  που  είχαν  διαιρέ-

σει  σε  τέσσερις  τομείς.  Σύμφωνα  πάντα  με  την  πηγή  

μας ,  είχαν  τοποθετήσει  φυλάκια  στον  Παληόπυργο  (  

σημερινό  Μερσινίδι  ),  στου  Κασού  προς  το  μέρος  του  

Γουβιού ,  το  οποίο  μέχρι  σήμερα  λέγεται  και  Τάμπια ,  

στη  Βίγλα  (  σημερινό  Κουτρουλό  μύλο  )  και  στον  Ε-

γκρεμό  (  παρά  τον  Προφήτη  Ηλία  ). 

    Εκείνες  τις  ημέρες  λοιπόν  τις  γεμάτες  αγωνία ,  έγινε  

αντιληπτό  τουρκικό  ιστιοφόρο  ( Γαλιόττα )  που  έπλεε  

παρά  την  ακτή  του  Κασού.  Αμέσως  οι  δικοί  μας  που  

άρχισαν  τους  πυροβολισμούς ,  αιφνιδίασαν  το  τουρκικό  

ιστιοφόρο,  το  οποίο  λοξοδρόμησε  και  επιδίωξε  να  α-

ποκρούσει  την  επίθεση.  Επειδή  βρέθηκε  όμως  σε  μέ-

ρος  υπήνεμο  και  δεν  κατόρθωσε  να  κινηθεί  ελεύθερα  

και  να  μεταχειρισθεί  τα  άρμενά  του ,  προσάραξε.  Το  

πλήρωμα  για  να  μην  καταποντιστεί  και  καθώς  βρέθηκε  

‘’ προ  του  ομαδικού  πυρός  των  Βρονταδουσίων  πυρο-

βολητών ‘’,  εγκατέλειψε  το  πλοίο ,  επιβιβάστηκε  σε  δύο  

λέμβους  και  κατευθύνθηκε  προς  το  Κάστρο  της  Χίου ,  

για  να  σωθεί . 

    Οι  δικοί  μας  με  τους  αρχηγούς  τους  Ανδρέα  και  

Τουμαζή  Κόκκινο ,  Γιάννη  Κολλάκη,  Γιάννη  Κωστάλα,  

Χατζή  Σιδερή  Μαργαρώνη ,  Κωνσταντίνο  Βασταγάρη ,  

Σταμάτιο  Χαχόλο ,  Κωνσταντίνο  Παπά  Δημητρίου  Γκά-

γκα  ( Παππάδη )  και  Κωνσταντίνο  Φαφαλιό  και  λοι-

πούς ,  χωρίς  να  χάσουν  την  ψυχραιμία  τους ,  έριξαν  

δύο  αλιευτικά  πλοιάρια  στη  θάλασσα  και  όρμησαν  στο  

πλοίο,  το  οποίο  και  λαφυραγώγησαν  αποκομίζοντας  

όσα  όπλα ,  πολεμοφόδια  και  τροφές  βρήκαν.  Στη  συ-

νέχεια  το  πυρπόλησαν ,  χρησιμοποιώντας  ως  πυρπολι-

κό  μια  παλιά  τράτα . 

     Στηριζόμενοι  στο  Λεύκωμα  του  Βροντάδου  επίσης,  

μνημονεύουμε  τον  εθνομάρτυρα  ιερέα  π.  Σταμάτιο  

Χαρτουλάρη ,  ο  οποίος  ολοκαυτώθηκε  στην  Εκκλησία  

του  Αγίου  Γεωργίου  Βροντάδου,  καθώς  και  τον  παπά  

Μιχαήλ  Τσουρή  που  σφαγιάστηκε  στα  πέριξ  της  ίδιας  

Εκκλησίας .  Στο  έργο  του  νυν  Μητροπολίτη  Χίου ,  Ψα-

ρών  και  Οινουσσών  κ.  Μάρκου,  με  τίτλο  ‘’  Εθνομάρτυ-

ρες  Χίοι  κληρικοί  κατά  την  Επανάστασιν  του  1821  ‘’,  

Ο Χαχόλος 
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εντοπίσαμε  σημαντικές  πληροφορίες  για  τον  παπά  Στα-

μάτιο  Χαρτουλάρη, από τις  οποίες  και  παραθέτουμε :  ‘’ 

…  Μια  ομάδα  από  τους  εξελθόντες  ( από  το  Φρούριο)  

Τούρκους  με  αρχηγό    το  Χουσεϊν  Βεζυράκη  ( Κανταρ-

τζή )  ιδιοκτήτη  αγροκτήματος  κοντά  στο  χείμαρρο  Αρ-

μένη,  στην  περιοχή  του  Βροντάδου,  κατευθύνθηκε  

προς  το  Βροντάδο.  Αφού  καθ’  οδόν  ελεηλάτησε  και  

κατέκαυσε  τις  εγκαταλελειμμένες  οικίες,  έφθασε  στον  

περίβολο  του  Ναού  του  Αγίου  Γεωργίου,  προ  της  ω-

ραίας  Πύλης,  όπου  ατάραχος  ο  παπά  Σταμάτης  Χαρ-

τουλάρης  ανεγίγνωσκε  το  Ευαγγέλιον  του  Νιπτήρος.  Οι  

αιμοσταγείς  τύραννοι  εισέβαλαν  με  γυμνά  ξίφη  στο  

Ναό  και  βλέποντες  τον  ιερέα  να  συνεχίζει  με  δάκρυα  

στα  μάτια  την  ανάγνωση  του  ιερού  Ευαγγελίου,  ορ-

μούν  με  ύβρεις  και  λύσσα  εναντίον  του.  …….  Τον  

κτυπούν  με  τα  ξίφη,  …..  τον  ποδοπατούν  και  αφού  

τον  ετυράννησαν,  τον  έσυραν  αιμόφυρτο  εντός  του  

Ιερού  Βήματος  και  τον  απεκεφάλησαν  επί  των  βαθμί-

δων  της  Αγίας  Τραπέζης,  κάτω  από  την  οποία,  σπα-

ράσσουσαν  ακόμη  έκρυψαν  την  κεφαλήν  του.  …….  Οι  

δήμιοι  αφού  ελεηλάτησαν  το  Ναό,  τον  έκαυσαν  με  

αυτόν  δε  απετέφρωσαν  και  τα  λείψανα  του  μάρτυρος  

ιερέως.  Μετά  την  παλινόστηση  των  Χίων  από  την  Σύ-

ρο  και  τα  άλλα  νησιά,  στα  οποία  είχαν  καταφύγει  για  

να  σωθούν  από  τη  σφαγή,  οι  κάτοικοι  του  Βροντάδου  

ανασκάπτοντες  τα  ερείπια  του  Ναού,  βρήκαν  ημίκαυ-

στη  την  τίμια  κάρα  του  μάρτυρος  ιερέως,  η  οποία  

φυλάσσεται  σήμερον  εις  το  Ιερόν  Βήμα  του  Ναού  

εντός  απλού  κιβωτίου  ‘’.     

     Αν  θα  θέλαμε  να  συμπεριλάβουμε  στην  εργασία  

μας  όλα  τα  ονόματα  και  τη  δράση  των  Βρονταδουσί-

ων   του  1821 ,  σίγουρα  θα  γέμιζαν  οι  σελίδες  της  

εφημερίδας  μας  και  αυτή  δεν  θα  μας  έφτανε. 

    Ας  μνημονεύσουμε  όμως  και  τη  συμμετοχή  των  

γυναικών  του  Βροντάδου  στον  αγώνα  του  1821 ,  ανα-

φερόμενοι  ενδεικτικά  σε  κάποια  γεγονότα .  Μεταφέρου-

με  από  το  Λεύκωμα :  ‘’  Η  Σεβαστή  του  Λια  γυναίκα  

με  μεγάλο  ανάστημα ,  και  με  κοντά  φουστάνια  που  

ομοίαζε  σαν  εύζωνας ,  φυλάττει  με  πολλές  άλλες  γυ-

ναίκες ,  παρά  την  θέσιν  Καρούνους  του  Αίπους ,  

άνωθεν  της  πηγής  του  Ράχτη  τους  Τούρκους  και  δεν  

τους  αφήνουν  να  αναβούν .  Έξαφνα  βλέπει  ένα  Τούρ-

κον  να  πλησιάζη  την  κορυφογραμμή ,  δεν  χάνει  και-

ρόν ,  αρπάζει  ένα  λίθον ,  του  τον  σύρνει  στην  κεφα-

λήν  και  τον  ρίπτει  κατά  γης  νεκρόν ‘’.  

   Αλλά  και  η  Γαλανή  Νικολάου  Γαρρή ,  που  ήταν  α-

δελφή  του  Εθνομάρτυρα  αρχιδιακόνου  Μακαρίου  Γαρ-

ρή ,  φόνευσε  στο  βουνό  Πηγάνιον  ‘’  το  άνωθεν  του  

Αγίου  Δημητρίου  των  Χαλάνδρων  και  του  Αγίου  Ιωάν-

νου  Τριπατέ  ‘’,  κοντά  στην  απόκρημνη  θέση  Σκαλί ,  

τον  φονιά  των  γονιών  της. 

    Σχετικά  με  την  οικογένεια  Νικολάου  Γαρρή ,  ο  από-

γονος  αυτής  Νικόλαος  Μιχαληνός  διηγείται  τα  εξής :  ‘’  

Κατά  την  σφαγήν  της  Χίου  η  οικογένεια  του  Νικολάου  

Γαρρή  ήτο  κρυμμένη  εις  την  θέσιν  ΄΄ Φαγάνο ‘’  έστειλε  

δε  τον  μικρόν  υιόν  του  Ισίδωρον  εις  υψηλότερον  μέ-

ρος  δια  να  προσέχη  και  ειδοποιήση  την  οικογένειαν  

εν  περιπτώσει  εμφανίσεως  Τούρκων.  Ο  Ισίδωρος  α-

φού  εκάθισε  αρκετήν  ώραν  εις  το  μέρος  που  τον  

έστειλεν  ο  πατήρ  του,  επέστρεφε  δια  να  τους  είπη  ότι  

δεν  φαίνονται  πουθενά  Τούρκοι  οπότε  μόλις  επλησία-

σε  βλέπει  έντρομος  έναν  Τούρκον  σφάζοντα  τον  πα-

τέρα  του  και  τα  λοιπά  μέλη  της  οικογενείας  πλην  της  

αδελφής  του  Γαλανής ,  την  οποίαν  εκράτησεν  ο  Τούρ-

κος  διότι  ήτο  νέα  και  εύμορφη .  Ο  Ισίδωρος  ετράπη  

εις  φυγήν  και  εσώθη  κρυπτόμενος  την  ημέραν  εις  Άγ.  

Δημήτριον  και  κατερχόμενος  την  νύκτα  εις  τα  χωράφια  

ετρέφετο  με  κουκιά  και  αμύγδαλα.  Ο  Τούρκος  επήρε  

μαζί  του  την  Γαλανήν  και  ανήλθεν  εις  την  θέσιν  

‘’Σκαλί’’  του  όρους  Πηγανίου  (  άνωθεν  του  Αγίου  Δη-

                                ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ                           ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ                             

  ΒΡΟΝΤΑΔΟΥΣΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΣΒΡΟΝΤΑΔΟΥΣΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΣΒΡΟΝΤΑΔΟΥΣΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑΤΟΝ ΑΓΩΝΑΤΟΝ ΑΓΩΝΑ    
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μητρίου  )  ιδών  όμως  το  δύσβατον  του  μέρους  είπεν  

εις  την  Γαλανήν  να  υπάγη  πειο  έξω  και  να  σκύψη  να  

ιδή  από  ένα  βράχον  εάν  υπάρχη  καμμία  ατραπός  και  

κατέλθουν,  η  Γαλανή  όμως  επροφασίσθη  ότι  ζαλίζεται  

λόγω  του  ύψους.  Τότε  επροχώρησεν  ο  Τούρκος  και  

μόλις  έσκυψε  να  ιδή  τον  έσπρωξεν  εκ  των  νώτων  η  

Γαλανή ,  ούτος  κατεκρημνίσθη  και  εφονεύθη. 

   Άλλος  Τούρκος  όμως  από  απέναντι  την  είδε  και  την  

συνέλαβε  ερωτήσας  δε  αυτήν  δια  τον  φόνον  του  ομο-

φύλου  του  αύτη  είπε  ψευδώς  ότι  έπεσε  μόνος  του.  

Ωδήγησε  δε  αυτήν  εις  την  Χώραν  ένθα  αύτη  μόλις  

είδε  τον  Αρχιδιάκονον  Μακάριον  Γαρρήν  ( όστις  ήτο  

αδελφός  της )  επί  της  αγχόνης  εκ  της  μεγάλης  της  

συγκινήσεως  δεν  ηδύνατο  να  ομιλήση  αλλ’  ετραύλιζε.  

Το  τραύλισμα  δε  αυτό  διήρκεσε  μέχρι  του  θανάτου  

της.  Ο  οδηγήσας  αυτήν  Τούρκος  την  κατήγγειλεν  επί  

φόνω  Τούρκου,  θα  κατεδικάζετο  δε  εις  θάνατον  εάν  

ένας  Οθωμανός  Καπά  Μαλής  γνωστός  του  πατρός  της  

δεν  την  έσωζε  συμβουλεύσας  αυτήν  να  αρνήται  τον  

φόνον.  Αύτη  επουλήθη  σκλάβα  εις  Ανατολήν  και  μετά  

έτος  την  εξηγόρασεν  ο  διασωθείς  αδελφός  της  Ισίδω-

ρος.  Έζησε  δε  εν  Βροντάδω  μέχρι  του  1870  ‘’. 

                                              ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ                           ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ                             

      ΒΡΟΝΤΑΔΟΥΣΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΣΒΡΟΝΤΑΔΟΥΣΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΣΒΡΟΝΤΑΔΟΥΣΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)    

Ένα χρονογράφημα ακόμαΈνα χρονογράφημα ακόμα… … από τη φιλόλογο Κυριακή Χούλη από τη φιλόλογο Κυριακή Χούλη   

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

‘’ ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ’’ 

       Στο  σπίτι  ενός  εξαδέλφου  μαζευτήκαμε  κάποια  παιδιά ,  για  

να  παρακολουθήσουμε  στην  τηλεόραση  ενδιαφέρουσα  ταινία  

και  να  περάσουμε  έτσι  ένα  διαφορετικό  απόγευμα.  Μια  απρό-

οπτη  διακοπή  ρεύματος  όμως,  ανέτρεψε  το  πρόγραμμά  μας ! 

       Βρεθήκαμε  λοιπόν,  χωρίς  να  το  καταλάβουμε,  να  συζητάμε  

για  τη  γνωριμία  με  τους  θησαυρούς  της  Βιβλιοθήκης  μας ∙  μια  

γνωριμία  που  πραγματοποιήσαμε  λίγες  μέρες  πριν  - διαδικτυα-

κά -,  στα  πλαίσια  των  δράσεων  που  κάνουμε  τελευταία  προς  

τιμήν  των  διακοσίων  χρόνων  από  την  Ελληνική  Επανάσταση. 

      −    ‘’ Είδαμε ‘’  στην  αρχή ,  δύο  ελαιογραφίες  στην  είσοδο  

της  Βιβλιοθήκης,  με  κοινό  τίτλο,  ‘’  η  φυγή  των  Χιωτών   μετά  

την  καταστροφή  του  1822 ‘’,  έργο  του  Gavagnin  ,  πετάχτηκε  η  

αδελφή  μου .. 

      −    Ναι ,  και  χειρόγραφο  του  Γενναίου  Κολοκοτρώνη  γνω-

στό  με  τον  τίτλο  ‘’ Απομνημονεύματα ‘’  που  καλύπτει  την  ιστο-

ρική  περίοδο  1821 – 1862 ,  είπε  κάποιο  άλλο  παιδί. 

      −    Περιμένετε ,  πήρε  το  λόγο  ο  οικοδεσπότης  που  φρέ-

σκος  απόφοιτος  της  Φιλοσοφικής ,  πρόσφατα  έκανε  εργασία  

σχετική  με  τη  Βιβλιοθήκη  του  νησιού  μας…  Εγώ  θα  σας  πω  

για  κάποιους  ακόμη  από  τους  θησαυρούς  που  σχετίζονται  με  

την  ιστορική  περίοδο  της  Εθνεγερσίας  -  αν  μου  επιτρέψετε  

φυσικά .. 

        Κι  αφού  πήρε  το  πράσινο  φως ,  ξεκίνησε :  ‘’  ο  Κοραής  -  

σπουδαία  επίδραση  στη  διαμόρφωση  του  αναγεννώμενου  

Ελληνισμού  - ,  πίστευε  ότι  ο  δρόμος  για  την  ελευθερία  των  

Ελλήνων,  περνά  από  το  ‘’φωτισμό’’  του  Γένους.  Το  διαφωτι-

σμό  αυτό,  τον  συνέδεε  άρρηκτα  με  την  αθάνατη  κληρονομιά  

των  αρχαίων  κλασικών  μας.  Κυρίαρχο  στοιχείο  στο  χαρακτήρα  

του,  η  αγάπη  για  την  πολύπαθη  πατρίδα.  Το  καλό  και  η  προ-

κοπή  της  ήταν  η  μόνη  σταθερή  σε  όλη  του  τη  ζωή,  επιδίωξη .  

Πάσχισε  λοιπόν  να  αξιοποιήσει  υπέρ  της  πατρίδας,  τη  γνωρι-

μία  του  με  τον  Τόμας  Τζέφερσον.  Ο  Τζέφερσον  ήταν  - όπως  

θυμάστε -  ο  βασικός  συντάκτης  της  Αμερικανικής  Διακήρυξης  

της  Ανεξαρτησίας  το  1776  και  είχε  διατελέσει  και  αργότερα  

πρόεδρος  των  Η.Π.Α.  Θέλησε  λοιπόν  ο  σοφός  Δάσκαλος  του  

Γένους  να  αποσπάσει  δημόσια  τοποθέτηση  του  Τζέφερσον  

υπέρ  του  δίκαιου  Ελληνικού  Αγώνα.  Συνολικά  απέστειλε  τρεις  

επιστολές  από  τις  οποίες  απαντήθηκε  σε  προσωπικό  επίπεδο,  

μόνο  η  πρώτη.  Μοναδικό  αδιαμφισβήτητα  τεκμήριο  του  πύρι-

νου  ενδιαφέροντος  του  Κοραή  για  την  Ελλάδα,  εκείνη  η  αλλη-

λογραφία.  Στη  Βιβλιοθήκη  μας  σώζεται  και  το  πρωτότυπο  

χειρόγραφο  του  Τζέφερσον  προς  τον  Κοραή  (  αριθμός  χειρο-

γράφου  539  ).  Όλη  αυτή  η  αλληλογραφία  καταδείχνει  πως  ο  

Κοραής  πρώιμα  είχε  διαβλέψει  τη  σημασία  μιας  οικουμενικής  

αναγνώρισης  της  Εθνεγερσίας,  για  την  επιτυχή  έκβασή  της… 

‘’Είδαμε ‘’  επίσης  με  συγκίνηση  την  πρώτη  Ελληνική  σημαία  

που  κατασκεύασε  το  1912    η  δεκαπεντάχρονη  τότε  Ευγενία  

Μαδιά ,  διέκοψα  εγώ  τον  ομιλητή .. 

     Για  σκεφτείτε  ότι  ένα  συνομήλικό  σας  σχεδόν  παιδί ,  την  

έφτιαξε  τότε …  είπε  εκείνος.  Φανταστείτε  ποια  συναισθηματική  

φόρτιση  κυριάρχησε  στις  ψυχές  των  Χιωτών  εκείνες  τις  ημέ-

ρες,  που  το  νησί  μας  έμπαινε  επιτέλους  λυτρωμένο  στην  Ελ-

ληνική  επικράτεια.  Καρπός  σίγουρα  μιας  βαθύτατης  συγκίνη-

σης  που  ξεχείλισε,  ήταν  η  δημιουργία  εκείνης  της  πρώτης  

σημαίας  με  βασικό  της  υλικό,  ύφασμα  από  φόρεμα  εκείνου  

του  κοριτσιού..   Έκφραση  ψυχής  παλλόμενης  από  αγάπη  για  

την  Πατρίδα  - που  τώρα  πια  αγκάλιαζε  προστατευτικά  τη  μαρ-

τυρική  Χίο  μας  και  την  ενέτασσε  στα  εδάφη  της -  ήταν  ασφα-

λώς  η  αυθόρμητη  εκείνη  κατασκευή  του  συμβόλου  του  

Έθνους.  Η  ίδια  μάλιστα  η  δεκαπεντάχρονη  ανύψωσε  τη  ση-

μαία  στο  λιμάνι  κατά  την  άφιξη  του  απελευθερωτικού  στόλου  

στις  11   Νοεμβρίου  1912. 

        Καθώς  επέστρεφα  σπίτι,  σκεπτόμουν  χαμογελώντας  πως  

τελικά,  κάτι  καλύτερο  πολλές  φορές  συμβαίνει,  όταν  το  πρό-

γραμμα  της  ημέρας  ανατρέπεται ….  Χωρίς  τη  διακοπή  του  

ρεύματος,  δεν  θα  είχε  γίνει  όλη  αυτή  η  ενδιαφέρουσα  συζήτη-

ση  μεταξύ  μας …  



Σελίδα 22 

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ   

ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΕΣ  ΤΟΥΣ  ΣΤΟ  ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΕΣ  ΤΟΥΣ  ΣΤΟ  ΣΗΜΕΡΑ   

 

 ‘’  Είμαστε  στο  εμείς  ….  όχι  στο  εγώ  ‘’ 

Η  ισχύς  εν  τη  
ενώσει  

Η  εμμονή  στο  
εγώ  συνιστά  

ύβρη  

Η συλλογική 
δράση και μόνο 

– σε θέματα 
εθνικά – δίνει 

καρπούς 

  ‘’  …  γι ‘  αυτά  πολεμήσαμε .. ‘’ 
‘’  …  δυο  αγάλματα ….  Τα  ‘ χαν  πάρει  
κάτι  στρατιώτες,  και  στ ‘  Άργος  θα  τα  
πουλούσαν  κάτι  Ευρωπαίων ∙  χίλια  τά-
λαρα  γύρευαν .  Πήρα  τους  στρατιώτες,  
τους  μίλησα :  ‘’  Αυτά  και  δέκα  χιλιά-
δες  τάλαρα  να  σας  δώσουνε ,  να  μη  
καταδεχτείτε  να  βγουν  από  την  πατρί-
δα  μας .  Γι ‘  αυτά  πολεμήσαμε  ‘’. 
 
 («Κατάρα Αθηνάς ‘’: όταν ο λόρδος Βύρων 
επιστρέφει το 1810 στην Ελλάδα, με το σύγ-
γραμμά του ‘’ Κατάρα Αθηνάς ‘’, παραδίδει  ‘’ 
εις την παγκόσμιον αγανάκτησιν τον Έλγιν, που 
είχεν αποκομίσει εις την Αγγλίαν τα ανεκτίμητα 
μάρμαρα ‘’.    ( ‘’ Η Ελληνική Επανάστασις ‘’, 
Δ. Κόκκινου, τόμος Α, σελίδα 74 ) ). 

Επιστροφή  των  
μαρμάρων  του 

Παρθενώνα 

Είμαστε οι ρίζες μας ∙ 
χωρίς αυτές δεν 
έχουμε μέλλον 

Όχι  στο  δανεισμό  
Ελληνικών έργων  

τέχνης σε 
πρωτεύουσες του 

εξωτερικού 



Σελίδα 23 

Θα φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας αν...              

Σταθούμε στις επάλξεις κάθε δίκαιου αγώνα για την υ-

περάσπιση της εθνικής και πολιτισμικής μας ταυτότη-

τας, για την υπεράσπιση των συνόρων μας από κάθε 

ξένη επιβουλή. 

Αν διατηρούμε στο διηνεκές την επαφή με τις ρίζες μας , 

συντηρώντας την ιστορική μας μνήμη.   Θα φανούμε 

αντάξιοι των ενδόξων προγόνων μας, αν σήμερα είμα-

στε ενεργοί πολίτες ∙ αυτό σημαίνει ότι ως πολίτες 

πρέπει να παρακολουθούμε και να ενημερωνόμαστε σε 

πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο για ό,τι συμβαίνει και να 

μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τις εξελίξεις γύρω μας. 

Δεν πρέπει δηλαδή να επαναπαυόμαστε ,αλλά να πλη-

      

 Η αρχή της Εθνεγερσίας  ‘’ για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία ‘’. 

 Το 1821 σημαίνει ελευθερία , πατρίδα , θρησκεία , ήρωες , αυτοθυσία , ανεξάρτητο κράτος. 

 Είναι η αρχή της Ελευθερίας του Γένους μας – η αρχή για ένα Ελληνικό Συνταγματικό κράτος. 

 Είναι το ιστορικό γεγονός που μας κάνει υπερήφανους ως απογόνους εκείνων των ηρώων. 

 Ο αγώνας των Ελλήνων για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού , για την Ελευθερία. 

 Το 1821 είναι χρονολογία σύμβολο υψηλών ιδανικών , όπως λευτεριά, ανθρώπινα δικαιώματα, αξιο-

πρέπεια . 

 Ένας σκληρός πόλεμος, που έδειξε όμως ότι κερδίζει όποιος έχει το δίκιο με το μέρος του. 

 Το 1821 είναι μια ‘’ τρέλα ‘’ που έδειξε πως ο δρόμος της καρδιάς παρά της λογικής οδηγεί στην επι-

τυχία . 

 Είναι ο φάρος που φωτίζει από τότε το δρόμο μας και μας κάνει δυνατούς. 

 Ένα ιστορικό γεγονός με οικουμενικό χαρακτήρα ∙ διδάσκει και εμπνέει μέχρι σήμερα. 

 Είναι το ‘’ αθάνατο κρασί ‘’ που θα μεθά πάντα τη Φυλή μας , ώστε να βαδίζει στα χνάρια εκείνων 

των προγόνων. 

 Ένα γεγονός , αρχή της λύτρωσης και της δικαίωσης των Ελλήνων, έπειτα από μακροχρόνια σκλα-

βιά. 

 Μια Επανάσταση , σημείο αναφοράς και παράδειγμα για μας αλλά και παγκοσμίως. 

 Το 1821 είναι η χρονιά – αφετηρία ενός υπεράνθρωπου αγώνα για την αναγέννηση της  Πατρίδας 

μας μέσα από τις στάχτες της. 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α  :   Ε Ρ Ε Υ Ν Α  :   ‘ ’  ‘ ’  Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Γ Ι Α  ΣΕ Ν Α  Η  Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η  ΤΌΥ  1 8 2 1  Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Γ Ι Α  ΣΕ Ν Α  Η  Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η  ΤΌΥ  1 8 2 1  ‘ ’‘ ’   

Ρωτήσαμε άτομα του οικογενειακού και φιλικού μας περιβάλλοντος και πήραμε ενδιαφέρουσες 
απαντήσεις , τις οποίες και παραθέτουμε  

Η ομάδα που έκανε το ρεπορτάζ / έρευνα και  συγκέντρωσε τις απαντήσεις , αποτελείται από    
τους/τις : Μαριέττα Γανιάρη, Παγωνίτσα Ζενιώδη, Γιάννη Καράβα, Ευαγγελία Κατσάλα,  Αντιγόνη                                                    
Μενδώνη, Βασιλική Μπατίδη, Μαριάννα Σωτηριανού , Νίκο Στραβελάκη, Παρασκευή Τσιρώνη . 

Θ Α  Φ Α Ν ΌΥ Μ Ε  Α Ν ΤΑ Ξ Ι Ό Ι  Θ Α  Φ Α Ν ΌΥ Μ Ε  Α Ν ΤΑ Ξ Ι Ό Ι  Τ Ω Ν  Π Ρ Ό Γ Ό Ν Ω Ν  Μ Α Σ  Α Ν .Τ Ω Ν  Π Ρ Ό Γ Ό Ν Ω Ν  Μ Α Σ  Α Ν . . .              . .                

ροφορούμαστε συνεχώς και να αγωνιζόμαστε με κάθε 

τρόπο για το καλό της πατρίδας μας ,την ευημερία ,την 

ασφάλεια και την πρόοδό της. Είναι καλό επομένως 

μέσω του διαβάσματος και της γνώσης να διευρύνουμε 

τους πνευματικούς μας ορίζοντες ,να καλλιεργούμε την 

κριτική μας σκέψη, για να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ή 

όχι ό,τι πληροφορία προσλαμβάνουμε. Τα παραπάνω 

θα μας οδηγήσουν με τη σειρά τους στην ευαισθητοποί-

ηση και στην επιτυχή αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων 

που αφορούν όλους τους τομείς της ζωής μας .  Έτσι, 

με αυτόν τον τρόπο, κατάλληλα εξοπλισμένοι , θα αγω-

νιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον , για μια Πατρίδα 

πάντοτε ελεύθερη και δυνατή .  

 Κάνοντας όλα αυτά, θεωρώ ότι ως πολίτες έχουμε 

ενεργό δράση στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και 

τιμούμε τους ήρωες του 1821 , όπως  τους αξίζει. 



Προφήτη Ηλία 8   

ΤΚ 82 200  Βροντάδος- Χίος 

Τηλ: 22710 93287  

 e-mail :gym-vront@sch.gr  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
Σ Χ ΟΛ Ι Κ Ο  Ε Τ ΟΣ :  2 0 2 0 - 2 1  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 

Κυριακή Χούλη—ΠΕ02 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Μαριέττα Γανιάρη,   

Παγωνίτσα Ζενιώδη,   

Γιάννης Καράβας,  

Ευαγγελία Κατσάλα,    

Αντιγόνη Μενδώνη,  

Βασιλική Μπατίδη,  

Μαριάννα Σωτηριανού,  

Νίκος Στραβελάκης,   

Παρασκευή Τσιρώνη  

Για την πολύτιμη τεχνική βοήθεια, 

ευχαριστούμε θερμά τον Δ/ντή του 

σχολείου μας κ. Αντώνιο Νικολάου.  
 

  ‘ ’‘ ’ Ό Ι   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ   Κ Α Ι   Ό Ι   Θ Ε Ρ Μ Ό Π Υ Λ Ε Σ  Ό Ι   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ   Κ Α Ι   Ό Ι   Θ Ε Ρ Μ Ό Π Υ Λ Ε Σ  ‘ ’‘ ’ Κ Α Π Ό Ι Ε Σ   Κ Α Π Ό Ι Ε Σ   
Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ   Σ Ε   Κ Υ Ρ Ι Ό Λ Ε Κ Τ Ι ΚΌ   Κ Α Ι   Μ Ε Τ Α Φ Ό Ρ Ι Κ Ό   Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ   Σ Ε   Κ Υ Ρ Ι Ό Λ Ε Κ Τ Ι ΚΌ   Κ Α Ι   Μ Ε Τ Α Φ Ό Ρ Ι Κ Ό   

Λ Ό Γ Ό  Α Π Ό  Τ Η Ν  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Χ Ό Υ Λ ΗΛ Ό Γ Ό  Α Π Ό  Τ Η Ν  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Χ Ό Υ Λ Η   

Η  θυσία  του  Σπαρτιάτη  βασιλιά  Λεωνίδα  στα  480  π. Χ.  εκεί  στο  
στενό  των  Θερμοπυλών  με  τριακοσίους  δικούς  του  και  επτακόσι-
ους  Θεσπιείς,  έδωσε  στην  τεράστια  στρατιά  του  Ξέρξη  το  πρώτο  
μάθημα  λεβεντιάς  και  ηρωισμού  της  Ελληνικής  φυλής .  Έκτοτε  το  
Γένος  μας  συχνά  υπερασπιζόμενο  τα  πάτρια  εδάφη,  αλλά  και  
εμπνεόμενο  από  ιδανικά  και  οράματα ,  χρειάστηκε  να  δείξει  και  
έδειξε  ότι  αποτελείται  από  άξιους  συνεχιστές  της  προγονικής  αρε-
τής. 

     Πολλά  του  τέκνα  φύλαξαν  με  αυταπάρνηση  στο  εξής  τις  δικές  
τους  Θερμοπύλες !  Ο  Διάκος  στην  Αλαμάνα  είναι  λαμπρό  παρά-
δειγμα  αγωνιστή  που  με  αποφασιστικότητα  και  ηρωισμό  έμεινε  
όρθιος  απέναντι  στον  εχθρό  μέχρι  του  φρικτού  του  μαρτυρίου .  

    Ο  Παπαφλέσσας  στο  Μανιάκι  ήξερε  από  τα  πριν  πόσο  άνιση  
ήταν  η  αναμέτρηση  που  αποφάσιζε  να  κάνει  με  το  στρατό  του  
Ιμπραήμ !  Ήξερε,  αλλά  προχώρησε.  Η  μάχη  που  άρχισε  στις  20  
Μαΐου  1825,  κράτησε  περίπου  οκτώ  ώρες …  Μια  μάχη  άνιση  
που  έφερε  στη  μνήμη  πολλών  τη  μάχη  των  Θερμοπυλών .  Άλλο  
λαμπρό  παράδειγμα  οι  ‘’ Ελεύθεροι  Πολιορκημένοι ‘’  του  ιερού  
Μεσολογγίου  οι  υπερασπιστές.  Εκείνοι  που  φυλάσσοντας  - ακοίμη-
τοι  φρουροί -  προαιώνια  ιδανικά  και  αξίες ,  έκαναν  την  ανθρωπό-
τητα  να  παραμιλήσει ,  να  συγκινηθεί ,  να  παραδειγματιστεί , να ε-
μπνευστεί … 

   Τα  παραδείγματα  είναι  ατελείωτα  και  δεν  μπορεί  κανείς  παρά  
να  συμπεράνει  - διαχρονικά  προσεγγίζοντας  την  ηρωική  προσήλω-
ση  του  Έλληνα  στις ‘’ Θερμοπύλες ‘’-  πως  τούτου  του  λαού  η  
στόφα  είναι  από  ατσάλι  και  απ ‘  όνειρο ! 

    Ας  εμπνευστούμε  και  μεις  οι  Νεοέλληνες,  διότι  η  παρακαταθήκη  
είναι  βαριά ,  δείχνει  το  δρόμο  όμως  για  τις  ‘’ Θερμοπύλες ‘’  του  
σήμερα … νουθετεί  και  καθοδηγεί  ‘’εν  είδει’’  πυξίδας ,  για  να  μη  
χαθούμε  πλέοντας  σε  αχαρτογράφητα  νερά … 

  Ζ   Η  Τ  Ω         Η        Ε  Λ  Λ  Α  Δ  Α 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 Άσκηση Απο – απομυθοποίησης : το κρυφό σχολειό ( Φ. Κακριδή ) 

 ‘’Το Κρυφό Σχολειό’’ Γεωργίου Κεκαυμένου. 

 ‘’ Γαλαξείδι η μοίρα μιας ναυτικής πολιτείας’’ της Εύας Βλάμη . 

 Φωτάκου ‘’Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως’’. 

 Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα 

 ‘’ Η Ελληνική Επανάστασις ‘’ Διονυσίου Κόκκινου. 

 ‘’ Η Ελληνική Επανάσταση ‘’ Α, Βασίλη Σφυρόερα. 

 ‘’ Ωδαί του Ανδρέου Κάλβου ‘’, τόμος Α , Αλεξάνδρου Γ. Σαρή . 

 ‘’ Το Λεύκωμα του Βροντάδου του έτους 1936 ‘’,πρωτοπρεσβυτέρου Μάρκου Αγ. Βασιλάκη. 

 ‘’ Εθνομάρτυρες Χίοι κληρικοί κατά την Επανάστασιν του 1821 ‘’, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου. 

 ‘’ Η Πλατεία Βουνακίου Χίου τόπος εκτελέσεων κατά την τουρκοκρατία ‘’, Αθηνάς Ζαχαρού – 

Λουτράρη. 

 Κρατσάιζεν : σχέδια – προσωπογραφίες αγωνιστών που φιλοτέχνησε ο Βαυαρός φιλέλληνας 

ζωγράφος , που πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων.  


