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Την άνοιξη του 1821, με την αναγέννηση της φύσης, έχουμε και
την αναγέννηση του έθνους μας. Ξέσπασε η ελληνική επανάσταση, μετά
από τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς από τους Τούρκους. Όλοι οι Έλληνες
πήραν τα όπλα τους και φτωχοί και πλούσιοι πολέμησαν τους Τούρκους,
Ανάμεσά τους ξεχώρισαν μερικοί τόσο για τις ηρωικές τους πράξεις όσο
και για τη θυσία τους για την Ελλάδα. Ας δούμε αναλυτικότερα τη ζωή
των ηρώων που σ΄αυτούς χρωστάμε την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας.

Γεννήθηκε στην Πολιανή Μεσσηνίας το
1788 και ήταν γιος από δεύτερο γάμο του
Δημητρίου Δικαίου. Φοίτησε στη σχολή
Δημητσάνας την οποία τελείωσε και μόνασε το
1816 στο μοναστήρι της Παναγίας της
Βελανιδιάς στην Καλαμάτα, όπου πήρε το
όνομα Γρηγόριος (παπάς Φλέσσας) εξού και το
Παπαφλέσσας.
Στην
Κωνσταντινούπολη
χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης από τον Γρηγόριο
Ε΄ και εκεί γνωρίστηκε με τον Αναγνωσταρά ο
οποίος τον μύησε στην Φιλική Εταιρεία. Η δράση του στην Επανάσταση
του ΄21 ήταν τρανή.
Στις 23 Μαρτίου εισέρχεται με το σώμα του και με άλλους
οπλαρχηγούς υπό του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στην Καλαμάτα.
Τον Ιούλιο του ΄21 βρέθηκε στα Δερβένια της Μεγαρίδος για να
σταματήσει την πορεία του Ομέρ Βρυώνη. Το 1822 συμμετείχε σε
επιτροπή για την εφαρμογή της συνθήκης παράδοσης του Ναυπλίου. Τον
Ιούλιο της ίδιας χρονιάς μαζί με τον Κολοκοτρώνη και άλλους
οπλαρχηγούς προσπαθούν να αποκλείσουν τον Δράμαλη στην Κορινθία.
Το 1823 εκλέγεται Υπουργός Εσωτερικών από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση
στο Άστρος Κυνουρίας. Στη Μάχη στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου 1825
βρήκε τον θάνατο, προβάλλοντας ηρωική αντίσταση. Ο Ιμπραήμ ζήτησε
από τους άνδρες του να αναζητήσουν και να βρουν το νεκρό του σώμα.
Τοποθέτησαν το κεφάλι στο πτώμα και το έστησαν σε μια βελανιδιά.
Τότε ο Ιμπραήμ πλησίασε τον νεκρό Παπαφλέσσα και τον φίλησε στο
κεφάλι σε ένδειξη αναγνώρισης της γενναιότητας και του ανιδιοτελούς
θάρρους του.

Μαλτέζου
Ειρήνη

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν Έλληνας
επαναστάτης και στρατηγός της Επανάστασης
του 1821. Γεννήθηκε σε μια σπηλιά του χωριού
Μαυρομάτι της Καρδίτσας ή σε μοναστήρι στη
Σκουληκαριά Άρτας το 1782.
Είναι γνωστός και με τη προσωνυμία ¨ο
γιος της Καλόγριας¨. Το όνομα αυτό το οφείλει
στο γεγονός ότι η μητέρα του τον γέννησε, ενώ
είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο.
Ο πατέρας του μας είναι άγνωστος. Λέγεται ότι ήταν ο κλέφτης της
Στερεάς Καραΐσκος, του οποίου υποκοριστικό είναι το Καραϊσκάκης.
Σύμφωνα με άλλες πηγές το όνομά του προέρχεται από το Καρά
(Τούρκικη λέξη που σημαίνει μαύρος) και του Ίσχου (επίθετο παλιών
αρματολών της Στερεάς). Η δεύτερη εκδοχή στηρίζεται, εκτός των άλλων
και στο γεγονός της πραγματικά μαύρης φυσιογνωμίας του οπλαρχηγού.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Κολοκοτρώνης τον έλεγε γύφτο εξαιτίας της
μαυρίλας του αυτής.
Μεγαλώνοντας σε δύσκολες συνθήκες με πολλές στερήσεις, όταν
έγινε 15 χρονών έφτιαξε δικό του κλέφτικο σώμα με παιδιά της ηλικίας
του και άρχισε τις κλεψιές στις γύρω περιοχές αλλά κυρίως στους
Τούρκους.
Μη μπορώντας να υποφέρει τη σκλαβιά, πήρε τα βουνά και έγινε
κλέφτης. Ο Καραϊσκάκης από νεαρή ηλικία φιλοδοξούσε να γίνει
καπετάνιος των Αγράφων και το κατόρθωσε. Ως διοικητής των Αγράφων
έκανε πολλούς και νικηφόρους αγώνες εναντίων των Τούρκων.
Νεαρός έπεσε στα χέρια του Αλή Πασά των Ιωαννίνων όπου
φυλακίσθηκε για παράνομες πράξεις. Δεν εκτελείται όμως γιατί ο Αλής
εκτίμησε την ευστροφία και την εξυπνάδα του και τον τοποθετεί στην
προσωπική του φρουρά. Εκεί εκπαιδεύτηκε στα όπλα και στον πόλεμο.
Σύντομα όμως εγκαταλείπει τον Αλή και σε ηλικία 23 ετών
κατατάσσεται στο σώμα του Κατσαντώνη. Περνούν τα χρόνια,
παντρεύεται και κάνει οικογένεια.

Αφιερώνει τη ζωή του στην αντίσταση ενάντια στους Τούρκους
και στην Επανάσταση. Έτσι το 1821 λαμβάνει μέρος σε συμπλοκή με το
τούρκικο τμήμα του Ισμαήλ – Πασά στην οποία και πληγώθηκε. Το 1822
πολέμησε στον Αγ. Βλάση όπου νίκησε με απώλειες των Τούρκων 800
ανδρών. Από τις κακουχίες προσβλήθηκε από φυματίωση όπου και
ταλαιπωρήθηκε στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του.
Στις 22/04/1827 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης σκοτώνεται στη μάχη
του Φαλήρου. Υπέκυψε μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Η
τελευταία του κουβέντα ήταν: «Εγώ πεθαίνω. Όμως εσείς να είστε
μονιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα» Η σορός του μεταφέρθηκε
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα όπου ετάφη και
θρηνήθηκε από το πανελλήνιο.
Ήταν επίμονος, δυναμικός, ειλικρινής και φλογερός πατριώτης.
Γνωστός επίσης για τις βωμολοχίες του. Άφησε πίσω του 2 κόρες τις
οποίες το κράτος προίκισε. Προς τιμήν του το στάδιο στο Φάληρο πήρε
το όνομά του και λέγεται ¨Στάδιο Γ. Καραϊσκάκη¨.

Γρύλλια Μυρσίνη

Ο δοξασμένος ναύαρχος της ελληνικής
επανάστασης γεννήθηκε στην Ύδρα στις 20
Μαΐου 1769. Ήταν γιος του Δημητρίου Βώκου
που καταγόταν από ένα χωριό της Χαλκίδας.
Όταν άρχισε η ελληνική επανάσταση ο
Μιαούλης ήταν 51 χρονών και υπέφερε από
ποδάγρα. Ήταν πολύ ψηλός στο ανάστημα, με
πρόσωπο ηλιοκαμένο και πάντα λιγομίλητος
και σκυθρωπός.
Στις 20 Ιουλίου 1821 μαζί με τους Φραγκίσκο Βούλγαρη,
Μανώλη Τομπάζη και Γιώργο Κιβωτό, έθεσαν με έγγραφο τα πλοία και
τους εαυτούς τους στη διάθεση της πατρίδας.
Στις 4 Ιουλίου 1824 ο Μιαούλης έσπευσε στα Ψαρά όπου βρήκε
μια μικρή μοίρα του τούρκικου στόλου την οποία κατέστρεψε. Στις 29
Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Ναυμαχία του Γέροντα όπου ο εχθρικός
στόλος έχασε 27 πολεμικά πλοία. Σημαντική ήταν και η προσφορά του
στην ενίσχυση της άμυνας του Μεσολογγίου.
Το πρωί της 1ης Αυγούστου 1831 ο Μιαούλης ανατίναξε τη
φρεγάτα (Ελλάς) και την κορβέτα (Ύδρα).
Πέθανε το 1835 από φυματίωση και θάφτηκε στην είσοδο του
λιμανιού του Πειραιά κοντά στον τάφο του Θεμιστοκλή. Η καρδιά του
φυλαγμένη σε αργυρή θήκη, βρίσκεται στο Ιστορικό μουσείο Ύδρας.

Πολύζου
Λήκυθος με την καρδιά
του Μιαούλη.
Ιστορικό μουσείο Ύδρας.

Ηλέκτρα

Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν Σουλιώτης,
ήρωας της ελληνικής επανάστασης του 1821.
Γεννήθηκε στο Σούλι το 1790 και ήταν ο
δεύτερος γιος του Κίτσου Μπότσαρη. Το 1814 έγινε
μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
Αρχικά ο Μπότσαρης μαζί με το θείο του
Νότη αγωνιζόταν στο πλευρό των σουλτανικών
δυνάμεων εναντίον του Αλή πασά επειδή είχε πάρει την υπόσχεση ότι θα
ξαναγυρνούσαν στην πατρίδα τους. Πρώτη του επιτυχία ήταν στους
Καμψάδες και στα Πέντε Πηγάδια.
Ακολούθησαν οι νικηφόρες μάχες στο Κομπότι Άρτας (3 Ιουλίου
1821) και στην Πλάκα. Επίσης έλαβε μέρος στη μάχη του Πέτα ενώ
βρέθηκε μεταξύ των υπερασπιστών του Μεσολογγίου στην πρώτη του
πολιορκία στα τέλη του 1822.
Τη νύχτα της 21ης Αυγούστου επικεφαλής 350 Σουλιωτών
επιτέθηκε κατά 4.000 Τούρκων που είχαν στρατοπεδεύσει στο
Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου. Μια τούρκικη σφαίρα τον άφησε
νεκρό. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι από τους Σουλιώτες. Ήταν
καλυμμένος με κυανή χλαμύδα και ακολουθούσαν τα λάφυρα.
Για τον θάνατο του Μπότσαρη γράφτηκαν πολλά έντεχνα
ποιήματα και δημοτικά τραγούδια. Ο Μάρκος Μπότσαρης έμεινε στην
ιστορία για την ανδρεία του και τη σημαντική συμβολή του στον αγώνα
για την ανεξαρτησία των Ελλήνων και δίκαια θεωρείται εθνικός ήρωας.
Ο Μάρκος Μπότσαρης θάφτηκε στον κήπο των ηρώων.

Ο θάνατος

Βασίλα

του Μάρκου

Κλειώ

Μπότσαρη

Η πιο σημαντική ίσως προσωπικότητα της
ελληνικής επανάστασης ήταν ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, ο ¨γέρος του Μοριά¨. Το όνομά του
ταυτίστηκε με τους αγώνες των Ελλήνων για
ελευθερία.
Γεννήθηκε κάτω από ένα δέντρο τη Δευτέρα του
Πάσχα του 1770 αφού η μητέρα του, ετοιμόγεννη
έφυγε από το χωριό της, κυνηγημένη από τους
Τούρκους. Όταν ήταν 10 χρονών ο πατέρας του
σκοτώθηκε. Στα δεκαπέντε του ήταν ήδη αρματολός και δύο χρόνια
αργότερα πολεμούσε τους Τούρκους σε άλλη μία επανάσταση στα βουνά
της Πελοποννήσου. Απέκτησε δικό του καράβι και με αυτό χτυπούσε
αλύπητα τα τούρκικα πλοία. Λίγα χρόνια αργότερα καταδιωκόμενος από
τους Τούρκους ανέβηκε και πάλι στα βουνά συνεχίζοντας τον αγώνα του.
Κυνηγημένος αναγκάστηκε να περάσει στην Ζάκυνθο.
Με το τέλος του πολέμου οι ελληνικές μονάδες διαλύθηκαν και ο
Κολοκοτρώνης βρέθηκε χωρίς δουλειά να προσπαθεί να ζήσει την
οικογένειά του (τρεις γιους, δύο κόρες τη γυναίκα και την ηλικιωμένη
μάνα του). Ασχολήθηκε με το ζωεμπόριο ενώ έκανε κάποτε και τον
χασάπη.
Την 1η Δεκεμβρίου 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία που ήδη
προετοίμαζε τον αγώνα. Στις 23 Μαρτίου 1821 ελευθερώνει την πρώτη
ελληνική πόλη, την Καλαμάτα. Στις 13 Νοεμβρίου 1824 δολοφονήθηκε
από τους αντιπάλους του ο μεγάλος γιος του Κολοκοτρώνη, ο Πάνος.
Συγκλονισμένος ο Γέρος του Μοριά αποφάσισε να παραδοθεί στην
κυβέρνηση για να σταματήσει ο εμφύλιος. Έτσι από ηγέτης της
επανάστασης βρέθηκε στη φυλακή.
Όταν πλησίαζε το τέλος του έκανε μια μεγάλη περιοδεία στην
Πελοπόννησο, περνώντας ξανά από τα μέρη όπου είχε πολεμήσει. Ο
μεγάλος αυτός άνδρας πέθανε στα 73 χρόνια του στις 4 Φεβρουαρίου
1843 μετά από το γλέντι για το γάμο του μικρού του γιου, από
εγκεφαλικό.

Παντιώρας Βαγγέλης

Ο Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε το 1788.Το
πραγματικό
του
όνομα
ήταν
Αθανάσιος
Μασσαβέτας. Ο παππούς του ο Αθανάσιος
Γραμματικός και οι δύο θείοι του ήταν κλέφτες.
Πατέρας του ήταν ο Νικόλαος Μασσαβέτας ο οποίος
επειδή δεν μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά
του έστειλε τον Αθανάσιο σε ένα μοναστήρι σε
ηλικία 12 ετών. Πέντε χρόνια αργότερα
χειροτονήθηκε Διάκος και έτσι έμεινε με το όνομα αυτό. Μυήθηκε στη
Φιλική Εταιρεία το 1818 και το 1820 έγινε αρματολός στη Λιβαδειά. Τον
Απρίλιο το 1821 σε συνεργασία με άλλους οπλαρχηγούς κατέλαβε το
φρούριο της Λιβαδειάς και το χρησιμοποίησε σαν ορμητήριο και έδωσε
πολλές νικηφόρες μάχες. Κατέλαβε τη γέφυρα της Αλαμάνας και στις 22
Απριλίου 1821 έδωσε μάχη με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη. Στη
μάχη αυτή συνελήφθηκε και αφού τον μετέφεραν στη Λαμία
σουβλίστηκε από τους Τούρκους και κάηκε στις 24 Απριλίου 1821.

Πρίντζιος Ορέστης

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε
το 1790 στα Ψαρά κι έμεινε στην ιστορία σαν
ο δοξασμένος θαλασσομάχος του 1821. Ήταν
εμποροπλοίαρχος και από μικρός λάτρευε τη
θάλασσα. Την «όργωνε» με ένα δικό του
καράβι. Από τα σημαντικά του κατορθώματα
ήταν η ανατίναξη της ναυαρχίδας του Καρά –
Αλή. Στις 6 Ιουνίου του 1822 μαζί με τον
Υδραίο Πιπίνο κατάφεραν και ανατίναξαν το
μεγάλο τούρκικο καράβι. Ο Κανάρης
ευχαρίστησε το Θεό που τον βοήθησε στη μεγάλη του αυτή πράξη. Μετά
προξενεί καταστροφές στους Τούρκους καίγοντας τα καράβια τους. Ο
άφοβος αυτός καπετάνιος δεν αποτυχαίνει ποτέ στον σκοπό του. Η φήμη
του ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας και φτάνει στην Ευρώπη. Η ζωή του
είναι μια μεγάλη αλυσίδα από ηρωικές πράξεις. Υπέφερε αυτός και η
οικογένειά του από φτώχεια. Όταν στην Ελλάδα βασιλιάς ήταν ο
Όθωνας, διόρισε τον Κανάρη πλοίαρχο και αργότερα ναύαρχο και
γερουσιαστή. Έγινε ακόμα και πρωθυπουργός και πήγε και
απεσταλμένος στη Δανία για να προσφέρει το ελληνικό στέμμα στον
πρίγκιπα Γεώργιο. Όταν ο Γεώργιος ήρθε στην Ελλάδα διόρισε τον
Κανάρη υπουργό των ναυτικών. Ο Κανάρης πέθανε το 1877 στο σπίτι
του στην Κυψέλη που υπάρχει μέχρι σήμερα.

Σέτα
Τζούλιαν

Η Μαντώ Μαυρογένους γεννήθηκε στην
Τεργέστη το 1797 και πέθανε στην Πάρο τον Ιούλιο του
1840. Η Μαντώ Μαυρογένους καταγόταν από ελληνική
οικογένεια της Ρουμανίας η οποία έφυγε κρυφά για την
Ιταλία.
Με την έναρξη της επανάστασης εγκαταστάθηκε στη
Μύκονο και ξεσήκωσε τους κατοίκους εναντίον των
Τούρκων. Με πλοία εξοπλισμένα καταδίωξε τους
πειρατές που λυμαίνονταν στις Κυκλάδες. Για τον αγώνα διέθεσε όλη την
περιουσία της.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τη γαλλική μιλούσε
άπταιστα την ιταλική αλλά και την τουρκική γλώσσα. Μετά την
επανάσταση απογοητευμένη από την άτυχη ερωτική περιπέτειά της με
τον Δημήτριο Υψηλάντη, καθώς θα τον παντρευόταν, αλλά ο Ιωάννης
Κωλέττης την δυσφήμησε και καταδιωκόμενη από αυτόν, ξανάφυγε για
την Μύκονο και πέθανε πάρα πολύ φτωχή.

Γρύλλια
Μυρσίνη

Η ενδυμασιά της Μαντούς

Γεννήθηκε στην Δημητσάνα το 1778 από
τον Ιωάννη Γκόζια χρυσοχόο και αγρότη της τότε
εποχής. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος.
Χειροτονήθηκε διάκονος από τη Μητρόπολη
Άργους και στη συνέχεια υπηρέτησε στη Σμύρνη.
Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη και σε λίγα
χρόνια χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Παλαιών
Πατρών Γερμανός στις 25 Μαρτίου 1807.
Σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη
εξιστόρηση των γεγονότων στις 25 Μαρτίου του 1821 ύψωσε τη σημαία
του αγώνα και κήρυξε την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης στο
μοναστήρι της Αγίας Λαύρας που χρησιμοποιούνταν ως σημείο
συγκέντρωσης προεστών, οπλαρχηγών και κληρικών την περίοδο αυτή.
Αγνός στη ζωή του, πιστός στο εθνικό χρέος, μεγαλόκαρδος στην
ψυχή, μεγαλοπρεπής και επιβλητικός στο παράστημα, αλύγιστος,
πολύπειρος, ικανός και ενάρετος, ηγέτης συνετός και άντρας γενναίος.
Πολλοί Έλληνες και ξένοι ιστορικοί μίλησαν και μιλούν με
θαυμασμό για
τον Εθνεγέρτη του Μοριά. Δεσπόζουσα μορφή
αναδείχθηκε, που έκλεισε την ¨αυλαία¨ της οθωμανικής κυριαρχίας και
άνοιξε την πύλη της απελευθέρωσης των Ελλήνων.
Πέθανε από εξανθηματικό τύφο στο Ναύπλιο το 1826.

Μαλτέζου
Ειρήνη

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα γεννήθηκε
μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης στις 11
Μαΐου 1771.
Η Μπουμπουλίνα έχοντας γίνει ήδη μέλος
της Φιλικής Εταιρείας ξεκίνησε την κατασκευή του
πλοίου ¨Αγαμέμνων¨ της ναυαρχίδας της η οποία
ολοκληρώθηκε το 1820.
Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση είχε σχηματίσει δικό της
εκστρατευτικό σώμα για να καταφέρει να περικυκλώσει τα τουρκικά
οχυρά, το Ναύπλιο και την Τρίπολη.
Στα τέλη του 1824 η Ελλάδα υποφέρει από τον δεύτερο εμφύλιο
πόλεμο με αποτέλεσμα ο Κολοκοτρώνης να συλληφθεί και να
φυλακισθεί. Η Μπουμπουλίνα αντέδρασε και κρίνεται επικίνδυνη από
την κυβέρνηση και εξορίστηκε τελικά στις Σπέτσες.
Στις 22 Μαΐου 1825 κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης λογομαχίας
μεταξύ Μπουμπουλίνας και Κουτσαίων, ο Ιωάννης Κούτσης πυροβολεί
την Μπουμπουλίνα. Το βόλι την πετυχαίνει στο μέτωπο και την αφήνει
αμέσως νεκρή. Έτσι η Μπουμπουλίνα που αφιέρωσε όλη της τη ζωή για
την απελευθέρωση του έθνους, σκοτώθηκε άδοξα σε μια συμπλοκή.

Πολύζου
Ηλέκτρα

Έλληνας πολιτικός διπλωμάτης και
οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821.
Ο
Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος
γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1791
στο Μέγα Ρεύμα, προάστιο της
Κωνσταντινούπολης και ήταν γιος του
αξιωματούχου
στις
Παραδουνάβιες
ηγεμονίες Νικολάου Μαυροκορδάτου και
της Σμαράγδας Καρατζά.
Σπούδασε στην Μεγάλη Σχολή του
Γένους και συμπλήρωσε τις σπουδές του
στην Ιταλία. Έμαθε άριστα την τούρκικη,
γαλλική, αγγλική και ιταλική γλώσσα. Αργότερα μετέβη στη Πίζα της
Ιταλίας όπου κατά τύχη παρακολούθησε μαθήματα οχυρωτικής. Το 1812
μετέβη στη Βλαχία με τον θείο του Ιωάννη Καρατζά που διορίστηκε
ηγεμόνας της Βλαχίας. Στην αρχή ήταν αρχιγραμματέας του θείου του
και διακρινόμενος για την πολυμάθειά του ανέλαβε στη συνέχεια και την
διαχείριση των υποθέσεων της Ηγεμονίας. Ο ζήλος του όμως ενάντια σε
βάρβαρα έθιμα σε βάρος των χριστιανών αλλά και των Ελλήνων που
καταπιέζονταν από τους Βούλγαρους, επέφεραν την έχθρα και τις
εναντίον του ραδιουργίες προς τον Σουλτάνο όπου προκειμένου να
αποφύγει τη σύλληψη κατέφυγε στην Αυστρία, μετά στην Ελβετία και
από εκεί στην Πίζα.
Από το 1818 έως την έκρηξη της επανάστασης έμεινε στην Πίζα.
Το 1819 μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία.
Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών στην Αίγινα.

Παντιώρας
Βαγγέλης
Ο Μαυροκορδάτος διευθύνει την άμυνα
στην Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς ή Τουρκοφάγος (17821849) γεννήθηκε στη Νέδουσα ένα μικρό
χωριό που βρίσκεται στους πρόποδες
του Ταϋγέτου, 25 χλμ από την πόλη
της Καλαμάτας.
Ήταν
ανιψιός
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Το 1805, κατά τον ανηλεή διωγμό των
κλεφταρματολών της Πελοποννήσου, ο
πατέρας του σκοτώθηκε από τους
Τούρκους και ο Νικηταράς ακολούθησε
τον θείο του Κολοκοτρώνη στα Επτάνησα,
όπου εντάχθηκε στα Ρωσικά τάγματα και
μετέβη στην Ιταλία για να πολεμήσει κατά
του στρατού του Ναπολέοντα. Στη
συνέχεια επέστρεψε στα Επτάνησα και υπηρέτησε τους Γάλλους. Ήταν
ένας από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821.
Συντηρούσε δικό του σώμα ενόπλων με άνδρες που προέρχονταν από
διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Με την έκρηξη της Επανάστασης, στην πρώτη μάχη που δόθηκε
στο Βαλτέτσι της Αρκαδίας στις 12 - 13 Μαΐου 1821, ο Νικηταράς που
κρατούσε με 200 άντρες τα Άνω Δολιανά, κατάφερε να αποκρούσει
6.000Τούρκους που επιτίθεντο με πυροβολικό. Επειδή έπεσαν πολλοί
Τούρκοι από το χέρι του σ' εκείνη τη μάχη, οι άντρες του τον ονόμασαν
Τουρκοφάγο. Διακρίθηκε και στις μάχες που ακολούθησαν, όπου
συνεργάστηκε με το θείο του, κυρίως δε στην πολιορκία και την άλωση
της Τρίπολης.
Νικηταρά - Νικηταρά
πού 'χεις στα πόδια σου φτερά
και στην καρδιά ατσάλι
Όταν η Τρίπολη καταλήφθηκε από τους Έλληνες, δε ζήτησε
κανένα λάφυρο για τον εαυτό του και όταν του πρόσφεραν ένα
αδαμαντοκόλλητο σπαθί, το έκανε δώρο στην προσωρινή κυβέρνηση.
Ο Νικηταράς πήρε μέρος σε πολλές ακόμη μάχες μέχρι που
απελευθερώθηκε η χώρα. Επί Καποδίστρια και Όθωνα ανήκε στο κόμμα
των Ναπαίων (Ρωσόφιλων). Η ελληνική κυβέρνηση, φοβούμενη ότι το
ρωσόφιλο κόμμα επεδίωκε να αντικαταστήσει τον βασιλιά Όθωνα με
κάποιον Ρώσο πρίγκιπα, συνέλαβε το Νικηταρά το 1839 και τον

καταδίκασε, αν και παντελώς αθώο, σε ενάμιση χρόνο φυλακή, την οποία
εξέτισε στις φυλακές της Αίγινας. Όταν αποφυλακίστηκε, η υγεία του
ήταν εξασθενημένη από τα βασανιστήρια που υπέστη κατά τη διάρκεια
της φυλάκισής του. Έπασχε από ζάχαρο χωρίς να το γνωρίζει, με
αποτέλεσμα να χάσει σε μεγάλο βαθμό την όρασή του. Βίωσε την
αχαριστία και την αγνωμοσύνη της ελληνικής πολιτείας, η οποία του
αρνήθηκε μια αξιοπρεπή σύνταξη ώστε να ζει αυτός και η οικογένειά του
ευπρεπώς. Το 1843, όταν ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάστηκε να δώσει
σύνταγμα στην Ελλάδα, του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστράτηγου
μαζί με μία πενιχρή σύνταξη. Πέθανε το 1849 σε ηλικία 67 ετών.
Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στον Κολοκοτρώνη, όπως κι
έγινε.

Σέτα Τζούλιαν

Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος
Σολωμός γεννήθηκε στις 8 Απριλίου του 1798
στη Ζάκυνθο. Σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανός
και το 1808 έφυγε για σπουδές στην Ιταλία και
ήρθε σε επαφή με φιλοσόφους, φιλολόγους και
αξιόλογους εκπροσώπους της λογοτεχνικής
κίνησης της εποχής.
Έμεινε γνωστός για τη συγγραφή του
ποιήματος «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», οι
πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν ο
εθνικός ύμνος των Ελλήνων. Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1823, και
είναι εμπνευσμένο από την ελληνική επανάσταση του 1821. 158 στροφές
συνθέτουν τον Ύμνο. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στα
επιλεγμένα αποσπάσματα είναι η αρχαία λαμπρότητα, τα δεινοπαθήματα
της σκλαβιάς, η απήχηση του αγώνα, οι κορυφαίες στιγμές της
Τριπολιτσάς και του Μεσολογγίου, οι νικηφόρες μάχες στη θάλασσα και
τέλος η σπαρακτική έκκληση της Ελευθερίας προς τους Έλληνες για
ομόνοια και αδερφοσύνη.
Κεντρικό πρόσωπο της επτανησιακής σχολής ο Διονύσιος
Σολωμός θεωρήθηκε και θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων.
Τα σπουδαιότερα έργα του είναι: «Εις τον θάνατο του Λόρδου
Μπάιρον», «Ελέυθεροι πολιορκημένοι», «ο πορφύρας», «η γυναίκα της
Ζακύνθου» και άλλα.
Κανένα από τα ποιήματα που έγραψε μετά τον «΄Υμνο εις την
Ελευθερίαν» δεν είναι ολοκληρωμένο και με ελάχιστες εξαιρέσεις,
τίποτα δεν δημοσιεύτηκε από τον ίδιο.
Ο Διονύσιος Σολωμός έπαθε εγκεφαλική συμφόρηση το Νοέμβριο
του 1856 και μετά από ένα χρόνο τον Νοέμβριο του 1857 πέθανε.

Βασίλα
Κλειώ

Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος
(1757 - 1798) ήταν Έλληνας συγγραφέας,
πολιτικός στοχαστής και επαναστάτης.
Θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο
ίδιος υπέγραφε ως «Ρήγας Βελεστινλής»
ή «Ρήγας ο Θεσσαλός» και ουδέποτε
«Φεραίος». Γεννήθηκε στο Βελεστίνο, τις
αρχαίες Φερές, το 1757, από εύπορη
οικογένεια. Τον αποκαλούσαν Φεραίο,
επειδή στην αρχαιότητα η πόλη του
ονομαζόταν Φεραί.
Η οικονομική ευχέρεια της οικογένειάς του, έδωσε τη δυνατότητα
στον Ρήγα να πάρει καλή μόρφωση. Δούλεψε μάλιστα για λίγο ως
δάσκαλος στο χωριό Κισσός του Πηλίου.
Στη Θεσσαλία ο Ρήγας δεν έμεινε πολύ. Ο θρύλος τον θέλει να
φεύγει κυνηγημένος από τον τόπο του, γιατί αναγκάστηκε να σκοτώσει
κάποιον Τούρκο μην μπορώντας να αντέξει το καθεστώς της εθνικής
σκλαβιάς. Πέρασε πρώτα από το Άγιο Όρος και στη συνέχεια πήγε στην
Κωνσταντινούπολη, όπου καταπιάστηκε με το εμπόριο.
Στην Κωνσταντινούπολη ο Ρήγας συνδέθηκε με μία από τις
σπουδαιότερες οικογένειες Φαναριωτών, την οικογένεια των
Υψηλάντηδων. Για την ακρίβεια προσελήφθη ως γραμματικός του
Αλέξανδρου Υψηλάντη.
Το 1786 συναντάμε τον Ρήγα στο Βουκουρέστι να δουλεύει ως
γραμματικός στο παλάτι του ηγεμόνα της Βλαχίας Ν. Μαυρογέννη.
Όταν το Βουκουρέστι καταλαμβάνεται από τα αυστρορωσικά
στρατεύματα, ο Ρήγας εγκαταλείπει τον Μαυρογέννη, μπαίνει στην
υπηρεσία του βαρόνου του Λάνγκενφελντ και τον Ιούνιο του 1790 φεύγει
μαζί του για τη Βιέννη, όπου θα μείνει ως τον Ιανουάριο του 1791. Στο
μικρό αυτό διάστημα που μένει στην αυστριακή πρωτεύουσα καταφέρνει
να τυπώσει τα δύο πρώτα του βιβλία, το «Σχολείον των Ντελικάτων

Εραστών» και το «Φυσικής Απάνθισμα» Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το
διάστημα αυτό η Ευρώπη συγκλονίζεται από τη Μεγάλη Γαλλική
Επανάσταση, οι ιδέες της οποίας εξαπλώνονται ραγδαία και κατακτούν
το μυαλό και την καρδιά όλων των σκλαβωμένων λαών της. Από τις
ιδέες αυτές ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστος ο Ρήγας.
Μέχρι το Δεκέμβρη του 1797 εκδίδει τα επαναστατικά έργα του με
τα οποία άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία (Χαρτογραφικό
έργο, «Θούριος», «Επαναστατικό Μανιφέστο» κλπ.) και ετοιμάζει την
κάθοδό του στην Ελλάδα για να αναπτύξει επαναστατική δράση. Όραμά
του είναι η κοινή επαναστατική απελευθερωτική δράση όλων των
βαλκανικών λαών. Προς αυτή την κατεύθυνση αφιερώνει όλο του το
είναι.
Ο Ρήγας συνελήφθη στην Τεργέστη στις 6 Δεκεμβρίου του 1797.
Είχε αποφασίσει να κατέβει στην Ελλάδα μέσω Τεργέστης, αλλά θα
περνούσε πρώτα από τη Βενετία… Πριν φύγει από τη Βιέννη ο Ρήγας,
έστειλε στην Τεργέστη, στο φίλο και έμπιστο σύντροφό του Αντώνη
Κορωνιό, τρία κιβώτια με επαναστατικό υλικό. Επειδή όμως ο Κορωνιός
έλειπε στη Δαλματία για εμπορικές δουλειές, τα κιβώτια παρέλαβε ο
συνεταίρος του από την Κοζάνη Δημήτριος Οικονόμου, ο οποίος, αφού
τα άνοιξε και είδε τι περιείχαν, κατέδωσε τα καθέκαστα στην αυστριακή
αστυνομία. Έτσι μόλις ο Ρήγας έφτασε στην Τεργέστη συνελήφθη
αμέσως. Συνελήφθησαν οι επτά που βρήκαν μαζί με τον Ρήγα μαρτυρικό
θάνατο. Ο Ρήγας και οι επτά παραδόθηκαν, τον Απρίλη του 1798, στις
τουρκικές αρχές και μεταφέρθηκαν στο Βελιγράδι.
Τον Ιούνιο του 1798, αργά το βράδυ, οι οκτώ Έλληνες που
κρατούνταν φυλακισμένοι στο κάστρο του Βελιγραδίου βρήκαν
μαρτυρικό θάνατο στα κελιά τους διά της μεθόδου του στραγγαλισμού.
Τα πτώματα των νεκρών ρίχτηκαν στον Σάβα, παραπόταμο του Δούναβη,
που τώρα χωρίζει το παλιό από το νέο Βελιγράδι….

Πρίντζιος
Ορέστης

