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«Ύμνος εις την Ελευθερία»

Νικόλαος Μάντζαρος
Ποιητικό κείμενο Διονύσιος Σολωμός

Συναυλία Χορωδίας Λαυρίου, Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021
Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
πούμε βία μετράει τη γη.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Ο Νικόλαος Μάντζαρος μελοποίησε για πρώτη φορά ολόκληρο 
το ποίημα το 1827 «σε τρόπο λαϊκό» με σκοπό τη γρήγορη διάδο-
ση και την εμψύχωση των αγωνιζομένων. Η ενασχόληση του με το 
ποίημα του Σολωμού, έγινε γι’ αυτόν σκοπός ζωής, αφού προέβη σε 
δεύτερη εκδοχή το 1844 που την αφιέρωσε στον Όθωνα και ξανά 
μία τρίτη, που ολοκλήρωσε το 1870. 

Και οι τρεις εκδοχές είναι γραμμένες για τετράφωνη ανδρική 
χορωδία και πιάνο, σε μορφή ορατορίου και διάρκεια κατά μέσο όρο 
τα 70 λεπτά. Οι πρώτες τετράστιχες στροφές του ποιήματος, αποτε-
λούν τον Εθνικό ύμνο της Ελλάδας από το 1865. 

Η συναυλία μας αφορά την πρώτη γραφή, η οποία ξεκινά με το 
Εθνικό Ύμνο, με ενορχήστρωση και ύφος εποχής, από τον συνθέτη 
Θεόδωρο Λεμπέση, (για τέσσερις ανδρικές φωνές) ανδρική χορω-
δία και αφηγητή. 

Ο ηθοποιός – αφηγητής Τάσος Ιορδανίδης, παρεμβαίνει κατά τη 
διάρκεια του έργου, με ιστορικά κείμενα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το 
ποιητικό κείμενο.

Η συναυλία παρουσιάζεται με τη σκηνοθετική επιμέλεια του 
Λευτέρη Γιοβανίδη.

Συντελεστές:
Λυρικοί τραγουδιστές: 

 
                                    
                   Σταμάτης Πακάκης                  Γιάννης Βρυζάκης

                                   
               Νίκος Καραγκιαούρης         Γιώργος Παπαδημητρίου
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Ανδρική χορωδία Λαυρίο

 
Αφηγητής – ηθοποιός: Τάσος Ιορδανίδης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης

Συνοδεύει Ορχήστρα Δωματίου

Μουσική διεύθυνση – ενορχήστρωση: Θεόδωρος Λεμπέσης
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Εισαγωγή του Προέδρου 
του Δ.Σ. της Χορωδίας Λαυρίου, 

κ. Χαράλαμπου Συρίγου 

Συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821, της πρώτης επιτυχημένης, ύστερα από πολυάριθμες 
αποτυχημένες προσπάθειες στο διάβα πέντε αιώνων κατά του Οθωμα-
νού κατακτητή και δυνάστη.

Ένα γεγονός κοσμοϊστορικής σημασίας, κατά γενική ομολογία, που 
όχι μόνον συνιστά την νεκρανάσταση του Ελληνισμού από τα θανατηφό-
ρα δεσμά που του επιβλήθηκαν με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
το 1453, αλλά και που διατρανώνει την αδιάκοπη συνέχειά του από τα 
βάθη της αρχαιότητας μέχρι σήμερα.

Φέτος, τιμούμε τα γεγονότα, κυρίως, όμως, τα διδάγματά της επανά-
στασης. Τιμούμε τον ηρωισμό των αγωνιστών και τη θυσία τους, αλλά 
και τις αξίες και τα ιδανικά που τους ενέπνευσαν να αφιερώσουν το υπέρ-
τατο αγαθό, τη ζωή τους. 

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν τρανό παράδειγμα της αγά-
πης για την ελευθερία και της αγωνιστικότητας του ελληνικού λαού. Ενός 
λαού, που είχε επίγνωση της βαριάς εθνικής κληρονομιάς του και ήθελε 
με κάθε τρόπο να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό που τον έπνιγε. Γι’ αυτό, 
αψηφώντας κάθε κίνδυνο, επιδόθηκε σ’ έναν αγώνα άνισο και τιτάνιο, 
όμοιο του οποίου δεν είναι εύκολο να καταγράψει η ιστορία των λαών. 

Τετρακόσια ολόκληρα χρόνια το ένδοξο ελληνικό έθνος, που στο πα-
ρελθόν ήταν ο φωτοδότης της ανθρωπότητας, έζησε κάτω από το ζυγό 
ενός ανελέητου και βάναυσου κατακτητή. Βασανίστηκε, υπέφερε, αλλά 
δεν έχασε στιγμή την ελπίδα και την προσδοκία της εθνικής του αποκα-
τάστασης. Η ψυχή του Έλληνα δεν υποδουλώθηκε και το πνεύμα του δε 
λύγισε ποτέ.

Σκοπός του Λευκώματος που έχετε στα χέρια σας, είναι να γνω-
ρίσουμε όλοι και όλες τον εθνικό μας ύμνο και τα νοήματά του. Τους 
αγώνες των Ελλήνων για την απελευθέρωση και τους βασικούς συ-

ντελεστές των ιστορικών γεγονότων από το 1821 έως και την έλευση 
του Βασιλιά Όθωνα το 1832. 

Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του ’21, διδάσκει ότι ενωμένες οι 
δυνάμεις ενός λαού μπορούν πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά να 
επιτύχουν τους στόχους τους. Μακριά από ακραίες εξάρσεις, που καμιά 
σχέση δεν έχουν με τον αγνό πατριωτισμό, θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε για τα ιδανικά και τις αξίες της Ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αυτό το οποίο προτάσσει η Ελληνική επανάσταση, ως υπέρτατη αξία 
για την ύπαρξη-εξέλιξη και ευδαιμονία της εκάστοτε κοινωνίας, είναι η 
καθολική ελευθερία, όπως αποτυπώνεται, στον «Θούριο» και στην επα-
ναστατική προκήρυξη για τα «Δίκαια του Ανθρώπου», του Ρήγα, στην 
«Ελληνική Νομαρχία» του Ανώνυμου συγγραφέα, στη «Διακήρυξη» 
του Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Μονή της Αγίας Λαύρας (Μάρτιος 
1821) και στον «Ύμνο εις την Ελευθερία» του Διονυσίου Σολωμού.

Για τη Χορωδία Λαυρίου, απόδοση τιμής σε όσους προέταξαν το ανά-
στημά τους υπερασπιζόμενοι την τιμή και την ακεραιότητα της πατρίδας, 
αποτελεί διαχρονικό χρέος προς την ιστορία μας, σταθερή υπόμνηση 
της ανεξόφλητης ευθύνης μας και παντοτινή οφειλή προς τους ήρωες 
και μάρτυρες της ελευθερίας. 

Αναλογιζόμενοι σήμερα τις δικές μας ευθύνες, δεν έχουμε παρά να 
βαδίσουμε στο δρόμο που εκείνοι χάραξαν με τελικό και αδιαπραγμάτευ-
το προορισμό μας την ελευθερία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιό-
τητα της πατρίδας μας. 

Με εφόδια μας την ποθούμενη ενότητα και την ομοψυχία, οφείλουμε 
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη διεκδίκηση της εθνικής μας αξιο-
πρέπειας και των απαράγραπτων δικαιωμάτων του λαού μας.

«Χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη 
εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν»

«Κι αν είμαστε ολίγοι…, παρατηρεί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, 
παρηγοριόμαστε μ’ ένα τρόπον, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντο-
τε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία 
πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και 
μαγιά. Και όταν οι ολίγοι αποφασίσουν να πεθάνουν κι όταν κάνουν αυ-
τείνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν…».
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Χορωδίας Λαυρίου

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

«…τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς 
και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον 
μικρότεροι άνθρωποι… Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ»» 

Ιωάννης Μακρυγιάννης

Η επανάσταση των Ελλήνων το 1821 είναι ένα γεγονός – ορόσημο 
στην ελληνική, αλλά και την παγκόσμια ιστορία. 

Σε μια περίοδο που στην Ευρώπη κυριαρχούν οι απολυταρχικές από-
ψεις του Μέττερνιχ και τα οικονομικά συμφέροντα επιθυμούν τη διατή-
ρηση του «γίγαντα με τα πήλινα πόδια» δηλ. της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας, ένας μικρός λαός ενάντια σε κάθε λογική εξεγείρεται και επα-
ναφέρει τα αιτήματα της γαλλικής επανάστασης για Ελευθερία, Ισότητα 
και Αδερφοσύνη. 

Οι Έλληνες δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από την ιδέα της ελευθερίας 
των σκλαβωμένων λαών. Παρά τις προηγούμενες αποτυχημένες προ-
σπάθειές τους, επέμειναν στην επιθυμία τους για λυτρωμό. Κι αυτή τη 
φορά στηριγμένοι μόνο στις δικές τους δυνάμεις επιχείρησαν και πέτυ-
χαν το αδιανόητο. Να αποδείξουν στους εαυτούς τους, αλλά και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη ότι ο σουλτάνος δεν είναι αήττητος.

Όσα δεινά υπέστησαν για 400 σχεδόν χρόνια έγιναν δύναμη και ορμή 
που σάρωσε τον σκληρό δυνάστη.

Οι επιτυχίες τους που διαδέχονταν η μία την άλλη αφύπνισαν τους 
λαούς της Ευρώπης, με την εκδήλωση ενός ισχυρού Φιλελληνικού κινή-
ματος, το οποίο αργότερα επηρέασε και τις κυβερνήσεις των κρατών.

Η καταστροφή των ψαρών, η πολιορκία του Μεσολογγίου και οι αμέ-
τρητες θυσίες, ενέπνευσαν τους ανθρώπους της τέχνης και του πνεύμα-

τος, οι οποίοι με το έργο τους γνωστοποίησαν το ελληνικό ζήτημα και 
έστρεψαν την κοινή γνώμη υπέρ των ελλήνων.

Οι βιαιοπραγίες των Τούρκων ισχυροποίησαν τη θέση των Ελλήνων 
για ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ο αγώνας των Ελλήνων ήταν 
εθνικοαπελευθερωτικός, αλλά έφερε στο προσκήνιο τα μεγάλα διδάγμα-
τα του διαφωτισμού για ισότητα και αδελφοσύνη των λαών και των αν-
θρώπων, όπως τα οραματίστηκε ο Ρήγας Φεραίος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός 
κι όπως τα τραγούδησε ο λαός μας στα δημοτικά τραγούδια του. 

Η επανάσταση οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελ-
ληνικού κράτους, το 1830, ταυτοχρόνως του πρώτου κράτους που αποκό-
πηκε από την Οθωμανική αυτοκρατορία 

Στην ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους η επανάσταση του 
1821, ήταν μια μεγαλειώδης στιγμή και μια απόδειξη της δύναμης της 
ελληνικής ψυχής. 

Είναι, όμως και μια δέσμευση, μια διαχρονική υποχρέωση να μείνου-
με πιστοί σε αυτά για τα οποία θυσιάστηκε η ηρωική γενιά των αγωνι-
στών του ’21.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της Χορωδίας αφιερώνουν 
αυτό το Λεύκωμα στους απλούς αγωνιστές του 1821, σ’ αυτούς που αψή-
φησαν κάθε κίνδυνο και προσωπικά συμφέροντα και έβαλαν πάνω από 
όλα και όλους την απελευθέρωση του Έθνους. 

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του 1821
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Το λογότυπο της Χορωδίας 
και οι συμβολισμοί του

(Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821)

 Η Χορωδία Λαυρίου τιμώντας την επέτειο των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, παρουσιάζει σήμερα το λογότυπο για το 2021, θέ-
λοντας την εκφράσει την απέραντη ευγνωμοσύνη της στους ήρωες που 
έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Ελλήνων και τη δημιουρ-
γία του σύγχρονου ελληνικού Έθνους.

Το λογότυπο της Χορωδίας αποτυπώνει την ελληνική σημαία σύμ-
βολο της Ελλάδας, την αδούλωτη ελληνική ψυχή, το Όραμα και τον άνε-
μο της Ελευθερίας όπως, επίσης την ανυποχώρητη στάση μας απέναντι 
σε κάθε επιβουλή. 

Αναδεικνύει, παράλληλα, με τις νότες την καλλιτεχνική δημιουργία 
(από τους προεπαναστατικούς χρόνους έως και σήμερα), ελληνική και 
ευρωπαϊκή, όπως τη μουσική, το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες και τη λο-
γοτεχνία, που συνέβαλαν στην ψυχολογική προετοιμασία του ένοπλου 
αγώνα και λειτούργησαν ως εγερτήριες δυνάμεις της εθνικής αφύπνισης 
και της ιστορικής αυτογνωσίας.

Αναδεικνύει τη μουσική, τα επαναστατικά τραγούδια, τα κλέφτικα, 
τα ιστορικά, τα δημοτικά τραγούδια, τα φιλελληνικά τραγούδια και τα 
εμβατήρια στην Ευρώπη. Αναδεικνύει την Ελλάδα ως πηγή έμπνευσης 
για τους Ευρωπαίους συνθέτες της εποχής.

Αναδεικνύει το δημοτικό τραγούδι, που συνόδευε τους επαναστα-
τημένους Έλληνες αγωνιστές του 1821, δίνοντάς τους δύναμη να συνε-
χίσουν και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους, να μας παραδώσουν 
μια Ελεύθερη πατρίδα. Τα δημοτικά τραγούδια που εξέφραζαν τους καη-
μούς και τις χαρές του σκλαβωμένου λαού, είναι οι Αμάραντες μουσικές 
ρίζες μας, είναι η συνέχεια των Ομηρικών Επών που τραγουδήθηκαν από 
τους αοιδούς και ύμνησαν τη γενναιότητα και την αγάπη για την Πατρίδα.

Η Χορωδία Λαυρίου με τη συνεχή Καλλιτεχνική και κοινωνική πα-
ρουσία της στην πόλη του Λαυρίου και σ’ ολόκληρη την ελληνική επι-
κράτεια, συμμετέχει στις επετειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την 
επανάσταση του 1821, «τραγουδώντας» για όλους τους Έλληνες και 
τους μετέχοντες του ελληνικού πολιτισμού.

Η μεγάλη μας Συναυλία προγραμματίζεται για το τέλος Αυγούστου 
με «Τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν» του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου 
Σολωμού, όπως μελοποιήθηκε από το Νικόλαο Μάντζαρο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Χάρης Συρίγος
Αντιπρόεδρος: Μανώλης Μαρκουλής
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Κορακιανίτης
Ταμίας: Παύλος Γονιός
Ειδ. Γραμματέας: Χρήστος Βαττής
Μέλη: Κωσταντίνος Παπαχρήστος, Παναγιώτης Ραφιάς
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Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ευάγγελος Βελούδος
Μέλη: Δημήτρης Μεταξάς, Χρήστος Βογιατζής
Νομικός Σύμβουλος: Τηλέμαχος Κωλέτσης 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αθανασία Μαρκουλή, Μαριλένα Μαρμάνη 

ΤΕΝΟΡΟΙ  I
1. Βελούδος Ευάγγελος
2. Δράκος Γεώργιος
3. Δράκος Κων/νος
4. Ευαγγέλου Ζαφείρης
5. Κανελλόπουλος Αχιλλέας
6. Καρτάλιας Σταύρος
7. Λεμονίδης Νικόλαος
8. Νικολάου Στυλιανός
9. Ραφιάς Παναγιώτης
10. Ρώμας Ευάγγελος
11. Τσακναρίδης Ζαχαρίας

ΤΕΝΟΡΟΙ  ΙΙ
1. Βαττής Χρήστος
2. Βογιατζής Χρήστος
3. Γεωργούλιας Κων/νος
4. Γκιώνης θεόδωρος
5. Γκουβέρος Χρήστος
6. Κωλέτσης Τηλέμαχος
7. Κωνσταντινίδης Διονύσιος
8. Μεταξάς Δημήτριος
9. Συρανίδης Παναγιώτης
10. Ταράσης Ευάγγελος
11. Τσαλίδης Θεόφιλος
12. Τσιαπάρας Κων/νος
13. Χουσάς Στυλιανός

ΒΑΡΥΤΟΝΟΙ
1. Ατσικβάσης Γεώργιος
2. Γαλίτης Θεόδωρος

3. Δρόσος Παναγιώτης
4. Ευαγγέλου Στυλιανός
5. Ζαρέας Μιχαήλ
6. Κορακιανίτης Γεώργιος
7. Λιάγκουρας Κων/νος
8. Μαρτζούκος Γεώργιος
9. Μυλωνάς Γεώργιος
10. Ναζάρε Νικόλαος
11. Παπαθανασίου Κων/νος
12. Πεταλάς Κων/νος
13. Σκούρτης Σπυρίδων
14. Ζουλός Παναγιώτης
15. Οικονομίδης Χαράλαμπος
16. Γκικαράκης Νικόλαος

ΜΠΑΣΟΙ
1. Ανδρεσάκης Μενέλαος
2. Βαΐτσης Χρήστος
3. Γιατράκος Γεώργιος
4. Γονιός Παύλος
5. Θεοδωράκος Σπυρίδων
6. Μαρκουλής Εμμανουήλ
7. Μάσκουλης Νικόλαος
8. Μελετίου Θεόδωρος
9. Νομικός Ευάγγελος
10. Πανάγιος Δημήτριος
11. Παπαρούνης Δημήτριος
12. Παπαχρήστος Κων/νος
13. Πισσάνος Στυλιανός
14. Προβιάς Βασίλειος
15. Συρίγος Ευάγγελος
16. Συρίγος Χαράλαμπος
17. Ταμουρίδης Πέτρος
18. Χατζηιωάννου Βασίλειος
19. Παλτάς Κων/νος
20. Χαρίτος Ιωσήφ
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Ο Κοραής 
και η Επανάσταση 
του 1821

Μολονότι, στην αρχή, ο Κοραής είχε θεωρήσει πρόωρη την Ελλη-
νική Επανάσταση, βαθμιαία ενεργοποιήθηκε πατριωτικά και ανέπτυ-
ξε μεγάλη φιλελληνική δράση στο Παρίσι, με μεταφράσεις και εκδό-
σεις «θουρίων», «σαλπισμάτων», «παραινέσεων» κτλ., με λόγους 
και με επιστολές σε σημαντικά πρόσωπα της διεθνούς πολιτικής. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του «σκιάστηκαν» από τη σφοδρή 
πολεμική του (με πολύ επιθετικά ανώνυμα φυλλάδια και σχόλια), κα-
τά της αυταρχικής πολιτικής του Καποδίστρια.
•	 H συμβολή του Κοραή στον αγώνα συνοψίζεται στη λέξη 

“φως”- φως των γραμμάτων που θα προετοιμάσουν έναν ολό-
κληρο λαό για να εξασφαλίσει την αποτίναξη του δυνάστη, αλ-
λά και την απόλυτη ελευθερία. 

•	 Χρειάζεται η επιστήμη της ελευθερίας, οπότε θεωρούσε πως η 
Επανάσταση έχει ανάγκη την φιλοσοφία για να μην καταστεί ο 
ελληνικός λαός δυνάστης του εαυτού του διαδεχόμενος τον Οθω-
μανό. 

•	 Με τις εκδόσεις του προσπάθησε να κάμψει και τη στάση των Με-
γάλων Δυνάμεων της Δύσης που θεωρούσαν τον ελληνικό λαό 
απαίδευτο. 

•	 Για να αντιμετωπίσει αυτόν τον εχθρικό προσανατολισμό στρά-
φηκε ενάντια στον φιλοτουρκισμό της Ιεράς Συμμαχίας, την 
οποία καταδικάζει, ενάντια στην προπαγάνδα των Δυτικών ότι η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν νόμιμη και των περιηγητών που 
πίστευαν ότι οι Έλληνες της εποχής εκείνης θα ήταν γνήσιοι από-
γονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Υπέβαλε, έτσι, υπόμνη-
μα κατηγορώντας περιηγητές πως καταδίκασαν τους Έλληνες σε 
παρακμή. 

•	 Τονίζει πως ήταν αιχμάλωτοι πολέμου οι συμπατριώτες του και 
δεν εκβαρβαρώθηκαν. Είχε έρθει σε επαφή με τον Μπένθαμ και τον 
Τζέφερσον στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, λαμβάνοντας υπόψιν 
την θετική τους στάση απέναντι στην Γαλλική Επανάσταση.

Αποφθέγματα του ΚΟΡΑΗ

«Είμαι ερωτομανής της ελευθερίας, αλλ’ αγαπώ και τη δικαιοσύνη. 
Ελευθερία χωρίς δικαιοσύνη είναι καθαρά ληστεία»

«Η δαψιλεστέρα πηγή των κακών είναι η αργία. Διότι αυτή γεννάει 
εις την ψυχήν του αργού την ολεθρίαν επιθυμίαν να ζη από των ερ-
γαζομένων τους κόπους. Και από την επιθυμία ταύτην γεννώνται οι 
κόλακες, οι συκοφάνται, οι ωτακουσταί, οι καταδόται, οι κλέπται, οι 
λησταί, οι φονείς, οι πωληταί της ιδίας των ελευθερίας, οι προδόται 
της πατρίδος και οι τύραννοι»

Η υλική και πνευματική προσφορά του Κοραή είναι ανυπολόγι-
στη. Η πολύπλευρη προσωπικότητά του, η δυτικοφροσύνη του και τέ-
λος η συνείδησή του για την αρχαία ελληνική κληρονομία συνέβαλαν 
σημαντικά για την προετοιμασία της επανάστασης του 1821 όσο και 
κατά την διάρκεια, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, την αυτοπεποίθηση 
των Ελλήνων με συμβολικές επιστολές, όπως το «Σάλπισμα Πολε-
μιστήριον».

(Πηγή: https://www.
offlinepost.gr/2020/12/14/

adamantios-korais-o-megas-
ellinas-diafotistis/)
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Φίλοι μου συμπατριώται,
Δούλοι νά ’μεθα ώς πότε

Των αχρείων Μουσουλμάνων,
Της Ελλάδος των τυράννων;

Εκδικήσεως η ώρα
Έφθασεν, ω φίλοι, τώρα·
H κοινή ΠΑΤΡΙΣ φωνάζει,
Με τα δάκρυα μας κράζει:

«Τέκνα μου, Γραικοί γενναίοι,
Δράμετ’ άνδρες τε και νέοι·
K’ είπατε μεγαλοφώνως,
Είπατε τ’ όλοι συμφώνως,
Ασπαζόμεν’ είς τον άλλον

M’ ενθουσιασμόν μεγάλον:
Έως πότ’ η τυραννία;

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
(Απόσπασμα Α)

 
Το εξώφυλλο του έργου του Αδ. Κοραή «Σάλπισμα Πολεμιστήριον». 

Πηγή: Σάλπισμα Πολεμιστήριον (1801).

Ρήγας Βελενστινλής 
(Φεραίος)

Ο Ρήγας γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της Θεσσαλίας, το Βελεστίνο, 
ίσως στα 1757. Η σταδιοδρομία του, ύστερα από τα πρώτα παιδικά 
του χρόνια, είναι η τυπική σταδιοδρομία, την οποία ακολουθούν τα 
ελληνόπουλα όσα έχουν φιλομάθεια, φιλοδοξία, λαχτάρα της ζωής: 
σπουδάζει τα πρώτα γράμματα σε ένα γειτονικό χωριό, στην Ζαγορά, 
που είχε τότε αρκετά καλό σχολείο, περνάει ύστερα στην Πόλη, και 
κατορθώνει να μπει στο φαναριώτικο περιβάλλον. Έτσι φθάνει στις 
παρίστριες ηγεμονίες, γύρω στα 1786, όπου συμπληρώνει την μόρ-
φωσή του και συνδυάζει μικρές διοικητικές και άλλες θέσεις κοντά 
στους ηγεμόνες, με εμπορικές επιχειρήσεις.

Το 1797 ο Ρήγας πηγαίνει στην Βιέννη, όπου ασχολείται με εκ-
δοτικές εργασίες συνδυασμένες με τα απελευθερωτικά του σχέδια. 
Από εκεί, τραβώντας για την Ελλάδα, κατεβαίνει στο Τριέστι, όπου 
μια κατάδοση τον παραδίδει στα χέρια της αυστριακής αστυνομίας. 
Η Αυστρία, πρόθυμη τότε να εξυπηρετήσει την οθωμανική αυτοκρα-
τορία, τον εκδίδει, και οι Τούρκοι σπεύδουν να τον εκτελέσουν τον 
Ιούνιο του 1798.

 Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις 
πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 2000 (9η 
έκδ.), 220-221.
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Εξώφυλλο του βιβλίου «Σχολείον των ντελικάτων εραστών»

σε μετάφραση του Ρήγα (Βιέννη, 1790).
(Πηγή: https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/

education/literature_history/search.html?details=69)

«όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»

Το πρώτο του δημοσίευμα είναι στα 1790, μια μετάφραση, το Σχο-
λείον των ντελικάτων εραστών, ήτοι βιβλίον ηθικόν περιέχον τα περί-
εργα συμβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών των Παρισίων ακμαζου-
σών κατά τον παρόντα αιώνα. Πιθανότατα έχει προηγηθεί ο Ανώνυμος 
του 1789, από κλίμα οικείο στον Ρήγα. 

Πάντως το Σχολείον προωθεί έντονα την ελληνική παιδεία και ει-
δικότερα την λογοτεχνία μέσα σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό: 
ο Ανώνυμος μαρτυρεί τι εσκέπτονταν τότε κάποιες ομάδες λογίων· 

το Σχολείον μάς πληροφορεί τι εδιάβασαν οι χρήστες του ελληνικού 
βιβλίου. Ως τον χρόνο αυτόν, οι απόπειρες για σύνθεση ή δημοσίευση 
μυθιστορημάτων στα νεοελληνικά είναι αδέξιες και χωρίς πραγματι-
κό ενδιαφέρον.

Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις 
πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 2000 
(9η έκδ.), 221.

«εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποίαν λά-
μπουν τα ελεύθερα έθνη»

[…] Η παράλληλη δημοσίευση επιστημονικών έργων και λογοτε-
χνικών μεταφράσεων θα εξακολουθήσει και κατά τη δεύτερη παρα-
μονή του Ρήγα στη Βιέννη· μόνο που τώρα θα προστεθούν οι χάρτες 
και τα επαναστατικά φυλλάδια. Από όλη αυτή τη γόνιμη παραγωγή, 
ένα έργο πρωτότυπο πρέπει ιδιαίτερα να τραβήξει την προσοχή 
μας: ο Θούριος, η έμμετρη επαναστατική προκήρυξη του Ρήγα:

Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά
μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες, στα βουνά

………………………………………………………………………
Καλλιό ’ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή

παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή!
[…] Ο Θούριος είναι μια επαναστατική φωνή, βαλμένη σε μέτρα 

ποιητικά, φωνή όμως που προδίδει έναν πύρινο ενθουσιασμό 
και μια ψυχή που πραγματικά φλέγεται. 

Ποίημα δεν είναι, αλλά και δεν είναι απλό μανιφέστο· […] Συγκι-
νητικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο διαδίδονταν: ο Ρήγας κα-
λούσε τους φίλους του στο δωμάτιό του, τους έπαιζε σε φλογέρα το 
σκοπό και τους μάθαινε να τον τραγουδούν· ή στη Βιέννη στα καφε-
νεία αποζητούσε τους Έλληνες και τους μοίραζε κρυφά το κείμενο, 
κι αυτοί, έμποροι οι πιο πολλοί από τη Βιέννη, το Σεμλίνο, το Τριέ-
στι, το διέδιδαν ύστερα στα Εφτάνησα και σ’ όλη την Ελλάδα. 
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Ο μαρτυρικός θάνατος του ποιητή έδωσε στο Θούριο την καθιέ-
ρωση της θυσίας.

Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1998 (9η έκδ.), 127-128.

Οι διανοούμενοι της διασποράς εξύμνησαν το έργο και τη θυσία 
του Ρήγα ως την πρώτη συνεισφορά στη σταυροφορία της ελευθε-
ρίας. Τόσο ο Αδαμάντιος Κοραής στην Αδελφική Διδασκαλία (1799), 
όσο και ο ανώνυμος πατριώτης που συνέταξε την Ελληνική Νομαρχία 
(1806) απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Ρήγα και παρότρυναν το 
έθνος να ακολουθήσει το ηρωικό του παράδειγμα. Αλλά —πράγμα 
ακόμη πιο σημαντικό— το μήνυμα του Ρήγα διαδόθηκε στις μάζες 
των υπόδουλων Ελλήνων, ιδιαίτερα στις δυνάμεις της αντίστασης, 
και συγκεκριμένα στις ομάδες των κλεφτών, των ορεινών πολεμι-
στών που με τη ληστεία και την περιφρόνηση της εξουσίας Οθωμα-
νών και Χριστιανών αρχόντων εξέφραζαν την κοινωνική διαμαρτυ-
ρία που υπέβοσκε στον υπόδουλο λαό. […]

 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πρά-
ξη, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, 95-98.

Δύο ρητά του είναι διαφωτιστικά τόσο για την απλότητα όσο και 
για τη δύναμη αυτών των πεποιθήσεων: το πρώτο, «όποιος ελεύθε-
ρα συλλογάται, συλλογάται καλά» —λόγια που διασώζονται με την 
ιδιόχειρη γραφή του στο χειρόγραφο του Απανθίσματος Φυσικής, και 
το δεύτερο, «εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποίαν 
λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» — η δική του προσθήκη στο άρθρο 22 
των «Δικαίων του Ανθρώπου». Η λέξη «ελεύθερος-ελευθερία» είναι 
ο σύνδεσμος μεταξύ τους.

 C.M. Woodhouse, Ρήγας Βελεστινλής. Ο πρωτομάρτυρας της Ελ-
ληνικής Επανάστασης, Με 12 εικόνες εκτός κειμένου, μτφ. Νίκος Νι-
κολούδης, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1997, 223 & 226-227.

Άγιος Κοσμάς 
ο Αιτωλός

 Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779).

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714 - 24 Αυγούστου 1779), γνωστός 
και ως Πατροκοσμάς, ήταν Ελληνορθόδοξος μοναχός.

Μαθήτευσε στα διδασκαλεία της Παρνασσίδας και της Ναυπα-
κτίας πλάι σε ονομαστούς ιεροδιδασκάλους: τα στοιχειώδη γράμμα-
τα τα έμαθε από τον ιεροδιάκονο Γεράσιμο Λύτσικα, ενώ γύρω στα 
είκοσι έλαβε τα γραμματικά, δηλαδή την εγκύκλιο παιδεία από τον 
ιεροδιάκονο Ανανία, ενώ δίδασκε συγχρόνως και ως υποδιδάσκαλο .

 Το 1749 πήγε στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, όπου έκα-
νε σπουδές ανωτέρου επιπέδου στη θεολογία και τη φιλοσοφία. Εκεί 
υπήρξε μοναχός για δύο περίπου χρόνια στη Μονή Φιλοθέου του Αγί-
ου Όρους. 

Το 1759 εγκατέλειψε το μοναστήρι και με εντολή του Πατριάρχη 
Σεραφείμ ξεκίνησε τις περιοδείες του στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα 
και την Ήπειρο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο τότε 
εξισλαμισμό των Χριστιανών.

Παρακινούσε με θέρμη τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να ιδρύ-
σουν σχολεία που θα διδάσκουν την ορθοδοξία. 

Το σχολείο αντιμετωπίζεται από τον Κοσμά σαν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προώθηση της ορθοδοξίας και η εκπαίδευση 
σαν ένα εργαλείο κατήχησης στην ορθοδοξία. Εκτός από τη σημα-
σία της Ελληνικής γλώσσας ο Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρεται συ-
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χνά και στο «ποθούμενο», που ήταν η απελευθέρωση του γένους.
Η αποδοχή του κηρύγματός του συνδέεται με την αναβίωση των 

χιλιαστικών δοξασιών στα μέσα του 18ου αιώνα.
 Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η απόλυτη αφιλοχρηματία. 

Έλεγε επί λέξει: «Δεν έχω άλλο ράσο από αυτό που φορώ».
Αναφέρεται ότι μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε περίπου 200 σχολεία. 

Στις Διδαχές του παρότρυνε τους γονείς να σπουδάζουν τα παιδιά 
τους Ελληνικά, τα οποία είναι η «γλώσσα της Εκκλησίας».

Οι Προφητείες του Αγίου Κοσμά
1. «Αὐτὸ μιὰ μέρα θὰ γίνῃ Ρωμαίϊκο καὶ καλότυχος ὅποιος ζήση σὲ 

ἐκεῖνο τὸ βασίλειο».
(Συνήθιζε νὰ λέγη εἰς διάφορα μέρη τῆς ὑποδούλου Ἑλλάδος, τὰ 

ὁποῖα μετὰ ταῦτα ἀπηλευθηρώθησαν).
2. Ὦ εὐλογημένο βουνό, πόσες ψυχὲς γυναικόπαιδα θὰ σώσης 

ὅταν ἔλθουν τὰ χαλεπὰ χρόνια!».
(Εἶπε τὴν προφητεία αὐτὴν ἐν Σιατίστῃ καὶ ἀλλαχοῦ ἀντικρύζων 

τὰ βουνά, τὰ ὁποῖα κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσε-
ως ἔγιναν κρησφύγετα τῶν γυναικοπαίδων).

3. «Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τὰ ψηλὰ βου-
νά, διότι αὐτὰ θὰ σᾶς φυλάξουν ἀπὸ πολλὰ δεινά. Θὰ ἀκοῦτε καὶ δὲν 
θὰ βλέπετε τὸν κίνδυνο. Τρεῖς ὦρες ἢ τρεῖς μέρες θὰ ὑποφέρετε».

(Ἐλέχθη εἰς τὴν περιφέρειαν Σιατίστης).
4. «Τὸ ποθούμενο θὰ γίνῃ στὴν τρίτη γενεά. Θὰ τὸ ἰδοῦν τὰ ἐγγό-

νια σας».
(Ἐλέχθη ἐν Χειμάρρᾳ).
5. «Θἄρθη καιρὸς νὰ σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροὶ σας καὶ τὴ στάχτη ἀπὸ 

τὴ φωτιά, ἀλλὰ σεῖς νὰ μὴν ἀλλάξετε τὴν πίστιν σας, ὅπως θὰ κάμουν 
οἱ ἄλλοι».

(Ἐλέχθη ἐν Σιατίστῃ).
6. «Σᾶς λυπᾶμαι γιὰ τὴν περηφάνεια, ὁποὺ ἔχετε. Τὸ ποδάρι μου 

ἐδῶ δὲν θὰ ξαναπατήση. Καὶ ἐὰν δὲν ἀφήσετε αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ 
κάνετε, τὴν αὐθαιρεσία καὶ ληστεία, θὰ καταστραφῆτε. Σὲ κεῖνο τὸ 
κλαρί, ποὺ κρεμᾶτε τὰ σπαθιὰ σας, θἀρθῇ μιὰ μέρα ποὺ θὰ κρεμάσουν 
οἱ γύφτοι τὰ ὄργανά τους».

(Ἐλέχθη εἰς χωρίον Ἅγιος Δονᾶτος Σουλίου).
Σημείωσις: Οἱ προφητεῖες αὐτούσιες καὶ τὰ σχόλια στὶς παρενθέσεις 

ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» τοῦ Μητροπολί-
του Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Πηγή: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/patroko smas/ 
profhteiai.htm

Περιοδείες
Για είκοσι χρόνια περιόδευσε τη σκλαβωμένη Ελλάδα: Θράκη, 

Εφτάνησα, βόρεια Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Μακεδονία, Ήπειρο, 
Ρούμελη. Από όπου πέρασε, δίδασκε Χριστό και Ελλάδα. 

Με ένα σκαμνί ως άμβωνα κι έναν σταυρό, που εγκαθιστούσε 
όπου πήγαινε και κατόπιν τον άφηνε εκεί ως ενθύμιο της διδασκαλί-
ας του, πραγματοποίησε 3 ή 4 περιοδείες. Χιλιάδες κόσμου συνέρρεαν 
για τον ακούσουν.

Γοήτευε τον απλό λαό, ενθουσίαζε τα σαστισμένα πλήθη, δυσαρε-
στούσε τους προύχοντες κατακρίνοντάς τους για τις αδικίες σε βάρος 
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των φτωχών.
Οι Ενετοί, οι Εβραίοι και οι Φράγκοι τον παρακολουθούσαν, θε-

ωρώντας τον κατάσκοπο των Ρώσων. Ο Αλή Πασάς τον σεβόταν και 
τον υπολόγιζε. 

Σύμφωνα με γράμμα του στον αδερφό του Χρύσανθο: «Δέκα χι-
λιάδες χριστιανοί με αγαπούν, ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με αγα-
πούν, και ένας όχι και τόσο. Χίλιοι Εβραίοι θέλουν το θάνατό μου, και 
ένας όχι»

Το τέλος του
 Οι Εβραίοι στενοχωρημένοι για την οικονομική ζημία, που υπέ-

στησαν από την κατάργηση των παζαριών της Κυριακής, τον διέβαλ-
λαν στον Κουρτ Πασά του Μπερατίου τον οποίο και δωροδόκησαν. 

Ο Πασάς, αν και τον συμπαθούσε, έδωσε διαταγή να τον εκτελέ-
σουν. Οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν ήδη Άγιο.

Κωνσταντίνος Χολέβας, Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 
και η πνευματική προετοιμασία του 1821, 
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, τεύχ. 3, Μάρτιος 2014.

Ο Διονύσιος Σολωμός 
& ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Ανάλυση

(Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς, 2020)1

1. Σολωμός, Δ. (2020). Ύμνος εις την Ελευθερίαν. Τράπεζα Πειραιώς. Αθήνα. Εκδό-
σεις: ΔΙΑΤΤΩΝ. 
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Ο Σολωμός είχε από μικρό παιδί μέσα του τη δίψα της ελευθερίας. 
Όταν είδε τους αδελφούς του τους Έλληνες να ξεσηκώνονται για να 
ελευθερωθούν κι ενθουσιασμένος θα γράψει τον αθάνατο Ύμνο για 
την Ελευθερία».

Τεράστια επίδραση είχε στην ψυχή και στην ποίησή του ο αγώ-
νας των Μεσολογγιτών. «Σ’ όλο το διάστημα της τιτανομαχίας του 
Μεσολογγίου, ο Σολωμός βρισκόταν σε ψυχική αναταραχή, ακολου-
θώντας με «πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής του» 
το δράμα που ο αντίλαλος του έφερνε τον ήχο των κανονιών. Κάποια 
φορά βγήκε στο λόφο, όπου η έπαυλη του Στράνη, και σηκώνοντας 
τα χέρια του ψηλά, κατά τη Ρούμελη, φώναξε δυνατά και έκλαιγε! 
«Βάστα, καημένο Μεσολόγγι».

Διονύσιος Σολωμός. Ο ποιητής του Εθνικού Ύμνου. Ο ποιητής 
της Ελευθερίας. Ο άνθρωπος που κατάφερε να μετουσιώσει σε λέ-
ξεις, ρυθμούς και ύφος όσα έδωσε η επανάσταση, όσα ονειρεύτηκαν 
οι επαναστάτες, οι σκλάβοι. Φλογερός επτανήσιος, με ιταλικές σπου-
δές, αλλά με μεγαλύτερο πείσμα για όσα συνιστούν την ελληνική παι-
δεία, ο Σολωμός αποφάσισε να σμιλέψει έναν ύμνο σε ό,τι δικαιώνει 
τον άνθρωπο ως άνθρωπο· έναν Ύμνο στην ελευθερία.

Πρόκειται για ένα πολύστιχο τραγούδι που θα χαρακτηριστεί 
«εθνικός ύμνος» πολύ αργότερα, το 1865, και ενώ ο ποιητής δε θα 
βρίσκεται πια στη ζωή. Αξίζει να σκύψει κάθε Έλληνας, έστω και 
για μια φορά στη ζωή του στο έργο αυτό, ένα έργο, πραγματικά 
εμπνευσμένο και πλούσιο σε εικόνες και συναισθήματα. Τα πάντα 
μετατρέπονται μέσα σ’ αυτό το ποίημα σε ένα διάλογο φωτός και 
σκότους: η γλώσσα και η ελευθερία, ο θάνατος και η ανάσταση, η 
τραγικότητα και η γαλήνη, το δαιμονικό και το πανάγιο, η σάτιρα 
και η αποθέωση…

Την υπόσταση αυτή της Ελευθερίας στον σολωμικό ύμνο κα-
ταφέρνει να απεικονίσει ο ζωγράφος Νικόλαος Γύζης, ως Δόξα 
που μετρά «με βία τη γη» των Ψαρών. Η εξαϋλωμένη μορφή, που 
έρχεται ως δικαίωση για όσους έχασαν ό,τι πολυτιμότερο στον αγώνα 
για την ελευθερία, είναι ο δισυπόστατος ανθρώπινος πόθος-κραυγή, 

ο οποίος απευθύνεται σε όλους όσοι σχεδιάζουν αλυσίδες, υπολογίζο-
ντας μόνο στα ταπεινά ένστικτα των ανθρώπων.

Νικόλαος Γύζης: Η Δόξα των Ψαρών.2

2. Με το έργο του αυτό, ο Γύζης συμπορεύεται με τον Σολωμό. Είναι και οι δυο τους 
εκφραστές του ιδεώδους της αθάνατης δόξας, που -δυστυχώς- είναι το τίμημα ελαχί-
στων, διότι λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να την εννοήσουν και να την εκτιμήσουν.
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Μετά από τον πολυμέτωπο και εξαντλητικό αγώνα σύσσωμου 
του ελληνισμού, ήλθε ο καιρός για τη δικαίωση. Όμως ο απελευθε-
ρωμένος ουρανός της πατρίδας λίγος. Χιλιάδες Έλληνες παρέμειναν 
σκλαβωμένοι, το νέο ελληνικό κράτος ασφυκτιούσε στα εδαφικά του 
όρια, η αυτοκρατορία του σουλτάνου έμοιαζε να είχε χάσει λίγα. Το 
χειρότερο, το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε να ευγνωμονεί πολλούς 
προστάτες, ακόμη κι όταν οι πάμφτωχοι πολεμιστές του διαλαλούσαν 
με τη φωνή του Δημητρίου Υψηλάντη: «Έχομε πάρα πολύ ακριβά 
αγορασμένη την ελευθερία μας, ώστε να τη χαρίσουμε τόσο φθηνά 
εις τον τυχόντα».

Ο ποιητής συνέγραψε τον ύμνο μόνο σε διάστημα ενός μηνός, 
το Μάιο του 1823, εμπνεόμενος από την ανδρειοσύνη και ηρωι-
κή άμυνα των Μεσολογγιτών. Κυρίαρχο θέμα στο ποίημα είναι η 
ελευθερία που ανάγεται σε ιδέα και οι αγώνες της ανά τους αιώ-
νες, η συμπόρευση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Ο Σολωμός, όταν έγραφε τον Ύμνο εις την Ελευθερία, βρισκό-
ταν ακόμα στις πρώτες του προσπάθειες «να ξαναφέρει στη μνήμη 
του τη μητρική του γλώσσα», όπως τον είχε συμβουλέψει ο Σπυρί-
δων Τρικούπης. Ενθουσιασμένος από τα κατορθώματα των Αγωνι-
στών, συγκινημένος από το σύσσωμο ξύπνημα του Έθνους, κατόρ-
θωσε να γράψει το έργο που του χάρισε τον τίτλο του Εθνικού Ποι-
ητή. Ο Ύμνος τυπώθηκε στο Μεσολόγγι το 1824. Μεταφρασμένος 
ιταλικά και γαλλικά διαβάστηκε από Έλληνες και ξένους. Οι Φανα-
ριώτες βρήκαν το ποίημα θαυμάσιο στις ιδέες και στις εικόνες του. 
Ο Τρικούπης με ένα άρθρο του θέλησε να κάνει τον Ύμνο γνωστό 
στους πολλούς. Ο Γάλλος Φωριέλ, ονομαστός λόγιος της εποχής, 
περιέλαβε τον Ύμνο στη συλλογή των «Δημοτικών τραγουδιών της 
Νεωτέρας Ελλάδας».

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν είναι επικολυρική σύνθεση. Υμνεί 
και χαιρετά την Ελευθερία-Ελλάδα, που έχει βγει πάνοπλη και «σαν 
πρώτα ανδρειωμένη» μέσα από «τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά». 
Το ποίημα αποτελείται από 158 στροφές, τετράστιχες με μέτρο τρο-
χαϊκό και ομοιοκαταληξία πλεχτή.

Ανάλυση του ποιήματος
Ο Σολωμός σε όλο τον Ύμνο ταυτίζει την Ελευθερία με την Ελ-

λάδα. Τη φαντάζεται σαν πελώρια θεά, που με το σπαθί στο χέρι 
τρέχει σ’ ολόκληρη την ελληνική γη για να ξυπνήσει τους σκλάβους 
από το λήθαργο. Ο ποιητής τη χαιρετά με ενθουσιασμό, γιατί τώρα 
πια δε μένει «πικραμένη, εντροπαλή» μέσα στους ιερούς τάφους 
των Ελλήνων, μόνη με τις αναμνήσεις της περασμένης δόξας. Δεν 
είναι πια η δυστυχισμένη θεά που χρόνια περίμενε το φιλελεύθερο 
κάλεσμα. Δεν είναι η επαίτης, που γύρευε από τους ξένους βοή-
θεια και που άκουγε ψεύτικες παρηγοριές και σκληρά λόγια. Είναι 
η «αντρειωμένη» Ελευθερία – Ελλάδα, που ξαναβρήκε την παλιά 
της αξιοπρέπεια. Τώρα κάθε τέκνο της «αντιπαλεύει με ορμή». Κι 
εκείνη βιάζεται να τρέξει εκεί που διεξάγεται ο αγώνας. Με το με-
γαλόπνοο αυτό ποίημα, ο Σολωμός δίνει τα κυριότερα στάδια της 
ελληνικής Επανάστασης. Τα κατορθώματα των αγωνιστών στην 
ξηρά και τη θάλασσα, η άλωση της Τριπολιτσάς, η μάχη της Κο-
ρίνθου, η πολιορκία του Μεσολογγίου, η καταστροφή των Τούρκων 
στον Αχελώο και ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ 
παρελαύνουν μέσα από τις στροφές του Ύμνου με έναν τρόπο μεγα-
λειώδη.

Ο Σολωμός πιστεύοντας όμως στην υψηλή αποστολή του ποιητή, 
δεν σταματά εδώ. Προχωρεί σε νουθεσίες. Παροτρύνει τους Έλληνες 
να αποφύγουν την καταραμένη διχόνοια, να δουν το έργο που πρέπει 
να τελειώσουν, υψώνει το Σταυρό, σύμβολο των αγωνιζομένων.

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή 
Σε γνωρίζω από την όψη, που με βία μετράει τη γη,
Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά. 
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Διονύσιος Σολωμός

Α΄ ενότητα 1 – 16 (Προοίμιο)

Η πρώτη ενότητα του ποιήματος αποτελείται από τις πρώτες 16 
στροφές που αποτελούν το προοίμιο ολόκληρου του Ύμνου.

«Σε γνωρίζω από την κόψη…» ψάλλουν τα χείλη κι αισθανόμαστε 
τις καρδιές μας ενωμένες. Σ’ αυτές τις δύο πρώτες στροφές, ή στους 
οκτώ στίχους ή στις τριάντα έξι λέξεις, μαρτυρείται ο Ελληνισμός 
και η ιστορική του πορεία, όπως αυτή καταγράφηκε εδώ και 4.000 
χρόνια. «Σε γνωρίζω από την κόψη…». Θριαμβευτικός ο τόνος του 
ποιητή, αφού για πρώτη φορά ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς ο 
Έλληνας στέκεται μπροστά στην Ελευθερία, δηλαδή είναι έτοιμος ν’ 
αγωνιστεί γι’ αυτή. Η κόψη του σπαθιού φανερώνει την ικανότητα 
που χρειάζεται ο Έλληνας, για να αγωνιστεί για την απόκτηση της 
Ελευθερίας.

«Σε γνωρίζω από την όψη, που με βία μετράει τη γη», δίνει την 
αίσθηση του πραγματικού, είναι οι χιλιάδες όψεις των Ελλήνων, που 
αγωνίζονται για την Ελευθερία.

Το παρελθόν της Ελλάδας, μεγαλείο και σκοτάδι, φως και θά-
νατος, συνοψίζονται μέσα στην μακραίωνη ελληνική ιστορία, στους 
στίχους: «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν 
πρώτα ανδρειωμένη χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».

Στις 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκαν από την Ελληνική πολι-
τεία ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος, οι δύο πρώτες στροφές από το 
μεγαλειώδες εθνικό ποίημα του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την 
Ελευθερίαν», μελοποιημένο από το μουσουργό Νικόλαο Χαλκιόπου-
λο -Μάντζαρο, από την Κέρκυρα. Ας δούμε τα γεγονότα. Λίγους μήνες 
μετά την Ένωση των Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα, το 1864, η 
Κέρκυρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελληνική Κυβέρνηση που για 
πρώτη φορά επισκέπτεται το νησί. Στην προκυμαία έχουν παρατα-
χθεί όλοι, επίσημοι, λαός και φυσικά η φιλαρμονική του φιλόμου-
σου νησιού, που παιάνιζε χαρούμενα το πιο αγαπημένο του τραγούδι, 
τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν, του Διονυσίου Σολωμού. Όλο το νησί 
αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ύμνο και τραγουδούσαν κάποιες στροφές του 
στους δρόμους, σε εκδηλώσεις, στα σπίτια, ακόμη και στα θέατρα. Λέ-
νε ότι η πρώτη μελοποίηση έγινε από τον ίδιο το Σολωμό το 1823, που 
τον είχε τραγουδήσει με τους φίλους του στη Ζάκυνθο.

Όμως και οι Κερκυραίοι υπερηφανεύονταν, γιατί η επίσημη μελο-
ποίηση του Ύμνου έγινε από τον Κερκυραίο μουσικό Νικόλαο Μάντζα-
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ρο, στενό φίλο του Σολωμού. Χρόνια ολόκληρα συνεργάστηκαν οι δυο 
τους, ποιητής και συνθέτης, για να πετύχουν τον καλύτερο συνδυασμό 
στίχων και μουσικής. Να περιγράψουν με τη μουσική το γοργό και απο-
φασιστικό βηματισμό της Ελευθερίας πάνω στη ματωμένη ελληνική γη. 
Να συγκινήσουν τον κάθε Έλληνα, που αντικρίζει πάλι την ιερή μορφή 
της Ελευθερίας, βγαλμένη από τα κόκαλα των προγόνων του.

Νικόλαος Μάντζαρος

Και τώρα ήλθε η δικαίωση των κόπων του Σολωμού και του Μά-
ντζαρου. Οι επίσημοι επισκέπτες πρόσεξαν ιδιαίτερα το ηρωικό άσμα, 
που μέσα στους στίχους του φαινόταν να κλείνει ολόκληρη την ιστο-
ρία του Έθνους. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και στο Βασιλιά Γεώρ-
γιο τον Α΄, ο οποίος αποφάσισε, με Βασιλικό Διάταγμα, τον Ιούλιο 
του 1865, να καθιερωθούν οι δύο πρώτες στροφές ως ο ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΥΜΝΟΣ των Ελλήνων.

Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, κ’ ένα στόμα 
εκαρτερούσες, έλα πάλι, να σου πει.

Άργειε νάλθη εκείνη η μέρα, και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα 
σκιαζε η φοβέρα, και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, κ’ ένα στόμα 
εκαρτερούσες, έλα πάλι, να σου πει.

Άργειε νάλθη εκείνη η μέρα, και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα 
σκιαζε η φοβέρα, και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λες περασμένα μεγα-
λεία, και διηγώντας τα να κλαις.

Και ακαρτέρει, και ακαρτέρει φιλελεύθερη λαλιά ένα εκτύπαε 
τ’ άλλο χέρι από την απελπισιά.

Κ’ έλεες· πότε, α! πότε βγάνω το κεφάλι από τ’ς ερμιαίς; Και 
αποκρίνοντο από πάνω κλάψαις, άλυσαις, φωναίς!

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά.
Βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του προοιμίου είναι η αντίθε-

ση που εκφράζεται με τις δύο όψεις της ίδιας μορφής, της Ελευθε-
ρίας. Ο ποιητής αρχίζει και τελειώνει το προοίμιο με την εικόνα της 
αγέρωχης, πολεμόχαρης Ελευθερίας, που το βιαστικό της πέρασμα 
και η αυστηρή της όψη προκαλούν γύρω της δέος και ενθουσιασμό. 
Αντίθετα, στις ενδιάμεσες στροφές, η ίδια αυτή Ελευθερία παριστά-
νεται ταπεινωμένη, άθλια. Με τις δύο αυτές αντίθετες όψεις του 
ίδιου προσώπου, ο ποιητής εκφράζει δύο διαφορετικές ιστορικές 
στιγμές του Ελληνισμού, τη δουλεία, τη σκλαβιά αφενός, τον αγώ-
να για την ελευθερία αφετέρου. Οι δύο αυτές διαφορετικές περίοδοι 
που ενσαρκώνονται στις δύο αντίθετες όψεις της Ελευθερίας, έχουν 
μεταξύ τους και κάποια χρονική απόσταση. Η μια, η ταπεινωμένη 
Ελευθερία – Ελλάδα, ανήκει στο παρελθόν.
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«Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σου έμενε να λες Περασμένα με-
γαλεία και διηγώντας τα να κλαις».

Ο ποιητής χρησιμοποιεί παρωχημένους χρόνους: «κατοικούσες, 
έλεες, εσήκωνες, έβγαινες».

Τότ’ εσήκωνες το βλέμμα μέσ’ στα κλάματα θολό,
και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα, πλήθος αίμα Ελληνικό.
Με τα ρούχα αιματωμένα, ξέρω ότι έβγαινες κρυφά, να γυρεύεις 

εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά.

Μοναχή τον δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή·
Δεν είν’ εύκολες οι θύραις, εάν η χρεία ταις κουρταλή.
Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλ’ ανάσαση καμμιά· άλλος 

σου έταξε βοήθεια, και σε γέλασε φρικτά!

Άλλοι, ωιμέ! στη συφορά σου όπου εχαίροντο πολύ, σύρε νά-
βρης τα παιδιά σου, σύρε, ελέγαν οι σκληροί.

Φεύγει οπίσω το ποδάρι, και ολογλήγορο πατεί
ή την πέτρα, ή το χορτάρι, που τη δόξα σου ενθυμεί
Ταπεινότατή σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή,
σαν φτωχού που θυροδέρνει, κ’ είναι βάρος του η ζωή.

Η άλλη όψη της Ελευθερίας, η αγέρωχη, η αντρειωμένη, αντι-
προσωπεύει το αγωνιστικό παρόν. Αυτή την Ελλάδα – Ελευθερία 
θαυμάζει, αναγνωρίζει, χαιρετά ο ποιητής. Ο τόνος του διθυραμβικός 
για τη μια, λυρικός για την άλλη. Το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερο 
χώρο για την εξιστόρηση των δεινών του παρελθόντος έχει την εξή-
γησή του. Ο Σολωμός αισθάνεται ηθική υποχρέωση να υπενθυμίσει 
στους Έλληνες, αλλά και στους ξένους πόσο μαύρη ήταν η σκλαβιά 
και επομένως πόσο δίκαιος ήταν ο αγώνας για την αποτίναξή της. 
Θέλει ακόμη να τονίσει πως η Ελευθερία, δικαίωμα πανανθρώπινο, 
είναι κατεξοχήν δικαίωμα των Ελλήνων που την ύμνησαν και αγωνί-
στηκαν γι’ αυτή. Τώρα από Ιδέα την κάνουν πράξη. Από αφηρημέ-
νη έννοια ο ποιητής τη μεταπλάθει σε Μορφή. Της δίνει σάρκα και 
οστά. Έτσι η ανθρωπόμορφη Ελευθερία θυμίζει αρχαία ελληνική 
θεά και ιδιαίτερα την αυστηρή θεά Αθηνά.

Ναι· αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή, που ακα-
τάπαυστα γυρεύει ή την νίκη, ή την θανή.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά.

Πηγή: Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες 
(slideshare.net)

laurio_leukoma.indd   20 30/7/2021   3:57:36 µµ



200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 21

Β΄ ενότητα του Ύμνου, από την 17η έως την 34η 
(Υποδοχή της ελληνικής επανάστασης)

Η β΄ ενότητα του Ύμνου, από την 17η έως την 34η στροφή, μπο-
ρεί να χωριστεί σε δύο τμήματα.

 
Ο Αδ. Κοραής και ο Ρ. Φεραίος ορθώνουν την Ελλάδα. Πηγή/iporta.gr.

Στο πρώτο τμήμα της β΄ ενότητας ο ποιητής περιγράφει τη βα-
θιά συγκίνηση που προκάλεσε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό η 
παρουσία της Ελευθερίας. Πρώτος σκιρτά στο πέρασμα της Ελευθε-
ρίας ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Φεραίος. Ακολουθούν τα Ιόνια νησιά, 
η ιδιαίτερη πατρίδα του ποιητή, που στενάζουν κάτω από την αγγλική 
«προστασία». Αλλά και οι ξένοι, η γη του Ουάσιγκτον οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, το Ισπανικό λιοντάρι, χαίρονται και χαιρετούν την Ελευ-
θερία, ενθυμούμενοι και τους πρόσφατους δικούς τους αγώνες για 
την κατάκτησή της. Στη συνέχεια ο ποιητής αναφέρει τις χώρες εκεί-
νες, που για διαφόρους λόγους αντιτάχθηκαν στον απελευθερωτικό 
αγώνα των Ελλήνων. Την Αγγλία, τη Ρωσία, την Αυστρία.

Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζεται η Ελευθερία αδιάφορη για 
το μίσος τους, να αναμετρά τη σκλαβωμένη γη. Μοιάζει με θηρίο 
που του άρπαξαν τα μικρά του. Ερημιά, θάνατο και φρίκη σκορπά στο 
πέρασμά της που μοιάζει με θύελλα, που αγριεύει σε όποιον αντιστέ-
κεται στο έργο της.

Μόλις είδε την ορμή σου ο ουρανός, που για τ’ς εχθρούς, εις την 
γην την μητρικήν σου έτρεφ’ άνθια και καρπούς.

Εγαλήνευσε και εχύθη καταχθόνια μία βοή,
και του Ρήγα σου απεκρίθη πολεμόκραχτη η φωνή.
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Όλοι οι τόποι σου σ’ εκράξαν, χαιρετώντας σε θερμά, και τα στό-
ματα εφωνάξαν όσα αισθάνετο η καρδιά.

Εφωνάξανε ως τ’ αστέρια του Ιονίου τα νησιά, και εσηκώνανε 
τα χέρια για να δείξουνε χαρά.

μ’ όλον που ’ναι αλυσωμένο το καθένα τεχνικά,
και εις το μέτωπο γραμμένο έχει: Ψεύτρα Ελευθεριά.
Γκαρδιακά χαροποιήθη και του Βάσιγκτων η γη, και τα σίδερα 

ενθυμήθη που την έδεναν και αυτή.
Απ’ τον πύργον του φωνάζει, σα να λέει, σε χαιρετώ, και την χαί-

τη του τινάζει το λεοντάρι το Ισπανό.
Ελαφιάσθη της Αγγλίας το θηρίο, και σέρνει ευθύς κατά τ’ άκρα 

της Ρουσσίας τα μουγκρίσματα τ’ς οργής.
Εις το κίνημά του δείχνει, πως τα μέλη είν’ δυνατά. και στου Αι-

γαίου το κύμα ρίχνει μια σπιθόβολη ματιά.
Σε ξανοίγει από τα νέφη και το μάτι του Αετού,
που φτερά και νύχια θρέφει με τα σπλάχνα του Ιταλού·
και σ’ εσέ καταγειρμένος, γιατί πάντα σε μισεί,
έκρωζ’ έκρωζε ο σκασμένος, να σε βλάψει, αν ημπορεί.
Άλλο εσύ δεν συλλογιέσαι πάρεξ πού θα πρωτοπάς.
Δεν μιλείς, και δεν κουνιέσαι στες βρισιές οπού αγροικάς.
σαν το βράχον οπού αφήνει κάθε ακάθαρτο νερό εις τα πόδια του 

να χύνει ευκολόσβηστον αφρό,
οπού αφήνει ανεμοζάλη και χαλάζι και βροχή να του δέρνουν τη 

μεγάλη, την αιώνιαν κορυφή.
Δυστυχιά του, ω δυστυχιά του, οποιανού θέλει βρεθεί στο μαχαί-

ρι σου αποκάτου και σ’ εκείνο αντισταθεί.
Το θηρίο π’ ανανογιέται, πως του λείπουν τα μικρά, περιορίζε-

ται, πετιέται, αίμα ανθρώπινο διψά·
τρέχει, τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά,
και όπου φθάσει, όπου περάσει. φρίκη, θάνατος, ερμιά·
ερμιά, θάνατος και φρίκη όπου επέρασες κι εσύ· ξίφος έξω από 

τη θήκη πλέον ανδρείαν σού προξενεί.

Στη δεύτερη ενότητα του ποιήματος ο ποιητής φέρνει αντιμέ-
τωπους δυο κόσμους, τις Μεγάλες Δυνάμεις και την αγωνιζόμενη 
Ελλάδα. Δεν πολιτικολογεί, μιλάει με την τραχιά φωνή της αλήθειας. 
Δαμάζει την ιστορική ύλη και τη βάζει σε στίχους, κατορθώνοντας 
να δημιουργήσει μέσα μας κλίμακα ολόκληρη αισθημάτων: χαρά, εν-
θουσιασμό, ανησυχία, δέος, τρόμο. Η παρουσία της Ελευθερίας έχει 
προκαλέσει μύριες αντιδράσεις. Πώς τις αντιμετωπίζει η ίδια; Αδι-
αφορεί για το μίσος κάποιων, περιφρονεί όσους θέλουν να τη βλά-
ψουν. Έχει να επιτελέσει έργο μεγάλο και σπουδαίο: να γράψει τη 
νέα Ιστορία των Ελλήνων. Η στάση της παρομοιάζεται με το βράχο, 
που περιφρονεί τους πρόσκαιρους θυμούς του νερού. Και η ορμή της, 
το πολεμικό της μένος παρομοιάζεται με την οργή θηρίου που του πή-
ραν τα μικρά του. Έτσι από την απήχηση της Επαναστάσεως στο 
εξωτερικό η Ελευθερία – Ελλάδα μένει απτόητη, πιστή στο σκοπό 
της, παρουσιάζεται αρρενωπή, πολεμική, ο εκδικητής άγγελος με 
την πύρινη ρομφαία.
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Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά.

Θεόδωρος Βρυζάκης. Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι. 
1861, Λάδι σε μουσαμά, 155cm Χ 213 cm, Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος.

Θεόδωρος Βρυζάκης - Η Ελλάς Ευγνωμονούσα. 1858, Λάδι σε μουσαμά, 
215 επί 157 εκ., Κληροδότημα Μαρίας Υψηλάντη, Αρ. Έργου Π. 3202, 

Εθνική Πινακοθήκη. Πηγή: nationalgallery.gr

Τα ιδανικά υπάρχουν, γεννιούνται και μεγαλουργούν, στους συλ-
λογισμούς και τις πράξεις των ανθρώπων. Η πατρίδα είναι έτοιμη να 
«αναστηθεί» και να «αναληφθεί» στους Ουρανούς; Ή… προσγειώ-
νεται δίπλα στα «παιδιά» της; Τίποτα από τα δύο. Ο πίνακας στέλνει 
το μήνυμα της νέας αρχής, μιας αρχής χωρίς τις αλυσίδες της σκλα-
βιάς. Πηγή: https://www.greece2021.gr/theodorosvryzakis.html

Γ΄ ενότητα, από 35η έως 74η στροφή (Η άλωση της 
Τριπολιτσάς – η πρώτη μεγάλη επιτυχία της επανάστασης)

Η γ΄ ενότητα, από την 35η έως την 74η στροφή, αναφέρεται 
στην άλωση της Τριπολιτσάς. Η πολεμική θεά Ελευθερία, είναι 
έτοιμη να αρχίσει τον αγώνα. Μπροστά της στέκεται το κάστρο της 
Τριπολιτσάς. Πάνω του κατευθύνει το αστροπελέκι της. Η μάχη έχει 
ανάψει. Βροντά το τουφέκι και κόβει το σπαθί. Οι εχθροί τρέχουν 
να κρυφτούν στο κάστρο. Η συμπλοκή συνεχίζεται με πείσμα και τη 
νύχτα και είναι φοβερή και να τη σκέπτεται κανείς. Η μάχη της Τρι-
πολιτσάς και η καταστροφή των Τούρκων εκεί, περιγράφεται από 
τον ποιητή με ρεαλισμό και πολλές εικόνες.

Ιδού εμπρός σου ο τοίχος στέκει της αθλίας Τριπολιτσάς. Τώρα 
τρόμου αστροπελέκι να της ρίψεις ’πιθυμάς.

Μεγαλόψυχο το μάτι δείχνει πάντα οπώς νικεί και ας είν’ άρμα-
τα γεμάτη, και πολέμιαν χλαλοή.

Σου προβαίνουνε και τρίζουν για να ιδείς πως είν’ πολλά· δεν 
ακούς που φοβερίζουν άνδρες μύριοι και παιδιά;

Λίγα μάτια, λίγα στόματα θα σας μείνουνε ανοιχτά
για να κλαύσετε τα σώματα που θε νά βρει η συμφορά.
Κατεβαίνουνε, και ανάφτει του πολέμου αναλαμπή·
το τουφέκι ανάβει, αστράφτει, λάμπει, κόφτει το σπαθί.
Γιατί η μάχη εστάθη ολίγη; Λίγα τα αίματα γιατί; Τον εχθρό θω-

ρώ να φύγει και στο κάστρο ν’ ανεβεί.
Μέτρα… είν’ άπειροι οι φευγάτοι, οπού φεύγοντας δειλιούν· τα 

λαβώματα στην πλάτη δέχοντ’, ώστε ν’ ανεβούν.
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Εκεί μέσα ακαρτερείτε την αφεύγατη φθορά·
νά, σας φθάνει· αποκριθείτε στης νυκτός τη σκοτεινιά.
Αποκρίνονται, και η μάχη έτσι αρχίζει, οπού μακριά από ράχη 

εκεί σε ράχη αντιβούιζε φοβερά.
Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύ-

λα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών.
Α! τι νύχτα ήταν εκείνη, που την τρέμει ο λογισμός; Άλλος ύπνος 

δεν εγίνει πάρεξ θάνατου πικρός.
Της σκηνής η ώρα, ο τόπος, οι κραυγές, η ταραχή,
ο σκληρόψυχος ο τρόπος του πολέμου, και οι καπνοί,
Και οι βροντές, και το σκοτάδι, οπού αντίσκοφτε η φωτιά, επα-

ράσταιναν τον άδη που ακαρτέρειε τα σκυλιά.

(Πηγή: https://www.slideshare.net/mankost/7-127097050)

(Πηγή: https://www.slideshare.net/fbiniari/ss-32935057)

τ’ ακαρτέρειε. — Εφαίνοντ’ ίσκιοι αναρίθμητοι γυμνοί, κόρες, 
γέροντες, νεανίσκοι, βρέφη ακόμη εις το βυζί.

Όλη μαύρη μυρμηγκιάζει, μαύρη η εντάφια συντροφιά, σαν το 
ρούχο οπού σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά.

Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη, όσοι είν’ άδικα 
σφαγμένοι από τούρκικην οργή.

Τόσα πέφτουνε τα θέρισμένα αστάχια εις τους αγρούς· σχεδόν 
όλα εκειά τα μέρη εσκεπάζοντο απ’ αυτούς.

Θαμποφέγγει κανέν’ άστρο, και αναδεύονται μαζί. Αναβαίνο-
ντας το κάστρο με νεκρώσιμη σιωπή.

Έτσι χάμου εις την πεδιάδα, μες΄στο δάσος το πυκνό, Όταν 
στέλνει μιαν αχνάδα μισοφέγγαρο χλωμό.

εάν οι άνεμοι μες στ’ άδεια τα κλαδιά μουγκοφυσούν, σειούνται, 
σειούνται τα μαυράδια, οπού οι κλώνοι αντικτυπούν.

Με τα μάτια τους γυρεύουν όπου είν’ αίματα πηχτά, και μες στ’ 
αίματα χορεύουν με βρυχίσματα βραχνά,

και χορεύοντας μανίζουν εις τους Έλληνας κοντά, και τα στήθια 
τούς εγγίζουν με τα χέρια τα ψυχρά.
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Εκειό το έγγισμα πηγαίνει βαθιά μες στα σωθικά,
όθεν όλη η λύπη βγαίνει, και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά.
Τότε αυξαίνει του πολέμου ο χορός τρομακτικά,
σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου πελάου τη μοναξιά.
Κτυπούν όλοι απάνου κάτου· κάθε κτύπημα που εβγεί είναι κτύ-

πημα θανάτου, χωρίς να δευτερωθεί.

Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες (slide-
share.net)

Τραυματισμένος Έλληνας αξιωματικός μπροστά στα τείχη κατειλημμένης 
πόλης. Jean-Claude Bonnefond, 1828, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.

Κάθε σώμα ιδρώνει, ρέει· λες και εκείθεν η ψυχή απ’ το μίσος 
που την καίει πολεμάει να πεταχθεί.

Της καρδίας κτυπίες βροντάνε μες στα στήθια τους αργά, και τα 
χέρια οπού χουμάνε περισσότερο είν’ γοργά.

Ουρανός γι’ αυτούς δεν είναι, ουδέ πέλαγο, ουδέ γη· γι’ αυτούς 
όλους το παν είναι μαζωμένο αντάμα εκεί.

Τόση η μάνητα και η ζάλη, που στοχάζεσαι, μη πώς από μία με-
ριά και απ’ άλλη δεν μείνει ένας ζωντανός.

Κοίτα χέρια απελπισμένα πώς θερίζουνε ζωές! Χάμου πέφτουνε 
κομμένα χέρια, πόδια, κεφαλές,

και παλάσκες και σπαθία με ολοσκόρπιστα μυαλά, και με ολό-
σχιστα κρανία σωθικά λαχταριστά.

Προσοχή καμία δεν κάνει κανείς, όχι, εις τη σφαγή·
πάνε πάντα εμπρός. Ω! φθάνει, φθάνει· έως πότε οι σκοτωμοί;

Ένα Ελληνόπουλο. Alexandre M. Colin, 1829/30. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη.

Ποίος αφήνει εκεί τον τόπο, πάρεξ όταν ξαπλωθεί; δεν αισθάνο-
νται τον κόπο και λες κι είναι εις την αρχή.

Ολιγόστευαν οι σκύλοι, και Αλλά εφώναζαν, Αλλά· και των Χρι-
στιανών τα χείλη Φωτιά εφώναζαν, φωτιά.

Λεονταρόψυχα εκτυπιούντο, πάντα εφώναζαν φωτιά, και οι μι-
αροί κατασκορπιούντο, πάντα σκούζοντας Αλλά.

Παντού φόβος, και τρομάρα και φωνές και στεναγμοί. παντού 
κλάψα, παντού αντάρα, και παντού ξεψυχισμοί.

Ήταν τόσοι! Πλέον το βόλι εις τ’ αφτιά δεν τους λαλεί. Όλοι χά-
μου εκείτοντ’ όλοι εις την τέταρτην αυγή.
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Σαν ποτάμι το αίμα εγίνει, και κυλάει στην λαγκαδιά, και τ’ αθώ-
ον χόρτο πίνει αίμα αντίς για τη δροσιά.

Της αυγής δροσάτο αέρι δεν φυσάς τώρα εσύ πλιό
στων ψευδόπιστων το αστέρι. Φύσα, φύσα εις το ΣΤΑΥΡΟ.
Ο εχθρός στην Τριπολιτσά έχει αναρίθμητες δυνάμεις, αλλά η 

Ελευθερία είναι βέβαιη για τη νίκη της.
«Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, Ακούω 

ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών».
Οι εχθροί φεύγουν κιόλας. Τρέχουν να κρυφθούν στο κάστρο. 

Το πεδίο της μάχης μεταβάλλεται σε τοπίο του Άδη. Ο Σολωμός πα-
ρεμβάλλει μια έξοδο σκιών μέσα στη νύχτα. Είναι οι σκιές όλων των 
αδικοχαμένων όλα αυτά τα χρόνια, που στήνουν μακάβριο χορό μέ-
σα στο χυμένο αίμα των πολεμιστών και με τα μακάβρια χέρια τους 
αγγίζουν τα στήθη των Ελλήνων πολεμιστών, ζητώντας εκδίκηση. 
Οι Έλληνες τώρα πιο ορμητικοί, χωρίς οίκτο ξαναρχίζουν τη μάχη. 
Κάθε χτύπημα είναι θανατηφόρο. Το πεδίο της μάχης έχει σκεπαστεί 
με όπλα και ανθρώπινα μέλη. «Έως πότε οι σκοτωμοί;» θα αναφω-
νήσει με φρίκη ο ποιητής, αλλά δεν θα τον ακούσει κανείς. Οι Τούρ-
κοι, κυνηγημένοι, απελπισμένοι επικαλούνται τον Αλλάχ. Η πανωλε-
θρία των εχθρών έχει συντελεστεί. Το αίμα κυλάει ποτάμι και το 
αθώο χορτάρι το πίνει αντί για τη δροσιά. Επισφράγιση της ήττας 
των Τούρκων είναι το σύμβολο της χριστιανοσύνης, ο Σταυρός που 
κυματίζει στα τείχη της Τριπολιτσάς, στη θέση του μισοφέγγαρου. 
Το ιστορικό γεγονός της άλωσης της Τριπολιτσάς, το πρώτο αξιόλο-
γο επίτευγμα των Ελλήνων, μετουσιώνεται από τον ποιητή. Δεν ανα-
φέρει ούτε ονόματα, ούτε χρονολογίες. Για τον ποιητή υπάρχει ένα 
φρούριο, σύμβολο της τυραννίας, που στέκει εμπόδιο στην Ελευθε-
ρία. Η εκπόρθησή του γίνεται στόχος υψηλός. Δε θέλει να αμαυρώσει 
την Ελευθερία και τους Έλληνες αποδίδοντάς τους πράξεις βάρβα-
ρες. Ο όλεθρος των Τούρκων παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα δίκαιης 
οργής, για τα μαρτύρια τόσων αιώνων σκλαβιάς, σαν θεία δίκη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Δ΄ ενότητα, στροφές 75η έως 87η - Η Κόρινθος 
(τα επινίκια της καταστροφής του Δράμαλη)

Στη δ΄ ενότητα, στροφές 75 έως 87, ο Σολωμός περιγράφει την 
καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Η Ελευθερία, αφού ξε-
πλήρωσε το έργο της στην Τριπολιτσά, στρέφεται τώρα προς τους κά-
μπους της Κορίνθου. Το ειρηνικό τοπίο χάνει την ειδυλλιακή του όψη 
και μεταβάλλεται σε πεδίο μάχης, όπου συγκρούστηκαν οι χιλιάδες 
στρατιώτες του Δράμαλη με τους νέους «τριακόσιους». Πιστεύει 
απόλυτα ότι οι πολεμιστές του 21 είναι παιδιά των τριακοσίων του 
Λεωνίδα. Έτσι ο ποιητής σαλπίζει τη συνέχεια του Έθνους, πράγ-
μα που στην εποχή του δεν είχαν ακόμη παραδεχθεί οι ιστορικοί. Ο 
ίδιος νοιώθει τον εαυτό του ομότεχνο και συνεχιστή του Πινδάρου. 
Πανικόβλητοι οι Τούρκοι κλείνονται στο κάστρο της Κορίνθου, όπου 
τη συμφορά τους αποτελειώνει η πείνα και η αρρώστια. Στον κάμπο 
μένουν άθλια απομεινάρια τα λείψανα της περήφανης στρατιάς, ενώ 
αγέρωχη, θεϊκή περιφέρεται η Ελευθερία. Ο ποιητής παρουσιάζει την 
Ελευθερία να περπατάει ματωμένη στους κάμπους της Κορίνθου.
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Ερρίκος Λεοπόλδος Λεβύ: Σκηνή από την ελληνική Επανάσταση.

Της Κορίνθου ιδού οι κάμποι· δεν λάμπ’ ήλιος μοναχά
εις τους πλάτανους, δεν λάμπει εις τ’ αμπέλια, εις τα νερά·
Εις τον ήσυχον αιθέρα τώρα αθώα δεν αντηχεί τα λαλήματα η 

φλογέρα, τα βελάσματα το αρνί.
Τρέχουν άρματα χιλιάδες, σαν το κύμα εις το γιαλό· αλλ’ οι αν-

δρείοι παλληκαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό.
Ω τρακόσιοι! Σηκωθήτε και ξανάλθετε ’ς εμάς· τα παιδιά σας 

θέλ’ ιδήτε, πόσο μοιάζουνε με σας.
Όλοι εκείνοι τα φοβούνται, και με πάτημα τυφλό
εις την Κόρινθο αποκλειούνται, κι όλοι χάνονται απ΄εδώ.
Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου πείνα και θανατικό, που με σχή-

μα ενός σκελέθρου περπατούν αντάμα οι δυο·
Και πεσμένα εις τα χορτάρια απεθαίνανε παντού τα θλιμμένα 

απομεινάρια της φυγής και του χαμού.

Μάχη στα στενά των Δερβενακίων, πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη, 
λάδι σε μουσαμά, 53 X 71 cm. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο 

Αλεξάνδρου Σούτζου. Παράρτημα Ναυπλίου.

Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία που ό,τι θέλεις ημπορείς, εις τον κά-
μπο, Ελευθερία, ματωμένη περπατείς.

Της Κορίνθου ιδού οι κάμποι· δεν λάμπ’ ήλιος μοναχά
εις τους πλάτανους, δεν λάμπει εις τ’ αμπέλια, εις τα νερά·
Εις τον ήσυχον αιθέρα τώρα αθώα δεν αντηχεί τα λαλήματα η 

φλογέρα, τα βελάσματα το αρνί.
Τρέχουν άρματα χιλιάδες, σαν το κύμα εις το γιαλό· αλλ’ οι αν-

δρείοι παλληκαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό.
Ω τρακόσιοι! Σηκωθήτε και ξανάλθετε ’ς εμάς· τα παιδιά σας 

θέλ’ ιδήτε, πόσο μοιάζουνε με σας.
Όλοι εκείνοι τα φοβούνται, και με πάτημα τυφλό
εις την Κόρινθο αποκλειούνται, κι όλοι χάνονται απ΄εδώ.
Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου πείνα και θανατικό, που με σχή-

μα ενός σκελέθρου περπατούν αντάμα οι δυο·
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Και πεσμένα εις τα χορτάρια απεθαίνανε παντού τα θλιμμένα 
απομεινάρια της φυγής και του χαμού.

Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία που ό,τι θέλεις ημπορείς, εις τον κά-
μπο, Ελευθερία, ματωμένη περπατείς.

Ο ποιητής με τη σειρά του οραματίζεται την καινούργια, ελεύθε-
ρη ζωή που ανατέλλει σιγά – σιγά. Βλέπει κρινοδάκτυλες παρθένες 
να στήνουν χορό κι αναγαλλιάζει στη σκέψη πως στο εξής οι γυναί-
κες αυτές θα γεννούν ελεύθερους ανθρώπους και όχι δούλους. Κι 
εδώ ο Σολωμός, ενώ αναφέρεται σε ιστορικό γεγονός αποφεύγει να 
αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία. Το ιστορικό γεγονός κατέχει πολύ 
μικρό μέρος, γιατί τη σκέψη του ποιητή απασχολεί μια άλλη εικόνα, 
που τον γεμίζει αγαλλίαση. Είναι η εικόνα της Ελεύθερης Ελλάδας, 
που τον κάνει να εκφωνεί φιλελεύθερα τραγούδια, σαν τον Πίνδαρο.

Ευγένιος Ντελακρουά Μάχη του Έλληνα με τον Πασά 1835.

Στην σκιά χειροπιασμένες στην σκιά βλέπω κ’ εγώ κρινοδάχτυ-
λαις παρθέναις, όπου κάνουνε χορό·

Στον χορό γλυκογυρίζουν ωραία μάτια ερωτικά,
και εις την αύρα κυματίζουν μαύρα, ολόχρυσα μαλλιά.
Η ψυχή μου αναγαλλιάζει, πως ο κόρφος καθεμιάς γλυκοβύζα-

στο ατοιμάζει γάλα ανδρείας και ελευθεριάς.
Μέσ’ στα χόρτα, στα λουλούδια το ποτήρι δεν βαστώ. Φιλελεύ-

θερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ.
Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
Ζωηρή αντίθεση στην ενότητα αυτή δημιουργεί ο χορός των 

παρθένων και τα απομεινάρια του εχθρού. Επίσης είναι έντονο το 
φυσιολατρικό στοιχείο, οι πλαστικές μορφές των κοριτσιών, ο εν-
θουσιασμός και η ψυχική συμμετοχή του ποιητή, ο χαιρετισμός στην 
Ελευθερία.

Ε΄ ενότητα, στροφές 88 έως 122 
(Η πρώτη πολιορκία του Μεσολλογίου)

Στην επόμενη, ε΄ ενότητα, στροφές 88 έως 122, ο ποιητής εξιστο-
ρεί την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και την καταστροφή των 
Τούρκων στον Αχελώο. Ο Σολωμός φαντάζεται την Ελευθερία να 
πηγαίνει στο Μεσολόγγι την ημέρα των Χριστουγέννων. Την υποδέ-
χεται η Θρησκεία στο ιερό χώμα του Κάστρου. Ελευθερία και Θρη-
σκεία ενώνονται με έναν ασπασμό και προχωρούν στην εκκλησία, 
όπου μέσα στο σύννεφο του θυμιάματος αρχίζει η μυσταγωγία. Η 
Ελευθερία θυμίζει στους εχθρούς ότι τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Λυ-
τρωτής του κόσμου και προφητεύει στους Τούρκους την καταστροφή 
τους, με τα λόγια του Χριστού, που είναι η αρχή και το τέλος του πα-
ντός. Τώρα πια το θείον – ο Χριστιανισμός – απειλεί τους άπιστους, 
όχι οι άνθρωποι.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/2566
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Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος διευθύνει την άμυνα στην Α΄ Πολιορκία 
του Μεσολογγίου (Πίνακας: Πέτερ Φον Ες).

Πήγες εις το Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού, μέρα που άνθι-
σαν οι λόγγοι για το τέκνο του Θεού.

Σούλθε εμπρός λαμποκοπώντας η Θρησκεία μ’ ένα σταυρό και 
το δάχτυλο κινώντας όπου ανεί τον ουρανό.

Σ’ αυτό…εφώναξε, το χώμα στάσου ολόρθη, Ελευθεριά. Και φι-
λώντας σου το στόμα μπαίνει μέσ’ στην εκκλησιά.

Εις την τράπεζα σιμώνει, και το σύγνεφο το αχνό γύρω γύρω της 
πυκνώνει, που σκορπάει το θυμιατό.

Αγροικάει την ψαλμωδία, οπού εδίδαξεν αυτή. Βλέπει την φω-
ταγωγία στους Αγίους εμπρός χυτή.

Ποιοι είν’ αυτοί που πλησιάζουν με πολλή ποδοβολή, Κι άρματ’ 
άρματα ταράζουν; Επετάχτηκες εσύ.

Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες (slideshare.
net)

Θ. Βρυζάκης, Πολεμική Σκηνή. 1853. Εθνική Πινακοθήκη. Αθήνα.

Α! το φως που σε στολίζει, σαν ηλίου φεγγοβολή, και μακρόθεν 
σπινθηρίζει, δεν είναι, όχι, από την γη.

Λάμψην έχει όλη φλογώδη χείλος, μέτωπο, οφθαλμός. φως το 
χέρι, φως το πόδι, κι όλα γύρω σου είναι φως.

Το σπαθί σου αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς, σαν τον πύρ-
γο μεγαλώνεις και εις το τέταρτο κτυπάς.

Με φωνή που καταπείθει, προχωρώντας, ομιλείς: «Σήμερ’ άπι-
στοι, εγεννήθη, ναι, του κόσμου ο Λυτρωτής».

»Αυτός λέγει… Αφοκρασθείτε: Εγώ είμ’ Άλφα, Ω μέγα εγώ· πέ-
στε, πού θ’ αποκρυφθείτε εσείς όλοι, αν οργισθώ;

»Φλόγα ακοίμητην σας βρέχω, που μ’ αυτήν αν συγκριθεί κείνη 
η κάτω οπού σας έχω σαν δροσιά θέλει βρεθεί.

Κατατρώγει, ωσάν τη σχίζα, τόπους άμετρα υψηλούς, χώρες, 
όρη από τη ρίζα, ζώα και δένδρα και θνητούς,

»και το παν το κατακαίει, και δεν σώζεται πνοή, πάρεξ του άνε-
μου που πνέει μες στη στάχτη τη λεπτή».
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Κάποιος ήθελε ερωτήσει: Του θυμού του είσαι αδελφή; Ποίος 
είν’ άξιος να νικήσει, ή με σε να μετρηθεί;

Η γη αισθάνεται την τόση του χεριού σου ανδραγαθιά, που όλην 
θέλει θανατώσει τη μισόχριστη σπορά.

Την αισθάνονται, και αφρίζουν τα νερά, και τ’ αγρικώ δυνατά να 
μουρμουρίζουν σαν να ρυάζετο θηριό.

Η θεϊκή οργή σπρώχνει τους εχθρούς στον αφανισμό. Οι Τούρκοι 
διωγμένοι από το Μεσολόγγι, στη βιασύνη τους να σωθούν ρίχνονται 
στα φουσκωμένα νερά του Αχελώου. Το θέαμα είναι φρικτό. Στο 
μουγκρητό του αφρισμένου ποταμού προστίθενται οι φωνές των πνιγ-
μένων και τα χλιμιντρίσματα των αλόγων. Το νερό σιγά – σιγά ησυ-
χάζει και σκεπάζει τα πνιγμένα κορμιά. Μπροστά στην ολοκληρωτική 
καταστροφή ο ποιητής θυμάται τον καταποντισμό των Αιγυπτίων στην 
Ερυθρά Θάλασσα, τους ύμνους που η προφήτης Μαριάμ, αδελφή του 
Μωϋσή ευχαρίστησε το Θεό για τη σωτηρία των Εβραίων. Η αναφο-
ρά στην καταστροφή των Αιγυπτίων στην Ερυθρά Θάλασσα και οι 
ύμνοι της Μαριάμ δείχνει ότι ο Σολωμός γνώριζε πολύ καλά την Αγία 
Γραφή. Ο ποιητής, νέος Μωϋσής υμνεί και χαιρετίζει την Ελευθερία.

Louis Benjamin Marie Devouges, 1828, Ο Όρκος των Μεσολογγιτών. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.

Κακορίζικοι, πού πάτε του Αχελώου μες την ροή, και πιδέξια πο-
λεμάτε από την καταδρομή.

Να αποφύγετε! Το κύμα έγινε όλο φουσκωτό
Εκεί ευρήκατε το μνήμα, πριν να ευρήτε αφανισμό.
Βλασφημάει, σκούζει, μουγκρίζει κάθε λάρυγγας εχθρού, και το 

ρεύμα γαργαρίζει τες βλασφήμιες του θυμού.
Σφαλερά τετραποδίζουν πλήθος άλογα, και ορθά τρομασμένα 

χλιμιτρίζουν και πατούν εις τα κορμιά.
Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη 

σάρκα του δαγκώνει όσο οπού να νεκρωθεί·
κεφαλές απελπισμένες, με τα μάτια πεταχτά κατά τ’ άστρα ση-

κωμένες για την ύστερη φορά.
Σβυέται, -αυξάνοντας η πρώτη του Αχελώου νεροσυρμή, –
το χλιμίντρισμα, και οι κρότοι, και του ανθρώπου οι γογγυσμοί.

Λουδοβίκος Λιπαρίνι, 1838: «Έλληνας αγωνιστής». 
Ακουαρέλα, Συλλογή Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

laurio_leukoma.indd   30 30/7/2021   3:57:38 µµ



200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 31

Έτσι ν’ άκουα να βουίξει τον βαθύν Ωκεανό, και στο κύμα του να 
πνίξει κάθε σπέρμα Αγαρηνό·

και εκεί που ’ναι η Αγία Σοφία, μες στους λόφους τους επτά, όλα 
τ’ άψυχα κορμία, βραχοσύντριφτα, γυμνά,

σωριασμένα να τα σπρώξει η κατάρα του Θεού,
κι απεκεί να τα μαζώξει ο αδελφός του Φεγγαριού·
κάθε πέτρα μνήμα ας γένει, και η θρησκεία κι η Ελευθεριά μ’ 

αργοπάτημα ας πηγαίνει μεταξύ τους, και ας μετρά.
Ένα λείψανο ανεβαίνει τεντωτό, πιστομητό,
κι άλλο ξάφνου κατεβαίνει και δεν φαίνεται και πλιο.
Και χειρότερα αγριεύει και φουσκώνει ο ποταμός. Πάντα πάντα 

περισσεύει πολυφλοίσβισμα και αφρός.
Α! γιατί δεν έχω τώρα τη φωνή του Μωυσή; Μεγαλόφωνα, την 

ώρα όπου εσβηούντο οι μισητοί,
τον Θεόν ευχαριστούσε στου πελάου τη λύσσα εμπρός, και τα λό-

για ηχολογούσε αναρίθμητος λαός·
ακλουθάει την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα 

Μαρία, μ’ ένα τύμπανο τερπνόν,
και πηδούν όλες οι κόρες με τσ’ αγκάλες ανοικτές,
τραγουδώντας, ανθοφόρες, με τα τύμπανα κι εκειές.
Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.
Στην ενότητα αυτή ο Σολωμός συμπληρώνει το τρίπτυχο, πάνω 

στο οποίο βασίζεται ο ηθικός του κόσμος και η ποίησή του: Πατρίδα 
– Ελευθερία – Θρησκεία. Με την παρουσία της Θρησκείας, που σύμ-
βολό της είναι ο Σταυρός, ο ποιητής δικαιώνει απόλυτα την απόφαση 
των ανθρώπων να ελευθερωθούν από την τυραννία. Η παρουσίαση 
της Θρησκείας στο Μεσολόγγι γίνεται πιο κατανοητή, αν λάβου-
με υπόψη ότι οι Τούρκοι αποφάσισαν επίθεση την ημέρα των Χρι-
στουγέννων και ότι έτσι πρόσβαλλαν το Χριστιανισμό. Με αυτό τον 
τρόπο, για άλλη μια φορά ο Αγώνας των Ελλήνων παρουσιάζεται 
ευλογημένος και η ήττα του εχθρού αναπόφευκτη. Και η φύση συμ-
μαχεί με τους Έλληνες. Οι περιγραφές στο σημείο αυτό έχουν βιβλικό 

μεγαλείο. Ο τόνος του ποιητή εναλλάσσεται από υψηλό σε λυρικό και 
από λυρικό σε τραγικό.

Στ΄ ενότητα, στροφές 123 έως 138 (Ο κατά θάλασσαν 
αγώνας - Ο θάνατος του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄)

Στην παρακάτω ενότητα ο ποιητής αναφέρεται στα κατά θάλασ-
σα κατορθώματα των Ελλήνων και στον θάνατο του Πατριάρχη. Στο 
πρώτο μέρος ο ποιητής μεταφέρει την Ελευθερία στη θάλασσα, που 
άλλοτε γαλήνια και άλλοτε τρικυμισμένη είναι η ίδια η εικόνα της και 
όπως είναι ανίκητη στην ξηρά είναι το ίδιο ανίκητη και στη θάλασσα.

Ιβάν Αϊβαζόφσκι, 1881, Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο, 
Λάδι σε μουσαμά, 162 Χ 223cm, Εθνική Πινακοθήκη-Παράρτημα Ναυπλίου.

Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται στα ναυτικά κατορθώματα των 
Ελλήνων. Φαντάζεται ότι βλέπει τουρκική αρμάδα να καταδιώκε-
ται από τις λιγοστές ναυτικές ελληνικές δυνάμεις. Κάνει υπαινιγμό 
για την πυρπόληση των τουρκικών πλοίων στη Χίο και την Τένεδο. 
Το θέαμα της θάλασσας φέρνει στη μνήμη του ποιητή τον τραγικό 
θάνατο του Πατριάρχη, που το λείψανό του πετάχτηκε από τους 
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Τούρκους στα νερά του Βοσπόρου. Θυμάται το φρικτό Πάσχα του 
1821, το τελευταίο για τον Πατριάρχη, όπου οι χριστιανοί φοβισμέ-
νοι αντάλλασσαν το φιλί της αγάπης. Αυτός, που πριν λίγο είχε δε-
χθεί μέσα του το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, κρεμάστηκε στην 
Πύλη του πατριαρχείου και υβρίστηκε σαν το χειρότερο κακούργο.

Εις αυτήν. Είν’ ξακουσμένο, δεν νικιέσαι εσύ ποτέ. Όμως, όχι, 
δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σε.

Το στοιχείον αυτό ξαπλώνει κύματ’ άπειρα εις την γη, με τα 
οποία την περιζώνει, κι είναι εικόνα σου λαμπρή.

Με βρυχίσματα σαλεύει που τρομάζει η ακοή· κάθε ξύλο κινδυ-
νεύει και λιμιώνα αναζητεί·

φαίνετ’ έπειτα η γαλήνη και το λάμψιμο του ηλιού, και τα χρώ-
ματα αναδίνει του γλαυκότατου ουρανού.

Δεν νικιέσαι, είν’ ξακουσμένο, στην ξηράν εσύ ποτέ· όμως, όχι, 
δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σε.

Περνούν άπειρα τα ξάρτια, και σαν λόγγος στριμωχτά τα τρεχού-
μενα κατάρτια, τα ολοφούσκωτα πανιά.

Συ τες δύναμές σου σπρώχνεις, και αγκαλά δεν είν’ πολλές, πο-
λεμώντας, άλλα διώχνεις, άλλα παίρνεις, άλλα καις·

με επιθύμια να τηράζεις δύο μεγάλα σε θωρώ, και θανάσιμον τι-
νάζεις εναντίον τους κεραυνό.

Πιάνει, αυξαίνει, κοκκινίζει, και σηκώνει μια βροντή, και το πέ-
λαο χρωματίζει με αιματόχροη βαφή.

πνίγοντ’ όλοι οι πολεμάρχοι, και δεν μνέσκει ένα κορμί Χάρου, 
σκιά του Πατριάρχη, που σ’ επέταξαν εκεί.

Εκρυφόσμιγαν οι φίλοι με τ’ς εχθρούς τους τη Λαμπρή, και τους 
έτρεμαν τα χείλη, δίνοντάς τα εις το φιλί.

Κειες τες δάφνες, που εσκορπήστε, τώρα πλέον δεν τις πατεί, 
και το χέρι, οπού εφιλήστε, πλέον, α! πλέον δεν ευλογεί.

Όλοι κλαύστε, αποθαμένος ο αρχηγός της Εκκλησιάς. Κλαύστε, 
κλαύστε. Κρεμασμένος ωσάν νάτανε φονιάς.

Έχει ολάνοικτο το στόμα π’ ώρες πρώτα είχε γευθεί τ’ Άγιον Αί-
μα, τ’ Άγιον Σώμα. λες πως θε να ξαναβγεί,

Νικηφόρος Λύτρας, (π. 1866-1870). Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας 
από τον Κανάρη. Λάδι σε μουσαμά, 143 εκ. x 109 cm. 

Πινακοθήκη Αβέρωφ, Μέτσοβο.

Η κατάρα που είχε αφήσει λίγο πριν να αδικηθεί εις οποίον δεν 
πολεμήσει, και ημπορεί να πολεμεί.

Την ακούω, βροντάει, δεν παύει εις το πέλαγο, εις την γη, και 
μουγκρίζοντας ανάβει την αιώνιαν αστραπή.
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7η ενότητα 139 – 158 (Η διχόνοια και η αποστροφή 
προς την Ιερά Συμμαχία)

Η 7η ενότητα είναι ο Επίλογος του Ύμνου, στροφές 139 έως 158. 
ο Ύμνος παίρνει χαρακτήρα συμβουλευτικό, παραινετικό. Εδώ λεί-
πει ο επικός οίστρος των προηγουμένων μερών. Έχει αντικατασταθεί 
από ύφος διδακτικό.

Τέλος ρωτά τα ξένα έθνη, αν σκοπεύουν να καταλύσουν της Ελ-
λάδας την ελευθερία για πολιτικούς υπολογισμούς ή θα αφήσουν 
τους Έλληνες να την αποκτήσουν με το αίμα τους. Αν τολμήσουν να 
την καταλύσουν, τότε είναι ανάξιοι, γιατί με τη συμπεριφορά τους 
χτυπούν κι αυτοί τον Σταυρό.

Η καρδιά συχνοσπαράζει… πλην τι βλέπω; Σοβαρά να σωπάσω 
με προστάζει με το δάκτυλο η θεά.

Κοιτάει γύρω εις την Ευρώπη τρεις φορές μ’ ανησυχιά. προση-
λώνεται κατόπι στην Ελλάδα, και αρχινά.

«Παλληκάρια μου! οι πολέμοι για σας όλοι είναι χαρά, και το γό-
να σας δεν τρέμει στους κινδύνους εμπροστά.

Απ’ εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική· αλλ’ ανίκητη μια 
μένει που ταις δάφναις σας μαδεί·

«Μία, που όταν ωσάν λύκοι ξαναρχόστενε ζεστοί, κουρασμένοι 
από την νίκη αχ! τον νουν σας τυραννεί.

«Η Διχόνοια που βαστάει »ένα σκήπτρο η δολερή· »καθενός 
χαμογελάει, »πάρ’ το, λέγοντας, και συ.

Ο ποιητής με το στόμα της Ελευθερίας συμβουλεύει τους Έλλη-
νες να ομονοήσουν, γιατί η διχόνοια απειλεί να καταστρέψει ό,τι μέ-
χρι στιγμής έχουν δημιουργήσει και θα δώσουν την εντύπωση στα 
ξένα έθνη ότι οι Έλληνες, αφού μισούνται μεταξύ τους, είναι ανάξι-
οι να ζουν ελεύθεροι. Υπενθυμίζει ότι ο αγώνας δεν τελείωσε και κα-
λεί όλους να υψώσουν το Σταυρό απέναντι στην αντιδραστική Ιερά 
Συμμαχία, για να γίνει αντιληπτό και από τους Ευρωπαίους ότι για 
το Σταυρό, για τη Θρησκεία χύθηκε χριστιανικό αίμα που φωνάζει 
ζητώντας αποκατάσταση, σαν το αίμα του αδικοσκοτωμένου Άβελ.

Κειό το σκήπτρο, που σας δείχνει, έχει αλήθεια, ωραία θωριά. 
μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά.

Από στόμα οπού φθονάει, παλληκάρια, ας μην πωθή, πως το χέ-
ρι σας κτυπάει του αδελφού την κεφαλή.

 
Thomas Phillips 1835. Ο λόρδος Βύρων με ελληνική ενδυμασία. 

Λάδι σε μουσαμά, 77 Χ 64 cm. Λονδίνο, National Portrait Gallery.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο λόρδος Byron προσπάθησε να 
δράσει ως διαιτητής και εν πολλοίς συμφιλιωτής των αντιμαχόμενων 
ελληνικών παρατάξεων.

Τους λίγους μήνες που ο Byron έζησε και πέθανε στην Ελλάδα, εί-
δε με τα μάτια του εξωτερικού παρατηρητή, του «άλλου», την εσωτε-
ρική διχόνοια που μάστιζε τους Έλληνες. Πραγματικά, πρωτόγνωρο 
το θέαμα ενός Έθνους που παράλληλα με τον αγώνα για την ανεξαρ-
τησία του διεξήγαγε έναν ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο για την μελλοντι-
κή πολιτική ηγεμονία. Σίγουρα ακατανόητο για έναν Βρετανό.
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Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Byron προσπάθησε να δράσει ως δι-
αιτητής και εν πολλοίς συμφιλιωτής των αντιμαχόμενων ελληνικών πα-
ρατάξεων. Τελικά, για λόγους που δεν σχετίζονται με την εδώ αναφο-
ρά, αποφάσισε να συνταχθεί με τον Μαυροκορδάτο και να διεκπεραιω-
θεί στο Μεσολόγγι. Ίσως ήταν η φυσικότερη επιλογή για έναν Βρετανό 
λόρδο. Στο ημερολόγιό του είχε γράψει σχετικά στις 17 Οκτωβρίου:

 «Ίσως υποχρεωθώ, τελικά, θέλοντας και μη, να ενωθώ με μία 
από τις φατρίες, κάτι που ως τώρα απέφευγα, με την ελπίδα πως θα 
κατόρθωνα να τους ενώσω όλους για το κοινό συμφέρον».

Με κάποια πικρία στον φίλο του Hob house γράφει τα ακόλουθα 
τον Σεπτέμβριο του 1823:

«Καθώς ήρθα εδώ για να υποστηρίξω όχι μία φατρία αλλά ένα 
έθνος και για να συνεργαστώ με τίμιους ανθρώπους και όχι με κερδο-
σκόπους ή καταχραστές, θα χρειαστεί πολλή περίσκεψη για ν’ απο-
φύγω τη μομφή ότι μεροληπτώ, και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα είναι 
πολύ δύσκολο, γιατί έχω ήδη λάβει προσκλήσεις από περισσότερο από 
ένα αλληλοσπαρασσόμενα κόμματα, πάντα με τη δικαιολογία ότι αυτοί 
είναι οι γνήσιοι εκπρόσωποι του Έθνους».

Πολλοί οι «γνήσιοι εκπρόσωποι του Έθνους», τα «αλληλοσπα-
ρασσόμενα κόμματα». Η αθέατη πλευρά της Επανάστασης, ο αγώ-
νας για την κυριαρχία στο ελληνικό κράτος, που επρόκειτο να δημι-
ουργηθεί. Πολιτικοί και στρατιωτικοί που έβαζαν το κάρο (νομή της 
πολιτικής εξουσίας) πριν από το άλογο (εθνική απελευθέρωση). Μία 
διαμάχη που λίγο έλειψε να οδηγήσει στην αποτυχία του Αγώνα κατά 
την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο λίγα χρόνια αργό-
τερα. Βρίθει τέτοιων αναφορών η σχετική βυρωνική αλληλογραφία 
τους τελευταίους μήνες της ζωής του στην Ελλάδα.

Το μεγάλο μάθημα, σχηματικά δοσμένα, μπορεί να είναι το εξής: 
Ακόμη και στις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, με κορυ-
φαία ίσως αυτή του 1821, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο «κακός μας 
εαυτός», αυτό το σαράκι της διχόνοιας, που μας «τρώει» από αρχαιο-
τάτων χρόνων. Χρήσιμο συμπέρασμα για το μέλλον, λοιπόν, πως ενω-
μένοι είμαστε ικανοί για το καλύτερο και διχασμένοι για το χειρότερο.

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/politics/707349_o-lordos-by-
ron-kai-i-elliniki-dihonoia-ena-syghrono-mathima»

Philip Francis Stephanoff, O αποχαιρετισμός του πολεμιστή. 
Λάδι σε μουσαμά, 37 x 28.5 cm. 

Θεόδωρος Βρυζάκης, 1863. Αποχαιρετισμός στο Σούνιο… Λάδι σε μουσαμά, 
67 X 78 cm. Δωρεά Πανεπιστημίου, Εθνική Πινακοθήκη.
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Έρωτας στα χρόνια του πολέμου. Γιατί, ο αγώνας έχει νόημα όταν 
γίνεται για εκείνους και όσα αγαπάς. Για όσα νιώθεις και δεν χρειά-
ζεται να πεις. Για εκείνα που «αγγίζεις» όσο μακριά τους και αν βρί-
σκεσαι.

Πηγή: https://www.greece2021.gr/theodorosvryzakis.html

Μην ειπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά· «εάν μι-
σούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά».

Τέτοια αφήστενε φροντίδα· όλο το αίμα όπου χυθή για θρη-
σκεία, και για πατρίδα, όμοιαν έχει την τιμή.

Στο αίμα αυτό, που δεν πονείτε Για πατρίδα, για θρησκειά Σας 
ορκίζω, αγκαλιασθείτε, σαν αδέλφια γκαρδιακά.

Πόσον λείπει, στοχασθείτε, Πόσο ακόμη να παρθεί. Πάντα η νί-
κη, αν ενωθείτε, Πάντα εσάς θ’ ακολουθεί.

Τέλος ο ποιητής συμβουλεύει τους Έλληνες να ρωτήσουν τα ξέ-
να κράτη αν από πολιτικούς υπολογισμούς σκοπεύουν να καταλύ-
σουν την ανακτηθείσα Ελευθερία ή αν θα αφήσουν τους Έλληνες να 
αγωνιστούν και να την αποκτήσουν με το αίμα τους. Αν οι χριστιανοί 
Ευρωπαίοι τολμήσουν να καταλύσουν την ελευθερία της Ελλάδας, 
τότε είναι ανάξιοι να λέγονται χριστιανοί, διότι με τη συμπεριφορά 
τους χτυπούν το Σταυρό του Χριστού, χτυπούν τον ίδιο το Χριστό.

Ω ακουσμένοι εις την ανδρεία! καταστήστε ένα σταυρό, και φω-
νάξετε με μία: Βασιλείς, κοιτάξτ’ εδώ.

Το σημείον που προσκυνάτε είναι τούτο, και γι’ αυτό ματωμένους 
μας κοιτάτε στον αγώνα τον σκληρό.

Ακαταύπαστα το βρίζουν τα σκυλιά, και το πατούν, και τα τέκνα 
του αφανίζουν, και την πίστη αναγελούν.

Εξ αιτίας του εσπάρθη, εχάθη αίμα αθώο χριστιανικό, που φω-
νάζει από τα βάθη της νυκτός: Να ’κδικηθώ.

Δεν ακούτε, εσείς εικόνες του Θεού, τέτοια φωνή; Τώρα επέρα-
σαν αιώνες, και δεν έπαυσε στιγμή.

Δεν ακούτε; Εις κάθε μέρος σαν του Άβελ καταβοά
δεν είν’ φύσημα του αέρος, που σφυρίζει εις τα μαλλιά.
Τι θα κάμετε; Θ’ αφήστε να αποκτήσωμεν εμείς Λευθερίαν, ή θα 

την λύστε εξ αιτίας Πολιτικής;
Τούτο ανίσως μελετάτε, ιδού, εμπρός σας τον Σταυρό Βασιλείς! 

Ελάτε, ελάτε, και κτυπήσετε κ’ εδώ.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

•	 Ο ποιητής συγγράφει έναν Ύμνο στον οποίο απαθανατίζει τις νί-
κες και τα κατορθώματα των Ελλήνων κατά τα δύο πρώτα χρόνια 
της Επανάστασης. 

•	 Περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα γεγονότα των δύο ετών θέλοντας 
να εμψυχώσει όσους πολεμούν και να δώσει κουράγιο στον άμαχο 
πληθυσμό που υπέμενε τις βίαιες εχθροπραξίες των Τούρκων. 

•	 Αποδέκτες του Ύμνου δεν είναι ωστόσο μόνον οι Έλληνες, αλλά 
και οι Φιλέλληνες. 

•	 Την περίοδο εκείνη Φιλέλληνες από τα κράτη της Ευρώπης συγκέ-
ντρωναν χρήματα, δημοσίευαν κείμενα και έργα υπέρ των Ελλή-
νων και της Ελληνικής Επανάστασης, ασκούσαν πίεση στις κυβερ-
νήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και πολεμούσαν στην Ελλάδα. Γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο ο Σολωμός δε γράφει για περιοχές όπως 
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τα Δερβενάκια, περιοχή που δε γνώριζαν οι Ευρωπαίοι, αλλά για 
αρχαιοελληνικές περιοχές με ιστορία, όπως η Κόρινθος όπου 
έγιναν τα επινίκια της ήττας του Δράμαλη. 

•	 Ο Σολωμός προσπαθεί με τον Ύμνο να αντιστρέψει το αρνητι-
κό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη από τις «υπερβο-
λές» των Ελλήνων κατά την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο ποιητής 
αφιερώνει την προτελευταία ενότητα του Ύμνου στη διχόνοια, 
προβλέποντας τις εσωτερικές έριδες που θα ταλάνιζαν τον απε-
λευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων και θα έθεταν σε κίνδυνο την 
ύπαρξη της ίδιας της Επανάστασης. Η αγωνία του αυτή αποτυ-
πώνεται στο ποίημα και προτρέπει τους αγωνιστές να παραμερί-
σουν τις αντιδικίες, που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές εντυ-
πώσεις στους ξένους, και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την 
ελευθερία της πατρίδας.

•	 Ο Ύμνος χαρακτηρίστηκε από τον Πολυλά σαν «πρώτος καρ-
πός της Ελληνικής φαντασίας ύστερα από αιώνες μαρασμού». 
Πράγματι, το μεγαλόπνοο αυτό ποίημα δονείται τόσο από διθυ-
ραμβικό ενθουσιασμό όσο κι από την πίστη στο Θεό και την Ελ-
λάδα. Με το έργο αυτό ο Σολωμός σαλπίζει την ιστορική συνέχεια 
του ελληνισμού, που είχε διατηρηθεί μόνο σαν ανάμνηση, αλλά 
είχε σβήσει σαν παρουσία. 

•	 Με τον Ύμνο του ο Σολωμός δικαίωσε τον Αγώνα και παρουσία-
σε στα μάτια των Ευρωπαίων τους Έλληνες ζωντανούς. Ταύτισε 
αρχαίους και νέους Έλληνες και παρουσίασε τον Αγώνα σαν επί-
τευγμα του Έθνους. Με το υψηλό ύφος και με τη θέρμη της καρ-
διάς του συνέθεσε έργο μεγάλο και συγκλονιστικό. «Ο τροχαϊκός 
ρυθμός κατέστησε γοργό και άγρυπνο το κείμενο, ακατασίγαστο 
την ψυχή του μετόχου της κινήσεως, της ορμής, του θαυμασμού, 
της οδύνης». Έργο πολιτικό και συνάμα καλλιτεχνικό, ο Ύμνος 
παρά τις τεχνικές του ατέλειες και τις γλωσσικές του αδυναμίες, 
παραμένει πάντοτε το πρώτο αξιόλογο μνημείο της Νέας Ελληνι-
κής Λογοτεχνίας, μετά την Επανάσταση.

Βασικά γεγονότα 
της Ελληνικής Επανάστασης

1821
6 Ιανουαρίου: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τα Επτάνησα 

αποβιβάζεται στην Καρδαμύλη της Μάνης. 
Ιανουάριος: Στη διάσκεψη της Βοστίτσας (Αίγιο) οι πρόκριτοι 

της Πελοποννήσου διατυπώνουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με 
την επιτυχία του επαναστατικού εγχειρήματος, τις βασικές αρχές του 
οποίου ανέπτυξε ο Παπαφλέσσας. 

Αρχίζει στο Λάιμπαχ η ομώνυμη συνδιάσκεψη των αντιπροσώ-
πων των μελών της Ιερής Συμμαχίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

22-24 Φεβρουαρίου: Το Ιάσιο διάλεξε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 
για να κηρύξει την επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων 
στις 24 Φεβρουαρίου του 1821. Το Ιάσιο ήταν ένα απ’ τα κέντρα του 
ελληνισμού και μάλιστα της Φιλικής Εταιρείας. Γι’ αυτό και ο Υψηλά-
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ντης το θεώρησε κατάλληλο ν’ αρχίσει την Επανάσταση από την πόλη 
αυτή, αλλά η αδιαφορία των μεγάλων της Ρωσίας και η απειρία του 
στρατού του οδήγησαν το κίνημα αυτό σε αποτυχία και σφαγή των 
συμπολεμιστών του.

24 Φεβρουαρίου: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφορεί την 
επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος», με 
την οποία ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας να 
επαναστατήσουν. Η ενέργειά του αυτή σηματοδοτεί και την επίσημη 
έναρξη της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»
Η ώρα ήλθεν, ω Ανδρες Ελληνες!
Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων 

Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυ-
τοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυ-
ξήσωσι την ελευθερίαν, και δι΄ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.

Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι· οι Σέρβοι, οι 
Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος οπλοφορούντες μάς περιμένουν· ας 
ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! Η Πατρίς μάς προσκαλεί!

Η Ευρώπη προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί 
διά την ακινησίαν μας· ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα όρη της Ελλά-
δος από τον ήχον της πολεμικής μας Σάλπιγγος και αι κοιλάδες από 
την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάσει 
τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέ-
λουσι φύγ΄ απ΄ έμπροσθέν μας.

Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ασχολούνται εις την απόλαυσιν 
της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς 
των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελ-
λάδος.

Ημείς φαινόμενοι άξιoι της προπατορικής αρετής και του παρό-
ντος αιώνος είμεθα Ευέλπιδες, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυ-
τών και εις βοήθειαν πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, 
διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθείτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή 
μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή 

και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς οίτινες παρακινούμενοι από 
την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα νώτα προς τον εχθρόν και να 
ενωθώσι με ημάς·

[…]
Απόσπασμα της προκήρυξης που κυκλοφόρησε ο Αλέξανδρος 

Υψηλάντης στις 24 Φεβρουαρίου 1821, στο Ιάσιο, κηρύσσοντας την 
έναρξη της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

2-3 Μαρτίου: Ο Μορά Βαλεσί Χουρσίτ πασάς φτάνει στα Ιωάν-
νινα για να αντιμετωπίσει τον Αλή πασά. Ο πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως Γρηγόριος Ε΄ αφορίζει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τον 
Μιχαήλ Σούτσο για την Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

9 Μαρτίου: Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ διατάσσεται από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία να στείλει στην Πύλη οκτώ αρχιερείς ως 
ομήρους. 

10 Μαρτίου: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συγκροτεί στο Φώξανι 
τον Ιερό Λόχο, ο οποίος αποτελείται κυρίως από Έλληνες σπουδα-
στές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και μαθητές του Ελληνικού Σχολεί-
ου της Οδησσού. 

Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828).
(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)

laurio_leukoma.indd   37 30/7/2021   3:57:40 µµ



ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ38

17 Μαρτίου: Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτήρη Χαραλάμπη 
και τους Πετμεζαίους πολιορκούν τους Πύργους των Καλαβρύτων, 
που παραδίδονται έπειτα από λίγες μέρες (21 Μαρτίου). Αυτή η ενέρ-
γεια αποτελεί την πρώτη επαναστατική πράξη στη νότια Ελλάδα. 

21 Μαρτίου: Ένοπλοι Τούρκοι της περιοχής του Ρίου εισβάλλουν 
στην Πάτρα και καταστρέφουν καταστήματα στην ενορία της Αγίας 
Τριάδας. 

22 Μαρτίου: Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Ο Ι. Παπαδια-
μαντόπουλος και ο Ανδρέας Λόντος υψώνουν επαναστατική σημαία 
(κόκκινη με μαύρο σταυρό στη μέση). Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 
κατασκευάζει ξύλινο σταυρό, τον οποίο τοποθετεί στην Πλατεία Αγί-
ου Γεωργίου. Στο σταυρό αυτό ορκίζονται οι επαναστάτες. 

23 Μαρτίου: Η απελευθέρωση της Καλαμάτας ήταν ένα από τα 
πρώτα επεισόδια της Επανάστασης του 1821. Ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης απε-
λευθερώνουν την πόλη από τους Οθωμανούς Τούρκους. Μετά από 
τέχνασμα των Ελλήνων επαναστατών, οι Τούρκοι τους παρέδωσαν 
την πόλη χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Την ίδια μέρα ο Ανδρέας 
Λόντος κηρύσσει την Επανάσταση στη Βοστίτσα (Αίγιο), την οποία 
εγκατέλειψαν οι Τούρκοι κάτοικοί της. 

(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)

25 Μαρτίου: Διεξάγεται κοντά στο χωριό Βουνάρια της Πυλίας 
μάχη ανάμεσα σε επαναστάτες και Οθωμανούς Τούρκους. Σε αυτή 
επικρατούν οι επαναστάτες. 

Φθάνοντας στην Πάτρα, κατά ορισμένες πηγές το απόγευμα της 
25 και κατ’ άλλους στις 26 Μαρτίου, και συνεχιζόμενης της πολιορκί-
ας του κάστρου όπου είχαν εγκλειστεί οι Τούρκοι, ο Γερμανός κήρυξε 
την Επανάσταση ορκίζοντας τους αγωνιστές και είχε μια συνάντηση 
με τους ξένους πρόξενους (Πουκεβίλ Γαλλίας και Γκρην Μεγάλης 
Βρετανίας). Ως πρόεδρος της επαναστατικής Αρχής της Αχαΐας, του 
λεγόμενου Αχαϊκού Διευθυντηρίου επέδωσε επαναστατικό μανιφέ-
στο με ημερομηνία 26 Μαρτίου 1821. 

Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821

26 Μαρτίου: Τούρκοι από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου 
αναζητούν προστασία στην Τριπολιτσά. 

26 Μαρτίου: Οι πρόκριτοι Γ. Πάνου και Π. Μπότασης κηρύσσουν 
την Επανάσταση στις Σπέτσες.

 27 Μαρτίου: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης απελευθερώνει το Βου-
κουρέστι. Την ίδια περίοδο ανακοινώνονται η αποκήρυξή του από 
τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο Α΄ και η διαγραφή του από τους 
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ρωσικούς στρατιωτικούς καταλόγους. Με διαταγή της Πύλης αποκε-
φαλίζονται οι ομογενείς της Κωνσταντινούπολης Λεβίδης, Στεργια-
νάκης, Τουρπατσόγλου και αρκετοί άλλοι. Η ενέργεια αυτή αποτελεί 
τα πρώτα, μάλλον περιορισμένης έκτασης, αντίποινα των Τούρκων. 
Ο Πανουργιάς Πανουργιάς υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στα 
Σάλωνα (Άμφισσα). Νίκη των Ελλήνων υπό τον Κολοκοτρώνη στην 
Καρύταινα της Γορτυνίας. 

28 Μαρτίου: Επαναστατικός αναβρασμός στην Ύδρα. Συνεδριά-
ζει για πρώτη φορά υπό την προεδρεία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 
η Γερουσία στην Καλαμάτα. Ο Δήμος Σκαλτσάς υψώνει τη σημαία 
της Επανάστασης στο Λιδορίκι. Οπλαρχηγοί της Λακωνίας πολιορ-
κούν το Κάστρο της Μονεμβασιάς. 

29 Μαρτίου: Ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανά-
στασης στη Λιβαδειά. 

31 Μαρτίου: Σφαγές των χριστιανών στη Σμύρνη. Ο Αντώνιος 
Κοντοσόπουλος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στην Αταλάντη 
της Λοκρίδας. https://www.timetoast.com/timelines/1-1821

1 Απριλίου: Ο οπλαρχηγός Μπούσγος έπειτα από προτροπή του 
Αθανάσιου Διάκου απελευθερώνει τη Θήβα. 

3 Απριλίου: Ο Γιουσούφ Σελίμ πασάς εκδιώκει τους επαναστάτες 
από την πόλη της Πάτρας. 

4 Απριλίου: Αποκεφαλίζεται στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνστα-
ντίνος Μουρούζης, ενώ ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος και ο Αντώνι-
ος Τσουράς απαγχονίζονται μπροστά στο σπίτι τους. 

5 Απριλίου: Αποκεφαλίζονται στην Κωνσταντινούπολη οι Π. Τσι-
γκρής, Δ. Σκαναβής και Μ. Χοτζερής. Ο Γ. Μαυροκορδάτος απαγχο-
νίζεται στο παράθυρο του σπιτιού του. 

8 Απριλίου: Ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης υψώνει τη σημαία της 
Επανάστασης στη Λαμία. 

10 Απριλίου: Υψώνεται η σημαία της Επανάστασης στα Ψαρά. 
Απαγχονισμός του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ στην Κωνσταντινούπολη, 
του πρώην οικουμενικού πατριάρχη και πολλών προκρίτων στην Αδρι-
ανούπολη. Οι επαναστάτες καταλαμβάνουν το φρούριο των Σαλώνων.

Γρηγόριος Ε΄ (1745-1821).

Στις 10 Απριλίου o Πατριάρχης συνελήφθη και φυλακίστηκε. 
Το απόγευμα απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, 
όπου παρέμεινε κρεμασμένος για τρεις ημέρες, εξευτελιζόμενος από 
τον όχλο. Εβραίοι αγόρασαν το πτώμα του, το περιέφεραν στους δρό-
μους και το έριξαν στον Κεράτιο κόλπο. Ένας Κεφαλονίτης, ο Νι-
κόλαος Σκλάβος (16 Απριλίου), βρήκε το σκήνωμα και το μετέφερε 
στην Οδησσό, όπου και ετάφη στον ελληνικό ναό της Αγίας Τριάδος. 
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Το σκήνωμα του Πατριάρχη μεταφέρθηκε στην Αθήνα, 50 χρόνια μετά. 
Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821.

11 Απριλίου: Πρώτη ναυτική επιτυχία των Ελλήνων ανάμεσα στη 
Μήλο και την Κίμωλο – σπετσιώτικα πλοία αιχμαλωτίζουν δύο τουρ-
κικά. 

14 Απριλίου: Μάχη ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους 
στο Λεβίδι της Μαντινείας. Η ηρωική αντίσταση του Αναγνώστη 
Στριφτόμπολα και των παλικαριών του, οι οποίοι ήταν οχυρωμένοι 
μέσα στα σπίτια, έδωσε το χρόνο να φτάσουν ενισχύσεις υπό τους Δ. 
Πλαπούτα και Σταύρο Δημητρακόπουλο ώστε να λυθεί η πολιορκία. 

15 Απριλίου: Ο Μουσταφάμπεης ανακαταλαμβάνει τη Βοστίτσα 
(Αίγιο). 

17 Απριλίου: Επαναστατικές κινήσεις στη Σάμο υπό την καθοδή-
γηση του Κ. Λαχανά. Πολλοί πρόκριτοι και αρχιερείς της Πελοποννή-
σου κλείνονται στις φυλακές της Τριπολιτσάς ως όμηροι των Τούρκων. 

18 Απριλίου: Σημαντικές επιτυχίες των Ελλήνων στο Πατρατσά-
κι της Φθιώτιδας (οπλαρχηγοί: Ρούκης, Κοντογιάννης και Τράκας), 
στους Μύλους της Μαντινείας (οπλαρχηγός: Αντώνιος Κολοκοτρώ-
νης), στη Σελίμνα της Μαντινείας (οπλαρχηγοί: Θ. Κολοκοτρώνης, 
Κ. Δηληγιάννης κ.ά.) και στη Μενδενίτσα της Λοκρίδας (οπλαρχη-
γός: Ιωάννης Δυοβουνιώτης). 

 

 Αθανάσιος Διάκος (1788-1821).

23-24 Απριλίου: Η μάχη της Αλαμάνας ήταν μια από τις πολε-
μικές εμπλοκές της επανάστασης του ’21 με νικηφόρα έκβαση για 
τους Τούρκους και ήττα των Ελλήνων. Στην μάχη αυτή που έγινε στις 
23 Απριλίου 1821 πληγώθηκε ο Αθανάσιος Διάκος και τελικά βρήκε 
ηρωικό θάνατο, αφού εκτελέστηκε βάναυσα από τον Τούρκο διοικη-
τή, Ομέρ Βρυώνη. Επίσης έπεσε πολεμώντας και ο επίσκοπος Σαλώ-
νων Ησαΐας με τον αδελφό του παπα- Γιώργη. Πηγή: https://www.
timetoast.com/timelines/1-1821.

25 Απριλίου: Ήττα των Ελλήνων (οπλαρχηγοί: Α. Κρέστας, Δ. 
Τσόκρης, Γ. Μπότασης, Ν. Λάμπρου, Α. Αναστασόπουλος, Α. Ζέρ-
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βας κ.ά.) έξω από το Άργος. Σε αυτή τη μάχη σκοτώνεται ο γιος της 
Μπουμπουλίνας Ιωάννης Γιάννουζας.

26 Απριλίου: Σημαντική επιτυχία Ψαριανών και Υδραίων καπετα-
ναίων (Ι. Τομπάζης, Ν. Αποστόλης, Γ. Σαχτούρης, Α. Τσαμαδός κ.ά.) 
στα ανοιχτά της Χίου – βυθίζουν τουρκικό πλοίο και αιχμαλωτίζουν 
ένα άλλο. 

30 Απριλίου: Με την άδεια του τσάρου σουλτανικά στρατεύματα 
εισέρχονται στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες για να καταστείλουν την 
Επανάσταση. Ήττα των Ελλήνων υπό τον Αθανάσιο Καρπενησιώτη 
στο Γαλάτσι της Μολδοβλαχίας από υπέρτερες υπό τον Περκόφτσα-
λη τουρκικές δυνάμεις. Ύστερα από δύο μέρες η πόλη του Γαλατσί-
ου καταλαμβάνεται από τις τουρκικές δυνάμεις. Επαναστατούν η 
Ύδρα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά και η Σάμος.  

 
(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)

1 Μαΐου: Ο Ιάκωβος Τομπάζης κατακαίει τουρκική γολέτα κοντά 
στη Χίο. 

3 Μαΐου: Οι Τούρκοι αποστέλλουν στην Κύπρο ισχυρά στρατεύ-
ματα για να εμποδίσουν την εξέγερση. 

4 Μαΐου: Αποκεφαλίζονται στην Κωνσταντινούπολη οι αρχιερείς 
Δέρκων Γρηγόριος, Αδριανουπόλεως Δωρόθεος, Τυρνάβου Ιωαννί-
κιος και Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ο πρώην μέγας διερμηνέας της Πύλης 
Γεώργιος Καλλιμάχης και δύο μέρες αργότερα ο Νικόλαος Μουρούζης. 

7 Μαΐου: Ο Άνθιμος Γαζής και ο αρματολός Κυριάκος Μπασδέ-
κης κηρύσσουν την Επανάσταση στην περιοχή του Πηλίου. Λίγες μέ-
ρες αργότερα αποτυγχάνουν να καταλάβουν το Βόλο. Πηγή: https://
www.timetoast.com/timelines/1-1821.

8 Μαΐου: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος αντιμετωπίζει με απόλυτη επι-
τυχία στο Χάνι της Γραβιάς ισχυρές τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις 
υπό τον Κιοσέ Μεχμέτ και τον Ομέρ Βρυώνη. Ο Λυκούργος Λογοθέ-
της κηρύσσει την Επανάσταση στη Σάμο. 

12-13 Μαΐου: Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέ-
τσι, θεωρείται ως μία από τις πιο σημαντικές μάχες της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη τους κατά την 
έναρξη της πολιορκίας που οδήγησε στην Άλωση της Τριπολιτσάς. 
Ηγετικά πρόσωπα: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυ-
ρομιχάλης, Μητροπέτροβας, Αναγνωσταράς, Νικηταράς, Δημήτρης 
Πλαπούτας. Τούρκοι: Μπέης Μουσταφά Μπέης Βαρδουνιώτης Ρου-
μπής. Απολογισμός: 300 νεκροί, πάνω από 500 τραυματίες.
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15 Μαΐου: Τουρκικός στρατός καταλαμβάνει το Βουκουρέστι. 
18-24 Μαΐου: Ο Εμμανουήλ Παππάς κηρύσσει την Επανάσταση 

στις Καρυές του Αγίου Όρους και στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. 
Σημαντικές νίκες των Ελλήνων στα Δολιανά της Κυνουρίας (οπλαρ-
χηγός: Νικήτας Σταματελόπουλος) και στα Βέρβαινα της Κυνουρίας 
(οπλαρχηγοί: Θ. Κολοκοτρώνης και επίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώ-
ρητος). Επαναστατικός αναβρασμός στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. 
Νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Βλάσιο της Τριπολιτσάς (οπλαρχηγοί: 
Θ. Κολοκοτρώνης, αδελφοί Πλαπούτα). 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

26 Μαΐου: «Πράξη των Καλτετζών». Ιδρύεται η Πελοποννησιακή 
Γερουσία με πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Αμφιλεγόμενη 
εκτέλεση του Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου έπειτα από διαταγή του 
Αλέξανδρου Υψηλάντη (Τυργοβίτσι Μολδαβίας). 

27 Μαΐου: Ο Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο 
στην Ερεσό της Λέσβου. 

(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)
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28 Μαΐου: Νίκη των Ελλήνων κοντά στο Αγρίνιο (οπλαρχηγοί: Α. 
Βλαχόπουλος, Δ. Μακρής, Θ. Γρίβας και Κ. Σαδήμας). 

30 Μαΐου: Η Πελοποννησιακή Γερουσία ιδρύει τοπικές «Γενικές 
Εφορείες». 

Ιούνιος: Ο Δ. Υψηλάντης φτάνει στην Πελοπόννησο. 
1 Ιουνίου: Οι Έλληνες καταλαμβάνουν την Ιερισσό και απελευθε-

ρώνουν τα Μαντεμοχώρια και άλλες περιοχές της Χαλκιδικής. Μοίρα 
του ελληνικού στόλου υπό τον Ψαριανό Ν. Αποστόλη φτάνει στα Μο-
σχονήσια. Οι Τούρκοι αντιδρούν τις επόμενες μέρες με βιαιοπραγίες 
κατά του χριστιανικού στοιχείου των Μοσχονησίων, των Κυδωνιών 
και της Σμύρνης. 

7 -8 Ιουνίου: Ήττα του Ιερού Λόχου υπό τον Αλέξανδρο Υψηλά-
ντη στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από 
λίγες μέρες ο Υψηλάντης περνά τα αυστριακά σύνορα, συλλαμβάνε-
ται από τους Αυστριακούς και φυλακίζεται. 

(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)

9 Ιουνίου: Οι Τούρκοι του Αγρινίου παραδίδονται στον Γ. Βαρνα-
κιώτη. 

14 Ιουνίου: Επανάσταση στην Κρήτη και νίκη των Ελλήνων σε 
μάχη κοντά στο Λούλο των Χανίων (οπλαρχηγοί: Γ. Δασκαλάκης, Ι. 
Χάλης, Σήφακας, Παπαπανδρέου, Α. Φασούλης και Μουστουγιαννά-
κης). Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης παραδίνεται στις αυστριακές Αρχές. 

Μέσα Ιουνίου 1821: Ήττα των Ελλήνων στη Γαλατίστα, κοντά 
στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Πεθαίνει ο οπλαρχηγός Χάμψας. 

17 Ιουνίου: Σημαντικές επιτυχίες των επαναστατών στην Κρήτη 
(Καλύβες Αποκορώνου, Ρούστικα Ρεθύμνου και στον Άγιο Ιωάννη 
Λάμπης). Διεξάγεται μάχη κοντά στον ποταμό Σίζα της Μολδαβίας, 
ηττώνται οι επαναστάτες και σκοτώνεται ο Αθανάσιος Καρπενησιώ-
της. Νίκη των Ελλήνων στη θέση Παληοκούλια Ιωαννίνων (οπλαρ-
χηγοί: Α. Ίσκιος, Γ. Μπακόλας). 

23-24 Ιουνίου: Οι Τούρκοι εκτελούν στο Μεγάλο Κάστρο (Ηρά-
κλειο) της Κρήτης τον αρχιεπίσκοπο Γεράσιμο και πολλούς αρχιε-
ρείς του νησιού. Νίκη των επαναστατών σε μάχη κοντά στο φρούριο 
Μαλάξα της Κρήτης (οπλαρχηγοί: Γ. Δασκαλάκης, Α. Φασούλης, Β. 
Χάλης, Α. Παναγιώτου). Οι Τούρκοι επιδόθηκαν σε σφαγές αμάχων, 
λεηλασίες σπιτιών, μαγαζιών και εκκλησιών στα Χανιά. Οι σφαγές 
επεκτάθηκαν στο Ρέθυμνο και στις 23-24 Ιουνίου στο Μεγάλο Κά-
στρο (Ηράκλειο), όπου οι νεκροί έφτασαν τους 700, ανάμεσά τους ο 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Γεράσιμος και οι επίσκοποι Κνωσσού, Χερρο-
νήσου, Λάμπης και Σφακίων, Σητείας και Διοπόλεως. 

(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)
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25 Ιουνίου: Ο Ιωάννης Κωλέττης κηρύσσει την Επανάσταση στο 
Συράκο και τους Καλλαρύτες της Ηπείρου. 

28 Ιουνίου: Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης παραδίδει έπειτα από συμ-
φωνία το φρούριο της Λιβαδειάς στον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ 
Μεχμέτ. 

3 Ιουλίου: Σημαντική νίκη του Μάρκου Μπότσαρη και των παλι-
καριών του στο Κομπότι της Άρτας. 

(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)

6 Ιουλίου: Ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στρό-
γκανοφ, έπειτα από εντολή του υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσί-
ας Καποδίστρια, επιδίδει στην Πύλη τελεσίγραφο με το οποίο απαιτεί 
σεβασμό των δικαιωμάτων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Παρά την απόρριψη του τελεσιγράφου από 
τους Τούρκους, αποφεύγεται η ρήξη ύστερα από παρέμβαση του Αυ-
στριακού αρχικαγκελάριου Μέτερνιχ.

 8 Ιουλίου: Μοίρα του ελληνικού στόλου (πλοίαρχοι: Ι. Τομπά-
ζης, Ν. Αποστόλης, Γ. Σαχτούρης, Α. Τσαμαδός, Ι. Βούλγαρης και Λ. 
Λελεχός) καταστρέφει οκτώ τουρκικά φορτηγά πλοία στον Πορθμό 
Τσαγκλί μεταξύ Σάμου και μικρασιατικών ακτών. 

9 Ιουλίου: Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στη Λευκωσία τον αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου Κυπριανό και αποκεφαλίζουν τους μητροπολίτες Πά-
φου, Κιτίου και Κυρήνειας. 

Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821

14 -24 Ιουλίου: Ο Ομέρ Βρυώνης ηττάται στα Βρυσάκια της Εύ-
βοιας από τις επαναστατικές δυνάμεις, επικεφαλής των οποίων είναι 
ο Αγγελής Νικόλαος ή Γωβγίνας και ο Α. Μπαλαλάς. Διακόπτονται 
οι διπλωματικές σχέσεις Ρωσίας-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με-
τά την επίδοση τελεσιγράφου στην Πύλη από τον Ρώσο πρεσβευτή 
στην Κωνσταντινούπολη Στρόγκανοφ. Η ρήξη αποφεύγεται με πα-
ρέμβαση του Μέτερνιχ. Ο Μάρκος Μπότσαρης νικά τους Τούρκους 
στους Βαριάδες. Ο Μάρκος Μπότσαρης συντρίβει τους Τούρκους 
στην Πλάκα. Ο Ομέρ Βρυώνης και ο Ομέρ μπέης καταλαμβάνουν την 
Αθήνα. 

23 Ιουλίου: Οι Τούρκοι παραδίδουν στις επαναστατικές δυνάμεις 
το Κάστρο της Μονεμβασιάς. Επαναστατικές ομάδες υπό την αρχη-
γία του Χριστόφορου Περραιβού κυριεύουν την Πάργα, την οποία οι 
Τούρκοι ανακαταλαμβάνουν έπειτα από δύο μέρες. 

Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821
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(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

7 Αυγούστου: Οι Τούρκοι παραδίδουν με συνθήκη το φρούριο του 
Νεόκαστρου. 

19 Αυγούστου: Σημαντική επιτυχία των επαναστατών στις Αλιά-
κες Θερίσου της Κρήτης (οπλαρχηγοί: Δασκαλάκης, Βουρδουμπής, 
Π. Πρωτοπαπαδάκης, Σήφακας, Μανουσέλης, Μανουσογιαννάκης 
κ.ά.). Αύγουστος: Οι Τούρκοι επιτίθενται στους επαναστάτες στα 
Σφακιά της Κρήτης. 

26-28 Αυγούστου: Νίκη των Ελλήνων υπό τους Γκούρα, Πανουρ-
γιά, Διοβουνιώτη, Κοντοσόπουλο κ.ά. επί των Τούρκων του Μπεϊράν 
πασά στα Βασιλικά Λοκρίδας. Σε αυτή τη μάχη σκοτώνεται ο Μπεϊ-
ράν πασάς. 

Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821
1 Σεπτεμβρίου: Τουρκικός στρατός αποβιβάζεται στη Σαμοθράκη 

και τις επόμενες μέρες προβαίνει σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. 
8 Σεπτεμβρίου: Οι Γεωργάκης Ολύμπιος και Ιωάννης Φαρμάκης 

ηττώνται στη Μονή Σέκου στη Μολδαβία. Ο Ολύμπιος ανατινάζει το 
κωδωνοστάσιο της μονής συμπαρασύροντας στο θάνατο δεκάδες 
Τούρκους. 

9 Σεπτεμβρίου: Αλλεπάλληλες ήττες των Ελλήνων στην περιοχή 
των Πατρών. 

15 Σεπτεμβρίου: Στον Άγιο Αθανάσιο κοντά στην Τριπολιτσά 
αποβαίνουν άκαρπες οι συνομιλίες ανάμεσα στην ελληνική (Θ. Κο-
λοκοτρώνης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Π. Π. Γερμανός και Ανα-
γνωσταράς) και την τουρκική αντιπροσωπεία για την παράδοση της 
πρωτεύουσας του Μοριά στους επαναστάτες. 

20 Σεπτεμβρίου: Ο καπουδάν Νουαΐχ Ζααδέ Αλή (Καρα-Αλής) 
πυρπολεί το Γαλαξίδι. 

23 Σεπτεμβρίου: Οι επαναστάτες καταλαμβάνουν την πρωτεύου-
σα του Μοριά, την Τριπολιτσά. Η πολιορκία (από τις αρχές Ιουνίου 
1821) και εν τέλει η άλωση (23 Σεπτεμβρίου 1821) της Τριπολιτσάς 
έξι μήνες μετά την έναρξη της Επανάστασης αποτέλεσαν καθοριστι-
κό σταθμό στην πορεία της Ελληνικής Επανάστασης, δεδομένου ότι 
είχαν ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίησή της και την επικράτηση των 
Ελλήνων σε όλη την Πελοπόννησο, πλην ορισμένων φρουρίων. 

Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821

\
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Σεπτέμβριος (τέλη): Οι Τούρκοι εξουδετερώνουν τους επανα-
στάτες στο Σκουλένιο και στη Μονή Σέκου. Ο Φαρμάκης παραδίνεται 
και μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη όπου και αποκεφαλίζεται. 

Οκτώβριος: Σημαντικές επιτυχίες των Ελλήνων στη Λοκρίδα και 
τη Βοιωτία υποχρεώνουν τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ να 
αποσυρθούν στη Λαμία.

 6 Οκτωβρίου: Προκήρυξη του Δ. Υψηλάντη για σύγκληση εθνο-
συνέλευσης. 

30 Οκτωβρίου: Καταπνίγεται από τους Τούρκους η Επανάσταση 
στη Χαλκιδική. Η Μάχη της Κασσάνδρας ήταν μάχη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, η οποία διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 1821 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Έληξε με συντριπτική νίκη των στρα-
τευμάτων του Οθωμανού Μεχμέτ Εμίν εναντίον των Ελληνικών δυ-
νάμεων, που βρισκόταν υπό την ηγεσία του Έλληνα οπλαρχηγού Εμ-
μανουήλ Παπά. 

(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)

4 Νοεμβρίου: Αρχίζει τις εργασίες της στο Μεσολόγγι υπό την 
προεδρία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου η Συνέλευση της Δυτικής 
Χέρσου Ελλάδος. Έτσι ονομάζεται ο πολιτικοδιοικητικός οργανισμός 
που δημιουργήθηκε στο Μεσολόγγι, στις 9 Νοεμβρίου 1821, από την 
Συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, σαν ένα προσωρινό καθε-
στώς διοίκησης της Δυτικής Ελλάδας, που είχε επαναστατήσει λίγους 
μήνες πριν, το Μάρτιο του 1821. Τα μέλη του οργανισμού εξέλεξαν 
Γερουσία με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.

13-17 Νοεμβρίου: Απελευθερώνεται η πόλη της Άρτας από τους 
Σουλιώτες οπλαρχηγούς Μάρκο και Νότη Μπότσαρη, τους αδερ-
φούς Τζαβέλα, τον Λ. Βέικο κ.ά. 

15-22 Νοεμβρίου: Συγκροτείται σε σώμα η Συνέλευση της Ανα-
τολικής Χέρσου Ελλάδος υπό την προεδρία του Θεόδωρου Νέγρη 
(Σάλωνα). Έπειτα από δύο μέρες η συνέλευση εκλέγει τα μέλη του 
Αρείου Πάγου. Ο Γιουσούφ Σελίμ πασάς πυρπολεί την Πάτρα. 

7 Δεκεμβρίου: Ο Δημήτριος Υψηλάντης εκλέγεται στο Άργος 
πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας. 

3-6 Δεκεμβρίου: Οι επαναστάτες αποτυγχάνουν να καταλάβουν 
το φρούριο του Ναυπλίου. 

6 Δεκεμβρίου: Οι επαναστάτες ηττώνται από τα τουρκικά στρα-
τεύματα κοντά στο χωριό Σταυρό της Κρήτης. Πεθαίνει ο οπλαρχη-
γός Γ. Δασκαλάκης ή Τσελεπής. 
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(Πηγή: https://www.timetoast.com/timelines/1-1821)

20 Δεκεμβρίου: Έναρξη των εργασιών της Α΄ Εθνοσυνέλευσης 
στην Πιάδα της Παλαιάς Επιδαύρου. 

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Πηγή εικόνας: syntagmawatch.gr 

24-31 Δεκεμβρίου: Σημαντική νίκη των Κρητικών έξω από τα 
Χανιά (οπλαρχηγοί: Σήφακας, Ρούσος Βουρδουμπής, Πρωτοπαπα-
δάκης, Μελιδόνης κ.ά.). Νίκη των Ελλήνων σε μάχη κοντά στο Βαθύ-
πετρο της Κρήτης (οπλαρχηγοί: Παναγιώτου, Ζερβουδάκης, Μαυρο-
θαλασσίτης, Νικολαΐδης κ.ά.). 

1822
1 Ιανουαρίου: Ψηφίζεται το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλά-

δος» στην Επίδαυρο. 
12 Ιανουαρίου: Οι Έλληνες ηττώνται σε μάχη κοντά στα Στύρα 

της Εύβοιας. Σκοτώνεται στη διάρκεια της μάχης ο Ηλίας Μαυρομι-
χάλης. 

14 Ιανουαρίου: Οι Τούρκοι παραδίδουν με συνθήκη το κάστρο 
της Κορίνθου στον Δημήτριο Υψηλάντη. 

15 Ιανουαρίου: Διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης για τους σκο-
πούς του Αγώνα. Πρόεδρος του Νομοτελεστικού εκλέγεται ο Αλέ-
ξανδρος Μαυροκορδάτος. 

25 Ιανουαρίου: Ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων σκοτώνεται από τα 
τουρκικά στρατεύματα που τον πολιορκούν στο νησί της λίμνης Παμ-
βώτιδας. Οι Τούρκοι στρέφονται κατά του Σουλίου. 

26 Ιανουαρίου: Οι Έλληνες νικούν σε μάχη έξω από το χωριό 
Ακόνες του Ρεθύμνου. 

Φεβρουάριος: Επανάσταση στον Όλυμπο και τη δυτική Μακεδο-
νία. 
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Το Φεβρουάριο του 1822 ο Μιαούλης καταστρέφει μια τουρκική 
φρεγάτα και προξενεί ζημιές σε άλλα πλοία στο λιμάνι της Πάτρας. 
Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/168

Ανδρέας Μιαούλης (1769-1835).
5-10 Φεβρουαρίου: Σημαντική επιτυχία των Κρητικών έξω από 

το φρούριο του Ρεθύμνου. Φεβρουαρίου: Νέα νίκη των Ελλήνων στον 
Φουρφουρά της Κρήτης. 

19 Φεβρουαρίου: Ο πρόκριτος της Νάουσας Ζαφειράκης κηρύσ-
σει την Επανάσταση στην Πόλη. 

11 Μαρτίου: Κηρύσσεται η Επανάσταση στη Χίο. Ο Λυκούργος 
Λογοθέτης φτάνει στο νησί για να ενισχύσει την άμυνά του. 

29-30 Μαρτίου: Οι Τούρκοι νικούν σε μάχη κοντά στην Καστανιά 
του Ολύμπου. Καταστροφή της Χίου από τα τουρκικά στρατεύματα 
υπό τον καπουδάν πασά Νουαΐχ Ζααδέ (Καρα-Αλής). Οι Τούρκοι κα-
ταλαμβάνουν τη Βέροια. 

1-6 Απριλίου: Οι Έλληνες υπό τον Νικηταρά νικούν σε μάχη κο-
ντά στη Στυλίδα Φθιώτιδας. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν και πυρπο-
λούν τη Νάουσα (οπλαρχηγοί: Καρατάσος, Ζαφειράκης, Γάτσος). 

8 Απριλίου: Νίκη των Κρητικών στο Κάστελο. Έπειτα από λίγες 
μέρες γίνεται νέα μάχη στην ίδια περιοχή και οι Έλληνες ηττώνται (14 
Απριλίου του 1822). 

12 Απριλίου: Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι σφαγές των χρι-
στιανών της Χίου. 

13 Απριλίου: Δεκατρία κορίτσια της Νάουσας για να αποφύγουν 
την ατίμωση ρίχνονται στον καταρράκτη της Αραπίτσας. 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

20 Απριλίου: Ο υπό τον Ανδρέα Μιαούλη ελληνικός στόλος αδυ-
νατεί να σταματήσει τις σφαγές στη Χίο. 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

laurio_leukoma.indd   48 30/7/2021   3:57:43 µµ



200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 49

Μάιος: Ο Χουρσίτ πασάς αρχίζει να πολιορκεί το Σούλι. 
12 Μαΐου: Σημαντική νίκη των Ελλήνων σε μάχη έξω από τα Χανιά. 
15 Μαΐου: Τουρκικά στρατεύματα υπό τον Χουρσίτ πασά και τον 

Ομέρ Βρυώνη καταλαμβάνουν το Σούλι. 
19 Μαΐου: Αμφίρροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε 

μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία (Μιαούλης, Τσαμα-
δός, Σαχτούρης κ.ά.). 

23 Μαΐου: Ο πρόεδρος του Νομοτελεστικού Αλέξανδρος Μαυρο-
κορδάτος φτάνει στο Μεσολόγγι ως επικεφαλής στρατευμάτων. 

28 Μαΐου: Τουρκικές ενισχύσεις αποβιβάζονται στη Σούδα της 
Κρήτης από πλοία του αιγυπτιακού στόλου για να συμβάλουν στην 
καταστολή της Επανάστασης. 

6 Ιουνίου: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυ-
αρχίδα Μανσουρίγε στη Χίο, που καταστρέφεται ολοσχερώς. Ανά-
μεσα στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο καπουδάν πασάς Καρα-
Αλής, τον οποίο διαδέχεται ο Μουχτάρμπεης. 

7 Ιουνίου: Σφαγές χριστιανών στα Μαστιχοχώρια της Χίου. 

 
Κωνσταντίνος Κανάρης (1793-1877)

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

9 Ιουνίου: Οι Τούρκοι του φρουρίου της Ακρόπολης παραδίδο-
νται στους πολιορκητές τους. 

10 Ιουνίου: Μάχη στο Κομπότι της Άρτας. Νίκη του εκστρατευ-
τικού σώματος υπό το φιλέλληνα στρατηγό Νόρμαν και τον Μάρκο 
Μπότσαρη. 

29 Ιουνίου: Ο Μαχμούτ πασάς της Δράμας (Δράμαλης), ο πρώην 
αρχιβεζύρης Τοσάλ Αλή πασάς, ο Μαχμούτ Χασάν πασάς και ο Ερείπ 
Αχμέτ πασάς ως επικεφαλής ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων στρα-
τοπεδεύουν κοντά στη Λαμία. Αντικειμενικός σκοπός της εκστρατεί-
ας είναι η καταστολή της Επανάστασης. 

1 Ιουλίου: Ο Δράμαλης καταστρέφει την πόλη της Θήβας. 
4 Ιουλίου: Μάχη στο Φανάρι κοντά στο Σούλι. Οι Έλληνες ητ-

τώνται και πεθαίνει ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Στην ίδια μάχη 
φονεύεται και ο Μουσταφάμπεης. Ήττα Ελλήνων και φιλελλήνων 
υπό τον Α. Μαυροκορδάτο στο Πέτα κοντά στην Άρτα από ισχυρές 
τουρκικές δυνάμεις υπό τον Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πασά. 

6-16 Ιουλίου: Ο Δράμαλης καταλαμβάνει τον Ακροκόρινθο. Συ-
νεχείς και αμφίρροπες αψιμαχίες κοντά στο Άργος. 

18 Ιουλίου: Σημαντική νίκη των Ελλήνων στον Κρουσώνα της 
περιοχής Μαλεβιζίου Κρήτης (οπλαρχηγοί: Δεληγιαννάκης, Πωλο-
γεώργης και Ζερβουδάκης). 

21-25 Ιουλίου: Ο Δράμαλης πολιορκεί το Ναύπλιο. 
26 Ιουλίου: Ήττα του Δράμαλη στα στενά των Δερβενακίων από 

τους Έλληνες, υπό την ηγεσία του Θ. Κολοκοτρώνη. https://www.
sansimera.gr/articles/299

28 Ιουλίου: Στο Αγιονόρι της Κορινθίας ο Δημήτριος Υψηλάντης, 
ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Νικηταράς και τα παλικάρια τους 
ολοκληρώνουν την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη. 

-Στην οικία του Άγγλου προξένου στην Πρέβεζα υπογράφεται 
συνθήκη ανάμεσα στους Σουλιώτες και τους Τούρκους για την παρά-
δοση της Κιάφας και του Ναυαρίκου στον Χουρσίτ πασά. 

Αύγουστος: Ο Γεώργιος Κάνιγκ γίνεται υπουργός Εξωτερικών 
της Αγγλίας. 
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Μάχη στα στενά των Δερβενακίων (πίνακας του Θ. Βρυζάκη)

8 Αυγούστου: Ήττα των υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη Ελλή-
νων στους Μύλους. 

10 Αυγούστου: Νίκη των Ελλήνων στον Αετό Ξηρομέρου (οπλαρ-
χηγοί: Βαρνακιώτης, Γρίβας, Τσαούσης κ.ά.). 

14 Αυγούστου: Μάχη έξω από το Ναύπλιο στη θέση Κούτσι. Νίκη 
των Ελλήνων υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Πετρόμπεη Μαυ-
ρομιχάλη. 

-Ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄ χορηγεί επ’ αόριστον άδεια 
στον Ιωάννη Καποδίστρια, επειδή δεν συμφώνησε με ένα άκρως φι-
λελληνικό υπόμνημα του υπουργού του. 

29- 31 Αυγούστου: Αμφίρροπες μάχες στο Μοναστήριο του Αυ-
λοποτάμου και στο Σκλαβόκαμπο της Χαλέπας Κρήτης. 

Σεπτέμβριος: Οι Σουλιώτες ύστερα από συμφωνία με τους Τούρ-
κους εγκαταλείπουν το Σούλι και καταφεύγουν στα Επτάνησα. 

8 Σεπτεμβρίου: Ναυμαχία στο Πόρτο Χέλι. Ο τουρκικός στόλος 
υποχωρεί. 

18 Σεπτεμβρίου: Ο Ανδρέας Μεταξάς, ο οποίος μεταφέρει επι-
στολές της ελληνικής κυβέρνησης για τους βασιλείς της Ευρώπης, 
αναχωρεί για την Αγκόνα. 

30 Σεπτεμβρίου: Οι Παλαιών Πατρών Γερμανός και Γ. Μαυρομι-
χάλης μεταφέρουν επιστολές της κυβέρνησης στον πάπα. 

25 Οκτωβρίου: Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από 
τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιουταχή πασά. 

28-29 Οκτωβρίου: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί στα ανοι-
χτά της Τενέδου την τουρκική υποναυαρχίδα. 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος: Συνέδριο της Βερόνας. 
8 Νοεμβρίου: Μοίρα του ελληνικού στόλου υπό τον Ανδρέα Μια-

ούλη λύνει την από θαλάσσης πολιορκία του Μεσολογγίου. 
26 Νοεμβρίου: Πεθαίνει ο Δράμαλης στον Ακροκόρινθο. 
30 Νοεμβρίου: Νίκη των Ελλήνων στο Ναύπλιο. Ο Στάικος Σταϊ-

κόπουλος καταλαμβάνει το Παλαμήδι. 
30 Νοεμβρίου: Ο Χουρσίτ πασάς αυτοκτονεί στη Θεσσαλία, αφού 

στο μεταξύ τον έχει αποκηρύξει ο σουλτάνος. 
2 Δεκεμβρίου: Το Συνέδριο της Βερόνας αποκηρύσσει με τη δια-

κήρυξή του την Ελληνική Επανάσταση. 
3 Δεκεμβρίου: Το Ναύπλιο παραδίνεται στους Έλληνες. 
25 Δεκεμβρίου: Αποτυγχάνει η τουρκική έφοδος στο Μεσολόγγι. 
31 Δεκεμβρίου: Λύεται η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. 

1823
15 Ιανουαρίου: Πρώτη σημαντική επιτυχία του Γεώργιου Καραϊ-

σκάκη στον Άγιο Βλάση της Ευρυτανίας. Αντιμετωπίζει με εξαιρετική 
επιτυχία ισχυρές τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ισμαήλ πασά. 

18 Ιανουαρίου: Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της επαναστατικής κυ-
βέρνησης. 

28 Ιανουαρίου: Νέα σημαντική επιτυχία του Καραϊσκάκη κοντά 
στον ποταμό Φίδαρι του Βάλτου. 

28 Φεβρουαρίου: Τα μέλη του Νομοτελεστικού εγκαθίστανται 
στα Αγιαννίτικα Καλύβια Κυνουρίας. 

13 Μαρτίου: Η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει την επιβολή 
ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Αιγαίου, από την Κρήτη μέ-
χρι τη Θεσσαλονίκη, και του Ιονίου. 
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Μάρτιος 1823: Η Αγγλία αναγνωρίζει τους Έλληνες ως εμπολέ-
μους. Η απόφαση της αγγλικής κυβέρνησης αποτελεί de facto ανα-
γνώριση της Ελληνικής Επανάστασης. 

30 Μαρτίου: Αρχίζουν οι εργασίες της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης 
των Ελλήνων στο Άστρος της Κυνουρίας. 

13 Απριλίου: Η Β΄ Εθνοσυνέλευση επικυρώνει το «Νόμο της Επι-
δαύρου», ο οποίος αποτελεί αναθεώρηση των μη θεμελιωδών διατά-
ξεων του Συντάγματος που ψήφισε η Α΄ Εθνοσυνέλευση. 

18 Απριλίου: Η Β΄ Εθνοσυνέλευση ολοκληρώνει τις εργασίες της. 
1 Μαΐου: Εκτεταμένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Μεχμέτ 

Ρεσίτ Κιουταχή πασά στα Λεχώνια του Βόλου. 
7 Μαΐου: Ιδρύεται στην Κέρκυρα η Ιόνιος Ακαδημία από τον Άγ-

γλο ύπατο αρμοστή των Επτανήσων Φρειδερίκο Νόρθ, κόμη του 
Γκίλφορδ. 

Μάιος (τέλη): Ο Περκόφτσαλης και ο Σαλέχ, επικεφαλής ισχυ-
ρής στρατιωτικής δύναμης, εισβάλλουν στην Ανατολική Στερεά. 

22 Μαΐου: Ο διορισμένος από την κυβέρνηση αρμοστής της Κρή-
της Μανώλης Τομπάζης φτάνει στην Κίσσαμο. Λίγες μέρες αργότερα 
οι Τούρκοι παραδίδουν στον αρμοστή το φρούριο Κισσάμου (25 Μα-
ΐου του 1823). 

2 Ιουνίου: Οι Τούρκοι παραδίδουν το φρούριο της Κανδάνου στον 
αρμοστή Μανώλη Τομπάζη, ο οποίος έπειτα από τρεις μέρες απωθεί 
στο Σέλινο τις υπό τον Χασάν πασά τουρκικές δυνάμεις. 

7-11 Ιουνίου: Αλλεπάλληλες νίκες του Γιουσούφ πασά Περκό-
φτσαλη στην ευρύτερη περιοχή της Λιβαδειάς. 

12 Ιουνίου: Ναυτικές επιδρομές ψαριανών πλοίων στα μικρασια-
τικά παράλια. 

10 Ιουλίου: Ο Μαυροκορδάτος εκλέγεται πρόεδρος του Βουλευ-
τικού παρά τις αντιδράσεις του Κολοκοτρώνη. Την επομένη εξανα-
γκάζεται σε παραίτηση. 

12 Ιουλίου: Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Αργοστόλι. 
23 Ιουλίου: Αψιμαχίες ανάμεσα σε Τούρκους και Έλληνες στο 

Μαντούδι της Εύβοιας. 

25 Ιουλίου: Μάχη στη θέση Εβλιγιάν κοντά στο Ρέθυμνο και 
σπουδαία νίκη των Κρητικών, αρχηγοί των οποίων ήταν ο Μανουσέ-
λης, ο Μανουσογιαννάκης, ο Δεληγιαννάκης, ο Τσουδερός κ.ά. 

8-9 Αυγούστου: Μάχη στο Κεφαλόβρυσο. Θάνατος του Μάρκου 
Μπότσαρη.

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

12 Αυγούστου: Πάνδημη κηδεία του Μάρκου Μπότσαρη στο Με-
σολόγγι.

24 Αυγούστου: Η Βουλή επαναλαμβάνει τις εργασίες της στη Σα-
λαμίνα όπου έχει εγκατασταθεί και το Νομοτελεστικό. 

25 Αυγούστου: Σημαντική επιτυχία του Νικηταρά στην Κάντζα 
του Κορωπίου επί του Ομέρ μπέη της Καρύστου. 

28 Αυγούστου: Οι επαναστάτες ηττώνται από τις δυνάμεις του 
Μουσταή πασά της Σκόδρας στη θέση Καλιακούδα στο Καρπενήσι. 

25 Σεπτεμβρίου: Το Νομοτελεστικό επανέρχεται στο Ναύπλιο. 
Φθινόπωρο 1823: Αρχίζει η διαμάχη ανάμεσα στους αγωνιστές. 
2 Οκτωβρίου: Ο Ομέρ Βρυώνης και ο Μουσταής πολιορκούν το 

Αιτωλικό. Έπειτα από ένα μήνα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την 
πολιορκία. 
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11 και 12 Οκτωβρίου: Ναυτικές συγκρούσεις στο Αρτεμίσι του 
Βόλου και στους Ωρεούς της Ιστιαίας ανάμεσα σε ελληνικά και τουρ-
κικά πλοία με αμφίρροπο αποτέλεσμα. 

15 Οκτωβρίου: Τα μέλη του Βουλευτικού διακόπτουν τις εργασί-
ες τους και μεταβαίνουν στο Άργος. 

7 Νοεμβρίου: Το φρούριο της Κορίνθου παραδίνεται στον Κολο-
κοτρώνη. 

24 και 25 Νοεμβρίου: Η Βουλή καθαιρεί τον υπουργό των Οικο-
νομικών Περούκα και τον υπουργό των Εσωτερικών Μεταξά, τον 
οποίο αντικαθιστά με τον Ιωάννη Κωλέττη. 

26 Νοεμβρίου: Το Νομοτελεστικό στέλνει στο Άργος τον Νικητα-
ρά, τον Τσόκρη και τον Π. Κολοκοτρώνη για να διαλύσουν βίαια τη 
Βουλή. Οι βουλευτές καταφεύγουν στο Κρανίδι. 

30 Νοεμβρίου: Ο Ορλάνδος και ο Λουριώτης αναχωρούν για την 
Αγγλία, προκειμένου να αναζητήσουν δανειοδότες. 

24 Δεκεμβρίου: Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Μεσολόγγι. 

1824
Ιανουάριος 1824: Ρωσικό Σχέδιο των Τριών Τμημάτων για την 

επίλυση του ελληνικού προβλήματος. 
1 Ιανουαρίου: Ο Ελβετός φιλέλληνας γιατρός Μάγερ εκδίδει στο 

Μεσολόγγι την εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά». 
6 Ιανουαρίου: Ο πρόεδρος του νομοτελεστικού σώματος Πετρό-

μπεης Μαυρομιχάλης και το μέλος Σ. Χαραλάμπης καθαιρούνται. Τη 
θέση του Μαυρομιχάλη καταλαμβάνει ο Γ. Κουντουριώτης. 

16-17 Ιανουαρίου: Οι πολιτικές αντιθέσεις εκφράζονται ήδη με 
την παρουσία δύο κυβερνήσεων: Η μία έχει την έδρα της στην Τρίπο-
λη υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και η άλλη στο Κρανίδι υπό τον 
Κουντουριώτη. 

9 Φεβρουαρίου: Υπογράφεται στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμε-
σα σε Άγγλους κεφαλαιούχους και τους εκπροσώπους της ελληνικής 
κυβέρνησης Ορλάνδο και Λουριώτη για τη σύναψη δανείου ύψους 
800.000 λιρών. 

 
Η εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, φύλλο 07, Ιαν. 1825.

(Πηγή: https://el.wikipedia.org/)

Μάρτιος 1824: Ο σουλτάνος ζητά τη βοήθεια του Μωχάμετ Άλη 
της Αιγύπτου για να καταστείλει την Ελληνική Επανάσταση. 

21 Μαρτίου: Οι οπαδοί του Κουντουριώτη καταλαμβάνουν την 
Ακροκόρινθο. 

5 Απριλίου: Οι οπαδοί του Κουντουριώτη καταλαμβάνουν την 
Τριπολιτσά. 

7 Απριλίου: Ο λόρδος Βύρων πεθαίνει στο Μεσολόγγι. 
Μάιος 1824: Τελειώνει η πρώτη φάση της πολιτικής σύγκρουσης 

με την κατάληψη του Ναυπλίου από τους οπαδούς του Κουντουριώ-
τη. Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. 
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8-12 Μαΐου: Συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβερνητικές και αντικυ-
βερνητικές δυνάμεις κοντά στο Άργος και το Ναύπλιο. 

29 Μαΐου 1824: Η καταστροφή της Κάσου

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

Τέλη Μαΐου 1824: Ο Χουσεΐν καταστέλλει την επανάσταση στην 
Κρήτη. 

7 Ιουνίου: Αντικυβερνητικοί υπό τον Πάνο Κολοκοτρώνη παραδί-
δουν το φρούριο του Ναυπλίου στην κυβέρνηση. 

7-8 Ιουνίου: Καταστροφή της Κάσου από τους Τουρκοαιγυπτίους 
του Χουσεΐν. 

12 Ιουνίου: Η άφιξη των εκπροσώπων του νομοτελεστικού σώ-
ματος στο Ναύπλιο σηματοδοτεί την παύση του εμφύλιου πολέμου. 

22 Ιουνίου: Καταστροφή των Ψαρών από τους Τουρκοαιγυπτί-
ους. 

Νικόλαος Γύζης.
(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

Οι στίχοι του Διονυσίου Σολωμού για την καταστροφή των ψα-
ρών.

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη,
μελετά τα λαμπρά παλικάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινωμένο από λίγα χορτάρια

που ’χαν μείνει στην έρημη γη.

2 Ιουλίου: Η κυβέρνηση δίνει αμνηστία στους αντικυβερνητικούς. 
3 Ιουλίου: Σημαντική επιτυχία του ελληνικού στόλου υπό τον Τσα-

μαδό, τον Μιαούλη και τον Σαχτούρη στα ανοιχτά των Ψαρών. 
7 Ιουλίου: Ο ελληνικός στόλος ναυλοχεί στα ανοιχτά της πόλης 

της Ρόδου. 
14 Ιουλίου: Σημαντική επιτυχία των Ελλήνων επί ισχυρών τουρκι-

κών δυνάμεων στην Άμπλιανη (οπλαρχηγοί: Κ. Τζαβέλας, Σαφάκας, 
Σκαλτσάς, Ν. Πανουργιάς, Γ. Δράκος κ.ά.). 
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30-31 Ιουλίου: Ναυτικές συγκρούσεις με αμφίρροπο αποτέλεσμα 
ανάμεσα σε μοίρες του ελληνικού και του τουρκικού στόλου κοντά 
στη Σάμο και την Ικαρία. 

2 Αυγούστου: Γέννηση στη Λευκάδα του Αριστοτέλη, γιου του 
Ιωάννη Βαλαωρίτη και της Αναστασίας Τυπάλδου-Φορέστη. (Ο ποι-
ητής του «Φωτεινού» και ο επικός υμνητής του 1821 πέθανε στις 24 
Ιουλίου 1879).

5 Αυγούστου: Ναυτική νίκη των Ελλήνων στη Μυκάλη (Σαχτού-
ρης, Κανάρης, Ραφαλιάς, Ματρώζος, Βατικιώτης κ.ά.). 

14 Αυγούστου: Ο υπό τον Ιμπραήμ αιγυπτιακός στόλος καταφτά-
νει στην Κω. 

29 Αυγούστου: Ναυμαχία του Γέροντα και πυρπόληση της τουρ-
κικής ναυαρχίδας. Τα ελληνικά πλοία επιφέρουν σημαντικές ζημιές 
στον εχθρικό στόλο. 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

7 Σεπτεμβρίου: Ναυμαχία ανάμεσα στη Χίο, τη Μυτιλήνη και το 
Καραμπουρνού. Η μοίρα του τουρκικού στόλου αναγκάζεται να υπο-
χωρήσει με μικρές απώλειες. 

9 Οκτωβρίου: Ο Πανούτσος Νοταράς εκλέγεται πρόεδρος της 
Βουλής, με αντιπρόεδρο τον Θεοδώρητο Βρεσθένη. 

22 Οκτωβρίου: Ο Παπαφλέσσας, υπουργός Εξωτερικών, εισβάλ-
λει στην Αρκαδία για να πλήξει τους οπαδούς του Κολοκοτρώνη. 

12 Νοεμβρίου: Θάνατος του Πάνου Κολοκοτρώνη στη διάρκεια συ-
μπλοκής με τους οπαδούς του Κουντουριώτη έξω από την Τριπολιτσά. 

2 Δεκεμβρίου: Οι κυβερνητικοί καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά. 
30 Δεκεμβρίου: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραδίδεται στην 

κυβέρνηση. 

1825
12 Ιανουαρίου: Πεθαίνει στο λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου ο 

εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Βαρβάκης (γεν. Ψαρά, 1750). Ο Βαρβά-
κης είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία στο Αστραχάν της Ρωσίας, το 
μεγαλύτερο μέρος της οποίας διέθεσε για τον Αγώνα. 

26 Ιανουαρίου: Υπογράφεται στο Λονδίνο από τους εκπροσώ-
πους της ελληνικής κυβέρνησης (Ι. Ορλάνδος, Ι. Ζαΐμης, Α. Λουριώ-
της) και τον Όμιλο Άγγλων Κεφαλαιούχων το δεύτερο δάνειο, ύψους 
2.000.000 λιρών Αγγλίας. 

6 Φεβρουαρίου: Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εκλέγεται γενι-
κός γραμματέας του εκτελεστικού. Την ίδια μέρα ο Κολοκοτρώνης, ο 
Κανέλλος και ο Νικόλαος Δεληγιάννης, ο Παναγιώτης και ο Ιωάννης 
Νοταράς, ο Θ. Γρίβας κ.ά. προφυλακίζονται από τους κυβερνητικούς 
στη Μονή του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα. 

12 Φεβρουαρίου: Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα υπό τον 
Ιμπραήμ αποβιβάζονται στη Μεθώνη. 

5 Μαρτίου: Νέες ενισχύσεις από την Αίγυπτο καταφτάνουν στη 
Μεθώνη. 

9 Μαρτίου: Η πρώτη σύγκρουση του Ιμπραήμ με επαναστατικές 
δυνάμεις στην περιοχή του Νεόκαστρου (Ιωάννης και Κωνσταντίνος 
Μαυρομιχάλης) λήγει με απόλυτη επικράτηση των αιγυπτιακών δυ-
νάμεων. Λίγες μέρες αργότερα σε νέα μάχη στην ίδια περιοχή τραυ-
ματίζεται θανάσιμα ο Ι. Μαυρομιχάλης (14.3.1825). 
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14-15 Μαρτίου: Σε μερική αμνήστευση των πολιτικών της αντι-
πάλων προχωρά η κυβέρνηση Κουντουριώτη. Σε αψιμαχία στο χωριό 
Σχινόλακα κοντά στην Πύλο επαναστατικές δυνάμεις υπό τον Καρα-
τάσο τρέπουν σε φυγή στρατιωτικές δυνάμεις των Τουρκοαιγυπτίων. 

23 Μαρτίου: Ο Κιουταχής με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις πα-
ραβιάζει το Μακρυνόρος και εισχωρεί στην περιοχή του Βάλτου και 
του Ξηρομέρου. 

7 Απριλίου: Νίκη του Ιμπραήμ στο Κρεμμύδι, κοντά στο Νεόκα-
στρο. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φυλακίζεται από τους κυβερνητικούς 
στην Ακρόπολη. 

15 Απριλίου: Αρχίζει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από 
τον Κιουταχή. 

23 Απριλίου: Ο Κιουταχής αποκλείει από ξηρά και θάλασσα το 
Μεσολόγγι. 

26 Απριλίου: Οι υπό τον Ιμπραήμ τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις 
καταλαμβάνουν τη Σφακτηρία. Θάνατος του φιλέλληνα Σανταρόζα, 
του Αναγνωσταρά, του Α. Τσαμαδού, του Σαχίνη, του Δ. Σαχτούρη 
κ.ά. Το μπρίκι του Τσαμαδού «ΑΡΗΣ» διαφεύγει, ενώ βάλλεται με 
καταιγιστικά πυρά από τα αιγυπτιακά πλοία. 

28-30 Απριλίου: Επίθεση του Μιαούλη εναντίον αιγυπτιακής μοί-
ρας στη Μεθώνη, στην οποία προκαλεί σημαντικές απώλειες. Νίκη 
του Ιμπραήμ στο Παλαιόκαστρο. 

11-15 Μαΐου: Το Νεόκαστρο έπειτα από συμφωνία παραδίδεται 
στον Ιμπραήμ. Ο Π. Πατράκος και ο Γ. Μαυρομιχάλης κρατούνται 
ως αιχμάλωτοι. Σημαντική νίκη του Γ. Καραϊσκάκη επί των Τούρκων 
στην περιοχή Μαυρολιθάρι της Παρνασσίδας. 

18 Μαΐου: Η κυβέρνηση χορηγεί αμνηστία στον Κολοκοτρώνη, ο 
οποίος αναλαμβάνει την αρχηγία του αγώνα εναντίον του Ιμπραήμ. 

20 Μαΐου: Μάχη στο Μανιάκι. Ηρωικός θάνατος του Παπαφλέσ-
σα. Σημαντική ναυτική νίκη των Ελλήνων κοντά στον Καφηρέα. Τρία 
τουλάχιστον πλοία του εχθρού καταστράφηκαν από τη δράση των 
πυρπολικών, μεταξύ των οποίων και το τουρκικό δίκροτο 62 πυροβό-
λων «Χαζέν Γκεμισί». 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

27-31 Μαΐου: Ο Ιμπραήμ πασάς καταλαμβάνει όλη τη Μεσσηνία 
και φτάνει μέχρι την περιοχή του Οιτύλου. Πρώτη αποτυχημένη έφο-
δος του Κιουταχή κατά του Μεσολογγίου. Αμφίρροπη ναυμαχία έξω 
από τη Σούδα ανάμεσα σε ελληνικά και αιγυπτιακά πλοία. 

31(;) Μαΐου: Δολοφονείται στις Σπέτσες η Μπουμπουλίνα. 
2 Ιουνίου: Επιχείρηση του υπό τον Α. Μιαούλη ελληνικού στόλου 

στην περιοχή της Σούδας έχει ως αποτέλεσμα την ανατίναξη της κορ-
βέτας «Ντζεϊλάν-Μπαϊρίν». 

5 Ιουνίου: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται στην Ακρόπο-
λη των Αθηνών, όπου είχε φυλακιστεί. 

8 Ιουνίου: Νέα αποτυχημένη προσπάθεια του Κιουταχή εναντίον 
του Μεσολογγίου. 

10 Ιουνίου: Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει την Τριπολιτσά. 
13 Ιουνίου: Νίκη των Ελλήνων υπό τον Μακρυγιάννη και τον Δη-

μήτριο Υψηλάντη στους Μύλους της Αργολίδας. 
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14 Ιουνίου: Ο Ιμπραήμ κατακαίει το Άργος. 
20 Ιουνίου: Πετυχημένη επιθετική ενέργεια της φρουράς του Με-

σολογγίου εναντίον των δυνάμεων του Κιουταχή. 
22 Ιουνίου: Ο Γάλλος συνταγματάρχης Κάρολος Φαβιέρος διορί-

ζεται από την κυβέρνηση αρχηγός του τακτικού στρατού. 
23 Ιουνίου: Ήττα των υπό τον Κολοκοτρώνη ελληνικών δυνάμε-

ων από τους Τουρκοαιγυπτίους του Ιμπραήμ στα Τρίκορφα της Τρι-
πολιτσάς. Σημαντικές απώλειες των Ελλήνων. 

7 Ιουλίου: Ο Ομέρ Βρυώνης καταλαμβάνει την περιοχή του Θη-
σείου στην Αθήνα. 

17 και 21 Ιουλίου: Αποτυχημένες επιθέσεις του Κιουταχή εναντί-
ον του Μεσολογγίου. Οι υπερασπιστές του απορρίπτουν τις προτά-
σεις του Κιουταχή για υπογραφή συνθήκης. 

23 Ιουλίου: Ο τουρκικός στόλος τρέπεται ανεξήγητα σε φυγή μό-
λις γίνεται αντιληπτή η παρουσία του ελληνικού στόλου έξω από το 
Μεσολόγγι. 

24 Ιουλίου: Οι ελληνικές πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις με 
έγγραφο τους προς την αγγλική κυβέρνηση αναθέτουν την προστα-
σία της Ελλάδας στην Αγγλία. 

29 Ιουλίου: Αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προ-
σπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να 
πυρπολήσει τον αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 

2 Αυγούστου: Κρήτες επαναστάτες καταλαμβάνουν το φρούριο 
της Γραμβούσας και της Κισσάμου. 

7 Αυγούστου: Ο Κίτσος Τζαβέλας και ο Κ. Φωτομάρας με τα πα-
λικάρια τους ενισχύουν την άμυνα του Μεσολογγίου. 

13-14 Αυγούστου: Σημαντικές επιτυχίες των Ελλήνων εναντίον 
του Ιμπραήμ στα Τρίκορφα Τριπολιτσάς, στην Πιάνα και τη Ζαράκο-
βα Μαντινείας. 

23 Αυγούστου: Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει τη Μονεμβασιά. 
28 Σεπτεμβρίου: Ο Καραϊσκάκης καταστρέφει στον Κραβασαρά 

τουρκική στρατιωτική δύναμη. 
24 Οκτωβρίου: Σημαντικές ενισχύσεις καταφτάνουν στο Νεόκα-

στρο από την Αίγυπτο υπό τον Τοπάλ πασά και τον Μουχαράμπεη. 
1 Νοεμβρίου: Μάχη μεταξύ Λάσπης και Εριβίου Θηβών. Μεγάλη 

νίκη των Ελλήνων (Γ. Καραϊσκάκης). 
6 Νοεμβρίου: Ο αιγυπτιακός στόλος καταφτάνει έξω από το Με-

σολόγγι. 
8-11 Νοεμβρίου: Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στην 

Ηλεία. 
20 και 23 Νοεμβρίου: Ο ελληνικός στόλος ανεφοδιάζει το Μεσο-

λόγγι. 
25 Νοεμβρίου: Αμφίρροπη ναυμαχία έξω από τη Γλαρέτζα της 

Ηλείας. 
1 Δεκεμβρίου: Θάνατος του τσάρου Αλέξανδρου Α΄. Τον διαδέ-

χεται ο αδελφός του Νικόλαος Α΄, γνωστός για τα φιλοπόλεμα αι-
σθήματά του. 

18 Δεκεμβρίου: Ο Ιμπραήμ φτάνει στο Μεσολόγγι για να ενισχύ-
σει τους πολιορκητές. 
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28 Δεκεμβρίου: Συνάντηση του Άγγλου πρεσβευτή στην Κων-
σταντινούπολη Στράντφορντ Κάνιγκ με τους Μαυροκορδάτο και 
Ζωγράφο έξω από την Ύδρα. Αποδοχή από την ελληνική πλευρά των 
όρων συμβιβασμού με την Πύλη. 

1826
1 Ιανουαρίου: Απορρίπτεται από τους υπερασπιστές του Μεσο-

λογγίου πρόταση του Ιμπραήμ για παράδοση της πόλης. 
9 Ιανουαρίου: Ο ελληνικός στόλος υπό τον Μιαούλη καταπλέει 

στο Μεσολόγγι. Την επομένη, κάτω από την πίεση του εχθρικού στό-
λου, αναγκάζεται να υποχωρήσει. Οι ναυτικές συγκρούσεις θα συνε-
χιστούν για μακρύ χρονικό διάστημα με αμφίρροπο αποτέλεσμα.

 Φεβρουάριος: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πολιορκημένο Με-
σολόγγι. 

26 Φεβρουαρίου: Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το νησάκι Βασιλά-
δι στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, ενώ αποτυγχάνουν να κυρι-
εύσουν την Κλείσοβα. 

28 Φεβρουαρίου: Προσπάθεια του Ιμπραήμ να καταλάβει το Με-
σολόγγι με έφοδο αποτυγχάνει. Την ίδια μέρα οι πολιορκητές κατα-
λαμβάνουν τη νησίδα Ντολμά. 

5 Μαρτίου: Αποτυγχάνει μεσολαβητική προσπάθεια του ύπατου 
αρμοστή Ιονίων Νήσων Φρειδερίκου Άνταμς για λήξη των εχθροπρα-
ξιών έξω από το Μεσολόγγι. 

5-27 Μαρτίου: Επιχειρήσεις που διεξάγει ο Κάρολος Φαβιέρος 
εναντίον των Τούρκων στην περιοχή της Καρύστου ολοκληρώνονται 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους Έλληνες. 

25 Μαρτίου: Ο Κίτσος Τζαβέλας ανακαταλαμβάνει τη νησίδα Βα-
σιλάδι. 

1 Απριλίου: Ο Μιαούλης αποτυγχάνει να ανεφοδιάσει το Μεσο-
λόγγι. 

4 Απριλίου: Υπογράφεται ανάμεσα στη Ρωσία και την Αγγλία το 
Πρωτόκολλο της Πετρούπολης. Αποφασίζεται η μεσολάβηση ανάμε-
σα στους Έλληνες και την Πύλη για τη δημιουργία αυτόνομου ελληνι-
κού κράτους που θα είναι φόρου υποτελές στο σουλτάνο. 

6 Απριλίου: Συγκαλείται η Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, 
στην οποία αποφασίζεται η αγγλική διαμεσολάβηση ανάμεσα στους 
Έλληνες και τους Τούρκους. 

10-11 Απριλίου: Η Έξοδος του Μεσολογγίου. Το Μεσολόγγι κα-
ταλαμβάνεται από τους Τουρκοαιγυπτίους. 

 
Η έξοδος του Μεσολογγίου. Πίνακας Θ. Βρυζάκη.
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Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι’ η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τί σ’ έχω γω στο χέρι;
Οπού συ μούγινες βαρύ κι’ ο Αγαρηνός το ξέρει.». 
Διονύσιος Σολωμός (Ελεύθεροι Πολιορκημένοι – Β΄ Σχεδίασμα) 
Πηγή: https://texnologie.blogspot.com/2014/11/blog-post_7.html? 

m=0

16 Απριλίου: Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση διακόπτει τις εργασίες της. 
Ιδρύεται η «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος». 

18 Απριλίου: Η νέα κυβέρνηση υπό τον Α. Ζαΐμη εγκαθίσταται 
στο Ναύπλιο. 

15 Μαΐου: Οι διασωθέντες από τη φρουρά του Μεσολογγίου φτά-
νουν στο Ναύπλιο.

3-5 Ιουνίου: Διάλυση του στρατιωτικού σώματος των γενίτσαρων 
στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από διαταγή του σουλτάνου Μαχμούτ.

21-25 Ιουνίου: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον 
της Μάνης. Ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας-Διρού. 

7-12 Ιουλίου: Αψιμαχίες ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους στα 
Μεσόγεια της Αττικής και κοντά στην Αθήνα. 

16 Ιουλίου: Ο Κιουταχής έρχεται στην Αθήνα και στρατοπεδεύ-
ει στην περιοχή Πατήσια. Κανονιοβολισμός της πόλης. Αμφίρροπη 
ναυμαχία έξω από το Καρλόβασι της Σάμου. Ο Κανάρης διασώζεται 
μετά τη βύθιση του πυρπολικού του.

3 Αυγούστου: Ο Γκούρας κλείνεται με τους άντρες του στην 
Ακρόπολη. Η πόλη παραδίδεται στον Κιουταχή. 

6 Αυγούστου: Νίκη του Γ. Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι. 
21-27 Αυγούστου: Νέα αποτυχημένη προσπάθεια του Ιμπραήμ να 

καταλάβει τη Μάνη. Ήττα στη θέση Πολυάραβος. 
3 Σεπτεμβρίου: Το ατμήλατο πλοίο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» φτάνει στο 

Ναύπλιο υπό τη διακυβέρνηση του φιλέλληνα Άμπνεϊ Άστιγκς. 

13 Σεπτεμβρίου: Σημαντική νίκη του Ιωάννη Μακρυγιάννη και 
των παλικαριών του στην Αθήνα σε βάρος του Κιουταχή. 

18-30 Σεπτεμβρίου: Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Ιμπραήμ 
στην περιοχή των Καλαβρύτων.

30 Σεπτεμβρίου: Φονεύεται μέσα στην Ακρόπολη ο Γιάννης 
Γκούρας. 

6-7 Οκτωβρίου: Αποτυχημένες προσπάθειες των Τούρκων να κα-
ταλάβουν την Ακρόπολη. 

11 Οκτωβρίου: Ενίσχυση των πολιορκούμενων της Ακρόπολης 
από τον Κριεζιώτη, τον Δεληγιώργη κ.ά. 

30 Οκτωβρίου: Ήττα των Ελλήνων στη Ζαγορά της Λιβαδειάς. 
Θάνατος του Γιαννάκη Ανδρούτσου, αδελφού του Οδυσσέα. 

2-4 Νοεμβρίου: Αμφίρροπες μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις του Κα-
ραϊσκάκη και τους Τούρκους στην περιοχή της Δόμβραινας Θηβών. 

11 Νοεμβρίου: Η κυβέρνηση Α. Ζαΐμη μεταφέρει την έδρα της 
στην Αίγινα. 

12-24 Νοεμβρίου: Επιχειρήσεις του Καραϊσκάκη στην περιοχή της 
Αράχοβας και της Λιβαδειάς. Μεγάλη νίκη στην Αράχοβα (24/11) και 
θάνατος του Μουστάμπεη. Για τους Τούρκους ήταν η δεύτερη μεγάλη 
καταστροφή μετά τα Δερβενάκια.
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Η νίκη στην Αράχοβα αναζωπύρωσε την επανάσταση στη Ρούμε-
λη, που βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο εξαιτίας των επιχειρήσεων του 
Κιουταχή και αναπτέρωσε το ηθικό των πολιορκημένων Ελλήνων 
στην Ακρόπολη της Αθήνας.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/1190

1 Δεκεμβρίου: Ο Φαβιέρος ενισχύει τους υπερασπιστές της Ακρό-
πολης. 

3 Δεκεμβρίου: Καταπλέει στην Αίγινα η φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ» υπό 
τη διεύθυνση του Χάμιλτον. 

25 Δεκεμβρίου: Πρόταση του Κιουταχή προς τη φρουρά της Ακρό-
πολης να παραδοθεί απορρίπτεται. 

1827
19 Ιανουαρίου: Οι υπό τον Νότη Μπότσαρη και τον Δράκο ελληνι-

κές δυνάμεις καταβάλλουν στο Δίστομο ισχυρές τουρκικές δυνάμεις. 
20 Ιανουαρίου: Ο Καραϊσκάκης διέρχεται με τους άντρες του μέ-

σα από το στρατόπεδο του Ομέρ πασά της Καρύστου. 
24 Ιανουαρίου: Άφιξη του φιλέλληνα Άγγλου συνταγματάρχη Τό-

μας Γκόρντον με στρατεύματα στο Φάληρο. 
27 Ιανουαρίου: Ήττα των Ελλήνων στο Καματερό Φυλής από τις 

δυνάμεις του Κιουταχή. Θάνατος του Διονυσίου Βούρβαχη, συνταγ-
ματάρχη του γαλλικού στρατού. 

31 Ιανουαρίου: Ο Καραϊσκάκης τραυματίζεται σε μάχη κοντά στο 
Δίστομο. Στην ίδια μάχη σκοτώνεται ο οπλαρχηγός Γριβογιώργος. 

11 Φεβρουαρίου: Υπό την προεδρεία του Γ. Σισίνη αρχίζει τις συ-
νεδριάσεις της στην Ερμιόνη η Γ΄ Εθνοσυνέλευση.

26 Φεβρουαρίου: Φτάνει στο Πόρτο Χέλι, προερχόμενος από την 
Ιταλία, ο Άγγλος αξιωματικός Ρίτσαρντ Τσορτς. 

4 Μαρτίου: Μάχη στο Κερατσίνι και νίκη των Ελλήνων (αρχηγός 
ο Γ.Καραϊσκάκης). 

19 Μαρτίου: Β΄ περίοδος της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα. 
22 Μαρτίου: Ήττα του Καραϊσκάκη κοντά στο Δαφνί. 

29 Μαρτίου: Ο Κόχραν ορκίζεται στόλαρχος ενώπιον της Εθνο-
συνέλευσης. 

30 Μαρτίου: Η Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Ιωάννη Καποδίστρια 
«Κυβερνήτη της Ελλάδος» με επταετή διάρκεια θητείας. 

3 Απριλίου: Σύσταση αντικυβερνητικής επιτροπής υπό τους Γ. 
Μαυρομιχάλη, Γιαννούλη Νάκο και Μαρκή Μιλαέτη, η οποία θα κυ-
βερνήσει τη χώρα μέχρι την άφιξη του Καποδίστρια. Την ίδια μέρα ο 
Ρίτσαρντ Τσορτς διορίζεται αρχιστράτηγος. 

8 Απριλίου: Μάχη στο Φάληρο και νίκη των Ελλήνων (αρχηγός ο 
Μακρυγιάννης). 

13 Απριλίου: Μάχη κοντά στη Μουνιχία και νίκη των Ελλήνων 
(Καραϊσκάκης και Γενναίος Κολοκοτρώνης). 

22-23 Απριλίου: Θανάσιμος τραυματισμός του Καραϊσκάκη στη 
μάχη του Φαλήρου. 

Γεώργιος Καραϊσκάκης (1780-1827). 
(Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/1190)

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1780 
(ή 1782) στο Μαυρομάτι Καρδίτσας και ήταν καρπός της σχέσης του 
αρματολού Δημήτρη Καραΐσκου και της μοναχής Ζωής Ντιμισκή, 
αδελφής του κλέφτη Κώστα Ντιμισκή και εξαδέλφης του οπλαρ-
χηγού Γώγου Μπακόλα. Μεγάλωσε με τους θετούς γονείς του, μία 
οικογένεια Σαρακατσάνων, αφού η μητέρα του τον εγκατέλειψε μην 
αντέχοντας τον διασυρμό μιας παράνομης σχέσης και πέθανε όταν 
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ήταν οκτώ ετών. Από τη μητέρα του, ο «γιος της καλογριάς» κληρο-
νόμησε τον ανυπότακτο χαρακτήρα του και την παροιμιώδη βωμολο-
χία του. Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/1259

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

24 Απριλίου: Ήττα των Ελλήνων στον Ανάλατο (σημερινή περι-
οχή Νέου Κόσμου). Στη διάρκεια της μάχης σκοτώθηκαν ο Λ. Βέικος, 
ο Γ. Τζαβέλας, ο Δράκος κ.ά.

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

1 Μαΐου: Η συνέλευση ψηφίζει το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελ-
λάδος». Τέσσερις μέρες αργότερα διακόπτει τις εργασίες της. 

24 Μαΐου: Παράδοση της Ακρόπολης στους Τούρκους. 
4 Ιουνίου: Ο Κανάρης καίει, μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, 

την προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου. 
6 Ιουλίου: Σύμβαση του Λονδίνου. Αποτελεί επανάληψη των 

όρων του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, αλλά καθορίζει και τον 
τρόπο επιβολής τους. 

12 Ιουλίου: Ο τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος Α΄ αποδέχεται την 
παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξω-
τερικών της αυτοκρατορίας. 

4 Αυγούστου: Οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων ζητούν με 
έγγραφό τους προς την Πύλη τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο 
Μοριά. Το αίτημά τους απορρίπτεται. 

17 Αυγούστου: Η κυβέρνηση και η βουλή εγκαθίστανται στην Αί-
γινα. 

26 Αυγούστου: Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος υπό το ναύαρχο 
Μουχαρέμ καταπλέει στον κόλπο του Νεόκαστρου. 

10 Σεπτεμβρίου: Οι ναύαρχοι Κόδριγκτον της Αγγλίας και Δερι-
γνί της Γαλλίας ανακοινώνουν με έγγραφό τους στον Ιμπραήμ πασά 
ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου, απαγορεύεται κάθε κίνη-
ση στρατευμάτων. 

18 Σεπτεμβρίου: Ναυμαχία της Σκάλας Σαλώνων. Ο Άστιγξ, κυ-
βερνήτης του πλοίου «ΚΑΡΤΕΡΙΑ», καταστρέφει τουλάχιστον τρία 
τουρκικά πλοία και κυριεύει τρία αυστριακά. 

20 Σεπτεμβρίου: Συνεχίζεται η καταστροφή των καρποφόρων 
δέντρων της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. 

2 Οκτωβρίου: Θάνατος στο Λονδίνο του Φρειδερίκου Νορθ, κό-
μητος του Γκίλφορντ, ύπατου αρμοστή των Ιονίων Νήσων και θερ-
μού φιλέλληνα. 

8-20 Οκτωβρίου: Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο τριεθνής στόλος 
υπό τους ναυάρχους Δεριγνί, Κόρδιγκτον και Χέυδεν κατατρόπωσε 
τον τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναυρίνο και άνοιξε 
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το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. (Πηγή: https://www.sansi-
mera.gr/articles/319)

(Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/319) 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

17 Οκτωβρίου: Ο Φαβιέρος αποβιβάζεται στη Χίο με σκοπό να 
εκδιώξει τους Τούρκους. 

21 Οκτωβρίου: Η ναυμαχία του Ναβαρίνου και το αποτέλεσμά 
της ξεσηκώνουν θύελλα αντιδράσεων στην Κωνσταντινούπολη. 

5 Δεκεμβρίου: Ο Κανάρης αποτυγχάνει να καταστρέψει τουρκικά 
πλοία στον κόλπο του Τσεσμέ. 

8 Δεκεμβρίου: Οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων εγκατα-
λείπουν την Κωνσταντινούπολη. 

15 Δεκεμβρίου: Η τουρκική φρουρά της νησίδας Βασιλάδι παρα-
δίδεται στον Άστιγξ. 

1828
6 Ιανουαρίου: Ο Ιωάννης Καποδίστριας φτάνει στο Ναύπλιο, 

μετά την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, η οποία τον 
εξέλεξε πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Τρεις μέρες αργότερα φτάνει 
στην Αίγινα, πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας. 
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(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

18 Ιανουαρίου: Ίδρυση της «Προσωρινής Διοικήσεως της Επι-
κράτειας». 

20 Ιανουαρίου: Ορκωμοσία στον καθεδρικό ναό της Αίγινας του 
Ιωάννη Καποδίστρια. Την ίδια μέρα ιδρύεται το «Πανελλήνιον», ένα 
27μελές γνωμοδοτικό σώμα. 

2 Φεβρουαρίου: Ίδρυση της «Εθνικής Χρηματιστικής Τράπε-
ζας» και καθιέρωση του φοίνικα ως εθνικού νομίσματος. Η τράπεζα 
θα εκδώσει 6.472 μετοχές ονομαστικής αξίας 83 και ½ ταλίρων η κα-
θεμιά. Το εθνικό νομισματοκοπείο του Καποδίστρια κατά την περίοδο 
λειτουργίας του (1828-1832) έκοψε τα ακόλουθα νομίσματα: αργυρό 
φοίνικα, χάλκινο 20λεπτο, 10λεπτο, 5λεπτο και μονόλεπτο. Αυτά τα 
νομίσματα αποσύρθηκαν μετά την έλευση του Όθωνα. Ο αργυρός 
φοίνικας περιέχει άργυρο 900/000 και έχει βάρος 4,165 γραμμάρια.

8 Φεβρουαρίου: Με διάταγμα του Καποδίστρια καθορίζονται οι 
ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων με το γρόσι, το οποίο αποτελεί ακό-
μη το κύριο νόμισμα συναλλαγών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δι-

άταγμα, με το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει την αισχρο-
κέρδεια, μια λίρα στερλίνα ισοδυναμεί με 73 γρόσια και ένα γαλλικό 
πεντόφραγκο με 13,30 γρόσια. 

5 Μαρτίου: Ο Φαβιέρος αναγκάζεται να εκκενώσει τη Χίο. 
14 Απριλίου: Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον της Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας. 
8 Μαΐου: Νίκη των Κρητών κοντά στο Ρέθυμνο. 
25 Μαΐου: Νέα νίκη των Κρητών στην περιοχή Χαλαρά. 
7 Ιουλίου: Υπογράφεται πρωτόκολλο ανάμεσα στις τρεις Μεγά-

λες Δυνάμεις. Αποφασίζεται η αποστολή στην Πελοπόννησο γαλλι-
κού εκστρατευτικού σώματος υπό τον Μεζόν, με σκοπό να εκδιώξει 
τον Ιμπραήμ. 

20 Ιουλίου: Θάνατος του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Βιέννη. 
9 Αυγούστου: Υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και τον Μω-

χάμετ Άλη της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας, με την οποία 
καθορίζεται ο τρόπος εκκένωσης της Πελοποννήσου από τα στρα-
τεύματα του Ιμπραήμ. 

15 Αυγούστου: Νίκη των Κρητών στον Άγιο Ιωάννη της Γόρτυνας. 
17 Αυγούστου: Τα γαλλικά στρατεύματα υπό τον Μεζόν αποβιβά-

ζονται στο Πεταλίδι της Πυλίας. 
29 Αυγούστου: Ιδρύονται ταχυδρομική υπηρεσία και τα πρώτα 

ταχυδρομικά γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη και στην Επίδαυρο. 
4 Σεπτεμβρίου: Αρχίζει η αποχώρηση των τουρκοαιγυπτιακών 

στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Στις 27 του ίδιου μήνα ανα-
χωρεί και ο Ιμπραήμ.

23 Σεπτεμβρίου: Εμπιστευτικό υπόμνημα του Καποδίστρια προς 
τους αντιπρόσωπους των Τριών Συμμάχων Δυνάμεων, με το οποίο 
επισημαίνει ότι τα σύνορα του νέου κράτους είναι ασφυκτικά. 

16 Νοεμβρίου: Υπογράφεται στο Λονδίνο πρωτόκολλο από τους 
εκπροσώπους των Τριών Δυνάμεων, με το οποίο καθορίζονται τα σύ-
νορα του νέου κράτους (Πελοπόννησος, Κυκλάδες). 

15 Δεκεμβρίου: Ιδρύονται από τον κυβερνήτη δικαστήρια διαφό-
ρων βαθμίδων. 

laurio_leukoma.indd   62 30/7/2021   3:57:46 µµ



200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 63

1829
5 Φεβρουαρίου: Ο Ν. Σπηλιάδης διορίζεται γραμματέας της Επι-

κρατείας στη θέση του Σπ. Τρικούπη. 
22 Μαρτίου: Υπογράφεται στο Λονδίνο από τις Μεγάλες Δυνά-

μεις πρωτόκολλο, με το οποίο καθορίζονται τα παρακάτω: 
-Τα σύνορα του αυτόνομου ελληνικού κράτους προς βορρά καθο-

ρίζονται από την οροθετική γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. 
-Στο νέο κράτος θα περιλαμβάνονται τα νησιά Σποράδες, Κυκλά-

δες, Σάμος και πιθανόν η Κρήτη. 
-Το καθεστώς του κράτους θα είναι κληρονομική μοναρχία. 
-Ο ετήσιος φόρος υποτέλειας θα ανέρχεται στα 1.500.000 γρόσια. 
11 Ιουλίου: Αρχίζει στο Άργος η Δ΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία θα 

ολοκληρώσει τις εργασίες της στις 6 Αυγούστου. 
29 Ιουλίου: Η Εθνοσυνέλευση αποφασίζει κατάργηση του «Πα-

νελληνίου» και ίδρυση Γερουσίας. Επίσης αποφασίζει τη διανομή 
200.000 στρεμμάτων εθνικών γαιών σε ακτήμονες. 

(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

12 Σεπτεμβρίου: Μάχη στην Πέτρα της Βοιωτίας (με αρχηγό τον 
Δημήτριο Υψηλάντη). Η τελευταία μάχη του Αγώνα. 

14 Σεπτεμβρίου: Η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπο-
γράφουν τη Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία τερματίζει το Ρω-
σοτουρκικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη αυτή η Πύλη αναγνωρίζει τα 
προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελλη-
νικό ζήτημα. 

Οκτώβριος: Η αντιπολιτευτική κίνηση εναντίον του Καποδίστρια 
διογκώνεται κυρίως στη Μάνη και την Ύδρα. 

Νοέμβριος: Λειτουργεί στην Αίγινα το «Κεντρικόν Σχολείον». 
27 Δεκεμβρίου: Αρχίζει στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας η λει-

τουργία μικρής βιβλιοθήκης, η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

1830
3 Φεβρουαρίου: Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου που 

υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις, δημιουργείται ανεξάρτητο 
ελληνικό κράτος με οροθετική γραμμή προς βορρά και δυτικά τη 
γραμμή Αχελώου-Σπερχειού. Το ελληνικό στέμμα προσφέρεται στον 
Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ, ο οποίος τελικά το αρνείται. 

1 Μαρτίου: Με διάταγμα καθορίζονται οι ισοτιμίες του καποδι-
στριακού φοίνικα. Έτσι, μια λίρα στερλίνα αντιστοιχεί σε 29,20 φοί-
νικες και ένα νόμισμα 5 γαλλικών φράγκων σε 5,60 φοίνικες. 

21 Μαΐου: Ο Λεοπόλδος του Σαξ Κόμπουργκ παραιτείται από τον 
ελληνικό θρόνο. 

Ιούνιος: Αντικυβερνητικές εκδηλώσεις στη Μάνη. 
Δεκέμβριος: Στάση των Μαυρομιχαλαίων στη Μάνη εναντίον 

του Καποδίστρια. Ο Αντώνιος Μάτεσις εκδίδει το «Βασιλικό». Σχη-
ματίζεται στη Σύρο ο πρώτος θίασος, ο οποίος δίνει παραστάσεις σε 
κατάστημα που διαμορφώθηκε σε θεατρική αίθουσα. 
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(Πηγή: https://www.slideshare.net/johngfer/1821-46092392)

1831
23 Ιανουαρίου: Σύλληψη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και ταρα-

χές στη Μάνη. 
17 Φεβρουαρίου: Ο Καποδίστριας ανακοινώνει την πρόθεση της 

κυβέρνησής του να προχωρήσει στην έκδοση 3.000.000 φοινίκων σε 
χαρτονομίσματα. 

Απρίλιος: Επιβάλλεται λογοκρισία στον Τύπο.
Μάιος: Ίδρυση Συνταγματικής Επιτροπής στην Ύδρα. Ανταρσία 

στη Σύρο και την Αίγινα. 
1 Μαΐου: Αποτυγχάνει στρατιωτικό πραξικόπημα του Τάσου Κα-

ρατάσου. 
14 Ιουλίου: Υδραίοι καταλαμβάνουν το ναύσταθμο στον Πόρο. 
1 Αυγούστου: Ο Μιαούλης πυρπολεί πλοία του εθνικού στόλου 

στον Πόρο. 

Σεπτέμβριος: Στασιαστικά κινήματα σε πολλές επαρχίες της Πε-
λοποννήσου. 

16 Σεπτεμβρίου: Πρωτόκολλο του Λονδίνου καθορίζει τα βόρεια 
σύνορα του ελληνικού κράτους στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητι-
κού. 

27 Σεπτεμβρίου: Δολοφονείται στο Ναύπλιο ο κυβερνήτης Ιωάν-
νης Καποδίστριας. Εκλέγεται Διοικητική Επιτροπή από τον Αυγου-
στίνο Καποδίστρια, τον Θ. Κολοκοτρώνη και τον Ιωάννη Κωλέττη. 

5 Δεκεμβρίου: Αρχίζει στο Άργος τις εργασίες της η Ε΄ Εθνοσυ-
νέλευση. 

9 Δεκεμβρίου: Συγκρούσεις στο Άργος μεταξύ κυβερνητικών και 
συνταγματικών. 

1832
4 Ιανουαρίου: Με απόφαση της κυβέρνησης συνδέθηκε η αξία 

των μη μετατρέψιμων σε μεταλλικό νόμισμα τραπεζογραμματίων 
έκδοσης της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας (1831) με τις εθνικές 
γαίες κατά το γαλλικό πρότυπο των assignats. 

1-13 Μαρτίου: «Συνδιάσκεψις του Λονδίνου διά πρωτοκόλλου 
της έκρινεν αρίστην την εκλογήν του πρίγκηπος Όθωνος της Βαυ-
αρίας ως ηγεμόνος της Ελλάδος». 

15 Μαρτίου: Ο Αυγουστίνος Καποδίστριας εκλέγεται προσωρι-
νός κυβερνήτης. 

7 Μαΐου: Υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις και τον εκπρό-
σωπο της Βαυαρίας σύμβαση, η οποία προβλέπει ότι η Ελλάδα θα 
είναι κράτος μοναρχικό με κληρονομικό της μονάρχη τον Όθωνα, 
δευτερότοκο γιο του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου. 

21 Ιουλίου: Υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η ομώνυμη 
σύμβαση, με την οποία καθορίζονται τα βόρεια σύνορα του νέου κρά-
τους (Αμβρακικός-Παγασητικός). 

11-23 Ιουλίου: Γεννιέται στο Ναύπλιο ο Χαρίλαος Τρικούπης, 
γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη και της Αικατερίνης Μαυροκορδάτου, 
αδελφής του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. 
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27 Ιουλίου: Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση, που συνήλθε στην Πρόνοια, 
αναγνωρίζει και επικυρώνει την εκλογή του Όθωνα στον ελληνι-
κό θρόνο. 

30 Αυγούστου: Πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο οριστι-
κοποιούνται τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά και απορρίπτονται τα 
αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση 
με την Ελλάδα. 

3-15 Οκτωβρίου: Φτάνουν στο Μόναχο ο Ανδρέας Μιαούλης, ο 
Δημήτριος Πλαπούτας και ο Κώστας Μπότσαρης εξουσιοδοτημένοι 
από την Εθνοσυνέλευση να δηλώσουν την αφοσίωση του έθνους προς 
το βασιλιά του. Ιδρύεται στο Ναύπλιο αρχαιολογικό μουσείο από τον 
Γ. Γεννάδιο. Γεννιέται στην Τήνο ο ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης οι Έλληνες προσπάθησαν να 
σχηματίσουν κεντρική διοίκηση για να συντονίσει τον αγώνα τους. 
Πραγματοποίησαν έτσι Εθνοσυνελεύσεις και ψήφισαν Συντάγματα 
για την πολιτική τους οργάνωση.

Με την έναρξη της Επανάστασης του 1821, συγκροτήθηκαν τοπι-
κές κυβερνήσεις ή αλλιώς «Τοπικοί Οργανισμοί» για την οργάνωση 
του Αγώνα: 

	 η Πελοποννησιακή Γερουσία στην Πελοπόννησο, 
	 η Γερουσία στη Δυτική Στερεά και 
	 ο Άρειος Πάγος στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. 

Επειδή όμως οι τοπικές κυβερνήσεις αδυνατούσαν να συντονί-
σουν συνολικά την Επανάσταση, κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη κε-
ντρικής πολιτικής διοίκησης.

Έτσι, τα τρία πρώτα χρόνια της Επανάστασης πραγματοποιήθη-
καν δύο Εθνοσυνελεύσεις, με τη συμμετοχή παραστατών (αντιπρο-
σώπων) από τις επαναστατημένες περιοχές. 
	• Η Α΄ Εθνοσυνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο τον Δε-

κέμβριο του 1821. Κατά τη διάρκειά της ψηφίστηκε για πρώτη 
φορά Σύνταγμα. Το πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης, περισ-
σότερο γνωστό ως «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος», ήταν 
βασισμένο σε αμερικανικά και γαλλικά πρότυπα. Διακηρύχθηκε 
επίσης η ανεξαρτησία των Ελλήνων και σχηματίσθηκαν δύο σώ-
ματα, το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό, για την άσκηση της κε-

ντρικής διοίκησης. Πρωτεύουσα του νέου κράτους ορίστηκε η Κό-
ρινθος. Οργανώθηκαν επίσης Υπουργεία και ρυθμίστηκε η απο-
νομή δικαιοσύνης με διαφορετικό τρόπο από ότι συνέβαινε κατά 
την Τουρκοκρατία. Παρά τα προβλήματα, το κράτος απέκτησε 
σταδιακά μια διοικητική δομή ανάλογη περίπου με τη σημερινή.

	• Η Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) συνήλθε στο Άστρος της Αρκαδίας. 
Στην Εθνοσυνέλευση αυτή ψηφίστηκε νέο Σύνταγμα και αποφα-
σίστηκε να καταργηθούν τα τοπικά κέντρα εξουσίας, προκειμένου 
να ενισχυθεί η κεντρική διοίκηση. Οι διαμάχες ανάμεσα στους 
προκρίτους και τους στρατιωτικούς για τον έλεγχο της εξουσίας 
οδήγησαν στη δημιουργία τριών πολιτικών κομμάτων: του Αγγλι-
κού, που το υποστήριζαν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και οι 
Υδραίοι, του Γαλλικού, με τον Ηπειρώτη γιατρό Ιωάννη Κωλέττη 
και τους Ρουμελιώτες και του Ρωσικού, υπό την επιρροή του Κο-
λοκοτρώνη και των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου.

	• Το 1827, καθώς οι πολιτικές αντιπαραθέσεις συνεχίζονταν και οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονταν σε κρίσιμο σημείο, συγκλή-
θηκε νέα Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα. Η Γ’ Εθνοσυνέλευση ψή-
φισε καινούργιο Σύνταγμα, δημοκρατικότερο από τα προηγούμε-
να και όρισε το Ναύπλιο πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας, 
ενώ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των τουρκοαιγυπτιακών 
στρατευμάτων ορίστηκαν αρχηγοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμε-
ων οι Άγγλοι αξιωματικοί σερ Ρίτσαρντ Τζωρτζ στην ξηρά και ο λόρ-
δος Τόμας Κόχραν στη θάλασσα.
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Οι Φιλέλληνες και η Επανάσταση 
του 1821

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ανά τον κόσμο, πολλοί άν-
θρωποι του πνεύματος και των τεχνών μέσω των συγγραφικών και 
των καλλιτεχνικών τους δραστηριοτήτων διαμόρφωσαν μία φιλελλη-
νική κουλτούρα που επηρέασε έντονα την κοινή γνώμη της εποχής3.

Υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι. Δημιουργός: Βρυζάκης 
Θεόδωρος. Πάροχος: Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου.
Πηγή: (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) https://www.ekt.gr/el/news/23790

Το φιλελληνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες και στην Αμερική, πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
του 1821, προσέφερε σημαντική βοήθεια στον ελληνικό Αγώνα, ενι-
σχύοντας τους Έλληνες τόσο σε υλικό όσο και σε ηθικό επίπεδο.
−	 Το φιλελληνικό ρεύμα που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης του 1821 είχε δύο όψεις. 
−	 Από τη μία μεριά τα φιλελληνικά κομιτάτα, που διοργάνωναν 

3. Οι φωτογραφίες και τα κείμενα ανήκουν στο Ε.Κ.Τ. (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 
https://www.ekt.gr/el/news/23790. Η Χορωδία Λαυρίου αξιοποιεί τα τεκμήρια, χωρίς 
τροποποιήσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο με σκοπό τη δωρεάν διανομή στα μέλη 
και τους φίλους χωρίς εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με την άδεια χρήσης: CC BY-NC 4.0

εράνους σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, συγκέντρωναν 
ρούχα, χρήματα και τρόφιμα για να ανακουφίσουν τη δυστυχία 
του ελληνικού λαού που κινδύνευε να αφανιστεί από την πείνα και 
το μαχαίρι του βάρβαρου δυνάστη του. 

−	 Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι του πνεύματος και των τεχνών, 
πέραν της χρηματικής τους συνεισφοράς, μέσω της συγγραφικής 
τους δραστηριότητας και των καλλιτεχνικών τους έργων διαμόρ-
φωσαν μία φιλελληνική κουλτούρα που επηρέασε έντονα την κοι-
νή γνώμη της εποχής.
Ως προς το φιλελληνικό ρεύμα που εκδηλώθηκε σχεδόν σε όλες 

τις χώρες της Ευρώπης, ξεχώρισε:
	• η δράση των κομιτάτων στη Γαλλία, τη Γερμανία και στην Ελβετία. 
	• Ουσιαστική υπήρξε επίσης και η συμβολή της Αγγλίας, και της 

Ιταλίας. 
	• Γρήγορα όμως, ο Φιλελληνικός πυρετός επεκτάθηκε έξω από την 

Ευρώπη και έφτασε έως την Αμερική.

Φιλέλληνες αξιωματικοί. Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Πηγή: (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) https://www.ekt.gr/el/news/23790

Το φιλελληνικό κύμα εκδηλώθηκε ασφαλώς με τη μεγαλύτερή 
του ένταση στη Γαλλία, όπου ο φιλελληνισμός είχε βαθιές ρίζες. 

Από τα πρώτα χρόνια κιόλας του αγώνα δημοσιεύτηκαν στον γαλ-
λικό τύπο υποστηρικτικά άρθρα για την ελληνική υπόθεση. Γρήγορα 
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επίσης ιδρύθηκαν σωματεία που περιλάμβαναν στους κόλπους τους 
μεγάλες προσωπικότητες της γαλλικής κοινωνίας, όπως ο δούκας 
de Broglie, o στρατηγός Horace Sebastiani, o καθηγητής της Σορ-
βόννης Abel Francois Villemain και ο ιδιοκτήτης τυπογραφείων και 
εκδότης Ambroise Firmin Didot στα τυπογραφεία του οποίου τυπώ-
νονταν τα φιλελληνικά φυλλάδια. 

Παράλληλα, γεγονότα που έγιναν γνωστά με πολλές λεπτομέρει-
ες στο εξωτερικό, όπως η σφαγή της Χίου και το έπος του Μεσολογ-
γίου, δημιούργησαν ένα ευρύ κύμα συμπάθειας για τον ελληνικό λαό. 
Αμέσως, τα φιλελληνικά κομιτάτα του Παρισιού, της Μασσαλίας και 
της Λυών διοργάνωσαν εράνους για την ενίσχυση των επαναστατη-
μένων Ελλήνων στους οποίους πρωτοστατούσαν προσωπικότητες, 
όπως ο διάσημος λογοτέχνης Francois Rene Chateaubriand.

Δυνατά και υπέρ των Ελλήνων ακούστηκε και η φωνή του νεαρού 
ακόμη Βίκτωρα Ουγκώ. Ο Β. Ουγκώ εκείνη την εποχή εξέδωσε τη 
γνωστή συλλογή των «Ανατολικών» ποιημάτων του, ανάμεσα στα 
οποία βρίσκονται και τα ονομαστά «ελληνικά» ποιήματα του «Κανά-
ρης», το πασίγνωστο «Ελληνόπουλο» της Χίου, η «Λαζάρα» και τα 
«κεφάλια του Σεραγιού». Στο ποίημα του αυτό, ο Ουγκώ βάζει τρία 
κομμένα κεφάλια διάσημων αγωνιστών της επανάστασης (του Κα-
νάρη, του Μπότσαρη και του επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ), να αφηγού-
νται τις τελευταίες στιγμές του Μεσολογγίου.

Έρανος υπέρ των Ελλήνων. Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Πηγή: (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) https://www.ekt.gr/el/news/23790

Για τον αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας ενδιαφέρθηκαν επί-
σης δημιουργοί του γαλλικού ρομαντισμού όπως ο Jean Louis Theo-
dore Gericault, ο Genod Michel-Philibert, αλλά και ο κορυφαίος 
εκπρόσωπός του, ο Eugene Delacroix, ο οποίος με την εξαίρετη τέ-
χνη του απέδωσε όχι μόνο το πνεύμα του ρομαντισμού, αλλά και το 
ουσιαστικό περιεχόμενο της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. 

Χαρακτηριστικά είναι τα έργα του η «Σφαγή της Χίου», η «Ελλά-
δα που ξεψυχάει πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου» και το «Επεισό-
διο του ελληνικού αγώνα».

Πρόσφορο έδαφος είχε βρει ο φιλελληνισμός και στην Ελβετία, 
διότι τα κατορθώματα των Ελλήνων θύμιζαν στους κατοίκους της, 
τον δικό τους αγώνα ανεξαρτησίας κατά τον 18ο αιώνα. 

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της επανάστασης ιδρύθηκαν στην 
Ελβετία πολλά φιλελληνικά κομιτάτα, τη δράση των οποίων κατεύ-
θυνε ο τραπεζίτης Jean Gabriel Eynard. Ο ίδιος ο Eynard διέθεσε τε-
ράστια ποσά από την προσωπική του περιουσία για να υποστηρίξει 
τον αγώνα των Ελλήνων. 

Επεισόδιο του ελληνικού αγώνα. Δημιουργός Delacroix Eugène. 
Πάροχος: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. 

Πηγή: (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) https://www.ekt.gr/el/news/23790

Ταυτόχρονα συντόνιζε την ευρωπαϊκή φιλελληνική κίνηση, στέλ-
νοντας εγκυκλίους σε όλα τα κομιτάτα της Ευρώπης και υποστήριζε 
τα ελληνικά αιτήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

laurio_leukoma.indd   68 30/7/2021   3:57:48 µµ



200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 69

Το κομιτάτο του Λονδίνου επίσης, στην Αγγλία, που περιλάμ-
βανε στους κόλπους του σημαντικές προσωπικότητες, όπως o λόρ-
δος Nugent, o συνταγματάρχης Leicester Stabhope και ο ποιητής 
Thomas Moore, εκδηλώθηκε υπέρ του αγώνα των Ελλήνων.

Οι φιλλέληνες του Λονδίνου προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες 
στο αγωνιζόμενο έθνος μας με τη συμπαράστασή του στους Έλληνες 
αντιπροσώπους για τη σύναψη δανείων στο Λονδίνο και ιδίως με τη 
θυσία ενός εκλεκτού μέλος του, του λόρδου Byron.
	• Ουσιαστική ήταν επίσης και η συμβολή της Γερμανίας στον αγώ-

να των Ελλήνων. 
	• Αν και η στάση των περισσότερων γερμανικών συνομοσπονδιών 

ήταν αντιδραστική απέναντι στην ελληνική επανάσταση, εξαιτίας 
της ανθελληνικής πολιτικής που καλλιεργούσε ο Αυστριακός αρχι-
καγκελάριος Μέττερνιχ, μολαταύτα ο γερμανικός λαός είδε με 
συμπάθεια τον ελληνικό ξεσηκωμό. 

	• Επιπλέον, ο θρησκευτικός χαρακτήρας που είχε πάρει από την αρ-
χή η ελληνική επανάσταση έκανε εντύπωση στους φιλόθρησκους 
Γερμανούς.

	•  Έτσι, παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν, ιδρύθηκαν και στη 
Γερμανία φιλελληνικά κομιτάτα που βοήθησαν με πολλούς τρό-
πους τους Έλληνες. 

	• Μεταξύ των πρώτων Γερμανών φιλελλήνων συγκαταλέγονται 
προσωπικότητες όπως o φιλόσοφος Wilhelm Traugott Krug, o 
καθηγητής αρχαίας φιλολογίας Friedrich Wilhelm Thiersch, ο 
από το 1825 βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α΄ και πολλοί 
άλλοι.

	• Ο ίδιος φιλελληνικός πυρετός παρατηρήθηκε και πέρα από τον Ατ-
λαντικό ωκεανό. 

	• Στη νέα μεγάλη δημοκρατία των ΗΠΑ, που λίγες δεκαετίες πριν 
είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία της, οι θυσίες των Ελλήνων είχαν 
προκαλέσει ζωηρή εντύπωση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

	• Ο αμερικανικός λαός συμπαραστάθηκε στο έθνος μας από τα πρώτα 
χρόνια της επανάστασης. Φιλελληνικά κομιτάτα ιδρύθηκαν προς 

τα τέλη του 1823 σε τρεις μεγάλες πόλεις τη Αμερικής: στη Νέα 
Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη, ενώ τον επόμενο χρόνο 
ανάλογες επιτροπές συστάθηκαν και σε άλλες μικρότερες πόλεις. 

	• Την ίδια εποχή άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα και οι πρώτοι 
Αμερικανοί αγωνιστές, όπως ο ονομαστός κατόπιν για τη δρά-
ση του γιατρός Samuel Gridley Howe, o στρατιωτικός Jonathan 
Miller κ.ά.
Γιορτάζοντας τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη 

της επανάστασης του 1821, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η ίδρυ-
ση του πρώτου ανεξάρτητου κράτους της Βαλκανικής χερσονήσου 
υπήρξε αποτέλεσμα όχι μόνο των υπέρογκων θυσιών του ελληνικού 
λαού αλλά, κατά ένα μέρος, και της πίεσης που άσκησε το φιλελληνικό 
ρεύμα στις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα ονόματα των ελληνικών πόλεων, κα-
θώς και των ηρώων του 1821 διαδίδονταν από στόμα σε στόμα. Οι 
μάχες στην Τριπολιτσά, την Κόρινθο, την Πάτρα, το Μανιάκι, τη Χίο, 
τα Ψαρά, το Μεσολόγγι, και οι αγώνες του Κολοκοτρώνη, του Καραϊ-
σκάκη, της Μπουμπουλίνας, του Παπαφλέσσα, του Μπότσαρη και του 
Μιαούλη ξεσήκωσαν πάθη και στάθηκαν ικανά να κάμψουν κάθε αντί-
σταση, όσο ισχυρή και αν ήταν.

Η φυγή από την Πάτρα. Δημιουργός: Τσόκος Διονύσιος. 
Πάροχος: Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. 

Πηγή: (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) https://www.ekt.gr/el/news/23790
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	• Όπως είδαμε, πλάι στον απλό λαό, στάθηκε και η διανόηση της 
εποχής. 

	• Πρόκειται για ένα σπάνιο ιστορικό γεγονός, καθώς η παγκόσμια 
πνευματική τάξη συσπειρώθηκε και αγωνίστηκε για να υποστηρίξει 
τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα. 

	• Γι’ αυτό και η επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η καταστρο-
φή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Ναυαρίνο από τους Συμ-
μάχους, τον Οκτώβριο του 1827, χαρακτηρίστηκε από πολλούς 
σαν μια νίκη που πέτυχε η «φιλελληνική φιλολογία» της επανά-
στασης του 1821.

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου (1827). Πάροχος: Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη.

«Κυριακάτικη «διασκέδαση» στην Αθήνα». ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου 1837. 
Δημιουργός: Hans Hanke, Koellnberger Ludwig.

Φορέας: Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. 

«Η Καθημερινή κίνηση μπροστά από το Τελωνείο του Πειραιά».
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου 1837. 

Δημιουργός: Hans Hanke, Koellnberger Ludwig.
Φορέας: Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. 

Ο Ευγένιος Ντελακρουά4

Οι πίνακες του Ντελακρουά για την επανάσταση που συγκλόνι-
σαν τους Ευρωπαίους. Ζωγράφισε τους Έλληνες ως σύμβολο ελευ-
θερίας απέναντι στην Οθωμανική βαρβαρότητα...

−	 Στους πίνακες του Ντελακρουά, το πρόσωπο των Τούρκων 
συμβόλιζε την τυφλή, βίαιη δύναμη και το πρόσωπο των Ελλήνων 
την ελευθερία και τον πολιτισμό. 

−	 Όπως ανέφερε στο Ημερολόγιο του το 1822: «Όταν οι Τούρ-
κοι προφταίνουν τους λαβωμένους στο πεδίο της μάχης, η ακόμη και 
τους αιχμαλώτους τους λένε: Μη φοβάσαι και τους χτυπούν στο πρό-
σωπο με τη λαβή του σπαθιού τους για να τους κάνουν να σκύψουν το 
κεφάλι: τους το παίρνουν με μια σπαθιά!…»

4. Οι πίνακες είναι από https://www.mixanitouxronou.gr/i-pinakes-tou-ntelakroua-
gia-tin-epanastasi-pou-sigklonisan-tous-evropeous-zografise-ti-sfagi-sti-chio-sto-
mesolongi-ke-parousiaze-tous-ellines
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Σκηνή από τη «Σφαγή της Χίου», 1824, Λούβρο. 
Ο Ευγένιος Ντελακρουά τον ζωγράφισε σε οχτώ μήνες και αγοράστηκε 

από την γαλλική κυβέρνηση για 6.000 νομίσματα.

Το ποίημα «Ο Γκιαούρης», που έγραψε το 1813 ο Λόρδος Μπάι-
ρον, ενέπνευσε τον Ντελακρουά να ζωγραφίσει τη «Μάχη του Γκια-
ούρη και του Χασάν». Απεικόνιζε τη σκηνή εκδίκησης του Γκιαούρη 
για τον θάνατο της αγαπημένης του από τον Τούρκο Χασάν και συμ-
βόλιζε την μάχη των δύο κόσμων, την ένταση του αγώνα και τη σφο-
δρότητα με την οποία πολεμούσαν Έλληνες και Τούρκοι. 

«Η μάχη του Γκιαούρη και του Χασάν», Ευγένιος Ντελακρουά, 
Ελαιογραφία σε καμβά, διαστάσεις 58 Χ 71 cm. Art Institute of Chicago.

Το 1823 ο Μάρκος Μπότσαρης με 350 Σουλιώτες επιτέθηκε ενα-
ντίον 4.000 Τουρκαλβανών του Μουσταή Πασά, που είχαν στρατοπε-
δεύσει στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου. 

Οι Έλληνες κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Τούρκους. Όμως, 
όταν ο Μπότσαρης κατευθύνθηκε στη σκηνή του Μουσταή Πασά, τον 
πυροβόλησαν και πέθανε μερικές ώρες αργότερα. 

Η ιστορία του Μπότσαρη εμπνέει τον Ντελακρουά να ζωγραφίσει 
δύο φορές τον πίνακα: «Ο Μπότσαρης αιφνιδιάζει το στρατόπεδο των 
Τούρκων».

«Ο Μπότσαρης αιφνιδιάζει τους Τούρκους στο στρατόπεδο τους» 
(προσχέδιο του 1860), Ευγένιος Ντελακρουά. Μουσείο Τέχνης, Τολέδο.

−	 Η ηρωική έξοδος των Μεσολογγιτών το 1826 και ο θάνατος 
του αγαπημένου του Λόρδου Μπάιρον στο Μεσολόγγι συγκλονίζουν 
τον Ντελακρουά. 

−	 Ζωγραφίζει έναν ακόμη εντυπωσιακό πίνακα, με τίτλο «Η Ελ-
λάδα ξεψυχώντας στα ερείπια του Μεσολογγίου» και τον εκθέτει στην 
γκαλερί Λεμπρέν «προς όφελος των Ελλήνων».

−	 Η Ελλάδα παρουσιάζεται απελπισμένη να στέκεται πάνω στα 
πτώματα των αγωνιστών και πίσω της να στέκεται ο εχθρός που 
υψώνει τη σημαία. 
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«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» 1826, Ευγένιος Ντελακρουά, 
εμπνευσμένος από την τρίτη πολιορκία. Ελαιογραφία σε καμβά, 

Μουσείο καλών τεχνών στη Μπορντό.

−	 Ο Ντελακρουά πέθανε το 1863 στο Παρίσι. Η ελληνική επανά-
σταση αποτέλεσε βασικό θέμα των έργων που ζωγράφισε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του. 

−	 Σκοπός του ήταν να αναδείξει το δράμα των Ελλήνων που πολέ-
μησαν με σθένος και αυτοθυσία τους κατακτητές τους. 

−	 Η συμβολή του στην ελληνική προσπάθεια είναι ανεκτίμητη 
καθώς συγκίνησε και κινητοποίησε για πολλές δεκαετίες τους Ευρω-
παίους πολίτες, καθώς η Ελλάδα συνέχισε για πολλά χρόνια μετά την 
ανεξαρτησία της, τους απελευθερωτικούς πολέμους....

Τραγούδια για την Επανάσταση 
και τους ήρωές της5

Ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, ο Διάκος, η Μπουμπουλίνα, 
έτσι όπως τους είδαν οι Έλληνες συνθέτες και στιχουργοί του «έντε-
χνου» τραγουδιού μας.

O Οδυσσέας Ανδρούτσος, έργο του Μποστ, από το εξώφυλλο 
του άλμπουμ του Νίκου Μαμαγκάκη «Αγωνιστές της Λευτεριάς»

 [Zodiac / Lyra, 1971].

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΗ ΤΟΥ 1821, γεγονότα και προσωπικότητες που 
προηγήθηκαν εκείνης (όπως οι αγώνες των Σουλιωτών και ο Ρήγας Φε-
ραίος) και φυσικά οι ήρωές της, αποτέλεσαν μέσα στα χρόνια μια σημα-
ντική επιρροή για την ελληνική (και όχι μόνο) μουσική και το τραγούδι. 

Το «όχι μόνο» σχετίζεται με το ότι ακόμη και ξένοι συνθέτες συ-
νέθεσαν με αφορμή την Επανάσταση, και μάλιστα από πολύ νωρίς, 
καθώς δύο τουλάχιστον γεγονότα, η Έξοδος του Μεσολογγίου και η 
Ναυμαχία του Ναβαρίνου, είχαν ευρύτατη απήχηση στο εξωτερικό, 
σε χρόνο πρώτο, αποτελώντας, κατ’ επέκταση, την αφορμή, ώστε να 
προκύψουν μουσικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. 

5. 10 + 1 τραγούδια για την Επανάσταση και τους ήρωές της | LiFO - Του Φώντα Τρούσα.
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Στο χώρο της λεγόμενης «σοβαρής μουσικής» η Επανάσταση... 
μελοποιήθηκε από την αρχή της, καθώς ο Νικόλαος Μάντζαρος ξεκι-
νά την ενασχόλησή του με το ποίημα του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος 
εις την Ελευθερίαν» το 1828, για να ακολουθήσουν διάφοροι άλλοι 
συνθέτες, που αφιέρωσαν έργα τους στον Αγώνα, όπως οι Παύλος 
Καρρέρ (19ος αιώνας), Άγγελος Καμηλιέρης, Νικόλαος Αστρινίδης, 
Σωκράτης Βενάρδος (20ος αιώνας) κ.ά. 

Υπάρχουν μέχρι και «ελαφρά» με αναφορές στην Επανάσταση, 
όπως «Το τραγούδι του Μοριά» των Θεόφραστου Σακελλαρίδη-Μί-
μη Τραϊφόρου, που τραγούδησε η Σοφία Βέμπο και βεβαίως ουκ ολί-
γα «έντεχνα», από τα χρόνια του ’60, έως και τις μέρες μας.

Στο χώρο του ευρύτερου τραγουδιού για τον λαό ή από τον λαό η 
Επανάσταση προβάλλεται τόσο μέσα από το δημοτικό τραγούδι (το 
πασίγνωστο «Σαράντα παλικάρια» είναι ένα παράδειγμα τέτοιου 
τραγουδιού, που το γνωρίζουμε όλοι, ανάμεσα σε εκατοντάδες άλ-
λα), όσο και μέσα από το τραγούδι των επωνύμων.

Υπάρχουν μέχρι και «ελαφρά» με αναφορές στην Επανάσταση, 
όπως «Το τραγούδι του Μοριά» των Θεόφραστου Σακελλαρίδη-Μί-
μη Τραϊφόρου, που τραγούδησε η Σοφία Βέμπο και βεβαίως ουκ ολίγα 
«έντεχνα», από τα χρόνια του ’60, έως και τις μέρες μας. Τραγούδια που 
είτε από τον τίτλο τους κιόλας παραπέμπουν στην Επανάσταση και τους 
ήρωές της είτε καταγράφεται στους στίχους τους μια σχετική θεματική.

Πλακάκι με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ζωγραφισμένο από τον Μποστ. 
(Πηγή: το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου «Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία»)

1.
Κώστας Καπνίσης: Η συμφωνία του Παπαφλέσσα

(από το LP «Παπαφλέσσας», Lyra, 1990)
μουσική: Κώστας Καπνίσης

 
Πρόκειται για το σάουντρακ της ταινίας του Ερρίκου Ανδρέου «Η 

Μεγάλη Στιγμή του ’21 / Παπαφλέσσας» (1971), με τον Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το οποίο είχε συνθέσει ο Κώ-
στας Καπνίσης, και που τυπώθηκε για πρώτη φορά, σε δίσκο, το 1990. 

Η ταινία μπορεί να έχει πολλά τρωτά σημεία, που σχετίζονται 
κυρίως με τις λεπτομέρειές της (και όχι αναγκαστικά με το πόσο 
πιστή μπορεί να είναι αναφορικά με τα ιστορικά γεγονότα) και που 
δείχνουν ή δεν δείχνουν την προσοχή πάνω σε ό,τι κινηματογραφεί-
ται, στο πλαίσιο μιας μεγάλης και ακριβής παραγωγής (όπως ήταν ο 
«Παπαφλέσσας»), όμως είχε και ορισμένα θετικά.

 
Και ένα απ’ αυτά τα θετικά, το θετικότερο όλων, το μεγάλο και 

αδιαφιλονίκητο ατού της, ήταν η εκπληκτική μουσική του Κώστα Κα-
πνίση – συμφωνική, ηρωική, μα και λυρική, και μοντέρνα ακόμη όπου 
απαιτείτο.
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2.
Λάκης Παππάς: Καραϊσκάκης

(από το LP «Αγωνιστές της Λευτεριάς», Zodiac, 1971)
μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης, στίχοι: Δημήτρης Ιατρόπουλος

 
Το 1971 είχαν συμπληρωθεί 150 χρόνια από την Επανάσταση – ένα 

γεγονός, τότε, που είχε κινητοποιήσει καλλιτέχνες όλων των ειδών. 
Ο σπουδαίος συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης προσφέρει, εκείνη τη 

χρονιά, το ωραιότερο άλμπουμ, στο χώρο τού «έντεχνου τραγου-
διού», με θέμα την Επανάσταση. 

Το LP είχε τίτλο «Αγωνιστές της Λευτεριάς», εξώφυλλο τον 
Οδυσσέα Ανδρούτσο, ζωγραφισμένο από τον Μποστ και τραγούδια 
σε στίχους των Δημήτρη Ιατρόπουλου, Παντελή Πρεβελάκη και Γιώρ-
γου Σεφέρη (τα δύο τραγούδια σε ποίηση Σεφέρη δεν συνδέονταν με 
το θέμα). Τραγουδούσαν ο Λάκης Παππάς και η Μαρία Δουράκη.

 Ο Λ. Παππάς είναι εκπληκτικός στις ερμηνείες του. Η «θαμπή» 
φωνή του, που δρα υποδόρια, σκορπώντας αμέριστη συγκίνηση, θα 
είναι πάντα το κάτι άλλο. Μοναδική!

 Ένα πρώτο τραγούδι απ’ αυτόν τον δίσκο, σε στίχους Δ. Ιατρό-
πουλου, γραμμένο για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη...

Των κάστρων πορθητή αϊτέ
των άστρων καβαλάρη

Άι-Γιώργη της Αράχωβας
φωνή της Ρωμιοσύνης

Καραϊσκάκη
Στήσε χορό λεβέντικο

αιμάτων κι άγιας δόξας
ακριβογιέ της καλογριάς

κι αηδόνι των ανέμων
Καραϊσκάκη

Που `ν’ τα Μεγασάββατα
την ημέρα των θρήνων

κι εσύ μπαϊράκι ανέμισες

κόντρα στην καταιγίδα
κι έριξες Απριλιάτικα στους ώμους σου

το παραμύθι του Μεγαλέξαντρου
Πιάσε κρασί της λεβεντιάς
κι αστέρι της περηφάνιας

να σου κεντήσω στ’ άρματα
αετόπουλο μ’ ασπίδα

Καραϊσκάκη6

3. 
Θέμης Ανδρεάδης: Ο Ρήγας

(από το LP «Κάτι Άλλο μου Θυμίζει», EMI / Columbia, 1974)
μουσική: Γιάννης Κιουρτσόγλου, στίχοι: Γιάννης Λογοθέτης

 
Το τραγούδι αυτό έχει μια από τις πιο απίστευτες εισαγωγές στην 

ιστορία του «έντεχνου» – περασμένη όλη μέσα από synthesizers! 
Μετά «στρώνει» βεβαίως, καθώς εξελίσσεται προς μια «κανονική» 
ροκ μπαλάντα, όχι όμως με ευτράπελα χαρακτηριστικά, όπως συμ-
βαίνει με άλλα τραγούδια του δίσκου, παραμένοντας, πάντα, ένα αρ-
κετά ενδιαφέρον και βεβαίως παράξενο track. 

Το όνομα τού Ρήγα Φεραίου, του Βελεστινλή, ακούγεται στην αρ-
χή και στο τέλος τής σύνθεσης τού Γιάννη Κιουρτσόγλου, που απο-
δίδει ο Θέμης Ανδρεάδης – καθώς ακόμη και η απλή επίκλησή του 
φαίνεται πως εμψυχώνει τον ήρωα τού τραγουδιού, που έχει κι αυτός 
τα δικά του σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσει.

 Το τραγούδι αναφέρεται, φυσικά, στα βασανιστήρια των κρατου-
μένων, στις φυλακές, επί δικτατορίας, και κάπως έτσι οι ήρωες του 
’21 (στην περίπτωσή μας ένας από εκείνους που προηγήθηκαν του 
’21, ετοιμάζοντάς το) παραδειγματίζουν τους απογόνους τους –που 
αγωνίζονται κι εκείνοι για τις ιδέες τους και τη δημοκρατία–, ενθαρ-
ρύνοντάς τους, μέσω των δικών τους κατορθωμάτων.

6. https://www.greekstixoi.gr/stixoi/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8
A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-1971/
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Τον Ρήγα τον Βελεστινλή
μέσ’ στην καρδούλα μου τον κράτησα,

στο δεκατρία το κελί,
μια ώρα από την Άμφισσα.

Κι όλο το βράδυ μέσ’ στον Άδη,
μετρούσα τα βασανιστήρια,

τρεις οι διαβόλοι όλοι κι όλοι
κι ένα σκυλί με μάτια κίτρινα.

Τα μάτια μου δυο μελανιές
και η ψυχή μου ένα λάφυρο

και τεχνητές αναπνοές,
μια χαραμάδα για παράθυρο.

Κι όλο το βράδυ μέσ’ στον Άδη,
μετρούσα τα βασανιστήρια,

τρεις οι διαβόλοι όλοι κι όλοι
κι ένα σκυλί με μάτια κίτρινα.

Τον Ρήγα τον Βελεστινλή
μέσ’ στην καρδούλα μου τον κράτησα.7

4. 
Δημήτρης Ψαριανός: Του Θοδωρή Κολοκοτρώνη

(από το LP «Στ’ Ουρανού τα Περιβόλια», Lyra, 1975)
Μουσική: Γιώργος Κοντογιώργος, στίχοι: Γιάννης Κακουλίδης

 
Το τραγούδι δεν είναι καθόλου γνωστό και προέρχεται από τον 

τελευταίο δίσκο τού Γιώργου Κοντογιώργου –ενός αξιόλογου «έντε-
χνου» συνθέτη και ενορχηστρωτή–, που είχε κυκλοφορήσει το 1975 
από την Lyra. 

Στους στίχους, ο Γιάννης Κακουλίδης δεν αναφέρει καθόλου το 

7. https://www.greekstixoi.gr/stixoi/%CE%BF-%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%
B1%CF%82-1974/

όνομα ή το επώνυμο του Κολοκοτρώνη. Υπάρχει μόνον η αναφορά 
στον τίτλο. Βεβαίως υπάρχει αναφορά στο Ανάπλι και στις φυλακές 
του Παλαμηδιού, εκεί όπου κλείστηκε, προδοτικά, ο Κολοκοτρώνης, 
για έξι μήνες, τον Σεπτέμβριο του 1833 (την δεύτερη φορά που θα 
φυλακιζόταν, καθώς είχε προηγηθεί κι εκείνη του 1825).

Υπάρχει όμως και μιαν άλλη αναφορά, εκείνη στις φυλακές τής 
Παλιάς Στρατώνας, που βρίσκονταν στο Μοναστηράκι (κατεδαφί-
στηκαν το 1932) και που δεν σχετίζονταν με τον Κολοκοτρώνη.

Κι εδώ δεν θα ήταν λάθος αν υποθέταμε πως ο ηρωισμός, η γεν-
ναιότητα και η καρτερικότητα του Κολοκοτρώνη διαχέονται μέσα στα 
χρόνια, γίνονται «σύμβολα», όπως διαχέονται μαζί τους η αχαριστία, 
η προδοσία και η συκοφαντία, που όχι σπάνια οδηγούν τους αληθι-
νούς ήρωες προ τετελεσμένων.Ερμηνεύει εξαιρετικά ο Δημήτρης Ψα-
ριανός...

Στις νύχτες του παλαμηδιού και της παλιάς στρατώνας
Με βρήκε πάλι η μοναξιά κι ένας βαρύς χειμώνας
Με βλέπει η πέτρα να γερνώ το σίδερο να λιώνω
και μου ζητάνε να τους πω πικρά πως μετανιώνω
Τα σκαλοπάτια του Αναπλιού μετράω ένα αιώνα

μου γράφεις πήγες εξοχή και βρήκες μια ανεμώνα
Με βλέπει η πέτρα να γερνώ το σίδερο να λιώνω

και μου ζητάνε να τους πω πικρά πως μετανιώνω8

8. https://www.lifo.gr/culture/music/10-1-tragoydia-gia-tin-epanastasi-kai-toys-iroes- 
tis
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5. 
Γιώργος Ζωγράφος: Νάτανε το ’21

(από το single «Να ’τανε το ’21 / Η γοργόνα», Lyra, 1970)
Μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής, στίχοι: Σώτια Τσώτου

 
Το «Νάτανε το ’21» είναι σίγουρα το πιο γνωστό και μαζί το πιο 

έξυπνο τραγούδι, όπως το είχαμε χαρακτηρίσει παλιότερα, που σχε-
τίζεται με την Επανάσταση, τραγουδισμένο κατά πρώτον από τον 
Γιώργο Νταλάρα και αμέσως μετά από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και 
άλλους πολλούς.

Στην πραγματικότητα το “Νάτανε το 21” ήταν ένα έξυπνο τραγού-
δι. Ήταν έξυπνοι, δηλαδή, οι στίχοι της αείμνηστης Σώτιας Τσώτου, 
γιατί από τη μια μεριά έπιαναν τον παλμό της 150ετηρίδας από την 
Επανάσταση του ’21 (που θα συμπληρωνόταν το 1971) και από την 
άλλη άφηναν τους χουντικούς να νομίζουν πως εκείνο το ’21, θα μπο-
ρούσε και να τους αφορά (παραπέμποντας στην 21η Απριλίου). Αυ-
τή η... δημιουργική ασάφεια, έδωσε πολλούς πόντους στο άσμα, το 
οποίο δεν εμποδίστηκε από πουθενά, ώστε να φτάσει μέχρι και στο 
τελευταίο χωριό της χώρας.

Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα
να ’τανε το 21 να ’ρθει μια στιγμή

Να περνάω καβαλάρης στο πλατύ τ’ αλώνι
και με τον Κολοκοτρώνη να ’πινα κρασί

Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα
και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά

και να κρατάω τις νύχτες με τ’ άστρα
μια Τουρκοπούλα (ομορφούλα) αγκαλιά

Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα
να ’τανε το 21 να ’ρθει μια βραδιά

Πρώτος το χορό να σέρνω στου Μοριά τις στράτες
και ξοπίσω μου Μανιάτες και οι Ψαριανοί

Κι όταν λαβωμένος γέρνω κάτω απ’ τους μπαξέδες
να με ραίνουν μενεξέδες χέρια κι ουρανοί

Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα
και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά

και να κρατάω τις νύχτες με τ’ άστρα
μια Τουρκοπούλα (ομορφούλα) αγκαλιά

Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα
να ’τανε το 21 να ’ρθει μια βραδιά9

6. 
Μανώλης Ρασούλης: Του Αθανάσιου Διάκου

(από το LP «Ναι στο Ναι και Ναι στο Όχι», EMI, 1984)
Μουσική: παραδοσιακό, στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

 
Μία από τις πιο ευγενικές μορφές της Επανάστασης υπήρξε ο 

Αθανάσιος Διάκος, ο οποίος δολοφονήθηκε με βάρβαρο και βασανι-
στικό τρόπο από τους Οθωμανούς, τον Απρίλη του 1821, λίγο καιρό 
μετά την έναρξη του Αγώνα, μόλις στα 33 χρόνια του. 

Υπάρχουν πολλοί θρύλοι, που περιστρέφονται γύρω από τη ζωή 
και τα κατορθώματα τού Διάκου, έχοντας επηρεάσει (οι θρύλοι) απ’ 
άκρη σ’ άκρη την λαϊκή Τέχνη πρώτα-πρώτα (τραγούδι, ποίηση, ζω-

9. https://www.greekteachers.gr/%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BD 
%CE%B5-%CF%84%CE%BF-21-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%
CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B
1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
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γραφική, Καραγκιόζης κ.λπ.), ενώ και νεότεροι δημιουργοί δεν έχουν 
μείνει ασυγκίνητοι από την αλήθεια και τον μύθο, που ζώνει τον ηρω-
ικό οπλαρχηγό.

«Η Ελλάς περιστιχίζων υπό οπλαρχιγών», έργο του Μποστ.
(Πηγή: blog «paletaart – Χρώμα & Φως)

Ο σπουδαίος στιχουργός του «έντεχνου» Μανώλης Ρασούλης είχε 
ενσωματώσει την Επανάσταση και τους ήρωες της από πολύ νωρίς 
στην θεματογραφία του. Δες το διήγημά του «Έλληνες, γρηγορείτε!» 
από το βιβλίο του «Μεγάλος Ήρωας σε Μικρή Χαρτοσακκούλα» 
(1972), το μακροσκελές ποίημά του «Σκλάβοι πολιορκητές σε πυρρί-
χιο κόκκινο» από το βιβλίο του «Κβο βάντις στάτους κβο;» (1976), το 
τραγούδι του (σε μουσική Μάνου Λοΐζου) «Ντύθηκες Μακρυγιάννης 
τις Απόκριες» (1980) κ.λπ.

 Στο τραγούδι «Του Αθανάσιου Διάκου», ο Μανώλης Ρασούλης 
τραγουδά πάνω σ’ έναν παραδοσιακό σκοπό τα δικά του λόγια για 
τον Διάκο. Λόγια, που σχετίζονται με τον έρωτα, που είχε για ’κείνον 

ο γιος του Πασά, ο οποίος (γιος του Πασά) δεν άντεξε τον αδόκητο 
χαμό του Διάκου, τρελάθηκε και στοίχειωσε...

Θανάση είπε ο θάνατος εσέ δεν θα σε πάρει
κάλλιο εμένα πρώτιστα παρά να δω το φόνο

να δω, ν’ ακούσω την ψυχή να βγαίνει από το στόμα
που πρώτα έφτιαξ’ ο Θεός κι ύστερα τους ανθρώπους
Κι ως η κραυγή του Διάκονα τού βγήκε απ’ το στομάχι

το είναι μάτωσε του νιου κι η Αλαμάνα όλη
κι ο γιος εκείνου του Αγά έχασε πια το νου του
κι ο ίδιος χάθη των ετών κι ίσως εδώ γυρίζει10

7. 
Γιάννης Πουλόπουλος: Ο Καραϊσκάκης

(από το single «Στην πλατεία του Καρύτση / 
Ο Καραϊσκάκης», Lyra, 1972)

μουσική: Γιώργος Κριμιζάκης, στίχοι: Πυθαγόρας
 
Ξανά ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αρχιστράτηγος της Επανάστα-

σης, πρωταγωνιστεί σ’ ένα τραγούδι της εποχής της 150ετίας (1972), 
το οποίο αποδίδει ο Γιάννης Πουλόπουλος. 

Τους στίχους είχε γράψει ο κορυφαίος στιχουργός Πυθαγόρας, 
με τα αντιχουντικά μηνύματα που σπέρνονται στο τραγούδι να είναι 
προφανή («πόσο απέχει ο θάνατος, απ’ τη λευτεριά μας;»). 

Το καθεστώς μπορεί να χρησιμοποιούσε τους ήρωες του ’21 για τη 
δική του προπαγάνδα, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε ανθρώπους σαν τον 
Πυθαγόρα, να περνάνε έξυπνα και τα δικά τους μηνύματα (εξάλλου 
«Ο Καραϊσκάκης» δεν ήταν το μόνο τραγούδι, με δημοκρατικά μηνύ-
ματα, που είχε γράψει ο Πυθαγόρας εκείνα τα χρόνια).

10. https://www.greekstixoi.gr/stixoi/%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE% 
B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B4% 
CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85-1984/
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Διάβασα ιστορία εχτές, λιγάκι,
και με κλαμένα μάτια σταμάτησα να δω

τον Γεώργιο Καραΐσκάκη
και τον σκέφτομαι και τραγουδώ.

Της καλογριούλας γιε, έλα στα όνειρά μας
κι έτσι ματωμένος, πες μας στρατηγέ

πόσο απέχει ο θάνατος απ’ τη λευτεριά μας
πόσο απέχει ο θάνατος απ’ τη λευτεριά μας.

Σήκωνε στον πάγκο το μπαϊράκι
και τον προσμέναν σκλάβοι μες στο Αιτωλικό

τον Γεώργιο Καραΐσκάκη
τον αγωνιστή, τον αητό.

Της καλογριούλας γιε, έλα στα όνειρά μας
κι έτσι ματωμένος, πες μας στρατηγέ

πόσο απέχει ο θάνατος απ’ τη λευτεριά μας
πόσο απέχει ο θάνατος απ’ τη λευτεριά μας.11

8. 
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος: Μια φορά κι έναν καιρό

(από συναυλία του Χρήστου Λεοντή, σε στούντιο της ΕΡΑ, 
για την εκπομπή του Δευτέρου Προγράμματος «Έλληνες 

Δημιουργοί», 2013)
μουσική: Χρήστος Λεοντής, στίχοι: Μήτσος Ευθυμιάδης

 
Τo συγκεκριμένο τραγούδι, που αναφέρεται στα προεπαναστατι-

κά χρόνια, είναι γνωστό, φυσικά, από τον Μανώλη Μητσιά, που το 
τραγούδησε πρώτος στο LP «Παραστάσεις» [EMI / Columbia, 1975]. 
Αντί οιουδήποτε δικού μας σχολίου…12

11. https://www.greekstixoi.gr/stixoi/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE% 
B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-1972/
12. https://www.lifo.gr/culture/music/10-1-tragoydia-gia-tin-epanastasi-kai-toys-iroes-tis

9. 
Κώστας Λεοντίδης: Η Μπουμπουλίνα
(από το LP «Το Ποτάμι», Lyra, 1986)

μουσική: Λίνος Κόκοτος, στίχοι: Φώντας Λάδης 
Η Μπουμπουλίνα υπήρξε η πιο σπουδαία ηρωίδα της Επανάστα-

σης. Τα κατορθώματά της, στη θάλασσα, της έδωσαν τεράστια αί-
γλη, ενώ, μετά το θάνατό της, το 1825, η ζωή της και η συνεισφορά 
της στον Αγώνα περιζώθηκαν από τον θρύλο. 

Στο τραγούδι αυτό, που συνέθεσε ο άξιος συνθέτης Λίνος Κόκο-
τος, πάνω σε στίχους του Φώντα Λάδη, η Μπουμπουλίνα επανεμφα-
νίζεται στις θάλασσες, όπως και σε μέρη που είναι συνδεμένα με την 
ναυτική ιστορία μας... έτοιμη να αναλάβει ξανά δράση.

Μια γοργόνα, μια σειρήνα,
ίδια με τη Μπουμπουλίνα,

στης μπρατσέρας μου την άκρη,
έχυνε γαλάζιο δάκρυ.

Στ’ ανοιχτά στη Σαλαμίνα
σ’ είδα πάλι Μπουμπουλίνα!
Είχες το σπαθί σου αντήλιο

και φοβέριζες τον ήλιο.
Ήλιε μου, που έχεις χώρια,
τα κορίτσια από τ’ αγόρια!
Απ’ τη μια χρυσά μαντήλια

κι απ’ την άλλη καριοφίλια13

10.
Λάκης Παππάς: Αθανάσιος Διάκος

(από το LP «Αγωνιστές της Λευτεριάς», Zodiac, 1971)
μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης, στίχοι: Δημήτρης Ιατρόπουλος 

Ένα δεύτερο τραγούδι από το άλμπουμ του Νίκου Μαμαγκάκη 
«Αγωνιστές της Λευτεριάς» του 1971, ένα δεύτερο τραγούδι για τον 

13. https://www.greekstixoi.gr/stixoi/%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF% 
85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1/
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Αθανάσιο Διάκο, μετά από ’κείνο του Μανώλη Ρασούλη. 
Ο Λάκης Παππάς σε πολύ μεγάλες ερμηνευτικές στιγμές...

Ο Αθανάσιος Διάκος
ο φιλημένος της Παναγιάς

ο Αθανάσιος Διάκος
ο ευλογημένος απ’ το Χριστό

Ωραίος σαν τα λούλουδα τ’ Απρίλη
ωραίος σαν το σμάλτο του θανάτου

ωραίος σαν του ήλιου το δοξάρι
ωραίος σαν το νιόκοπο φεγγάρι

με το φεγγάρι κρεμασμένο στα μαλλιά
κι ήταν η ώρα δώδεκα
δώδεκα του θανάτου

Το στόμα του ροδόσταχτη σφραγίδα
το μάτι του για τ’ άστρα παραθύρι
το χέρι του γιοφύρι στην ελπίδα

η χούφτα του ριζικού ποτήρι
με το φεγγάρι κρεμασμένο στα μαλλιά

κι ήταν η ώρα δώδεκα
δώδεκα του θανάτου

του θανάτου

11. 
Μανώλης Μητσιάς: Τσάμικος

(από το LP «Αθανασία», EMI / Columbia, 1976)
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις, στίχοι: Νίκος Γκάτσος

 
Ο πασίγνωστος «Τσάμικος» τού Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τα βα-

θιά λαϊκά, μα ταυτοχρόνως και μεγαλοπρεπή λόγια τού Νίκου Γκά-
τσου και βεβαίως με την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. 

Η ιστορία τού κακοτράχαλου τόπου μας από τα βάθη των (βυζα-
ντινών) αιώνων, μέχρι τα χρόνια της Επανάστασης, ένα «πανηγύ-

ρι», που κρατάει χρόνια, με θρήνους, με απώλειες, αλλά και με όρους 
εθνικής ανεξαρτησίας (ούτε «τσακάλι», ούτε «αρκούδα»), κοινωνι-
κής χειραφέτησης και δημοκρατίας (μπορεί «κριτής κι αφέντης» να 
είναι «ο Θεός», αλλά «δραγουμάνος» του είναι «ο λαός»).

12. 
Λάκης Παππάς: Σαν πέθανε ο Κολοκοτρώνης

(από το album «Αγωνιστές της Λευτεριάς». 
Μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης, στίχοι: Δημήτρης Ιατρόπουλος 

Σαν πέθανε ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης
ήρθαν ο Ρήγας ο Φερραίος ο Βελεστινλής

ο Αντρούτσος, ο Μιαούλης κι ο Γαζής
ο Πλαπούτας, ο Κανάρης κι ο Αδαμάντιος ο Κοραής

Σαν πέθανε ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης
ήρθεν ο Διάκος κι ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

ο Μακρυγιάννης κι ο Παπαφλέσσας
ο Γκούρας κι ο Υψηλάντης και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης

Κι εκινήσαν μοιρολόι αντρειωμένο
σιγανάψαν τα καντήλια στη γωνιά

τα παράθυρα σφαλίσαν κόντρα στον Καραβοριά
κι αργοσύραν του Θανάτου το χορό

Σαν πέθανε ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης
ήρθαν όλοι οι Μποτσαράιοι κι ο Τζαβέλας

τα βουνά και τα ποτάμια
όλα τα κορίτσια κι όλα τα πουλιά

Σαν πέθανε ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης14

14. https://www.greekstixoi.gr/stixoi/%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce% 
bf%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b7%cf%82-1971/
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