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“Greek Women Imploring at the Virgin of Assistance” 1826. “Ary Scheffer 
Από ην βηβιίν ηνπ Ισάλλνπ Ν. Παπατσάλλνπ, «Ιζηνξηθέο γξακκέο» Τόκνο Γ” 

Ψστή μεγάλη και γλσκειά, μετά ταράς στο λέω: 

Θασμάζω τες γσναίκες μας και στ’ όνομα τοσς μνέω. 
(Δηνλ. Σνισκνύ, Ειεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη). 

 



Κάζε θνξά πνπ ζα κειεηάεη θαλείο ηελ Ηζηνξία καο, ηελ Διιεληθή Ηζηνξία, ζα θαηέιεγε 

λα επαλαιακβάλεη ηνπο αλσηέξσ ζηίρνπο ηνπ εζληθνύ καο πνηεηνύ, δηαπηζηώλνληαο όηη νη 

Διιελίδεο γεκίδνπλ ηηο ζειίδεο ηεο Ηζηνξίαο καο κε ηηο ζαπκαζηέο ζπζίεο ηνπο. 

 

Φέηνο πνπ ζπκπιεξώλνληαη 200 ρξόληα από ηελ εζληθή επέηεην ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 

1821, πνπ ζεµαηνδνηεί ηζηνξηθά ηελ εµεξνµελία έλαξμεο ηεο επαλάζηαζεο ησλ Διιήλσλ 

από ηνλ Οζσµαληθό δπγό, επηιέμακε θάπνηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπκβνιή ησλ 

γπλαηθώλ ζηνλ Αγώλα. Αδηθεκέλεο από ηελ ηζηνξία, αιιά θσηεηλά παξαδείγκαηα ζάξξνπο, 

ηόικεο θαη αγάπεο γηα ηελ Παηξίδα, γη απηό ζειήζακε λα θάλνπκε κηα ειάρηζηε αλαθνξά 

ζηνπο αγώλεο θαη ηηο ζπζίεο ηνπο, σο κλεκόζπλν δόμαο θαη ηηκήο.  

 

Από ηνλ θαηξό ηνπ ζξπιηθνύ εξσηζµνύ θαη ηεο απηαπάξλεζεο γηα ηελ ειεπζεξία µέρξη 

θαη ζήµεξα νη Έιιελεο βίσλαλ ζπρλά πεξηόδνπο δύζθνιεο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

επεδείθλπαλ γελλαηόηεηα θαη ζάξξνο. Άιινηε πάιη, νη Έιιελεο βηώζαλ πεξηόδνπο 

θαηάπησζεο θαη ρξόληα παξαθµήο. Ωζηόζν, ζε θαµία πεξίνδν ηεο ζύγρξνλεο Διιεληθήο 

Ηζηνξίαο δελ µεηώζεθε νύηε γηα µηα ζηηγµή ην µεγαιείν ηεο απηνζπζίαο θαη ηεο 

µεγαινζύλεο ησλ Διιήλσλ εξώσλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. 

Παξά ηελ εηθνλνθιαζηηθή δηάζεζε ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, πνπ ζέηεη ζε αµθηζβήηεζε 

πξόηππα, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, ην 1821 έρεη επηδείμεη µνλαδηθή αληνρή ζηε ιατθή 

ζπλείδεζε θαη παξαµέλεη ην µεγάιν εζληθό θνµµάηη ηεο ηζηνξίαο, πνπ ην ρξεηαδόµαζηε όινη 

νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο, σο αμηαθό ππόβαζξν ηεο ζπιινγηθήο µαο απηνγλσζίαο θαη σο 

ππμίδα ηεο ηζηνξηθήο µαο πνξείαο πξνο ην µέιινλ. 

Ήζαλ αµέηξεηνη νη επώλπµνη θαη αλώλπµνη ήξσεο, νη νπνίνη έγξαςαλ «ηα µεγάια θαη ηα 

πνιιά» πνπ, ηνπο είπε «ε ηξίζβαζε ςπρή ηνπο» όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν νισµηθόο 

ζηίρνο ζηνπο «Διεύζεξνπο πνιηνξθεµέλνπο». Ζηαλ απηή ε µνλαδηθή ειιεληθή ςπρή, πνπ, 

από ηνλ Μαξαζώλα θαη ηηο Θεξµνπύιεο, µέρξη ηα Γαπγάµεια, ηα ηείρε ηεο Βαζηιεύνπζαο 

θαη ην Μεζνιόγγη, έµαζε µόλνλ λα ληθά ή λα πεζαίλεη. Σίπνηε άιιν! Απηή ηε µνλαδηθή 

ειιεληθή ςπρή δηέζεηαλ, ζηνλ µεγάιν Αγώλα ηνπ Γέλνπο µαο, άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Αιιά ε ηζηνξία µνηάδεη λα έρεη αδηθήζεη, σο πξνο ηελ ηηµή θαη ηε δφμα πνπ ηνπο 

πξέπεη, ηηο Διιελίδεο, πνπ ζηάζεθαλ γελλαίεο δίπια ζηνπο γελλαίνπο, άμηεο δίπια ζηνπο 

άμηνπο, θαη εξσίδεο δίπια ζηνπο ήξσεο.  

Αθόµε θαη αλ ε γπλαηθεία θύζε εµπεξηέρεη ηελ αληδηνηειή αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη 

ηεο πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ πξνζδνθία ηεο αλαγλώξηζεο ή ηεο επηβξάβεπζεο, εµείο πνπ 

ζέινπµε, αδηάθνπα, λα αληινύµε µαζήµαηα εζληθήο επζύλεο θαη λα πξνβάιινπµε πξόηππα 

εζηθνύ µεγαιείνπ, γηα ηελ αηνµηθή ή ζπιινγηθή µαο ζπµπεξηθνξά, νθείινπµε λα 

αλαζύξνπµε από ηηο παξπθέο ηεο Ηζηνξίαο θαη λα νδεγήζνπµε ζηηο θνξπθέο ηεο Δζληθήο 

κλήκεο, ηηο Διιελίδεο ηνπ Δηθνζηέλα. ρη επεηδή ηνύην επηβάιιεη ε ζύγρξνλε αληίιεςε γηα 

ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ, αιιά δηόηη ηνύην ππαγνξεύεη, δηαρξνληθά, ε δίθαηε θαη 

αληηθεηµεληθή απνηίµεζε ησλ γεγνλόησλ ηνπ µεγάινπ µαο εζληθνύ μεζεθσµνύ. 

Γπλαίθεο εξσίδεο αλαθέξνληαη ζηε ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία γηα ηε δξάζε ηνπο 

ελάληηα ζηνλ Οζσµαληθό δπγό αθόµα θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο. Σελ ώξα 

πνπ ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιόγνο άθελε, εξσηθά, ηε δσή ζηελ Πύιε ηνπ Ρσµαλνύ θαη 

πέξλαγε ζηνλ αηώλην ζξύιν, γελληόηαλ ζηελ Λήµλν ε Μαξνχια Κιαδά, µηα θνπέια γηα ηελ 



νπνία ν πύξνο Λάµπξνο έγξαςε όηη, «ήηαλ αμία επξπηέξαο εθηηµήζεσο». Ο Κσζηήο 

Παιαµάο, ζην µαθξνζθειέο πνίεµά ηνπ «Ζ θόξε ηεο Λήµλνπ», ζώδεη ην µεγαιείν απηήο 

ηεο γελλαίαο θόξεο, πνπ, βιέπνληαο ηνλ παηέξα ηεο λα πέθηεη λεθξόο, θαηά ηελ πνιηνξθία 

ηνπ λεζηνύ από ηνπο Σνύξθνπο, ην 1475, ρσξίο λα δεηιηάζεη, άξπαμε ηελ αζπίδα ηνπ θαη ην 

μίθνο ηνπ θαη νδήγεζε ηνπο πνιηνξθνύµελνπο ζην θάζηξν Κόηζηλν ζε 10 11 γελλαία έμνδν, 

Δλεηνύο θαη Έιιελεο, αλαγθάδνληαο ηνπο επηδξνµείο λα ππνρσξήζνπλ θαη λα θύγνπλ µε ηα 

πινία ηνπο. Απηή ηελ εξσίδα ύµλεζε, µε ηνλ δηθό ηνπ µνλαδηθό επηθνιπξηθό ηξόπν, ν 

Παιαµάο: 

 

Καλείο πεξίγειν, θαλείο ληξνπή δελ πξέπεη λάρε, 

ηη γπλαίθα νδεγεί ηε ιεβεληηά’ ο ηε µάρε. 

Αο ηξέµεη θάζε αγαξελό ζπαζί, θάζε ζαξίθη. 

Γπλαίθεο ήηαλ νη ζεέο, παξζέλα είλαη’ ε Νίθε. 

 

 

Ζ Διιελίδα ζηελ Σνπξθνθξαηία. 

 

Αδπζώπεηνο γηα αηώλεο ήηαλ ν αγώλαο κε ηνπο Σνύξθνπο ζε πνιιά κέησπα, κε 

ζπνπδαίν πιήζνο ηα ζπγθινληζηηθά επεηζόδηα, όπνπ ε Διιελίδα, από ηηο πξώηεο 

ζπγθξνύζεηο, έδξαζε, ιακβάλνληαο ζξπιηθέο δηαζηάζεηο, ελέπλεπζε ηηο επόκελεο γελεέο γηα 

δηαδνρηθέο απειεπζεξσηηθέο πξνζπάζεηεο θαη εκςύρσζε θαίξηα γηα θαξηεξία, αληίζηαζε θαη 

ειπίδα. Σα θαησηέξσ παξαδείγκαηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά: 

Σν 1475 ε Λήκλνο δέρζεθε ηελ θαηαθηεηηθή επίζεζε ησλ Σνύξθσλ, ππό ηελ αξρεγία ηνπ 

νπιετκάλ παζά. ώζεθε από κηα λέα θόξε, ηελ Μαξνχια Κιαδά. ε λεαξή θόξε κόιηο είδε 

ηνλ αγαπεκέλν παηέξα ηεο λα θνλεύεηαη από ηνπο Σνύξθνπο, δώζζεθε ακέζσο ηα όπια ηνπ 

θαη όξκεζε ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ, ελώ ηελ αθνινπζνύζαλ, ζπγθηλεκέλνη θαη 

παξαθηλεκέλνη από ηελ ηόικε ηεο, νη λεζηώηεο ζπκπαηξηώηεο ηεο. Οη Σνύξθνη, έθπιεθηνη 

θαη θνβηζκέλνη, ππνρώξεζαλ, ε Λήκλνο δελ έπεζε ηόηε θαη ζπλέρηδε λα παξακέλεη 

ειεύζεξε. 

  



 

Σν επηέκβξην ηνπ 1570 νη Σνύξθνη θαηέθηεζαλ ηελ Κύπξν. Μεηά ηελ άισζε ηεο 

Λεπθσζίαο, 2.000 λένη θαη λέεο αξπάρζεθαλ θαη επηβηβάζζεθαλ ζηα πινία, γηα λα 

πσιεζνύλ δνύινη. Αλάκεζά ηνπο θαη κία λεαξή Διιελίδα, ε Μαξία ε πγθιεηηθή, θαζώο 

δελ ήζειε λα ππνθέξεη ηελ αηηκία, απνθάζηζε λα εθδηθεζεί ηνλ θαηαθηεηή, έβαιε θσηηά 

ζηελ ππξηηηδαπνζήθε ηεο γαιέξαο, όπνπ εθξαηείην. Ζ γαιέξα θαη δπν πινία πνπ ήηαλ 

αγθπξνβνιεκέλα δίπια ηεο, αλαηηλάρζεθαλ ζηνλ αέξα, ηα πινύζηα – πνιύηηκα ιάθπξα, 

θαηεζηξακκέλα, δηαζθνξπίζηεθαλ ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ αέξα θαη ε ιεία ηεο ζθιαβηάο, 

ρίιηεο λεαλίδεο, έγηλαλ παξαλάισκα ηεο θσηηάο. 

 



 
 

ηα ρξόληα ηεο ζθιαβηάο αηώλσλ, όηαλ θαλέλαο δελ εγλώξηδε αλ ζα δεη αύξην θαη όηαλ ε 

δσή ηνπ ζήκεξα ήηαλ ζσζηή θόιαζε, ε Διιελίδα θξάηεζε ζεκλή θαη απζηεξή ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ησλ Διιήλσλ. αλ ζύδπγνο θαη ζαλ κεηέξα ήηαλ ε δέζπνηλα ηνπ ζπηηηνύ, 

πνπ ράξαδε βαζεηά ζηελ ςπρή ησλ παηδηώλ θάζε λέαο γελεάο ηελ πίζηε ζην Υξηζηό θαη ζηελ 

Δθθιεζία, ηελ αγάπε ζηελ παηξίδα Διιάδα, ηελ πεξηθξόλεζε ζηε ζθιαβηά θαη ζην ζάλαην, 

ην ζεβαζκό θαη ηε γελλαηνςπρία κε ηνλ εξσηζκό, έηζη πνπ λα απνηεινύλ κόληκα δηαθξηηηθά 

γλσξίζκαηα γηα όιεο ηηο ηάμεηο ησλ Διιήλσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε γλώκε ηνπ 

Κακπνύξνγινπ:  «Ηγηαζκέλε έζησ ε ςπρή ησλ κεηέξσλ εθείλσλ, αη νπνίαη επί 400 έηε, 

ηνζνύηνλ εξσηζκόλ αληέηαμαλ θαηά ηεο πεξηθπθινύζεο απηάο αζειγνύο ησλ θαηαθηεηώλ 

θηελσδίαο! Αη νπνίαη αθνύ εζηεξήζεζαλ πάζαλ βησηηθήλ απόιαπζηλ, εηο έλ θαη κόλνλ ηνλ 

εαπηώλ βίνλ αθηέξσζαλ, εηο ην λα αλαηξέθνπλ θαη λα δσξίδνπλ θάζε θνξά εηο ην έζλνο, 

άλδξαο αμίνπο ηνπ αλδξηθνύ θαη ηνπ Ειιεληθνύ νλόκαηνο» (Γεκ. Κακπνύξνγινπ, Ηζηνξία 

ησλ Αζελαίσλ, ηόκ. Α ΄, ζει. 24). 

Ζ Διιελίδα ηεο Σνπξθνθξαηίαο γηα λ’ απνθύγεη, όζν κπνξνύζε, ηελ βδειπξή αηίκσζε 

ησλ αθαζάξησλ θαηαθηεηώλ, πξνζπαζνύζε λα κεηαδώζεη ηελ επηδεκία ηεο 

επινγηάο, θαηαζηξέθνληαο ηε λεαληθή νκνξθηά ηνπ πξνζώπνπ ηεο, ή δεκηνπξγνύζε 

νηθνγέλεηα από ηα δεθαηέζζεξα ρξόληα ηεο, πηζηεύνληαο όηη δελ ζα γελλήζεη ζθιάβνπο, όηη 

Έιιελεο ζα αλαζξέςεη θαη Έιιελεο ζα κεγαιώζεη. Καη απέδεημε όηη γηα δώδεθα (12) γελεέο 

θαη αιινύ γηα δεθαέμη (16) γελεέο, ε ζθιαβηά δελ πεξόληαζε ηελ Διιεληθή ςπρή. Απέδεημε 

όηη ν νξγαληζκόο ηεο Διιεληθήο θπιήο δελ είρε λνζεπζεί, δελ είρε θζαξεί, κα 

εμαθνινπζνύζε λα δηαηεξείηαη κε αμηνζαύκαζηε αληνρή θαη λα κεηαθπηεύεηαη από γελεά ζε 

γελεά, ν βαζύηαηνο πόζνο ησλ ξαγηάδσλ λα ππάξμνπλ θαη λα ειεπζεξσζνύλ. 

 



 
 

Σν εμνρόηεξν παξάδεηγκα πνηθίιεο πξνζθνξάο ζην ππόδνπιν Γέλνο, είλαη ε κνξθή 

ηεο Αγίαο Φηινζέεο ηεο Αζελαίαο. Θπγαηέξα ηνπ Αζελαίνπ Αγγέινπ Μπεληδέινπ θαη ηεο 

εξίγεο, γελλήζεθε ην 1522, ηνλ ζθιεξό εθείλν πξώην αηώλα ηεο δνπιείαο ζηελ Αζήλα. Σν 

θνζκηθό ηεο όλνκα Ρεγνύια. Σν 1536 παληξεύζεθε, αιιά κεηά από ηξία ρξόληα έκεηλε 

ρήξα. Υσξίο άιιεο ππνρξεώζεηο πιένλ γηα παηδηά ή νηθνγέλεηα, επηδόζεθε εμ νινθιήξνπ ζε 

βίν αζθεηηθό θαη θηιειεήκνλα. Μεηέηξεςε ην γεηηνληθό λαΐζθν ηνπ αγίνπ Αλδξένπ ζε 

γπλαηθείν κνλαζηήξη, ζην νπνίν αθηέξσζε όιε ηελ πεξηνπζία ηεο θαη έγηλε κνλαρή.  

 

 
 



Πξνρώξεζε αθόκε ζηελ Ίδξπζε βηνηερληθνύ εξγαζηεξίνπ θαη νξγάλσζε θέληξν μελίαο 

θαη πξνζηαζίαο γηα ηηο Αζελαίεο πνπ θηλδύλεπαλ λα παξαζπξζνύλ από ηηο αλάγθεο ηνπο ή .. 

από ηα θάιιε ηνπο ζηνλ Ηζιακηζκό θαη ζηηο ηάμεηο ησλ Οζσκαλώλ. Γηαθόζηεο (200) λεαξέο 

Διιελίδεο εύξηζθαλ ιηκάλη γαιήλεο θαη αλεθνδηαζκνύ ζην κνλαζηήξη ηεο Φηινζέεο. Καη ην 

Θεάξεζην έξγν εύμαλε. Σα κηθξά παηδάθηα πνπ νδεγνύληαλ εθεί, θαηεπζύλνληαλ «εμ 

απαιώλ νλύρσλ» ζηελ παξάδνζε ηνπ Έζλνπο. Οη πησρνί θαη νη γέξνληεο θαη νη αζζελείο 

έγηλαλ ην πεξηερόκελν ηεο θαζεκεξηλήο αζθήζεσο ηεο θηιαλζξσπίαο. Ζ όιε πνιηηεία ηεο 

Φηινζέεο ελέπλεε ζ’ όιεο ηηο ειηθίεο ην πλεύκα ηεο πίζηεσο θαη ηεο ζπζίαο, ράξηλ ηνπ 

Διιεληζκνύ θαη ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο. Ζ Αζήλα είρε αλαδσνγνλεζεί. Οη Σνύξθνη 

αληηιήθζεθαλ ηε δξάζε ηεο Φηινζέεο θαη αθνύ ηε ζπλέιαβαλ, ηελ θπιάθηζαλ θαη ηεο 

επέθεξαλ παληόο είδνπο βαζαληζηηθέο θαθώζεηο. Σελ απειεπζέξσζαλ ζε ιίγν θαηξό, αιιά 

ηε λύθηα ηεο 2 πξνο 3 Οθησβξίνπ 1588, θαζώο ζπκκεηείρε ζε αγξππλία, ηελ ζπλέιαβαλ γηα 

δεύηεξε θνξά. Οη κάζηηγεο θαη ηα ηξαύκαηα πνπ δέρηεθε απηή ηε θνξά ήηαλ πνιιαπιάζηα 

ηώξα, θαη ε κάξηπο έκεηλε εκηζαλήο. Μεηά από ηξεηο κήλεο, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1589, 

απέζαλε θαη ην 1600 αλαθεξύρζεθε αγία. 

 

Σα ρξόληα εθείλα πνπ πνιινί γίλνληαλ «θξππηνρξηζηηαλνί» ή εμηζιακίδνληαλ, πνιιέο 

Διιελίδεο δηήλπζαλ ηελ «νδόλ ηνπ Μαξηπξίνπ». ν θζόλνο ησλ Σνύξθσλ γηα ηελ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή νκνξθηά θη αλσηεξόηεηα ησλ Διιελίδσλ, ε αθόιαζηε δηάζεζε ηνπο θαη κάιηζηα 

ησλ Γεληηζάξσλ, πνπ πξνέξρνληαλ από ηε θπιή καο κε ην θνβεξό παηδνκάδσκα θαη σο εθ 

ηνύηνπ κε έλα βαξύ κίζνο, εθδεισλόηαλ βάξβαξα ζε βάξνο ησλ Διιελίδσλ Υξηζηηαλώλ 

δεζπνίλσλ θαη λεαλίδσλ θαη γηλόηαλ αθνξκή ή αίηην Μαξηπξίνπ αίκαηνο. Ζ Δθθιεζία καο 

έρεη θαηαγξάςεη ζηηο ηάμεηο ηεο λενκάξηπξεο, παξζελνκάξηπξεο θαη θαιιηκάξηπξεο θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

Σα γπλαηθεία κνλαζηήξηα ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ, ηα θέληξα απηά ηνπ ειιεληθνύ θαη 

Υξηζηηαληθνύ αλεθνδηαζκνύ, δέρηεθαλ άπεηξεο θνξέο ηηο βίαηεο επηζέζεηο-θαηαζηξνθέο ησλ 

θαηαθηεηώλ θαη είδαλ λα δηαπξάηηνληαη παληόο είδνπο εγθιήκαηα, θπιαθίζεηο θαη αηηκίεο, 

ώζπνπ λα θνξεζζεί ε θηελσδία ησλ βαξβάξσλ. Καη άλζεμε σο λα ήηαλ αζάλαηε ε 

Ρσκηνζύλε. Πνιπβαζαληζκέλε θαη αζάλαηε! ηαλ θαη νη λεαξέο Διιελίδεο κπνξνύζαλ λα 

ππνζηνύλ άηξεκα θαη ήξεκα ην Μαξηύξην ηνπ αίκαηνο, θνηηάδνληαο άθνβα ην ζάλαην ζηα 

κάηηα, έλα ήηαλ ζίγνπξν: «ε Διιάδα ζθιάβα δελ ζα έκελε». 

Σνλίζζεθε ππεξβνιηθά γηα ηνπο επώλπκνπο θαη αλώλπκνπο ήξσεο – άλδξεο ηνπ «21» όηη 

ππήξμαλ νη δεκηνπξγνί ηεο εζλεγεξζίαο, ηεο Αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ειεπζέξαο 

Διιάδνο. κσο από ην δπλαηόηεξν θακίλη ηεο δνθηκαζίαο πέξαζαλ νη Διιελίδεο. Ζξσίδεο 

ζησπειέο, επγεληθέο κνξθέο, αθαλείο, πνιιέο θνξέο έρνπλ θαιπθζεί από ηε ζθόλε ηνπ 

παξειζόληνο, πνπ θηλνύλ θαη ζπζζσξεύνπλ νη άλεκνη ηνπ ρξόλνπ. Οη ηζηνξηθνί έρνπλ 

ππνρξέσζε λα απνθαιύςνπλ, γηα λα αληηθξύζνπλ όινη νη Έιιελεο, ηελ πξνζθνξά ηεο 

Διιελίδαο. ε γλώζε ηεο πξνζθνξάο ηεο έρεη ηελ αμία ηεο γλήζηαο ζπλεηδήζεσο θαη απνηειεί 

πξάμε δηθαηνζύλεο νθεηινκέλεο, θαη ηηκήο επηβεβιεκέλεο. 

 



 

Οη νπιηψηηζζεο: 

Διθύνπλ εληππσζηαθά ηελ πξνζνρή ηνπ θάζε κειεηεηή νη νπιηώηηζζεο, θακάξη ηεο 

αδνύισηεο ιεβεληηάο, κε ηελ αληξίθεηα πεξηθξόλεζε ηνπ θηλδύλνπ. Πξνβάιινπλ θαη 

εκπλένπλ ζηνπο αηώλεο, ζηα άηνκα θαη ζηνπο ιανύο, ην εξσηθό πλεύκα θαη ηελ εζηθή 

αληίιεςε, πάληα ελαξκνληζκέλα. Δίλαη νη επώλπκεο νπιηώηηζζεο πξώηεο: ε Μφζρσ 

Σδαβέιια, πξώηε θαη κεγάιε εξσίδα, αιεζηλή θαπεηάληζζα, κε δπλαηό ραξαθηήξα θαη 

ςπρή ηνικεξή, θαη θαηά ην δεκνηηθό ηξαγνύδη: 

 

Πνιεκάεη ε Τδαβέιιαηλα κε ην ζπαζί ζην ρέξη 

κε ην παηδί ζηελ αγθαιηά, κε ην ηνπθέθη ζη’ άιιν 

κε ηα θπζέθηα ζηελ πνδηά… 

 

Αθνινπζεί ε Υάηδσ Γηαλλάθε έρνπ, πνπ πνιέκεζε ζην νύιη, ζηελ Κηάθα, ζην 

Κνύγθη θαη ζηελ Πάξγα θαη ηελ απνζαλάηηζε ην δεκνηηθό ηξαγνύδη: 

 

Αο έξρνληαη νη Παιηόηνπξθνη, ηίπνηα δελ καο θάλνπλ 

λα κάζνπλ Λάκπξνπ ην ζπαζί, Μπόηζαξε ην ηνπθέθη, 

ηα άξκαηα ησλ Σνπιησηώλ, ηεο μαθνπζκέλεο Χάηδσο. 

 

Δπηβιεηηθή πξνβάιιεη ε κνξθή ηεο Γέζπσο Μπφηζε, πνπ είρε εκπλεύζεη ηε ζαξξαιέα 

απόθαζε ηνπ αγώλα κέρξη ζαλάηνπ, ζε δπν γεληέο θαηνπηλέο, θόξεο- λύθεο θαη εγγόληα. ηηο 

20 Γεθεκβξίνπ 1803 πνιεκώληαο σο ην ηέινο, αλαηίλαμε ηνλ πύξγν ηεο, όπσο καο 

παξέδσζε ν ιατθόο ζηηρνπξγόο: 



– Αρόο βαξύο αθνύγεηαη, πνιιά ληνπθέθηα πέθηνπλ…. 

– …. ε Δέζπσ θάλεη πόιεκν κε λύθεο θαη κ’ αγγόληα… 

– ….Η Δέζπσ αθέληεο Ληάπεδεο δελ έθαλε, δελ θάλεη… 

Δαπιί ζην ρέξη άξπαμε, θόξεο θαη λύθεο θξάδεη: 

-Σθιάβεο Τνύξθσλ κε δήζσκε, παηδηά καδί κ’ ειάηε…. 

Καη ηα ληνπθέθηα αλάςαλε θη όιεο θσηηά γελήθαλ. 

 

     Ζ Διέλε Μπφηζαξε, ε λεαξή θόξε, πνπ πνιεκάεη δηώθνληαο θαη δησθόκελε, ιέγνληαο: 

 

Εγώ είκαη ε Λέλσ Μπόηζαξε, ε αδειθή ηνπ Μάξθνπ 

θαη δσληαλή δελ πηάλνκαη εηο ησλ Τνύξθσλ ηα ρέξηα. 

 

 

 

Σελ αλώλπκε νπιηώηηζζα εθπξνζσπεί ε ζπαξαθηηθά δξακαηηθή επνπνηία ηνπ «Υνξνχ 

ηνπ Εαιφγγνπ». Με ηνλ εξσηθό ζάλαην-απηνζπζία, θαζόζνλ απηνθηνλία δελ ήηαλ ν 

ζάλαηνο εθείλσλ ζην Εάινγγν αιιά ήηαλ πςειή απηνζπζία, πνπ κε θνβεξή θαηάπιεμε θαη 

απξνζκέηξεην ζαπκαζκό είδαλ θαη νη ερζξνί νη ίδηνη θαη κε δπλαηά ξίγε κλεκνλεύεη θάζε 

θνξά ε Διιεληθή ςπρή: «Πξνεηίκεζαλ λα ζθελδνλίζνπλ εηο ηελ άβπζζνλ ηα ηέθλα ησλ, ίλα 

κε ίδσζηλ απηά πεξηπίπηνληα εηο ρείξαο ησλ πνιεκίσλ. Καη έπεηηα απεθάζηζαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα θίιηαηα εθείλα όληα, νπρί ελ θιαπζκνίο θαη νδπξκνίο, αιιά ελ ρνξνίο 

θαη άζκαζη. Θπζία θαηαπιεθηηθή, ήλ νπδέπνηε ζέινπζη ελλνήζεη αη παξνύζαη γελεαί! θαη 

ήςαλην ινηπόλ αιιήισλ ηαο ρείξαο θαη έζπξαλ ελ θύθισ ηνλ ρνξόλ, άδνπζαη θαη θαζ’ όζνλ 

επιεζίαδελ εθάζηε εηο ην ρείινο ηνπ βαξάζξνπ, εθξεκλίδεην εηο απηό θαη ν θύθινο 

επαλειακβάλεην θαη ν ρνξόο σζαύησο κέρξηο νπ θαηέπεζνλ άπαζαη, ε κία θαηόπηλ ηεο 

άιιεο», γξάθεη ν Κσλ/λνο Παπαξξεγόπνπινο. 

Μλεκνλεύεηαη θαη παξόκνηα κεγαιεηώδεο απηνζπζία, πνπ ιεζκνλείηαη ή παξακέλεη 

άγλσζηε, ζην Μνλαζηήξη ηνπ έιηζνπ, όπνπ 160 γπλαίθεο, πξνθξίλνληαο ην ζάλαην από 

ηε ζθιαβηά, έηξεμαλ ζηνλ Αζπξνπόηακν θαη «αλνίμαζαη ηαο αγθάιαο εξξίθζεζαλ εηο απηόλ 
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απζνξκήησο, κεηά ησλ θηιηάησλ». Σν νύιη, αθνύ έγηλε νινθαύησκα, έπεζε: σζηόζν έρεη 

απνκείλεη ε Γόμα θαη ε Σηκή, πνπ θιεξνλόκεζε ε Διιάδα καο, ν Διιεληζκόο. 

  

Οη Διιελίδεο ηνπ Μσξηά θαη ηεο Ρνχκειεο: 

 

Αληάμηεο πξνο ηηο νπιηώηηζζεο, αλαδείρηεθαλ θαη νη γπλαίθεο ηνπ Μσξηά θαη ηεο 

Ρνύκειεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δπν κεηέξεο ελδόμσλ αγσληζηώλ, ηνπ Κνινθνηξώλε θαη 

ηνπ Μαθξπγηάλλε. 

Κνξπθαία είλαη ε κνξθή ηεο Εακπέηαο Κνινθνηξψλε, θόξεο νπιαξρεγνύ, γπλαίθαο 

ήξσα θαη κάλλαο εξώσλ! Μα θαη ε ίδηα ήηαλ πξνζσπηθά εξσίδα, αθνύ πνιέκεζε θαη 

αλδξαγάζεζε ζηνπο πύξγνπο ηεο Καζηάληηζαο, όπνπ θαη ζθνηώζεθε ν άλδξαο ηεο ν 

Κσλζηαληίλνο Κνινθνηξώλεο. Γέλλεζε θη αλάζηεζε ηνλ γέξν ηνπ Μσξηά, θαζώο πθίζηαην 

ηελ αγσλία θαη ηελ καλία ζθιεξώλ θαηαδηώμεσλ. Σν 1770 «3 Απξηιίνπ, εκέξα ηεο 

Λακπξήο, ζην βνπλό, εηο έλα δέλδξν απνθάησ», ζεκεηώλεη ν ίδηνο ν Θεόδσξνο 

Κνινθνηξώλεο, ζηε Γηήγεζε ζπκβάλησλ ηεο Διιεληθήο θπιήο. 

Μεγάιε θαη ζθιεξή ε επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, κεγάιεο νη πξάμεηο ησλ Διιελίδσλ λα 

γελλνύλ θαη λα θαηαδηώθνληαη, θξαηώληαο βξέθνο θαη ζπαζί, θαη λα ζειάδνπλ παηδηά, 

έρνληαο θαη πηζηόιηα ζην ζηήζνο ηνπο! 

πγθινλίδεη ε θαζεκεξηλή γπκλαζηηθή ηεο ςπρήο ηεο Διιελίδαο ζην Μσξηά, ζηε 

Ρνύκειε θαη ζηελ Διιάδα νιόθιεξε, γηα ηνλ αγώλα ηεο δσήο θαη ηε δσή ηνπ αγώλα ηνπ 

Γέλνπο καο. ν Μαθξπγηάλλεο ζηα «Απνκλεκνλεύκαηα» ηνπ, ην δίλεη πνιύ 

δσεξά: «Πνιπθακειίηεο νη γνλαίγνη κνπ θαη θησρνί θαη όηαλ ήκνπλα αθόκα εηο ηελ θνηιηά 

ηεο κεηξόο κνπ, κίαλ εκέξα πήγε δηα μύια εηο ηνλ ιόγγνλ. Φνξηώλνληαο ηα μύια ζηνλ ώκν 

ηεο, θνξησκέλε εηο ηνλ δξόκνλ, εηο ηελ εξεκηά, ηελ έπηαζαλ νη πόλνη θαη γέλλεζε εκέλα. Μόλε 

ηεο ε θαεκέλε θαη απνζηακέλε, εθηληύλεςε θαη απηείλε ηόηε θαη εγώ. Ξειερώλεςε κόλε ηεο 

θαη απγπξίζηε, θνξηώζε νιίγα μύια θαη έβαιε θαη ρόξηα απάλνπ εηο ηα μύια θαη από πάλσ 

εκέλα θαη πήγε εηο ην ρσξίνλ… …Οη Τνύξθνη ηνπ Αιήπαζά ζέιαλ λα καο ζθιαβώζνπλε. Τόηε, 

δηα λπθηόο, όιε ε θακειηά θαη όιν καο ην ζόη ζεθώζεθαλ θαη έθπγαλ, θαη παγαίλνπλ εηο ηελ 

Ληβαδηά, λα δήζνπλε εθεί. Θα πέξλαγαλ απ’ έλα γηνθύξη ηνπ Ληδσξηθηνύ, νλνκαδόκελνλ 

Σηελό, δελ πέξλαγε από άιιν κέξνο ην πνηάκη. Εθεί θύιαγαλ νη Τνύξθνη λα πεξάζνπλ, λα ηνπο 

πηάζνπλε θαη δεθανρηώ εκέξεο γθηδεξνύζαλ εηο ηα δάζε όινη, θη έηξσγαλ αγξηνβέιαλα θαη 

εγώ βύδαηλα θη έηξσγα απηό ην γάια. 

Μελ ππνθέξνληαο πιένλ ηελ πείλα, απνθάζηζαλ λα πεξάζνπλε από ην γηνθύξη. Καη σο 

βξέθνο εγώ κηθξό, λα κελ θιάςσ θαη ραζνύλε όινη, απνθάζηζαλ θαη κε πέηαμαλ εηο ην δάζνο, 

εηο ην Κόθθηλνλ νλνκαδόκελνλ, θαη πξνρώξεζαλ δηα ην γηνθύξη. Τόηε κεηαλνγάεη ε κεηέξα 

κνπ θαη ιέγεη: « ε ακαξηία ηνπ βξέθνπο ζα καο ράζεη. Πεξλάηε εζείο θαη ζύξηε εηο ην ηάδε 

κέξνο, θαη ζηαζήηε… Τν παίξλσ θη αλ έρσ ηύρε θαη δελ θιάςεη, δηαβαίλνπκε..». Η κεηέξα κνπ 

θαη ν Θεόο καο έζσζε», θιεηεί ηελ δηήγεζε ηνπ ν αγσληζηήο Μαθξπγηάλλεο. 

Με ηέηνηνπο θαη ηόζνπο κύξηνπο θηλδύλνπο γέλλεζαλ θη αλάζηεζαλ ηα παηδηά ηνπο νη 

Διιελίδεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηνπ «21» θαη ηα κεγάισζαλ εκπλεπζκέλα κε Πίζηε θαη 
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εξσηθό ζάξξνο, ώζηε λ’ αλδξσζνύλ ηθαλά θαη λα εμνθιήζνπλ ζην δπλάζηε ηα εγθιήκαηα 

γελεώλ αηώλσλ. 

******** 

ηαλ άλαςε ε επαλαζηαηηθή θσηηά ηνπ «21» θαη αλνίρηεθε αηκαηεξά «ν θνζκνγνληθόο 

θξαηήξαο» ηνπ ελληάρξνλνπ πνιέκνπ ηεο Δζλεγεξζίαο, αλαδείρηεθε αθαηάβιεηε ε ςπρή 

ησλ Διιελίδσλ θαη νη πξνζσπηθέο ζπζίεο αηέιεησηεο. θαη απνδεηθλύεηαη από ηε ζπκκεηνρή 

ησλ Διιελίδσλ όηη ηνλ αγώλα ηνπ «21» δελ ηνλ έθαλε κία ηάμε αλζξώπσλ, αιιά νιόθιεξν 

ην έζλνο, νιόθιεξνο ν Διιεληζκόο. πκκεηείραλ νη Διιελίδεο από θάζε ηάμε θαη από θάζε 

ζηξώκα ηνπ Διιεληθνύ ιανύ. 

Ζ ειηθησκέλε αξρόληηζζα Διηζζάβεη Τςειάληνπ από ην Κίεβν ηεο Ρσζίαο δελ 

εκπόδηζε ηνπο πηνύο ηεο λα ηξέμνπλ ζηελ Διιάδα. Έδσζε πξώηα ηελ επρή ηεο ζηνλ 

Αιέμαλδξν Τςειάληε, ώζηε λα αξρίζεη ηελ επαλάζηαζε ζηε Μνιδνβιαρία, σο αξρεγόο ηεο 

Φηιηθήο Δηαηξείαο θαη ύζηεξα από ιίγν θαηξό έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηεο θαη ζην Γεκήηξην 

Τςειάληε ιέγνληαο: «Αλ είλαη λα ειεπζεξσζεί ε Διιάο από ηελ απνζηνιήλ θαη απηνύ ηνπ 

παηδηνύ κνπ, πνπ κνπ έκεηλελ, αο ην ζηεξεζώ θαη απηό. Αο πάεη κε ηελ επρή κνπ.» Μαδί κε 

ηελ επρή ηεο πξόζθεξε ζηνλ Αγώλα θαη νιόθιεξε ηελ πεξηνπζία ηεο. 

 

 
 

Δθπιεθηηθή ε θπζηνγλσκία ηεο Μπνπκπνπιίλαο. Γύν θνξέο ρήξα ζηε δσή ηεο θαη 

κεηέξα πνιιώλ παηδηώλ, ήηαλ θαπεηάληζζα ζηα πινία ηνπ δεύηεξνπ άλδξα ηεο Γεκήηξε 

Μπνύκπνπιε. ηηο πέηζεο όινη ηελ είραλ παξαδερηεί γηα άμηα θπξά-θαπεηάληζζα. ηαλ νη 

Σνύξθνη ηεο ακθηζβήηεζαλ ην δηθαίσκα λα θαηέρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη απηή ηα πινία-

θιεξνλνκηά ηνπ άλδξα ηεο- έθζαζε σο ηελ Κσλ/πνιε λα βξεη ην δίθην ηεο θαη επιεζίαζε ηε 

Βαιηδέ νπιηάλα ( κεηέξα ηνπ νπιηάλνπ) ζηα Αλάθηνξα ηνπ νπιηάλνπ, όπνπ θαη ηεο 

αλαγλσξίζζεθε ην δηθαίσκα λα έρεη ηα πινία (θαη ηελ πεξηνπζία) ηνπ άλδξα ηεο. Σε Βαιηδέ 

νπιηάλα επηζθέθζεθε, αιιά θαη ζηελ Δηαηξεία ηε Φηιηθή κπήζεθε, πηζαλώηαηα ζηελ 

Κσλ/πνιε, ζηα ηειεπηαία ρξόληα πξηλ από ηελ Δπαλάζηαζε. Ήηαλ από ηηο ιίγεο γπλαίθεο 

πνπ κπήζεθαλ θαη θξάηεζε θαιά ην κπζηηθό, θαζώο πξνεηνηκάζζεθε γηα ηνλ Αγώλα. 

Καζόζνλ ηόηε λαππήγεζε ην πινίν «Αγακέκλσλ», 48 πήρεσλ, κε 18 θαλόληα, σο εκπνξηθό 

ηάρα πινίν. Σν θαηόξζσζε, αθνύ δσξνδόθεζε ηνλ Σνύξθν λαύαξρν Υνπζεΐλ παζά, λα 

γλσκαηεύζεη όηη ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν πινίν. ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 



1821, ε Μπνπκπνπιίλα μεζήθσζε ηηο πέηζεο ζε επαλάζηαζε θαη έζπεπζε λα ιάβεη κέξνο 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνιηνξθίαο ηνπ Ναππιίνπ. Από ηόηε – ηηο πξώηεο εκέξεο- ζπκκεηείρε 

ελεξγά ζηνλ αγώλα ηνπ «21», πξνζθέξνληαο ηα παηδηά ηεο θαη ηελ πεξηνπζία ηεο όιε. 

Σνπνζεηήζεθε δίπια ζηε Μπνπκπνπιίλα θαη ε Μαληψ Μαπξνγέλνπο, πνπ ύςσζε ηελ 

επαλαζηαηηθή  ζεκαία ζηε Μύθνλν. Ήηαλ πινπζηνθόξε ε Μαληώ, ιεπηή αξηζηνθξάηηζζα, 

ίζσο ε πην πνιύθεξλε λέα Διιελίδα ηεο επνρήο. Με δηθέο ηεο δαπάλεο εμόπιηζε πινία θαη 

θαηεδίσθε ηνπο πεηξαηέο πνπ έθαλαλ απνβάζεηο- επηζέζεηο ζηε Μύθνλν. Σα πινία ηεο 

ζπκκεηείραλ ην «21» ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διιεληθνύ ζηόινπ ζηελ Δύβνηα θαη ζηνλ 

Παγαζεηηθό. ε ίδηα ε Μαληώ, ληπκέλε αλδξηθά ξνύρα, κεηέρεη ζε κάρεο επηθεθαιήο 

ζηξαηησηηθνύ ηκήκαηνο, πνπ είρε εμνπιίζεη ε Ίδηα, κε δηθέο ηεο δαπάλεο ην νπνίν θαη ην 

ζπληεξνύζε θαη γη’ απηό νλνκάδεηαη ηηκεηηθά αληηζηξάηεγνο. 

Δπεηδή ήηαλ κνξθσκέλε, κηινύζε θαη έγξαθε Γαιιηθά, Γεξκαληθά θαη Ηηαιηθά, θαηαηόπηδε 

ηνπο μέλνπο θηιέιιελεο ζηα δηάθνξα δεηήκαηα θαη αιιεινγξαθνύζε κε ην εμσηεξηθό, 

πξνζπαζώληαο λα μππλήζεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη θηιειιεληθά δηαδήκαηα ζηνπο ιανύο ηεο 

Δπξώπεο. θαη όηαλ ηειείσζε ν επαλαζηαηηθόο αγώλαο θαη ειεπζεξώζεθε ε Διιάδα, κα 

γύξσ, «βαβνύξηδε ε δπζηπρία» θαη ήηαλ πιήζνο ηα νξθαλά, ε Μαληώ έζεζε ηνλ εαπηό ηεο 

ζηελ ππεξεζία ησλ νξθαλώλ. 

********** 

Δπίζεο ζηνπο αγώλεο ηνπ «21» νη γπλαίθεο έξρνληαλ ζηα πεδία ησλ καρώλ θνξησκέλεο, 

θέξλνληαο θαη ηα δώα ηνπο θνξησκέλα θξέαο, ςσκί θαη άιιεο ηξνθέο, γηα λα 

αλεθνδηάδνληαη νη άλδξεο ηνπο θαη νη άιινη ζηξαηηώηεο. Δίραλ ηελ επηζηηηζηηθή θξνληίδα 

ησλ αγσληζηώλ. 

Άιιεο πνιεκνύζαλ θαη ζηνπο πξνκαρώλεο. «Λάθαηλά ηηο, ηαπξηαλή νλνκαδνκέλε, 

εζειόπνλνο ζπζηξαηηώηεο ππό ηνλ Κπξηαθνύιελ Μαπξνκηράιελ θαη κεη’ απηνύ 

ζπλαπνθιεηζζείζα ελ Βαιηεηζίσ, κόλε εηόικα ζπλερώο εμέξρεζζαη από ηνπ ελόο εηο ηνλ 

άιινλ πξνκαρώλα θαη δηέλεηκελ ππξηηηδνβνιάο, όπνπ ε αλάγθε εθάιεη, βαδίδνπζα σο αλήξ 

θαη νκηινύζα σο ζηξαηηώηεο» γξάθεη απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο ηνπ «21». 

 



 
 

Ζ κεηέξα ηνπ Η. Μαθξπγηάλλε 

 

πγθινλίδεη ε θαζεκεξηλή γπκλαζηηθή ηεο ςπρήο ηεο Διιελίδαο ζην Μσξηά, ζηε 

Ρνύκειε θαη ζηελ Διιάδα νιόθιεξε, γηα ηνλ αγώλα ηεο δσήο θαη ηε δσή ηνπ αγώλα ηνπ 

Γέλνπο καο. ν Μαθξπγηάλλεο ζηα «Απνκλεκνλεύκαηα» ηνπ, ην δίλεη πνιύ δσεξά: 

«Πνιπθακειίηεο νη γνλαίγνη κνπ θαη θησρνί θαη όηαλ ήκνπλα αθόκα εηο ηελ θνηιηά ηεο 

κεηξόο κνπ, κίαλ εκέξα πήγε δηα μύια εηο ηνλ ιόγγνλ. Φνξηώλνληαο ηα μύια ζηνλ ώκν ηεο, 

θνξησκέλε εηο ηνλ δξόκνλ, εηο ηελ εξεκηά, ηελ έπηαζαλ νη πόλνη θαη γέλλεζε εκέλα. Μόλε ηεο 

ε θαεκέλε θαη απνζηακέλε, εθηληύλεςε θαη απηείλε ηόηε θαη εγώ. Ξειερώλεςε κόλε ηεο θαη 

απγπξίζηε, θνξηώζε νιίγα μύια θαη έβαιε θαη ρόξηα απάλνπ εηο ηα μύια θαη από πάλσ εκέλα 

θαη πήγε εηο ην ρσξίνλ… …Οη Τνύξθνη ηνπ Αιήπαζά ζέιαλ λα καο ζθιαβώζνπλε. Τόηε, δηα 

λπθηόο, όιε ε θακειηά θαη όιν καο ην ζόη ζεθώζεθαλ θαη έθπγαλ, θαη παγαίλνπλ εηο ηελ 

Ληβαδηά, λα δήζνπλε εθεί. Θα πέξλαγαλ απ’ έλα γηνθύξη ηνπ Ληδσξηθηνύ, νλνκαδόκελνλ 

Σηελό, δελ πέξλαγε από άιιν κέξνο ην πνηάκη. Εθεί θύιαγαλ νη Τνύξθνη λα πεξάζνπλ, λα ηνπο 

πηάζνπλε θαη δεθανρηώ εκέξεο γθηδεξνύζαλ εηο ηα δάζε όινη, θη έηξσγαλ αγξηνβέιαλα θαη 

εγώ βύδαηλα θη έηξσγα απηό ην γάια. Μελ ππνθέξνληαο πιένλ ηελ πείλα, απνθάζηζαλ λα 

πεξάζνπλε από ην γηνθύξη. Καη σο βξέθνο εγώ κηθξό, λα κελ θιάςσ θαη ραζνύλε όινη, 

απνθάζηζαλ θαη κε πέηαμαλ εηο ην δάζνο, εηο ην Κόθθηλνλ νλνκαδόκελνλ, θαη πξνρώξεζαλ 

δηα ην γηνθύξη. Τόηε κεηαλνγάεη ε κεηέξα κνπ θαη ιέγεη: « ε ακαξηία ηνπ βξέθνπο ζα καο 

ράζεη. Πεξλάηε εζείο θαη ζύξηε εηο ην ηάδε κέξνο, θαη ζηαζήηε… Τν παίξλσ θη αλ έρσ ηύρε θαη 

δελ θιάςεη, δηαβαίλνπκε..». Η κεηέξα κνπ θαη ν Θεόο καο έζσζε», θιεηεί ηελ δηήγεζε ηνπ ν 

αγσληζηήο Μαθξπγηάλλεο. 

  

Με ηέηνηνπο θαη ηόζνπο κύξηνπο θηλδύλνπο γέλλεζαλ θη αλάζηεζαλ ηα παηδηά ηνπο νη 

Διιελίδεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηνπ «21» θαη ηα κεγάισζαλ εκπλεπζκέλα κε Πίζηε θαη 

εξσηθό ζάξξνο, ώζηε λ’ αλδξσζνύλ ηθαλά θαη λα εμνθιήζνπλ ζην δπλάζηε ηα εγθιήκαηα 

γελεώλ αηώλσλ. 
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Ζ χδπγνο ηνπ Καξατζθάθε 

 

Πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο γλώξηζαλ ηνπο αιάιεηνπο θαεκνύο θαη ηηο πίθξεο ηεο 

πξνζθπγηάο, ρσξίο λα γίλνληαη νπδακώο εκπόδην, νύηε έγλνηα ζηνπο άλδξεο ηνπο, αγσληζηέο 

-καρεηέο ηνπ Ηεξνύ Αγώλα! O Καξατζθάθεο ήηαλ αξρηζηξάηεγνο, αιιά ε γπλαίθα ηνπ 

πέζαλε πξόζθπγαο ζην λεζί Κάιακνο ηεο Δπηαλήζνπ. Πνηνο κπνξεί λα ππνινγίζεη ηί είδνπο 

θαη πόζεο δνθηκαζίεο πεξλνύζε, όκσο δελ εηδνπνίεζε ηνλ άλδξα ηεο, λα ζπεύζεη θνληά ηεο. 

ηηο 19 Απγνύζηνπ 1825 έιαβε ηελ πιεξνθνξία όηη πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ θαη νη ζπγαηέξεο 

ηνπ έκελαλ πιένλ απξνζηάηεπηεο. Δθείλνο δελ έθπγε, κόλνλ έγξαςε ζηελ 

θπβέξλεζε: «απέζαλελ ε ζχδπγνο κνπ θαη ήζεινλ λα ππάγσ λα νηθνλνκήζσ ηα παηδηά 

κνπ, αιιά δελ αθήλσ ηελ παηξίδα». Απηή ε βαζεηά δσληαλή ζπλείδεζε ηεο ηεξήο αλάγθεο 

ηνπ Αγώλα , πνπ θαηέπληγε θάζε άιιε ππνρξέσζε, θάζε άιινλ πόλν, ήηαλ θνηλή πίζηε ησλ 

Διιελίδσλ ζην «21»!. Ζ βηνηηθή αλάγθε δελ ζόισλε ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ Διιελίδσλ. 

 

Ζ επηζηνιή ηεο Αγγειίλαο, ζπδχγνπ ηνπ Νηθεηαξά, γηα ηνλ Δκθχιην… 

 

Καη όηαλ ήξζαλ νη καύξεο ώξεο ησλ εκθπιίσλ πνιέκσλ ζηνλ Αγώλα ηνπ «21», όηαλ νη 

ήξσεο έραλαλ ηνπο εαπηνύο ησλ, νη Διιελίδεο θξάηεζαλ ηνπο αγλνύο πόζνπο ηνπο, ηελ 

πίζηε ηνπο θαη ηε δύλακή ηνπο θαη δελ βαξύλνληαλ κε πάζε, κε θηινδνμίεο νύηε κε 

ιεειαζίεο, αξπαγέο θαη εγθιήκαηα. Οη Διιελίδεο δελ έραζαλ ηνπο «θαινύο εαπηνύο ησλ». 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επηζηνιή ηεο γπλαίθαο ηνπ Νηθεηαξά ζηνλ Πξόεδξν Κνπληνπξηώηε, 

κε ηελ νπνία παξαθαιεί θαη παξαθηλεί λα ζηακαηήζνπλ νη εκθύιηεο δηακάρεο: 

«Εθιακπξόηαηε Πξόεδξε θύξηε Γεώξγηε Κνπληνπξηώηε, είλαη δύζθνινλ λα ζαο παξαζηήζσ 

ηελ ιύπελ ηεο ςπρήο, νπνύ εδνθηκάζακελ όινη νη επαίζζεηνη παηξηώηαη, όηαλ νθζαικνθαλώο 

είδνκελ αλακκέλνλ ηνλ εκθύιηνλ πόιεκνλ εηο ηνπο θόιπνπο ηεο παηξίδνο καο θαη Χξηζηηαλνύο 

Έιιελαο λα ζθνηώλνπλ αζπιάγρλσο ηνπο αδεξθνύο ησλ Χξηζηηαλνύο.Καη αλ αθήζσ εηο 

αιεζκνλεζίαλ ηελ ηηκήλ ηνπ αίκαηνο θαη ηνπο νηθείνπο αγώλαο, κεζ’ σλ εμεγνξάζζε ε 

ειεπζέξα απηή γε, ηελ νπνίαλ ηνικά λα μαλαβάθε ζήκεξνλ κε αίκα αζώσλ νκνγελώλ ή 

ξαδηνπξγία ηηλώλ, δελ εκπνξώ θαη’ νπδέλα ηξόπνλ νύηε εγώ, νύηε άιινο θαιόο παηξηώηεο λα 

παξαβιέςσκελ ηα πηθξά δάθξπα ηνζνύησλ πησρώλ θακειηώλ ηαιαληδνκέλσλ από ηόζαο 

δπζηπρίαο, πελίαλ πείλαλ, εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο θόβνπο θαη πεξηπιένλ από ηελ 

απειπηζίαλ νπνύ ηνπο εκπλέεη ν εκθύιηνο πόιεκνο. Δηα ηνύην παξαθαινύκελ ηελ πκεηέξαλ 

εθιακπξόηεηα, ίλα ιάβε νίθηνλ θηιαλζξσπίαο θαη λα απαληεζή απηή ε θαθή αξρή ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ. Όζνλ δε δηα ηελ θαηάρξεζηλ ησλ αηηίσλ ηεο δηθαίαο ζαο νξγήο, κείλεηε 

βέβαηνη όηη ζέιεηε εύξεη ζπκκάρνπο όινπο ηνπο θαινύο παηξηώηαο, δηα λα παύζνπλ αύηαη αη 

θαηαρξήζεηο κε εηξεληθώηεξνλ ηξόπνλ θαη νύησ, λα έρεηε θαη ηελ επινγίαλ όινπ ηνπ Εζλνπο». 

Ελ Ναππιίσ ηε 1ε Μαξηίνπ 1824. ε επζεβεζηάηε παηξηώηηζζα ΝΙΚΗΤΑΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

 

 

 



 

Μόλν από ηέηνηεο γπλαίθεο ζα µπνξνύζε λα µείλεη ζηελ Ηζηνξία ην Εάινγγν, σο 

ππέξηαην µλεµείν αξεηήο θαη ζπζίαο, πνπ πµλήζεθε αθόµε θαη από ηνλ ερζξό. Πξάγµαηη, 

ζηηο 18 ∆εθεµβξίνπ 1803, ηνλ ζξύιν πνπ έγξαςαλ µε ηνλ ρνξό ηνπο ζην Εάινγγν νη 

νπιηώηηζεο, ηνλ παξέδσζε ζηελ ηζηνξηθή µλήµε ε πεξηγξαθή Σνύξθνπ απηόπηε µάξηπξα, 

ελόο αμησµαηηθνύ ηνπ Αιή παζά, ηνπ νπιετµάλ Αγά. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ππάξρεη ζε βηβιίν 

ηνπ Ibrahim Manzour efendi, πνπ εθδόζεθε ζην Παξίζη ην 1828. πγθινληζµέλνο ν ηνύξθνο 

αμησµαηηθόο αλαθέξεη όηη, νη γπλαίθεο «πηάζηεθαλ από ηα ρέξηα θαη άξρηζαλ έλα ρνξό, πνπ 

ηα βήµαηά ηνπ ηα θηλνύζε έλαο αζπλήζηζηνο εξσηζµόο θαη ε αγσλία ηνπ ζαλάηνπ ηόληδε ην 

ξπζµό ηνπ… ζην ηέινο ησλ επσδώλ νη γπλαίθεο βγάδνπλ µηα δηαπεξαζηηθή θαη µαθξόζπξηε 

θξαπγή, πνπ ν αληίιαιόο ηνπο ζβήλεη ζην βάζνο ελόο ηξνµαθηηθνύ γθξεµνύ, όπνπ ξίρλνληαη 

µαδί µε όια ηα παηδηά ηνπο». 

∆εθαελληά ρξόληα αξγόηεξα, ζηηο 21 Απξηιίνπ 1822, νη νπιηώηηζζεο ηνπ Εαιόγγνπ 

μαλαδνύλ ζηελ ςπρή ησλ γπλαηθψλ ηεο Νάνπζαο. Γηα λ’ απνθύγνπλ ηελ αηρµαισζία θαη 

ηελ αηίµσζε από ηνπο Σνύξθνπο, ξίρλνληαη ζηνπο θαηαξξάθηεο ηεο Αξαπίηζαο, µαδί µε ηα 

παηδηά ηνπο θαη πλίγνληαη, πξνζζέηνληαο θαη ηε δηθή ηνπο ζπζία ζηνλ µεγάιν Αγώλα. 



 

Ζ επαλάζηαζε έρεη πηα μεθηλήζεη θαη νη Διιελίδεο γξάθνπλ, µε ην δηθό ηνπο πάζνο θαη 

µε ηελ δηθή ηνπο μερσξηζηή ιεβεληηά ζειίδεο µεγαιείνπ θαη δόμαο. Ζ Λαζθαξίλα 

Μπνπµπνπιίλα, δπν θνξέο ρήξα θαη µε έμη παηδηά, όια ηαγµέλα ζηνλ Αγώλα, πξσηνζηαηεί 

µε ην πινίν ηεο, ηνλ ζξπιηθό «Αγαµέµλνλα», ζηελ πνιηνξθία ηνπ Ναππιίνπ θαη µπαίλεη 

ζξηαµβεύηξηα, δίπια ζηνλ Κνινθνηξώλε, ζηε Σξηπνιηηζά. Δίλαη ε «λέα Αµαδόλα» θαηά ηνλ 

ηηαιό πεξηεγεηή Πέηζην, ελώ ν γεξµαλόο δεµνζηνγξάθνο Κξίζηηαλ Μίιιεξ, γξάθεη, 

εληππσζηαζµέλνο, γηα ηε γπλαίθα πνπ ην όλνµά ηεο θαη ηα αλδξαγαζήµαηά ηεο ζπδεηνύληαη 

ζε όιε ηελ Δπξώπε: «πεηζηώηηζζα είλαη ε γλσζηή εξσίδα Μπνπµπνπιίλα, πνπ εμόπιηζε 

ηξία θαξάβηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν θπβεξλνύλ νη γηνη ηεο θαη ην µεγαιύηεξν ην θπβεξλάεη 

ε ίδηα. Έραζε θηόιαο έλα γην ηεο ζ’ απηόλ ηνλ αγώλα θαη θιέγεηαη ηόζν ζα µάλα από ην 

αίζζεµα ηεο εθδίθεζεο, όζν θαη ζαλ Διιελίδα από ηελ αγάπε πξνο ηελ παηξίδα. Έρεη 

επηθέξεη πνιιέο θαηαζηξνθέο ζηνπο ηνύξθνπο θαη ηνπο έρεη πάξεη πνιιά θαξάβηα» 

Σν ίδην αηξόµεηε ζαιαζζνµάρνο θαη ε ∆φµλα Βηζβίδε, ε Θξαθηώηηζζα από ηελ 

Αίλν. πσο γξάθεη ν Ησάλλεο Φηιήµσλ, «Σνηαύηε αλεδείρζε θαη ε ∆όµλα ζύδπγνο 

Βαζηιείνπ Υαηδή, πινηάξρνπ. Θαλαησζέληνο απηνύ θαηά ηελ πνιηνξθία ηεο Δπβνίαο, 

αλέιαβε ε ίδηα ηελ δηνίθεζηλ ηνπ πινίνπ σο άιινο αλήξ, επί πνιύ ρξόλνλ, ίλα µε ζηεξεζή ε 

πνιηνξθία ηεο από ζαιάζζεο βνεζείαο». Ζ ∆όµλα Βηζβίδε, ηελ νπνία ν ∆εµ. Τςειάληεο 

απνθαινύζε Δπγελεζηάηε θαη Γαιελνηάηε θαη γηα ηελ νπνία ν Οδπζζέαο Αλδξνύηζνο 

πηζηνπνηνύζε µε έγγξαθό ηνπ, όηη ηνλ Ματν ηνπ 1822, ηνλ έζσζε, απηόλ θαη ηνπο άλδξεο 

ηνπ, πξνµεζεύνληάο ηνπ ηξόθηµα θαη πνιεµνθόδηα, δηαηήξεζε ην πινίν ηεο επί ηξία ρξόληα. 

∆απάλεζε γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ θαη ηελ δηαηξνθή ηνπ πιεξώµαηόο ηνπ, όιε ηεο ηελ 

πεξηνπζία. Καη όηαλ πηα νη πόξνη ηεο ηειείσζαλ θαη ην µπξίθη είρε πάζεη µεγάιε θζνξά, ην 

ράξηζε, ηνλ επηέµβξην ηνπ 1824 ζηελ θπβέξλεζε, πνπ ην µεηέηξεςε ζε ππξπνιηθό. Μ’ 

απηό ν Αλδξέαο Πηπίλνο έθαςε, ζηε άµν, ηελ ηνπξθηθή θξεγάηα. 

Μηα άιιε µεγάιε γπλαηθεία µνξθή ηνπ ’21, ήηαλ ε Μαληψ Μαπξνγέλνπο. Γελλήζεθε 

ζηελ Σεξγέζηε, από Μπθνληάηηζζα µάλα ζπαξηηαηηθήο θαηαγσγήο θαη ηνλ Νηθόιαν 

Μαπξνγέλε, µεγάιν ζπαζάξε ηνπ ζπλώλπµνπ ηνπ θαη ζείνπ ηνπ, εγεµόλα ηεο Βιαρίαο. 

Μεηά ηνλ απνθεθαιηζµό ηνπ εγεµόλα από ηνπο Σνύξθνπο, ε νηθνγέλεηά ηεο εγθαηαζηάζεθε 

ζηελ Σεξγέζηε θαη απέθηεζε ηεξάζηηα πεξηνπζία από ην εµπόξην. Ζ Μαληώ, είρε εμαηξεηηθή 

µόξθσζε θαη µηινύζε επαξθώο εθηόο από ηελ µεηξηθή ηεο γιώζζα, ηνπξθηθά, γαιιηθά θαη 

ηηαιηθά..Λίγν πξηλ ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο θαη µεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο, 



εγθαηαζηάζεθε ζηελ Σήλν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Μύθνλν. Με ρξήµαηα ηεο νηθνγελείαο 

ηεο, αξµάησζε θαη δηέζεζε ζηνλ Αγώλα δύν θαξάβηα, ελώ ζπληεξνύζε θαη δύλαµε 800 

πνιεµηζηώλ. Φνξώληαο αληξηθά ξνύρα θαη δσζµέλε µε ην ζπαζί ηνπ παηέξα ηεο, ε Μαληώ 

πήξε µέξνο ζε µάρεο ζηελ Κάξπζην, ζηε Μαγλεζία, ζην Σξίθθεξη, ζηελ Άµθηζζα, ζηε 

Υαηξώλεηα θαη ζε επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνύ ζηόινπ ζην Αηγαίν. 12 13 Με δηαηαγή 

ηεο εζλνζπλέιεπζεο ηνπ Άζηξνπο, ηεο απνλεµήζεθε, σο δηαθξηζείζα επ’ αλδξαγαζία ζην 

πεδίν ηεο µάρεο, ζηέθαλνο δάθλεο, «ελ επηζήµσ ηειεηή νµνία πξνο ηελ ησλ Οιπµπηαθώλ 

Αγώλσλ». Αθόµε, γηα ηελ ηεξάζηηα ζπµβνιή ηεο ζηελ Δπαλάζηαζε, ηεο απνλεµήζεθε, 

µνλαδηθό πξνο γπλαίθα, ην αμίσµα ηνπ επηηίµνπ αληηζηξαηήγνπ θαη ηεο παξαρσξήζεθε 

θεληξηθό ζπίηη ζην Ναύπιην γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο. Απηή ε ζπνπδαία γπλαίθα, µε ηελ 

αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή, πνπ πνιέµεζε παζηαζµέλα ζε όια ηα πεδία ησλ µαρώλ, πνπ 

νπδέπνηε εθαηξίαζε θαηά ηηο εµθύιηεο δηαµάρεο, πνπ ηξνθνδόηεζε ην θύµα ηνπ 

θηιειιεληζµνύ ζηελ Δπξώπε µε ηηο δύν επηζηνιέο πνπ έγξαςε, ηε µία πξνο ηηο παξηζηλέο 

θπξίεο θαη ηελ άιιε πξνο ηηο αγγιίδεο θπξίεο, θαη ε νπνία πξνζέθεξε 7.000.000 γξόζηα γηα 

ηνλ Αγώλα, πέζαλε, ηειηθά, πάµπησρε. 

 

“µσο, δίπια ζηηο επώλπµεο, γξάθνπλ ηε δηθή ηνπο ιαµπξή ηζηνξία ρηιηάδεο Διιελίδεο, 

ζε όια ηα µήθε θαη ηα πιάηε ηεο παηξώαο γεο, «ηνηο θείλσλ ξήµαζη πεηζόµελεο». ε θαµηά 

γσληά ηεο επαλαζηαηεµέλεο Διιάδαο δελ έιεηςαλ νη ειιελίδεο νη νπνίεο είηε αγσλίζηεθαλ 

µαδί µε ηνπο άληξεο ηνπο, είηε βαζαλίζηεθαλ από ηηο θαθνπρίεο θαη ηηο ζηεξήζεηο πνπ έθεξε 

ε ζπλεηδεηή απηή απνηίλαμε ηνπ μεληθνύ δπγνύ. 

 

πίλαθαο: Sir Charles L. Eastlake: Φπγάδεο, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ζηελ Υίν 

  



 

ηε Υίν, ε νπνία θαηαζηξάθεθε εθ ζεµειίσλ από ηελ ηνπξθηθή βαξβαξόηεηα, ε ηξα- 

γσδία ησλ γπλαηθώλ ηνπ λεζηνύ ηαμίδεςε σο πέλζηµν λέν µέρξη ηελ Δπξώπε. Ο Francis 

Werry, Αγγινο πξόμελνο ζηε µύξλε, όπνπ εθεί έθηαλαλ ππνδνπισµέλεο νη Υηώηηζζεο, 

γξάθεη ζε αλαθνξά ηνπ: «Υηιηάδεο γπλαίθεο θνξίηζηα θαη αγόξηα πνπιηόηαλ θάζε µέξα ζην 

παδάξη. Πνιιά από απηά δπζηπρηζµέλα πιάζµαηα απηνθηόλεζαλ θαηά ηε 

µεηαθνξά. Βιέπεηο γπλαίθεο λα µε δέρνληαη ηξνθή µ’ φιν πνπ µαζηηγψλνληαη , γηα λα 

πεζάλνπλ απφ ηελ πείλα». 

∆ελ ζα ήηαλ εύθνιν θαλείο λα εμαληιήζεη ηηο αλαθνξέο ζηελ ζπµµεηνρή θαη θαηαμίσζε 

ησλ ειιελίδσλ ζηνλ µεγάιν αγώλα ηνπ Έζλνπο γηα αλεμαξηεζία, αιιά θαη ηα βάζαλα πνπ 

ππέµεηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ. Αιιά θιείλνληαο νθείιεη θαλείο λα επηζεµάλεη όηη ε 

επαλάζηαζε ηνπ 1821, µηα από ηηο πξννδεπηηθόηεξεο θαη θσηεηλόηεξεο ζηηγµέο ζηελ 

επξσπατθή ηζηνξία ηνπ 19νπ αηώλα, µηα επαλάζηαζε πνπ απερνύζε µέζα ηεο δηδάγµαηα ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1789 αιιά θαη νιόθιεξνπ ηνπ ∆ηαθσηηζµνύ έδσζε δύλαµε θαη 

ειπίδα ζε όινπο ηνπο πξννδεπηηθνύο πνιίηεο ηεο αληηδξαζηηθήο Δπξώπεο εθείλε ηελ επνρή 

πνπ αλαζηέλαδε θάησ από ηελ ζθηά ηεο Ηεξήο πµµαρίαο. Απηή ε Δπαλάζηαζε ησλ 

Διιήλσλ ήηαλ πξώηα απ’ όια θηήµα όινπ ηνπ ιανύ θαη σο ηέηνηα θαη θηήµα ησλ 

Διιελίδσλ πνπ παληνύ βξέζεθαλ ζην πιεπξό ησλ µαρόµελσλ αδεξθώλ ηνπο. Σσλ 

Διιελίδσλ ηόζν ησλ επσλύµσλ πνπ ε ηζηνξία ηνπο επηθύιαμε µηα επλντθή µεηαρείξηζε, 

όζν θαη ίζσο θαη πεξηζζόηεξν ησλ ρηιηάδσλ αλσλύµσλ πνπ έδσζαλ ηε δσή ηνπο γηα ηνλ 

µεγάιν θαη επγεληθό ζθνπό ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη θπξηαξρίαο. 

Ση λα πεη θαλείο γηα ηηο 18 Αξγίηηζζεο, πνπ ζηα µέζα Απξηιίνπ ηνπ 1821, όηαλ ν 

Κεραγηάµπεεο έθαςε ηα ζπίηηα ηνπο θαη έζθαμε θάπνπ 900 θαηνίθνπο ηνπ Άξγνπο, έπεζαλ 

ζηα πεγάδηα θαη πλίγεθαλ, γηα λα απνθύγνπλ, όπσο νη νπιηώηηζζεο θαη νη Νανπζαίεο, ηελ 

αηρµαισζία θαη ηελ αηίµσζε. ∆ελ ζα µπνξνύζε λα είρε γίλεη αιιηώο. 

Αιιά θαη ζηηο ππόινηπεο θνξπθαίεο ζηηγµέο ηεο Δπαλάζηαζεο ε αλώλπµε γπλαίθα είλαη 

παξνύζα θαη αλαιαµβάλεη ελεξγό ξόιν ζηελ ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

  



Ζξσηθή έμνδνο Μεζνινγγίνπ 

ην µαξηπξηθό Μεζνιφγγη νη γπλαίθεο από ηελ πξώηε ζηηγµή ηεο πνιηνξθίαο 

μερσξίδνπλ. ύµθσλα µε ηηο πεξηγξαθέο παίξλνπλ µέξνο ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

νρπξσµαηηθώλ έξγσλ, πεγαίλνπλ πίζσ από ηηο ληάπηεο ( ηα απηνζρέδηα θαλνληνζηάζηα πνπ 

έθηηαμαλ νη Μεζνινγγίηεο ) θαη µαδεύνπλ ηα βόιηα ηνπ ερζξνύ θαη ηα δίλνπλ ζηελ επηηξνπή 

γηα λα ηα μαλαρύζεη. Παξεγνξνύλ ηνπο ιαβσµέλνπο θαη θάλνπλ ό,ηη µπνξνύλ γηα ηνπο 

αγσληζηέο νη νπνίνη είλαη εληειώο εμαζιησµέλνη από ηηο θαθνπρίεο. ια απηά µέρξη ηελ ώξα 

ηεο Δμόδνπ, νπόηε θαη ρσξίο θαµία ηαιάληεπζε ζηάζεθαλ δίπια ζηνπο άληξεο ηεο πόιεο θαη 

αξµαηώζεθαλ όπσο νη άληξεο πνιεµηζηέο γηα λα ηνπο ζπλνδεύζνπλ ζ΄ απηή ηελ ηειεπηαία 

εξσηθή πνξεία πξνο ην ζάλαην. 

Ο γάιινο Αύγνπζηνο Φαµπξ ζαµπσµέλνο από ηελ απιή θαζεµεξηλή µεζνινγγίηηζζα 

πνπ δελ δείιαδε µπξνζηά ζην ζάλαην ζρνιηάδεη: «Οη Ειιελίδεο νη νπνίεο ζπλαηζζάλνληαλ 

ηθαλέο όπσο αδηαθνξήζνπλ γηα ηνπο µόρζνπο θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο εμόδνπ, ληύζεθαλ 

αληξηθά, ώζηε αλ δελ µπνξνύζαλ λα δηαθύγνπλ από ηνλ ερζξό, λα θνλεπζνύλ ηνπιάρηζηνλ απ’ 

απηόλ ,εθιαµβαλόµελεο σο άληξεο πνιεµηζηέο. Πνιιέο πξνζαξηνύζαλ ζην ιαηµό ή ζην ζηήζνο 

γηα ρατµαιί ηθαλό λα ηηο πξνζηαηεύζεη, ηα ζεβαζηά άγηα ιείςαλα ησλ πξνγόλσλ ηνπο, πνπ ηα 

θύιαγαλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ζπλάµα δώλνληαλ ηελ ξνµθαία γηα λα ρηππήζνπλ ηνλ ερζξό ή 

ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ έλα µέζνλ γηα λα µελ πέζνπλ δσληαλέο ζηα ρέξηα ησλ βαξβάξσλ» Από 

ηηο 5.000 γπλαίθεο ηεο πνιηνξθεµέλεο πόιεο, µόλνλ επηά θαηόξζσζαλ λα δηαζρίζνπλ θαηά 

ηελ Έμνδν ηηο γξαµµέο ηνπ ερζξνύ θαη λα θζάζνπλ ζην όξνο Επγόο. 

Μεγάιε όµσο ήηαλ θαη ε ζπµµεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηηο επαλαζηάζεηο γηα ηελ απε- 

ιεπζέξσζε ηεο Κξήηεο από ηνπο Σνύξθνπο. ηε µεγάιε επαλάζηαζε ηνπ 1866–1869 

δηαθξίζεθαλ πνιιέο Λαθθηώηηζεο θαη ηδηαίηεξα, ε Καηεξίλα ηαµαηάθε θαη ε 

ζεµαηνθόξνο ηεο Δηξήλε ∆ξαθνπιέ. πσο αλαθέξεη ζηελ «Κξεηηθνπνύια» ηνπ ν Υαηδε-

Μηράιεο Γηάλλαξεο, πελήληα λέεο από ηνπο Λάθθνπο, µε δηθή ηνπο ζεµαία, πήξαλ µέξνο ζε 

ζθιεξέο µάρεο πνπ δηάξθεζαλ ηξεηο µήλεο. 

Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο, ζε µηα ηόζν µαθξνρξόληα, ζθιεξή θαη αδηάθνπε 

πάιε, δίπια ζηνλ άληξα ηεο, ζηνλ αδειθό ηεο, ζηνλ  παηέξα ηεο, ζην παηδί ηεο, παίξλεη 

µέξνο ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ θαηαθηεηή θαη ε γπλαίθα ηεο Λαθσλίαο. Καη πνιιέο θνξέο 

µάιηζηα νη γπλαίθεο πνιεµάλε ρσξίο ηνπο δηθνύο ηνπο, γηαηί ιείπνπλ ζηε µάρε, µαθξηά. 

πσο ζεµεηώλεη ν Ραθελέι ζηελ Ηζηνξία Νεσηέξσλ Διιήλσλ, ζει. 102, «Αη γπλαίθεο 

παξεθνινύζνπλ ηνπο άλδξαο εηο ηελ µάρελ, δηαηεξή ζαζαη ηαο αξεηάο ησλ αξραίσλ 

Σπαξηηαηηζζώλ». Δίλαη πνιιέο εθαηνληάδεο νη γπλαίθεο ηεο Λαθσλίαο, νη νπνίεο 

πνιεµώληαο ηνπο Σνύξθνπο θαηαθηεηέο µε όπια, µε μύια, µε δξεπάληα, βξήθαλ ην ζάλαην. 

Γπλαίθεο, πνπ θιόγηδε ην λνπ θαη ηελ θαξδηά ε πίζηε πσο είραλ ην δηθαίσµα λα δνπλ 

ειεύζεξεο θαη αθόµε όηη γηα ηε ιεπηεξηά θάζε άλζξσπνο έρεη ρξένο θαη ηε δσή ηνπ πξόζπµα 

λα ζπζηάδεη. ηελ Καζηαληά, ζηε Βέξγα Αιµπξνύ, ζην ∆ηξό, ζηελ Σξηπνιηηζά, ζηα 

Σξίθνξθα, ζηα Μνζν-θόξσλα, ζηελ Δύβνηα, ζηελ Κνπξηζνύ- λα, ζηελ Αλδξνύβηζηα, ζηηο 

Κηηξηέο ζην Βξνληαµά, ζην Παιαηόθαζηξν θαη ζε πνιιά άιια µέξε γπλαίθεο ηεο Λαθσλίαο 

ή πήξαλ µέξνο ζε µάρεο ή ζπζηάζζεθαλ ζε νινθαπηώµαηα ηεο ιεπηεξηάο.Καη αθόµε είλαη 

ρηιηάδεο απηέο πνπ αηρµαισηίζζεθαλ θαη πνπιήζεθαλ ζηα ζθιαβνπάδαξα ηεο µύξλεο, 

ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Αλαηνιήο. 

  



Αο ζπµεζνύµε µεξηθά νλόµαηα γπλαηθώλ ηεο Λαθσλίαο, ηα νπνία ε Ηζηνξία ή ε 

παξαδνζηαθή µλήµε δηέζσζε: Ζ Γεξαθάξε, ε θφξε ηνπ Παλαγηψηαξνπ Μαξία, ε 

Παλψξεα Βνδίθε, ε θαπεηάληζζα Γξεγνξάθαηλα, ε Θεξαζέξε ηεο Υαξηάο, ε 

Αλαυπφλπθε, ε Ησάλλα Γηαηξάθνπ, ε Πνιπμέλε Καβάθνπ, ε Διέλε Λαµπξνπνχινπ, ε 

∆εµεηξάθαηλα Πηθνπιάθαηλα, ε ηαπξηάλα άββαηλα, ε Κσλζηαληίλα Εαραξία. Καη 

αθνινπζνχλ: Οη ηαζηάληζζεο, ε Γξαθάθαηλα, ε ∆ηαθνπµάθαηλα, ε Καινεηδίλα, ε 

Παηζνπξάθαηλα, ε Ρνγθάθαηλα, ε Μηραήιαηλα θαη ηόζεο άιιεο, ησλ νπνίσλ ηα νλόµαηα 

μεράζηεθαλ µε ην πέξαζµα ηνπ ρξόλνπ. 

 

Μ’ απηά θαη µ’ απηά θαηνξζώζεθε ην Δηθνζηέλα. Καη όπσο εύζηνρα ππνγξάµµηζε ν 

πεδνγξάθνο θαη πνηεηήο ηεο πόιεο µαο Γηώξγνο Ησάλλνπ, «∆ελ πνιέµεζαλ µόλν νη άληξεο. 

Πνιέµεζαλ θαη νη γπλαίθεο µε ηνλ ηξφπν ηνπο. Με ηελ θαξηεξηθφηεηα, ηελ 

ππεξεθάλεηα, ηελ ηηµηφηεηα. Οη άληξεο έθεπγαλ, ρηππνχζαλ ηνλ ερζξφ, άιιαδαλ ζέζεηο. 

Οη γπλαίθεο έµεηλαλ ζηα ρσξηά, ζηα θηήµαηα, ζηα παηδηά ηνπο. Ήηαλ ζρεδφλ ζηελ 

δηάθξηζε ησλ Σνχξθσλ. Καη, µα ηελ αιήζεηα, δελ είµαη θαζφινπ βέβαηνο αλ ήηαλ πην 

γελλαίν λα είλαη ηφηε θαλείο ζηα βνπλά θιέθηεο, ή ζηα ρσξηά ζπγγελήο θιέθηε». 

Καη έηζη, πξάγµαηη, ήηαλ, πίζσ από ηηο µάρεο θαη ηα µεγάια θαη αμεπέξαζηα 

θαηνξζώµαηα, πίζσ από ηνπο ιαµπξνύο ήξσεο θαη ηηο απξόζµελεο λίθεο, ήηαλ ν 

θαζεµεξηλόο, ν αζέαηνο εζσηεξηθόο αγώλαο ρηιηάδσλ γπλαηθώλ πνπ ζηήξημαλ ηελ 

Δπαλάζηαζε, γελλώληαο, θαη αλαηξέθνληαο παιιεθάξηα, δίλνληαο ζάξξνο θαη θνπξάγην 

ζηνπο µαρεηέο, µπαίλνληαο θαη νη ίδηεο ζηε ιάβα ηεο µάρεο, όηαλ ε ηηµή θαη ε ειεπζεξία ηηο 

θαινύζε. Ήηαλ ε γπλαηθεία ςπρή, µε ηελ αηίζαζε ιαρηάξα γηα ηε δσή, πνπ, ζαλ από 

άγγηγµα ζετθό, µεηαηξεπόηαλ ζε µαληαθή, ζαξξείο, ξνπή πξνο ην ζάλαην, θάησ από ηελ 

απεηιή ηεο αηρµαισζίαο θαη ηεο ζθιαβηάο. 

Ήηαλ ην αίµα θαη ε ζπζία ησλ ρηιηάδσλ γπλαηθώλ ηεο Υίνπ, πνπ παξόηξπλε ηνλ Αλδξέα 

Κάιβν λα ςάιεη µε ιύπε: 

Τα γαιαθηώδε ρείιε ησλ παξζέλσλ ηεο Χίνπ 

πιένλ εζύ δελ ξαληίδεηο, σ ιαµπξό ηνπ Αηγαίνπ ηεξόλ ξεύµα. 

 

Ήηαλ ην αδνύισην πλεύµα ηεο θπξά – Φξνζύλεο, πνπ ηξαγνύδεζε ν Βαιασξίηεο θη 

έθαλε ηνλ Σαρήξ, ηνλ δήµην ηνπ Αιή παζά, λα παξαιεξεί: Γηαηί δε µ’ έθαλεο ηεο ιίµλεο έλα 

θύµα λα μεζπµάλσ επάλσ ηεο ηε ιύζζα, πνπ µε ηξώγεη! Να θαηαπηώ ηε ζάξθα ηεο θαη λα 

ραζώ µαδί ηεο βαζηά µέζα ζηελ άβπζζν, λα µε ην µάζεη ν θόζµνο πσο µηα γπλαίθα αδύλαηε 

θαη µηζνπεζαµέλε ελίθεζε ηα δπν ζεξηά θαη πάηεζε ηνλ Άδε! 

Ήηαλ ε αηξόµεηε Λέλε Μπφηζαξε, πνπ ηα ’βαδε µόλε ηεο µε ηνπο ηνύξθνπο ηδνραηδα- 

ξαίνπο θαη γεινηνπνηνύζε ηα όπια ηνπο: 

 

–Τνύξθνη γηα µελ παηδεύεζηε, 

µελ έξρεζηε ζηµά µνπ, 

ηη εγώ εηµ’ ε Λέλε Μπόηζαξε, 

ε αδειθή ηνπ Νόηε, 



ζέξλσ θνπζέθηα ζηελ πνδηά 

θαη βόιηα ζηηο µπαιάζθεο. 

– Κόξε γηα ξίμε ηα’ άξµαηα, γιίησζε ηε δσή ζνπ. 

-Τη ιέηε βξε παιηόηνπξθνη θαη ζεηο παιηαξβαλίηεο. 

Σαλ άληξαο εμεζπάζσζε θαη ηξέρεη πξνο ηνπο Τνύξθνπο. 

Τνπο ηξεηο ηνπο επειέθεζε, ηνπο άιινπο θπλεγάεη! 

 

Ήηαλ νη αδάµαζηεο γπλαίθεο ηεο Κξήηεο, πνπ µε πξώηε ηε γπλαίθα ηνπ µαξηπξηθνύ 

ήξσα ∆αζθαινγηάλλε, ηελ γνπξνµάιιηλε, πόηηζαλ, µε ην δηθό ηνπο αίµα, ην δέληξν ηεο 

ιεπηεξηάο. Πνιύ αξγόηεξα, όηαλ, νη ζπζίεο ζα έρνπλ, πηα, θαξπνθνξήζεη, ν Κσζηήο 

Παιαµάο ζα ηξαγνπδήζεη γηα ηε ∆αζθαινγηάλλλαηλα: 

Φόξεζε γνπξνµάιιηλε βαζηιηθό ζηεθάλη 

θαη ιεπθνθόξα αλέµηζε ηα νιόμαλζα µαιιηά ζνπ. 

Σν αίµα πνπ ζε πόηηζε ν μέλνο µαθειάξεο 

γηα δεο ηη Απξίιεο έγηλε θαη πσο µνζρνβνιάεη. 

  

πίλαθαο:”απνραηξεηηζκόο” 



Πξάγµαηη, ν αγώλαο γηα ηελ ειεπζεξία ην 1821 µέλεη σο παξάδεηγµα γηα όινπο µαο, πξν- 

ζθέξνληαο αλεμίηεια δηδάγµαηα εζηθήο αλάηαζεο θαη πλεπµαηηθνύ µεγαιείνπ. Πξνζθέξεη, 

θπξίσο, ην αθιόλεην δίδαγµα όηη, όια είλαη δπλαηά θαη θαηνξζσηά, αλ ππάξρεη πίζηε ζηελ 

ηεξόηεηα ηνπ ζθνπνύ θαη δηάζεζε ζπζίαο γηα ηελ πξαγµάησζή ηνπ. Απηό είλαη ην 

απαξάµηιιν µεγαιείν ηνπ ’21, πνπ έγξαςαλ όινη µαδί, άλδξεο θαη γπλαίθεο, νη αζάλαηνη 

πξόγνλνί µαο. 

Αο θξαηήζνπµε γηα πάληα άζβεζηε ηε θιόγα ηνπ µνλαδηθνύ ηνπο Αγώλα. Μαο ην 

δεηνχλ, από ηα βάζε ησλ αηώλσλ θαη ηνπο ην νθείινπµε, γηα ηνπο αηώλεο πνπ έξρνληαη. 

Σνπο ην νθείινπµε δηόηη µαο εμαζθάιηζαλ ηελ πνιπηέιεηα λα αζθνύµε πιένλ ηνλ πνιηηηθό 

µαο ιόγν, ζθέςε θαη δξάζε ζε µεηαµνληέξλεο εθδνρέο ηνπ αγώλα γηα ηελ ειεπζεξία. 

ηξεθόµαζηε ινηπόλ σξηµόηεξνη ίζσο, από ηα δηδάγµαηα ησλ πξνγόλσλ µαο, ζηε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο δεµνθξαηίαο µαο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο 

αγώλαο πνπ επηηπγράλεηαη µέζα από ηε ζπλεξγαζία αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, άζεµσλ θαη 

δηάζεµσλ, γηα έλα θαιύηεξν αύξην. 

 ******** 

 

 


