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ΜιαΜια γυναίκαγυναίκα ιστορικόςιστορικός, , συγγραφέαςσυγγραφέας πολλώνπολλών
έργωνέργων µεµε θέµαθέµα γυναίκεςγυναίκες τηςτης νεώτερηςνεώτερης ΕλλάδαςΕλλάδας, , 
ηη ΚούλαΚούλα ΞηραδάκηΞηραδάκη,  ,  στονστον πρόλογοπρόλογο τουτου βιβλίουβιβλίου

τηςτης ««ΓυναίκεςΓυναίκες τουτου ’’2121»» παρατηρείπαρατηρεί
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά πωςπως: : ««ΗΗ ιστορίαιστορία τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής
ΕπανάστασηςΕπανάστασης, , έτσιέτσι όπωςόπως τηντην έγραψανέγραψαν οιοι

ιστορικοίιστορικοί καικαι οιοι αποµνηµονευµατογράφοιαποµνηµονευµατογράφοι τηςτης
εποχήςεποχής κατήντησεκατήντησε νανα µοιάζειµοιάζει µεµε τιςτις µονέςµονές τουτου

ΑγίουΑγίου ΌρουςΌρους, , όπουόπου κανένακανένα θηλυκόθηλυκό δενδεν
εισχωρείεισχωρεί»». . 



ΚιΚι όµωςόµως ……



Η γυναίκα, είναι παρούσα στον πόλεµο και στη ειρήνη .
Είναι δυνατή µέσα από την φαινοµενική της αδυναµία
Ζει το µέγα µυστήριο της ζωής , φέρνει στον κόσµο τα
παιδιά της διακυνδυνεύοντας την ίδια της τη ζωή

∆ιδάσκει στα παιδιά της την ειρήνη .
Θέλει τα παιδιά της ζωντανά, ενεργά µέλη της κοινωνίας, 
δηµιουργούς καινούργιου κόσµου πιο δίκαιου και

ειρηνικού
Της αξίζει το ποίηµα του εθνικού µας ποιητή Κωστή
Παλαµά, γραµµένο τότε για την Καλλιρρόη Παρρέν :

«Χαίρε γυναίκα της Αθήνας, Μαρία, Ελένη, Εύα.
Να η ώρα σου. Τα ωραία σου φτερά δοκίµασε και ανέβα
και καθώς είσαι ανάλαφρη και πια δεν είσαι σκλάβα
προς τη µελλούµενη άγια γη πρωτύτερα εσύ τράβα
και ετοίµασε τη νέα ζωή, µιας νέας χαράς υφάντρα

και ύστερα αγκάλιασε, ύψωσε και φέρε εκεί τον άντρα». 



ΟΟ τύραννοςτύραννος όµωςόµως είναιείναι αδίστακτοςαδίστακτος. . ΘέλειΘέλει
προσκυνηµένουςπροσκυνηµένους τουςτους αγωνιστέςαγωνιστές τηςτης λευτεριάςλευτεριάς, , γιγι

αυτόαυτό καίεικαίει καικαι ρηµάζειρηµάζει τατα χωριάχωριά, , σέρνεισέρνει σταστα
σκλαβοπάζαρασκλαβοπάζαρα τατα παιδιάπαιδιά καικαι τιςτις γυναίκεςγυναίκες τουςτους, , πουπου
προτιµούνπροτιµούν τοτο θάνατοθάνατο παράπαρά τηντην ατίµωσηατίµωση: : ««ΠουΠου παςπας
ψηλήψηλή, , πουπου παςπας λιγνήλιγνή, , πουπου παςπας καγκελοφρύδακαγκελοφρύδα; ; 

-- στηνστην ΑρταΑρτα πάωπάω ηη καψερήκαψερή µεςµες τωντων ΤουρκώνΤουρκών τατα
χέριαχέρια, , 

καικαι εγώεγώ ΤούρκαΤούρκα δεδε γίνοµαιγίνοµαι, , τζαµίτζαµί δενδεν προσκυνάωπροσκυνάω. . 
ΚάλλιοΚάλλιο νανα ιδώιδώ τοτο αίµααίµα µουµου στηστη γηςγης νανα κοκκινίσεικοκκινίσει, , 

παράπαρά νανα ιδώιδώ τατα µάτιαµάτια µουµου ΤούρκοςΤούρκος νανα τατα
φιλήσειφιλήσει......»»



Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
Ποιος θε ν’ ακούσει κλάµατα και µαύρα µοιρολόγια;

Ας πάει στα κάστρα του Μωριά, της Πόλης τα καντούνια,
που κλαίει η µάνα το παιδί, και το παιδί τη µάνα.
Στο παραθύρι κάθονται και το γιαλό τηράζουν.

Σαν περδικούλες θλίβονται και σαν παπιά µαδιούνται. 
Σαν του κοράκου τα φτερά µαυρίζει η φορεσιά τους.

Βαρκούλες βλέπουν κι έρχονται, καράβια και προβαίνουν.
ΜΑΝΑ: Καράβια καραβόπουλα και σεις µικρές βαρκούλες
Μην είδατε τον Γιάννη µου, το Γιάννη το παιδί µου;

ΝΑΥΤΙΚΟΣ: Αν το είδα κι αν τ’ απάντησα, πόθε να το γνωρίσω;
∆είξε µου τα σηµάδια του, ίσως και τον γνωρίσω.

ΜΑΝΑ: Ήταν ψηλός, ήταν λιγνός, ίσιος σαν κυπαρίσσι,
Είχε και στ’ ακροδάχτυλο πανώριο δακτυλίδι,

Κι έλαµπε πλειο το δάχτυλο από το δαχτυλίδι.
ΝΑΥΤΙΚΟΣ: Εψές βράδυ τον είδαµε, στης Μπαρµπαριάς τον άµµο.

Γενίτσαρος εγίνηκε. Σουλτάνον προσκυνάει

……ότανόταν τοτο παιδίπαιδί γινότανγινόταν
ΓενίτσαροςΓενίτσαρος



Σε ένα από αυτά, «του Κίτσου η µάνα», αλαλιασµένη που πάν οι Τούρκοι
για κρέµασµα το γιο της η µάνα δεν µετράει τη ζωή του αλλά τα όπλα
του, µετράει την απώλεια για τον Αγώνα και όχι τα νιάτα του παιδιού και
της δικής της φύτρας:

Τον Κίτσο τόνε πιάσανε και παν να τον κρεµάσουν,
Χίλιοι τον παν από µπροστά και δυο χιλιάδες πίσω
Κι ολοξοπίσω πάγαινε η δόλια του µανούλα.
Κίτσο µου πού ’ναι τάρµατα, πού τάχεις τα τσαπράζια;
Τις πέντε αράδες τα κουµπιά τα φλωροκαπνισµένα;

-Μάνα λωλή, µάνα τρελή, µάνα ξεµυαλισµένη
µάνα δεν κλαις τα νιάτα µου, δεν κλαις τη λεβεντιά µου
µόν’ κλαις τάρηµα τάρµατα, τάρηµα τα τσαπράζια;

∆ΗΜΟΤΙΚΟ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΤΡΑΓΟΥ∆Ι

γιαγια τητη µάναµάνα πουπου αψηφάαψηφά τοτο γιογιο γιαγια τητη πατρίδαπατρίδα



Άλλες φορές πολεµά ντυµένη άντρας…..
Είναι όµως και η γυναίκα η ανυπόταχτη, που πήρε νωρίς
άλλο δρόµο «το δρόµο των κλεφτών, των
καπεταναραίων» κι έτσι πλάθεται στο τραγούδι ο θρύλος
της κόρης που ζει και µάχεται δίπλα στους κλέφτες , στα
παλικάρια, ένας θρύλος που κρατάει από το Βυζάντιο και
θέλει την κόρη µεταµφιεσµένη σε άντρα να πολεµά µαζί
του. 
«Ποιος είδε ήλιο το βράδυ κι άστρι στα παλικάρια
ποιος είδε κόρη ανύπαντρη να πάνε µε τους κλέφτες; 
δώδεκα χρόνους έκανε αρµατολός και κλέφτης, 
κανένας δε τη γνώριζε, κανένας δεν την ξέρει...»



ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες τωντων ΛαζαίωνΛαζαίων
((ΘεσσαλίαΘεσσαλία))

ΤρίαΤρία πουλάκιαπουλάκια κάθοντανκάθονταν στονστον
ΌλυµποΌλυµπο στηστη ράχηράχη,,

ΤοΤο νανα τηράειτηράει τατα ΓιάννιναΓιάννινα , , τάλλοτάλλο τητη ΚατερίνηΚατερίνη,,
ΤοΤο τρίτοτρίτο τοτο καλύτεροκαλύτερο µοιρολογάειµοιρολογάει καικαι λέειλέει ..

ΤιΤι είνείν’’ τοτο κακόκακό πουπου πάθαµεπάθαµε οιοι µαύροιµαύροι οιοι ΛαζαίοιΛαζαίοι;;
ΜαςΜας χάλασεχάλασε οο ΒελήΒελή πασάςπασάς µαςµας έκαψεέκαψε τατα σπίτιασπίτια ,,
ΜαςΜας πήρεπήρε τιςτις γυναίκεςγυναίκες µαςµας, , µαςµας πήρεπήρε τατα παιδίαπαιδία

µαςµας,,
ΣτοΣτο ΤύρναβοΤύρναβο τηςτης πάησεπάησε , , πεσκέσιπεσκέσι τουτου ΒεζύρηΒεζύρη……....



ΤΗΣΤΗΣ ΛΙΑΚΑΙΝΑΣΛΙΑΚΑΙΝΑΣ

ΠωςΠως λάµπειλάµπει οο ήλιοςήλιος σταστα βουνάβουνά στουςστους κάµπουςκάµπους τοτο
φεγγάριφεγγάρι ,,

ΈτσιΈτσι έλαµπεέλαµπε κικι ηη ΛιάκαιναΛιάκαινα σταστα τούρκικατούρκικα τατα χέριαχέρια ..
ΠέντεΠέντε ΑρβανίτεςΑρβανίτες τηντην κρατούνκρατούν καικαι δέκαδέκα τηντην ξετάζουνξετάζουν
ΚιΚι έναένα µικρόµικρό ΜπεόπουλοΜπεόπουλο κρυφάκρυφά τηντην κουβεντιάζεικουβεντιάζει..
««ΛιάκαιναΛιάκαινα , , δενδεν παντρεύεσαιπαντρεύεσαι , , δενδεν παίρνειςπαίρνεις ΤούρκοΤούρκο

άντραάντρα
ΝαΝα σσ’’ αρµατώσειαρµατώσει στοστο φλουρίφλουρί µεσ΄τοµεσ΄το µαργαριτάριµαργαριτάρι;;
--ΚάλλιοΚάλλιο νανα ιδώιδώ τοτο αίµααίµα µουµου τητη γηςγης νανα κοκκινίσεικοκκινίσει
ΠαράΠαρά νανα ιδώιδώ τατα µάτιαµάτια µουµου ΤούρκοςΤούρκος νανα τατα φιλήσειφιλήσει . . 



ΛασκαρίναΛασκαρίνα ΜπουµπουλίναΜπουµπουλίνα
ΗΗ επιφανέστερηεπιφανέστερη γυναικείαγυναικεία µορφήµορφή τουτου ΑγώναΑγώνα τουτου

1821.1821.
ΓεννήθηκεΓεννήθηκε σεσε φυλακήφυλακή τηςτης ΚωνΚων//ποληςπολης (11 (11 ΜαΐουΜαΐου τουτου
1771), 1771), κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια επίσκεψηςεπίσκεψης τηςτης µητέραςµητέρας τηςτης

στοστο βαριάβαριά άρρωστοάρρωστο σύζυγόσύζυγό τηςτης. . ΒαπτίστηκεΒαπτίστηκε
ΛασκαρίναΛασκαρίνα καικαι µεγάλωσεµεγάλωσε στοστο πατρικόπατρικό τηςτης σπίτισπίτι

στηνστην ΎδραΎδρα. . ΕγκαταστάθηκεΕγκαταστάθηκε µετάµετά στιςστις ΣπέτσεςΣπέτσες, , όπουόπου
παντρεύτηκεπαντρεύτηκε τοτο ∆ηµήτρη∆ηµήτρη ΓιάννουζαΓιάννουζα καικαι, , µετάµετά τοτο

θάνατόθάνατό τουτου, , τοτο ∆ηµήτρη∆ηµήτρη ΜπούµπουληΜπούµπουλη..
ΜυήθηκεΜυήθηκε στηστη ΦιλικήΦιλική ΕταιρείαΕταιρεία καικαι διέθεσεδιέθεσε τητη ναυτικήναυτική
τηςτης δύναµηδύναµη στονστον ΑγώναΑγώνα. . ΜεΜε τοτο ισχυρόισχυρό πλοίοπλοίο τηςτης

««ΑγαµέµνωνΑγαµέµνων»» βοήθησεβοήθησε στηνστην πολιορκίαπολιορκία τουτου
ΝαυπλίουΝαυπλίου. . 

ΤοΤο ΣεπτέµβριοΣεπτέµβριο τουτου 1821, 1821, ηη ΜπουµπουλίναΜπουµπουλίνα προσήλθεπροσήλθε
στοστο στρατόπεδοστρατόπεδο τουτου ΚολοκοτρώνηΚολοκοτρώνη, , πουπου

πολιορκούσεπολιορκούσε τηντην ΤριπολιτσάΤριπολιτσά,,
καικαι ήτανήταν ανάµεσαανάµεσα στιςστις δυνάµειςδυνάµεις πουπου εισέβαλανεισέβαλαν στηνστην

πόληπόλη..
ΣτιςΣτις 2222 ΜαΐουΜαΐου τουτου 18251825, σεσε µιαµια λογοµαχίαλογοµαχία µεµε



ΛασκαρίναΛασκαρίνα ΜπουµπουλίναΜπουµπουλίνα



ΜαντώΜαντώ ΜαυρογένουςΜαυρογένους

....Αν ήταν να ξαναζήσω από την αρχή, Ακριβή µου, τον ίδιο δρόµο θα
έπαιρνα. Μες στη φτώχεια µου είµαι πλούσια. Αγάπησα και

αγαπήθηκα. Το όνοµά µου έγινε τραγούδι. Η προσωπογραφία µου
κοσµεί σπίτια ανθρώπων που ποτέ δε θα γνωρίσω. Μα όλα αυτά
είναι ένα τίποτε µπρος στο αντίδωρο της έκστασης που αξιώθηκα

να µεταλάβω, όταν έγινε πραγµατικότητα το όνειρό µου. Η
ελευθερία του γένους. Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, κόρη µου, δε
θα το βρεις. Εµείς το ελπίσαµε και, µε τη βοήθεια του Θεού, το
βρήκαµε, κι ας ήµασταν αβοήθητοι! Ζήσαµε θαύµατα και καµιά
δυστυχία, καµιά µικρότητα δεν µπορεί να τα θαµπώσει. Θα τα

εξιστορείς κάποτε στα παιδιά σου και θα τα µάθεις να πιστεύουνε
στα θαύµατα..

Ξηµέρωσε κιόλας. Σκιρτά το λιµάνι. Ξανοίγει το σκοτάδι προς την
ανατολή. Γεµίζει ιριδισµούς η θάλασσα, καθώς σηκώνεται λαµπρός
ο δίσκος του ήλιου, για να χρυσώσει την πέτρα και το ξερόχορτο..
Κι εγώ ξαναγεννιέµαι ακόµα µια φορά µε το «Ωσαννά» στα χείλη. 

Μόνη αλήθεια η Ανάσταση, Ψυχή µου!



ΜαντώΜαντώ ΜαυρογένουςΜαυρογένους



ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΗρωίδαΗρωίδα τηςτης ελληνικήςελληνικής επανάστασηςεπανάστασης τουτου 1821. 1821. ΚόρηΚόρη τουτου ΝικολάουΝικολάου

ΜαυρογένουςΜαυρογένους, , µεγαλέµπορουµεγαλέµπορου πουπου ήτανήταν εγκατεστηµένοςεγκατεστηµένος στηνστην ΤεργέστηΤεργέστη. . ΠρινΠριν
κηρυχθείκηρυχθεί ηη επανάστασηεπανάσταση, , ήρθεήρθε µεµε τοντον πατέραπατέρα τηςτης στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι

εγκαταστάθηκεεγκαταστάθηκε στηστη ΤήνοΤήνο..
ΜόλιςΜόλις άρχισεάρχισε οο αγώναςαγώνας πήγεπήγε στηστη ΜύκονοΜύκονο όπουόπου εξόπλισεεξόπλισε µεµε δικάδικά τηςτης χρήµαταχρήµατα
δύοδύο πλοίαπλοία, , µεµε τατα οποίαοποία καταδίωξεκαταδίωξε ηη ίδιαίδια τουςτους πειρατέςπειρατές πουπου σάρωνανσάρωναν εκείνηεκείνη
τηντην εποχήεποχή τητη θαλάσσιαθαλάσσια περιοχήπεριοχή τηςτης ΜυκόνουΜυκόνου. . ΑργότεραΑργότερα δηµιούργησεδηµιούργησε στόλοστόλο
απόαπό έξιέξι πλοίαπλοία καικαι συγκρότησεσυγκρότησε σώµασώµα πεζικούπεζικού πουπου αποτελούνταναποτελούνταν απόαπό 16 16 

λόχουςλόχους τωντων πενήνταπενήντα ανδρώνανδρών καικαι πήρεπήρε µέροςµέρος στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση τηςτης ΚαρύστουΚαρύστου
καθώςκαθώς καικαι στιςστις µάχεςµάχες τουτου ΠηλίουΠηλίου, , τηςτης ΦθιώτιδαςΦθιώτιδας καικαι τηςτης ΛειβαδιάςΛειβαδιάς. . 

ΕπέστρεψεΕπέστρεψε κατόπινκατόπιν στηστη ΜύκονοΜύκονο καικαι ασχολήθηκεασχολήθηκε µεµε τητη τροφοδοσίατροφοδοσία τουτου
ναυτικούναυτικού αγώνααγώνα καικαι τητη συγγραφήσυγγραφή τωντων αποµνηµονευµάτωναποµνηµονευµάτων τηςτης. . 

΄Οταν΄Οταν έληξεέληξε ηη επανάστασηεπανάσταση εγκαταστάθηκεεγκαταστάθηκε στοστο ΝαύπλιοΝαύπλιο. . ΤηςΤης απονεµήθηκεαπονεµήθηκε
απόαπό τοντον ΚαποδίστριαΚαποδίστρια οο βαθµόςβαθµός τηςτης αντιστρατήγουαντιστρατήγου. . ΤοΤο 1840 1840 εγκαταστάθηκεεγκαταστάθηκε

στηνστην ΠάροΠάρο. . 
ΠέθανεΠέθανε τοτο 1848. 1848. ΤοΤο σπίτισπίτι πουπου πέθανεπέθανε στηνστην ΠάροΠάρο σώζεταισώζεται µέχριµέχρι σήµερασήµερα. . 



ΜπουµπουλίναΜπουµπουλίνα--ΜαντώΜαντώ ΜαυρογένουςΜαυρογένους
1.1.ΛεοντόκαρδεςΛεοντόκαρδες γυναίκεςγυναίκες όµορφεςόµορφες δυναµικέςδυναµικές
καπετάνισσεςκαπετάνισσες γενναίεςγενναίες πάντοτεπάντοτε ηρωικέςηρωικές

((ΡεφραίνΡεφραίν) ) ΜπουµπουλίναΜπουµπουλίνα ΛασκαρίναΛασκαρίνα καικαι ΜαντώΜαντώ
τουτου ΜαυρογένουςΜαυρογένους

πλοίαπλοία δώσατεδώσατε καικαι χρήµαχρήµα γιαγια τητη λευτεριάλευτεριά τουτου
γένουςγένους..

2.2.ΠολεµήσατεΠολεµήσατε σανσαν άντρεςάντρες δεδε σκιαχτήκατεσκιαχτήκατε εχθρόεχθρό
λευτεριάλευτεριά γιαγια τηντην ΕλλάδαΕλλάδα είχατεείχατε µόνοµόνο σκοπόσκοπό

3.3.ΘεΘε νανα µείνετεµείνετε γιαγια πάνταπάντα σσ’’ όλωνόλων µέσαµέσα τιςτις καρδιέςκαρδιές
ΣανΣαν παράδειγµαπαράδειγµα ΕλληνίδωνΕλληνίδων σεσε στιγµέςστιγµές ηρωικέςηρωικές



∆όµνα∆όµνα ΒισβίζηΒισβίζη
ΗΗ ∆όµνα∆όµνα ΒισβίζηΒισβίζη γεννήθηκεγεννήθηκε στονστον ΑίνοΑίνο τηςτης ΘράκηςΘράκης τοτο

1783. 1783. ΠαντρεύτηκεΠαντρεύτηκε τοντον ΑντώνιοΑντώνιο ((ΧατζηΧατζη--ΑντώνηΑντώνη), ), 
πλούσιοπλούσιο πλοίαρχοπλοίαρχο καικαι εφοπλιστήεφοπλιστή απόαπό τοντον ΑίνοΑίνο. . ΟΟ
καπετάνκαπετάν ΒισβίζηςΒισβίζης, , γενναίοςγενναίος καικαι ενθουσιώδηςενθουσιώδης

πατριώτηςπατριώτης, , µυήθηκεµυήθηκε νωρίςνωρίς στηστη ΦιλικήΦιλική ΕταιρίαΕταιρία καικαι
προσέφερεπροσέφερε πολλάπολλά χρήµαταχρήµατα γιαγια τηντην ΕπανάστασηΕπανάσταση. . 

ΣυµµετείχεΣυµµετείχε σεσε αρκετέςαρκετές ναυµαχίεςναυµαχίες µαζίµαζί µεµε τητη ∆όµνα∆όµνα καικαι
τατα πέντεπέντε παιδιάπαιδιά τουςτους. . ΤοΤο πλοίοπλοίο τουςτους ήτανήταν ηη

««ΚαλοµοίραΚαλοµοίρα»» µεµε 140 140 άντρεςάντρες καικαι 16 16 κανόνιακανόνια.. ΌτανΌταν οο
άντραςάντρας τηςτης έπεσεέπεσε νεκρόςνεκρός σεσε µιαµια εκστρατείαεκστρατεία στηνστην ΑγίαΑγία
ΜαρίναΜαρίνα, , ηη ∆όµνα∆όµνα µεµε θάρροςθάρρος ανέλαβεανέλαβε τητη διακυβέρνησηδιακυβέρνηση
τηςτης ««ΚαλοµοίραςΚαλοµοίρας»» καικαι εξακολούθησεεξακολούθησε τοντον αγώνααγώνα. . ΗΗ
γενναίαγενναία καπετάνισσακαπετάνισσα επίεπί τρίατρία χρόνιαχρόνια συµµετείχεσυµµετείχε σεσε
εκστρατείεςεκστρατείες µεµε τοτο πλοίοπλοίο τηςτης καικαι ύστεραύστερα δώρισεδώρισε τηντην
««ΚαλοµοίραΚαλοµοίρα»» στοστο κράτοςκράτος. . ΗΗ ∆όµνα∆όµνα έζησεέζησε δύσκολαδύσκολα
χρόνιαχρόνια στηνστην ΎδραΎδρα καικαι τητη ΣύροΣύρο, , µαζίµαζί µεµε τατα παιδιάπαιδιά τηςτης. . 

ΠέθανεΠέθανε τοτο 1850. 1850. 



∆όµνα∆όµνα ΒισβίζηΒισβίζη



ΚυραΚυρα--ΒασιλικήΒασιλική
ΓεννήθηκεΓεννήθηκε τοτο 1792  1792  στοστο ΠλέσιοΠλέσιο τωντων ΦιλιατώνΦιλιατών καικαι ήτανήταν κόρηκόρη τουτου

προύχονταπρούχοντα ΚίτσουΚίτσου ΚονταξήΚονταξή καικαι αδελφήαδελφή τουτου οπλαρχηγούοπλαρχηγού
ΓεωργίουΓεωργίου ΚίτσουΚίτσου.  .  ΖούσεΖούσε στοστο χωριόχωριό τηςτης,  ,  απόαπό τοτο οποίοοποίο τηντην

απήγαγαναπήγαγαν πράκτορεςπράκτορες τουτου ΑλήΑλή ΠασάΠασά. . ΉτανΉταν πανέµορφηπανέµορφη, , πανέξυπνηπανέξυπνη
καικαι γι΄γι΄ αυτόαυτό κίνησεκίνησε τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τουτου ΑλήΑλή,  ,  οο οποίοςοποίος τηντην πήρεπήρε
σταστα χαρέµιαχαρέµια τουτου απόαπό πολύπολύ µικρήµικρή ηλικίαηλικία,  ,  µόλιςµόλις δώδεκαδώδεκα χρονώνχρονών. . 
ΌτανΌταν οο ΑλήςΑλής διέταξεδιέταξε νανα κατακτηθείκατακτηθεί ηη πόληπόλη ΠλεσίβισταΠλεσίβιστα καικαι νανα
γίνειγίνει σφαγήσφαγή τωντων κατοίκωνκατοίκων τηςτης πόληςπόλης, , µεµε τηντην κατηγορίακατηγορία πωςπως
γιάτρεψεγιάτρεψε καικαι φρόντισεφρόντισε µερικούςµερικούς κιβδηλοποιούςκιβδηλοποιούς, , ηη ΒασιλικήΒασιλική
κατάφερεκατάφερε νανα µαλακώσειµαλακώσει τητη σκληρήσκληρή καρδιάκαρδιά τουτου ΑλήΑλή καικαι νανα

σταµατήσεισταµατήσει τοτο σκοτωµόσκοτωµό τωντων ανθρώπωνανθρώπων. . ΟΟ ΠασάςΠασάς αγαπούσεαγαπούσε καικαι
λάτρευελάτρευε τητη γυναίκαγυναίκα αυτήαυτή, , πουπου τουτου άσκησεάσκησε ευεργετικήευεργετική επιρροήεπιρροή

γιαγια τοντον ΕλληνισµόΕλληνισµό. . ΜετάΜετά τοτο θάνατοθάνατο τουτου ΑλήΑλή, , ηη ΒασιλικήΒασιλική
αιχµαλωτίστηκεαιχµαλωτίστηκε καικαι στάλθηκεστάλθηκε στηνστην ΚωνΚων//ποληπολη µεµε τοντον έµπιστοέµπιστο τουτου
ΑλήΑλή,  ,  ΘανάσηΘανάση ΒάγιαΒάγια,  ,  καικαι τοντον αδελφόαδελφό τηςτης ΣίµοΣίµο, , απελευθερώθηκεαπελευθερώθηκε

όµωςόµως µεµε τητη µεσολάβησηµεσολάβηση τουτου πατριάρχηπατριάρχη ΑνθίµιουΑνθίµιου Γ΄Γ΄ καικαι παρέµεινεπαρέµεινε
στοστο πατριαρχείοπατριαρχείο γιαγια 6 6 χρόνιαχρόνια. . ΜεΜε τητη δηµιουργίαδηµιουργία τουτου πρώτουπρώτου
ΕλληνικούΕλληνικού ΚράτουςΚράτους, , γύρισεγύρισε στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα τοτο 1830, 1830, όπουόπου

παρέµεινεπαρέµεινε γιαγια λίγολίγο στοστο ιδιόκτητοιδιόκτητο κτήµακτήµα τηςτης, , στοστο χωριόχωριό ΒοϊβόνταΒοϊβόντα,  ,  
τητη σηµερινήσηµερινή ΒασιλικήΒασιλική τωντων ΤρικάλωνΤρικάλων,  ,  καικαι τελικάτελικά εγκαταστάθηκεεγκαταστάθηκε
στηνστην ΚατοχήΚατοχή τουτου ΑιτωλικούΑιτωλικού,  ,  όπουόπου έζησεέζησε σεσε έναένα πύργοπύργο, , γνωστόγνωστό
ωςως σήµερασήµερα ωςως ««ΓούλαςΓούλας τηςτης ΚυραΚυρα--ΒασιλικήςΒασιλικής»», , διατηρώνταςδιατηρώντας
ακόµαακόµα τηντην αρχοντικήαρχοντική οµορφιάοµορφιά τηςτης καικαι τηντην αξιοπρέπειααξιοπρέπεια τηςτης

γυναίκαςγυναίκας τουτου ΑλήΑλή ΠασάΠασά.  .  ΠέθανεΠέθανε όµωςόµως απόαπό δυσεντερίαδυσεντερία σεσε ηλικίαηλικία
42 42 περίπουπερίπου ετώνετών..



ΚυραΚυρα--ΒασιλικήΒασιλική



ΚυράΚυρά ΦροσύνηΦροσύνη
H πανώρια αρχοντοπούλα Eυφροσύνη, ανεψιά του µητροπολίτη Iωαννίνων
Γαβριήλ Γκάγκα, παντρεύτηκε (ή την παντρέψανε) νέα µε τον πλούσιο
∆ηµήτριο Bασιλείου. H Eυφροσύνη έκανε µε τον Bασιλείου παιδιά αλλά µαζί
ξεµυάλισε ολόκληρο τον αντρικό πληθυσµό των Iωαννίνων. Ξεµυάλισε και
τον Mουχτάρ, το γιο του Aλή Πασά, τον “ήρωα της Nικοπόλεως”2 το σφαγέα
της Πρέβεζας3, το δήµιο της λευτεριάς, “α λα φρανσαίζ”. Στη διάρκεια ενός
ταξιδιού του Bασιλείου στη Bενετία, γεννήθηκε ανάµεσά τους µια σχέση
θυελλώδης που δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή του πατέρα Aλή. O 
τελευταίος αντέδρασε στέλνοντας τον Mουχτάρ σε κάποια δευτερεύουσα
στρατιωτική επιχείρηση, έτσι που να ’βρει την ευκαιρία να συνετίσει την
παραστρατηµένη... απολαµβάνοντας την. Στις 10 του Γενάρη 1801, ο
ανεκδιήγητος δεσπότης έστειλε να κλέψουνε την κυρά Φροσύνη και να του
τη φέρουνε στο σαράι. H κοπέλα όµως είπε το όχι του θεριού· του είπε το
όχι µέχρι θανάτου! ∆ε νιώθω βέβαιος αν το ’κανε γιατί αγαπούσε το
Mουχτάρ ή γιατί, καθώς το θέλει ο λαϊκός θρύλος, ξύπνησε µέσα της η
Eλληνίδα και η µάνα. OAλής αντέδρασε, εκείνος, όπως το συνήθιζε: για να
πνίξει το πάθος του, έπνιξε την υπαίτια του πάθους του στη λίµνη των
Iωαννίνων. Mαζί µε άλλες δεκαεφτά δήθεν µοιχαλίδες µάλιστα, για να δώσει
µοραλιστική κάλυψη στη δολοφονία. 



∆ηµοτικό∆ηµοτικό τραγούδιτραγούδι
ΤηςΤης κυράκυρά ΦροσύνηςΦροσύνης

Τ' ακούσατε τι γίνηκε 'ς τα Γιάννενα, 
τη λίµνη, 
που πνίξανε τες δεκαεφτά µε την
κυρά Φροσύνη;
Αχ, Φροσύνη παινεµένη,
τι κακό ‘παθες, καηµένη! 
Άλλη καµιά δεν τό ‘βαλε το λιαχουρί
φουστάνι, 
πρώτ' η Φροσύνη το ‘βαλε και βγήκε ‘
στο σιργιάνι
Αχ, Φροσύνη παινεµένη,
και στον κόσµο ξακουσµένη! 
………………..



ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ

ΤοΤο πολεµικόπολεµικό ΣούλιΣούλι όµωςόµως είναιείναι εκείνοεκείνο πουπου
υψώθηκευψώθηκε σύµβολοσύµβολο τουτου γυναικείουγυναικείου ηρωισµούηρωισµού. . 
ΠάνωΠάνω σταστα κακοτράχαλακακοτράχαλα βουνάβουνά τουτου ηη αγάπηαγάπη
στηνστην ελευθερίαελευθερία καικαι ηη περιφρόνησηπεριφρόνηση προςπρος τοτο
θάνατοθάνατο βρήκανβρήκαν τηντην κορυφαίακορυφαία καικαι τηντην πιοπιο
δραµατικήδραµατική τουςτους έκφρασηέκφραση στοστο πρόσωποπρόσωπο τωντων

ηρωίδωνηρωίδων τουτου. . 



ΤΗΣΤΗΣ ∆ΕΣΠΩΣ∆ΕΣΠΩΣ
ΑχόςΑχός βαρύςβαρύς ακούγεταιακούγεται, , πολλάπολλά τουφέκιατουφέκια πέφτουνπέφτουν, , 
ΜήναΜήνα σεσε γάµογάµο ρίχνονταιρίχνονται, , µήναµήνα σεσε χαροκόπιχαροκόπι; ; 
ΟυδέΟυδέ σεσε γάµογάµο ρίχνονταιρίχνονται ουδέουδέ σεσε χαροκόπιχαροκόπι, , 

ΗΗ ∆έσπω∆έσπω κάνεικάνει πόλεµοπόλεµο µεµε νύφεςνύφες καικαι µµ’’αγγόνιααγγόνια
ΑρβανιτιάΑρβανιτιά τοντον πλάκωσεπλάκωσε στουστου ∆ηµουλά∆ηµουλά τοντον ΠύργοΠύργο. . 
-- ΓιώργαιναΓιώργαινα, , ρίξερίξε ττ ’’άρµαταάρµατα, , δενδεν είναιείναι εδώεδώ τοτο ΣούλιΣούλι, , 
ΕδώΕδώ είσαιείσαι σκλάβασκλάβα τουτου ΠασάΠασά, , σκλάβασκλάβα τωντων ΑρβανίτωνΑρβανίτων. . 
-- ΤοΤο ΣούλιΣούλι κικι αναν προσκύνησεπροσκύνησε κικι αναν τούρκεψετούρκεψε ηη ΚιάφαΚιάφα, , 
ΗΗ ∆έσπω∆έσπω αφέντεςαφέντες ΛιάπηδεςΛιάπηδες δενδεν έκανεέκανε, , δενδεν κάνεικάνει
∆αυλί∆αυλί στοστο χέριχέρι άρπαξεάρπαξε κόρεςκόρες καικαι νύφεςνύφες κράζεικράζει: : 

-- ΣκλάβεςΣκλάβες ΤουρκώνΤουρκών µηµη ζήσουµεζήσουµε, , παιδιάπαιδιά µαζίµαζί µελάτεµελάτε. . 
ΚαιΚαι τατα φουσέκιαφουσέκια ανάψανεανάψανε κικι όλεςόλες φωτιάφωτιά γινήκανγινήκαν»». . 

25/12/180325/12/1803



ΗΗ δηµοτικήδηµοτική µούσαµούσα µαςµας χάρισεχάρισε καικαι άλλαάλλα τραγούδιατραγούδια πουπου µιλούνµιλούν γιαγια τηντην
ανδρειοσύνηανδρειοσύνη καικαι θυσίαθυσία τωντων ΣουλιωτισσώνΣουλιωτισσών όπωςόπως εκείναεκείνα τηςτης
ΜόσχωςΜόσχως ΤζαβέλλαΤζαβέλλα, , τηςτης ΛένωςΛένως τουτου ΜπότσαρηΜπότσαρη κκ..αα..
ΗΗ ΛένωΛένω πολέµησεπολέµησε τουςτους τσοχανταραίουςτσοχανταραίους τουτου ΑλήΑλή σεσε µιαµια θέσηθέση κοντάκοντά στονστον ΑχελώοΑχελώο..
ΟΟ ΧρΧρ. . ΠερραιβόςΠερραιβός µαςµας πληροφορείπληροφορεί ((ΙστορίαΙστορία ΣουλίουΣουλίου σσ. 113) . 113) 
πωςπως ότανόταν κινδύνευεκινδύνευε νανα πέσειπέσει σταστα χέριαχέρια τωντων εχθρώνεχθρών έπεσεέπεσε στοστο ποτάµιποτάµι καικαι πνίγηκεπνίγηκε. . 

ΤοΤο τραγούδιτραγούδι µαςµας µιλάειµιλάει γιαγια τηντην περήφανηπερήφανη απάντησηαπάντηση τηςτης άξιαςάξιας
θυγατέραςθυγατέρας τωντων ΜποτσαραίωνΜποτσαραίων: : 

ΤΗΣΤΗΣ ΛΕΝΩΣΛΕΝΩΣ(1804_)  (1804_)  ΌλεςΌλες οιοι καπετάνισσεςκαπετάνισσες απόαπό τοτο ΚακοσούλιΚακοσούλι, , 
όλεςόλες στηνστην ΆρταΆρτα πέρασανπέρασαν, , σταστα ΓιάννιναΓιάννινα τιςτις πάνεπάνε. . 
ΚιΚι ηη ΛένωΛένω δενδεν επέρασεεπέρασε, , ουδέουδέ σκλάβασκλάβα πηγαίνειπηγαίνει, , 
ΜόνΜόν’’ πήρεπήρε δίπλαδίπλα τατα βουνάβουνά, , δίπλαδίπλα τατα κορφοβούνιακορφοβούνια. . 
ΠέντεΠέντε ΤούρκοιΤούρκοι τηντην κυνηγούνκυνηγούν, , πέντεπέντε τσοχανταραίοιτσοχανταραίοι. . 
-- ΤούρκοιΤούρκοι, , γιαγια µηµη ζυγώνετεζυγώνετε, , µηνµην έρχεστεέρχεστε σιµάσιµά µουµου, , 
σέρνωσέρνω φουσέκιαφουσέκια στηνστην ποδιάποδιά καικαι βόλιαβόλια στιςστις παλάσκεςπαλάσκες. . 
-- ΚόρηΚόρη, , γιαγια ρίξερίξε ττ αα’’άρµαταάρµατα, , γλίτωσεγλίτωσε τητη ζωήζωή σουσου. . 
-- ΤιΤι λέτελέτε µωρµωρ’’παλιότουρκοιπαλιότουρκοι, , κικι εσείςεσείς παλιοζαγάριαπαλιοζαγάρια. . 
ΕγώΕγώ είµείµ’’ ηη ΛένωΛένω ΜπότσαρηΜπότσαρη κικι ηη αδελφήαδελφή τουτου ΓιάννηΓιάννη, , 
ππ ‘‘έκαµεέκαµε τηντην ΑρβανιτιάΑρβανιτιά καικαι φόρεσεφόρεσε τατα µαύραµαύρα»». . 





ΣεΣε έναένα άλλοάλλο, , γνωστόγνωστό ωςως ««τηςτης ΧάιδωςΧάιδως»», , διαγράφεταιδιαγράφεται ηη λεβεντιάλεβεντιά, , ηη γυναικείαγυναικεία οµορφιάοµορφιά, , 
συνυφασµένησυνυφασµένη µεµε τηντην µητρικήµητρική υπόστασηυπόσταση καικαι τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις τουτου νοικοκυριούνοικοκυριού. . ΗΗ ΧάιδωΧάιδω αγωνίζεταιαγωνίζεται
µεµε τοτο µωρόµωρό στηστη νάκανάκα, , τητη δερµάτινηδερµάτινη κούνιακούνια πουπου τηντην κρεµούσανκρεµούσαν στηνστην πλάτηπλάτη::

ΓράµµαταΓράµµατα πάνεπάνε, , ΧαϊδούλαΧαϊδούλα µµ’’, , κικι έρχονταιέρχονται,,
ΓράµµαταΓράµµατα πάνεπάνε στηστη ΦραγκιάΦραγκιά απόαπό τοτο ΚακοσούλιΚακοσούλι,,
ΚιΚι απόξωαπόξω τοτο πανώγραµµαπανώγραµµα καικαι µέσαµέσα λέειλέει τοτο γράµµαγράµµα::
ΤοΤο ΚακοσούλιΚακοσούλι κλείσανεκλείσανε πέντεπέντε χιλιάδεςχιλιάδες ΤούρκοιΤούρκοι,,
ΜικράΜικρά παιδάκιαπαιδάκια πολεµάνπολεµάν, , γυναίκεςγυναίκες µεµε τιςτις ρόκεςρόκες,,
σανσαν πολεµάειπολεµάει µιαµια λυγερήλυγερή µεµε τοτο παιδίπαιδί στηστη νάκανάκα
καικαι τατα φουσέκιαφουσέκια στηνστην ποδιάποδιά καικαι µεµε τοντον γκραγκρα σταστα χέριαχέρια..
ΨιλήΨιλή φωνίτσαφωνίτσα έβαλεέβαλε, , όσηνόσην κικι αναν εδυνάστηεδυνάστη::
--ΒάρτεΒάρτε τουςτους, , βρεβρε µικράµικρά παιδιάπαιδιά, , τουςτους παλιοτουρκαλάδεςπαλιοτουρκαλάδες!!

ΡίχνουνΡίχνουν τατα βόλιαβόλια σασα βροχήβροχή, , τιςτις µπάλλεςµπάλλες σασα χαλάζιχαλάζι,,

ΚαιΚαι οο ΜουχτάρηςΜουχτάρης µίλησεµίλησε τηςτης ΧάιδωςΧάιδως καικαι τηςτης λέειλέει::
««ΧάιδωΧάιδω, , πάψεπάψε τοντον πόλεµοπόλεµο, , πάψεπάψε καικαι τοτο σεφέρισεφέρι..

--µαµα εγώεγώ δενδεν παύωπαύω πόλεµοπόλεµο, , δενδεν παύωπαύω τοτο σεφέρισεφέρι,,
τουςτους άντρεςάντρες µαςµας τουςτους κόψατεκόψατε καικαι τατα παιδιάπαιδιά µαςµας πήρπήρ’’ τετε»»..

ΚιΚι οιοι ΤούρκοιΤούρκοι εσκορπίσανεεσκορπίσανε καικαι πήρανεπήρανε τουςτους λόγγουςλόγγους..

ΚιΚι ακόµαακόµα άλλοάλλο έναένα, , ««τηςτης ΛιάκαιναςΛιάκαινας»», , πουπου δενδεν τηντην ξεγελούνξεγελούν τατα πλούτηπλούτη καικαι οιοι υποσχέσειςυποσχέσεις τωντων
ΤούρκωνΤούρκων::

ΤοΤο θάµαθάµα πουπου είδαείδα σήµερασήµερα στουστου ΛιάκουΛιάκου τητη γυναίκαγυναίκα,,
ΞήνταΞήντα ΑρβανίτεςΑρβανίτες τηντην κρατούνκρατούν, , ξήνταξήντα µπουλουκµπασάδεςµπουλουκµπασάδες,,
ΚιΚι έναένα µικρόµικρό ΤουρκόπουλοΤουρκόπουλο κρυφάκρυφά τηντην κουβεντιάζεικουβεντιάζει::
««ΛιάκαιναΛιάκαινα, , δενδεν παντρεύεσαιπαντρεύεσαι, , ΤούρκονΤούρκον άντραάντρα νανα πάρειςπάρεις,,
νανα σεσε χρυσώσειχρυσώσει στοστο φλωρίφλωρί καικαι στοστο µαργαριτάριµαργαριτάρι;;

--ΌσοΌσο ’’νν οο ΛιάκοςΛιάκος ζωντανόςζωντανός, , πασάπασά δενδεν προσκυνάειπροσκυνάει,,
πασάςπασάς οο ΛιάκοςΛιάκος στοστο σπαθίσπαθί, , βεζύρηςβεζύρης στοστο ντουφέκιντουφέκι..

ΚάλλιοΚάλλιο νανα δωδω τοτο αίµααίµα µουµου στηστη λάκκαλάκκα νανα κινήσεικινήσει,,
ΠαράΠαρά νανα δωδω βρωµόσκυλοβρωµόσκυλο νανα ’’ρθειρθει στηνστην αγκαλιάαγκαλιά µουµου,,
ΚαιΚαι νανα φιλείφιλεί τατα µάτιαµάτια µουµου, , τατα µάτιαµάτια τατα δικάδικά µουµου»»..



ΟΙΟΙ ΛΑΛΙΩΤΙΣΣΕΣΛΑΛΙΩΤΙΣΣΕΣ (1821)(1821)
τοτο µοναδικόµοναδικό τραγούδιτραγούδι πουπου αναφέρεταιαναφέρεται στηστη γυναίκαγυναίκα τωντων ΤουρκώνΤουρκών
πουπου αιχµαλωτίσθηκεαιχµαλωτίσθηκε απόαπό τουςτους ΈλληνεςΈλληνες ((περιοχήπεριοχή ΛΑΛΑΛΑΛΑ ΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣ ))

ΤουΤου ΛάλαΛάλα µεµε τατα κρύακρύα τατα νεράνερά , , µεµε τιςτις
βαριέςβαριές κυράδεςκυράδες,,

ΠουΠου δενδεν καταδεχόντανεκαταδεχόντανε τητη γηςγης νανα τηντην
πατήσουνπατήσουν ,,

ΠουΠου φόραγανφόραγαν χρυσάχρυσά σκουτιάσκουτιά καικαι κόκκινακόκκινα
σαλβάριασαλβάρια ,,

ΚαιΚαι τώρατώρα πωςπως κατάντησανκατάντησαν κοπέλεςκοπέλες στουςστους
ραγιάδεςραγιάδες ……



ΤΟΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣΝΑΟΥΣΑΣ
οιοι γυναίκεςγυναίκες γκρεµίστηκανγκρεµίστηκαν στοστο
ποτάµιποτάµι ΑραπίτσαΑραπίτσα 21/4/182221/4/1822



ΗΗ ηρωίδαηρωίδα τηςτης µονήςµονής ΑρκαδίουΑρκαδίου
ΧαρίκλειαΧαρίκλεια ∆ασκαλάκη∆ασκαλάκη



Στην Κρήτη σπουδαίες γυναικείες προσωπικότητες αναδύθηκαν από
παλιά, ακόµη και κατά τον καιρό της σκλαβιάς. Μια από αυτές ήταν η
Ευµενία Βεργίτση, κόρη του παπά Βορειά από το Ρέθυµνο. Όπως λέει
ο Κρητικός τραγουδιστής, σε µια γιορτή που η όµορφη Ευγενία
χόρεψε µε τ’ αδέλφια της, τα κάλλη της θάµπωσαν τα µάτια των
Τούρκων και το βράδυ την έκλεψαν και µ’ ένα καράβι την έστειλαν
στην Πόλη, να γίνη γυναίκα του Σουλτάνου Μεχµέτ του ∆΄. Πήρε τ’

όνοµα Χιουγκιάρ Αζακή ή Ρεµπιά Γκουλνούς και ο τόπος της
ωφελήθηκε πολλά από την µεγάλη Κρητική καρδιά της. Ακόµη και

από τη θέση αυτή, εκείνη έστελνε µήνυµα στην Κρήτη:
Μ’ αφήνω και παραγγελιά των εδικολογιώ µου,
Να πολεµούνε την Τουρκιά και να τηνέ ζυγώνουν,
Γιατί ήρθενε µ’ επιβουλιά, σκλαβώνει και τουρκεύγει,
Και σαν το χάρ’ αλύπητα σκοτώνει, µακελεύγει.

Η Ευµενία γέννησε δυο σουλτάνους, πέθανε στα 75 της το 1715 και
σήµερα σώζονται στην Πόλη στο όνοµά της δυο τζαµιά και µια

κρήνη. 



ΤοΤο 1774 1774 µεµε αρχηγούςαρχηγούς τοντον ΒολουδάκηΒολουδάκη τοτο ΜπουζοµάρκοΜπουζοµάρκο, , τοντον ΠαπάΠαπά ΜωράκηΜωράκη
κικι άλλουςάλλους, , αρκετέςαρκετές ΣφακιανέςΣφακιανές, , όπωςόπως ήτανήταν ηη ΠατσουροτζαµπιάΠατσουροτζαµπιά, , ηη ΚατερίναΚατερίνα
ΛουπάσηΛουπάση, , ηη ΚατερίναΚατερίνα ΒούρβαχηΒούρβαχη καικαι άλλεςάλλες γενναίεςγενναίες γυναίκεςγυναίκες, , πήρανπήραν τατα
τουφέκιατουφέκια γιαγια νανα βοηθήσουνβοηθήσουν τουςτους άντρεςάντρες καικαι τουςτους αδελφούςαδελφούς τουςτους, , καικαι
βρέθηκανβρέθηκαν έναένα πρωϊνόπρωϊνό έξωέξω απαπ’’ τοντον πύργοπύργο τουτου ΑληδάκηΑληδάκη στονστον ΜπρόσνεροΜπρόσνερο. . 

ΜαΜα είπεείπε κικι’’ ηη ΠατσουροζαµπιάΠατσουροζαµπιά: : ΚιΚι’’ εµείςεµείς θθ’’ αρµατωθούµεαρµατωθούµε,,
--ΜαΜα µείςµείς δενδεν αποµένοµεαποµένοµε, , µαζίµαζί θθ’’ανακλουθούµεανακλουθούµε

τσιτσι ΡωµιωσύνηςΡωµιωσύνης τοντον εχθρόεχθρό κκ’’ εµείςεµείς θαθα πολεµούµεπολεµούµε..
ΣτηΣτη µεγάληµεγάλη τούτητούτη µάχηµάχη έπεσανέπεσαν 18 18 άνδρεςάνδρες καικαι δυόδυό άξιεςάξιες κόρεςκόρες, , πουπου

πολέµησανπολέµησαν σανσαν δράκαινεςδράκαινες::
««κλαίνεκλαίνε τητη ΜπούρµπαχοΜπούρµπαχο –– κατσουλήκατσουλή, , µεµε τητη µακράµακρά πλεξούδαπλεξούδα

απούαπού πολέµπολέµ’’ αντρείστηκααντρείστηκα κικι’’ άςάς ήτοήτο κοπελούδακοπελούδα,,
κλαίνεκλαίνε καικαι τητη ΣγουροφυλλιάΣγουροφυλλιά, , πούκανεπούκανε τατα λαγούµιαλαγούµια
κκ’’ έκανεέκανε τατα παιδιάπαιδιά όρφανάόρφανά, , χηράδεςχηράδες τατα χανούµιαχανούµια
απούαπού τηντην ηύρηύρ’’ ηη µπαλλοτέµπαλλοτέ κκ’’ έπιανεέπιανε ειςεις τοτο δώµαδώµα

καικαι παίρνειπαίρνει ηη µπόρµπερηµπόρµπερη φωθιάφωθιά καικαι τηνέτηνέ κάνεικάνει λυώµαλυώµα



""ΤρίαΤρία κορµιάκορµιά κοιµούνταικοιµούνται ''δωδω, , πουπου µέσαµέσα σσ' ' έναένα χρόνοχρόνο,,
εχύσανεεχύσανε τοτο αίµααίµα τωντων, , γιαγια πίστιπίστι καικαι πατρίδαπατρίδα,,

πουπου δενδεν βαστούσανβαστούσαν τηςτης σκλαβιάςσκλαβιάς τοντον θεριωµένοθεριωµένο πόνοπόνο::

µάναµάνα, , πατέραςπατέρας καικαι αγνήαγνή, , αθώααθώα κορασίδακορασίδα"!"!

ΡΟ∆ΑΝΘΗΡΟ∆ΑΝΘΗ

ΗΗ ΚΡΙΤΣΩΠΟΥΛΑΚΡΙΤΣΩΠΟΥΛΑ
ΚΟΡΗΚΟΡΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΚΡΙΤΣΑΣΚΡΙΤΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣκότωσεΣκότωσε τοτο γενίτσαρογενίτσαρο ΧουρσίτΧουρσίτ
ΠασάΠασά γιατίγιατί µεµε τητη βίαβία θέλησεθέλησε νανα

τητη κάνεικάνει γυναίκαγυναίκα τουτου



ΧΙΩΤΙΣΣΕΣΧΙΩΤΙΣΣΕΣ

ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες τηςτης ΧίουΧίου, , σύµφωνασύµφωνα µεµε περιηγητέςπεριηγητές τηςτης εποχήςεποχής, , ήτανήταν ««ωραίεςωραίες
καικαι αβρέςαβρές»», , µεµε ««ευγενικήευγενική συµπεριφοράσυµπεριφορά, , ιδιαίτεραιδιαίτερα απέναντιαπέναντι στουςστους ξένουςξένους»». . 
««ΠουθενάΠουθενά αλλούαλλού οιοι γυναίκεςγυναίκες δενδεν απολαµβάνουναπολαµβάνουν τόσητόση ελευθερίαελευθερία κικι
ωστόσοωστόσο καµιάκαµιά κατάχρησήκατάχρησή τηςτης δενδεν παρατηρείταιπαρατηρείται. . ΕργάζονταιΕργάζονται καικαι
τραγουδάνετραγουδάνε. . ΤαΤα σκάνδαλασκάνδαλα είναιείναι σπάνιασπάνια»». . 
ΟιΟι σφαγέςσφαγές στοστο νησίνησί(1822) (1822) εµπνέουνεµπνέουν τοτο ΓάλλοΓάλλο ζωγράφοζωγράφο ΝτελακρουάΝτελακρουά, , πουπου
στοστο γνωστόγνωστό τουτου πίνακαπίνακα αποτυπώνειαποτυπώνει όληόλη τητη φρίκηφρίκη αυτήςαυτής τηςτης τραγωδίαςτραγωδίας. . 
ΑπόΑπό τουςτους 100.000 100.000 κατοίκουςκατοίκους στοστο νησίνησί έµεινανέµειναν λιγότεροιλιγότεροι απόαπό 2000. 2000. 
««ΧιλιάδεςΧιλιάδες γυναίκεςγυναίκες , , κορίτσιακορίτσια κικι αγόριααγόρια πουλιόντανπουλιόνταν κάθεκάθε µέραµέρα στοστο παζάριπαζάρι. . 
ΠολλάΠολλά απόαπό αυτάαυτά τατα δυστυχισµέναδυστυχισµένα πλάσµαταπλάσµατα αυτοκτόνησαναυτοκτόνησαν κατάκατά τητη
µεταφοράµεταφορά. . ΒλέπειςΒλέπεις γυναίκεςγυναίκες νανα µηµη δέχονταιδέχονται τροφήτροφή, , µµ’’ όλοόλο πουπου
µαστιγώνοντανµαστιγώνονταν, , γιαγια νανα πεθάνουνπεθάνουν απόαπό τηντην πείναπείνα»», , ανέφερεανέφερε οο ΆγγλοςΆγγλος
πρόξενοςπρόξενος στηστη ΣµύρνηΣµύρνη Francis Francis WerryWerry. . 



ΠίνακαςΠίνακας τουτου ΝτελακρουάΝτελακρουά



Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες

γύρου στη φλόγα π' άναψαν, και θλιβερά τη θρέψαν

µ' αγαπηµένα πράµατα και µε σεµνά κρεβάτια,

ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ·
και’ γγιζ' η σπίθα τα µαλλιά και τα λιωµένα ρούχα.

Γλήγορα, στάχτη, να φανείς, οι φούχτες να γιοµίσουν.

Είν' έτοιµα στην άσπονδη πληµµύρα των αρµάτων
δρόµο να σχίσουν τα σπαθιά, κι ελεύθεροι να µείνουν

εκείθε µε τους αδελφούς, εδώθε µε το Χάρο.

Τουφέκια τούρκικα, σπαθιά

το ξεροκάλαµο περνά.
∆ ΣΟΛΩΜΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΣΣΕΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΣΣΕΣ





ΙδούΙδού, , αυτέςαυτές οιοι γυναίκεςγυναίκες φέρνονταιφέρνονται θαυµαστάθαυµαστά·· αυτέςαυτές
είναιείναι µεγαλόψυχεςµεγαλόψυχες, , καίκαί λένελένε ότιότι µαθαίνουνµαθαίνουν απόαπό µαςµας··
δεδε δειλιάζουνδειλιάζουν, , µολονότιµολονότι τουςτους επάρθηκεεπάρθηκε ηη ελπίδαελπίδα
πουπου είχανείχαν νανα γεννήσουνγεννήσουν τέκνατέκνα γιαγια τητη δόξαδόξα καικαι γιαγια
τηντην ευτυχίαευτυχία. . ΕµείςΕµείς λοιπόνλοιπόν µπορούµεµπορούµε νανα µάθουµεµάθουµε απαπ' ' 
αυτέςαυτές καικαι νανα τεςτες λατρεύουµελατρεύουµε έωςέως τηντην ύστερηύστερη ώραώρα..



ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία--ΜουσικήΜουσική

ΓΥΝΑΙΚΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙΚΑΙ 18211821: : ΛΙΤΣΑΛΙΤΣΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΧΑΤΖΗΦΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ: : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΩΝ((∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΟΥ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΟΥ ΥΒΟΝΝΗΥΒΟΝΝΗ))
ΗΗ ΚΡΗΤΣΩΠΟΥΛΑΚΡΗΤΣΩΠΟΥΛΑ: : ΜΜ. . ∆ΙΑΛΛΙΝΑΣ∆ΙΑΛΛΙΝΑΣ--((ΜΠΜΠ ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ))
ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ :: 22ΟΥΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ((ΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΗΜΠΑΛΗ))
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