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Εγώ ο Εμμανουήλ Ξάνθος ήμουν Έλληνας γραμματικός, έμπορος και επαναστάτης. 
Υπήρξα ο εμπνευστής και ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας .Η 
προσφορά μου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, θεωρείται υψίστης σημασίας και  
ανεκτίμητη.

Εγώ ο Νικόλαος Σκουφάς  γεννημένος ως Νικόλαος Κουμπάρος , ήμουν Έλληνας 
επαναστάτης και ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας . Το επώνυμο Σκουφάς  
προήλθε από το προηγούμενό μου επάγγελμα, ως πιλοποιός. Η προσφορά μου στην 
μεταγενέστερη Επανάσταση του 1821 ως συνιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας, θεωρείται 
πολύ σημαντική.

Εγώ ο Αθανάσιος Τσακάλωφ  ήμουν Έλληνας επαναστάτης, ένας από τους τρεις 
ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Νικόλαο Σκουφά.

Εμείς οι πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας περάσαμε  στο περιθώριο όταν 
φούντωσε η Επανάσταση. Επικεφαλής των επαναστατημένων Ελλήνων ετέθησαν 
στρατιωτικοί και πολιτικοί. Μείναμε στο περιθώριο των εξελίξεων και ουδείς 
φρόντισε να περάσουμε  με κάποια άνεση τα έσχατα της ζωής μας .Εμείς κάναμε το 
χρέος μας προς στην πατρίδα !





Γεννήθηκε το 1748 και προερχόταν από πατέρα έμπορο και από λόγια μητέρα, η 
οποία με βοηθούσε με τα γράμματα.
Η διαμονή μου στη Γαλλία διαμόρφωσε τον εσωτερικό μου κόσμο . Παρακολούθησα 
τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης (1789) και  γνώρισα τις φιλελεύθερες 
πεποιθήσεις των Γάλλων ιδεολόγων.  Θεώρησα πως η Επανάσταση του 1789 θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο για τους Έλληνες. Μετά το 1821, οπότε 
ξέσπασε η Επανάσταση, θα κατευθύνω τη δράση μου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και 
θα την υποστηρίξω μέχρι τέλους, παρόλο που θεωρούσα πως η επανάσταση έπρεπε 
να πραγματοποιηθεί 25-30 χρόνια αργότερα, καθώς έκρινα πως το ελληνικό έθνος δεν 
είχε μορφωθεί επαρκώς. Πάντα είχα το φόβο για το τι θα διαδραματιστεί μετά. Αν θα 
καταφέρουν οι Έλληνες να αυτοδιοικηθούν, χωρίς τη βοήθεια μιας ξένης δύναμης. 
Παρά, όμως, τις ανησυχίες μου, συμμετέχει ως ιδρυτικό στέλεχος στο Φιλελληνικό 
Κομιτάτο του Παρισιού  και συγκεντρώσα συνδρομές για να βοηθήσω τον αγώνα .Με τα 
βιβλία μου, βοήθησα στον αγώνα για την ελευθερία, αλλά διαπαιδαγώγησα και το 
ελληνικό γένος. 
Με ονόμασαν  ως τον πιο φωτισμένο δάσκαλος του Γένους .

 





Εγώ , ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννημένος το 1782 , ξεκίνησα ως κλέφτης και 
μετέπειτα ως αρματολός , για να γίνω στρατάρχης της ελληνικής επανάστασης. Αν και 
το 1820 πολέμησα υπέρ του Αλή Πασά των Ιωαννίνων , με το ξεκίνημα της 
επανάστασης έγινα καπετάνιος στα Άγραφα .

Το 1826 μετά από πολυήμερη πολιορκία ,κατάφερα μαζί με τους στρατιώτες μου να 
καταλάβουμε την Αράχοβα και να συντρίψουμε τους Τούρκους .Από τους 3.000
Τούρκους μόνο 300 κατάφεραν να γλυτώσουν .Πήρα μέρος σε πολλές μάχες. Μια 
από αυτές ήταν και η απελευθέρωση της Αθήνας . Βαριά άρρωστος συνέχισα να 
μάχομαι για την απελευθέρωση .Έγραψα ένα γράμμα στην κυβέρνηση που έλεγε ότι 
δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα παρότι το χρέος μου με προσκαλούσε να πάω κοντά 
στα παιδιά μου, γιατί είχε πεθαίνει η γυναίκα μου . Δεν έμεινα όμως και εγώ για πολύ 
καιρό ζωντανός....

Ο Κολοκοτρώνης με είχε προειδοποιήσει να προσέχω , γιατί κινδύνευε η ζωή μου . 
Δεν τον άκουσα .
 
Πέθανα ανήμερα της γιορτής μου ,στις 23 Απριλίου του 1827 , δολοφονήθηκα 
από Έλληνες ή από Τούρκους ;





Γεννήθηκα στην Ιθάκη το 1788, πολλοί όμως με φωνάζουν και Οδυσσέα Μουτσάνα. 
Πολέμησα μέχρι το 1820 για λογαριασμό του Αλή Πασά και στη συνέχεια αγωνίστηκα για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας. Λίγο πριν από τον θάνατο του Αλή Πασά το 1822 και σε 
συνεννόηση με αυτόν, εγώ με ένα ασκέρι χιλίων πεντακοσίων ανδρών, ανεξαρτοποιήθηκα .
«Στα άρματα, αδέρφια, ή να ξεσκλαβωθούμε ή να πεθάνουμε»!

Πολλοί λένε ότι το αποκορύφωμα των μαχών μου ήταν η ηρωική Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. 
Με λίγους Έλληνες οχυρώθηκα μέσα στο Χάνι αντιμετωπίζοντας επιτυχώς το πολλαπλάσιο 
στράτευμα του Ομέρ Βρυώνη. Έτσι εκδικήθηκα για το θάνατο του Αθανάσιου Διάκου και 
καθυστέρησα την πορεία του .Την Άνοιξη του 1822 κατηγορήθηκα από τον Ιωάννη Κωλέττη 
για συνεργασία με τον εχθρό, με αποτέλεσμα να παραιτηθώ από το αξίωμα μου.Παρόλα αυτά 
συνέχισα  απτόητος να αγωνίζομαι για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ και δεν σταμάτησα την πολεμική μου 
δράση εναντίον των Τούρκων μέχρι το 1824.Οι αντίπαλοί μου προσπάθησαν να αμαυρώσουν το 
όνομά μου και να με βγάλουν από τη μέση .Οι πρώην συνεργάτες μου έγιναν οι φονιάδες μου . 

Κρίμα για την Ελλάδα !!!«Ο,τι έκαμα για τους Ρωμιούς το έκαμα, για της ελευθερίας το λάβαρο, 
να υψωθεί μια μέρα επάνω από τον μαύρον ουρανό του γένους ».





Ήρθα στην Ελλάδα  ως περιηγητής, παρακινημένος από τις πανεπιστημιακές 
μου σπουδές. Το δεύτερο ταξίδι μου  έγινε μετά από την έναρξη της 
Επανάστασης  και στόχος μου ήταν να συμβάλω στον αγώνα ως φιλέλληνας.

Όταν έφτασα στο Μεσολόγγι η υποδοχή ήταν θερμή. Φορώντας φουστανέλα, 
επισκέφθηκα το νεκροταφείο, όπου ήταν θαμμένοι πολλοί από τους 
υπερασπιστές της πόλης. Επάνω στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, σε 
επίσημη τελετή έδωσα όρκο να αγωνιστώ μέχρι θανάτου για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας από την τουρκοκρατία.

«Θα μείνω εδώ ώσπου να βεβαιωθώ ότι ή η Ελλάδα θα αποτινάξει τον 
τουρκικό ζυγό».  Όλα τα εισοδήματά μου τα δαπάνησα  γι’ αυτόν τον σκοπό. 
Πέθανα την Δευτέρα του Πάσχα, 19 Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι. Στο νησάκι 
Προκοπάνιστος, χτίστηκε ένα οχυρό, στο οποίο έδωσαν το όνομά μου 
«Φρούριο Βύρων».





Γεννήθηκα  στην Κωνσταντινούπολη το 1793 και είμαι  γιος του Κωνσταντίνου 
Υψηλάντη και της Ελισάβετ  Βακαρέσκου. Αδελφός  μου είναι  ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης , ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Είμαι Έλληνας στρατιωτικός , 
πολιτικός και αγωνιστής της επανάστασης του 1821. Σκόπευα να παντρευτώ τη 
Μαντώ  Μαυρογένους αλλά τελικά άλλαξα γνώμη, γιατί θέλαμε πρώτα την 
απελευθέρωση της Ελλάδας.

Σπούδασα στη Γαλλία  σε στρατιωτικές σχολές και αργότερα  κατατάχθηκα  στην 
αυτοκρατορική φρουρά του Τσάρου στην Πετρούπολη.Το 1818 μυήθηκα στην  
Φιλική Εταιρεία και από τον Οκτώβριο του 1820 υπηρέτησα στο Κίεβο μέχρι την 
έναρξη της επανάστασης.Την 1η Ιουλίου 1821 ανέλαβα την αρχηγία της 
πολιορκίας της Τριπολιτσάς.Δε λυπήθηκα ποτέ τη ζωή μου κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. Μπορεί να μην είχα την στρατηγική μεγαλοφυία ,ούτε την εμπειρία στον 
άτακτο πόλεμο , αλλά ήμουν έτοιμος να θυσιαστώ στα πεδία της μάχης . Πέθανα 
στις 5 Αυγούστου 1832 στο Ναύπλιο.





Είμαι ο Ρήγας Βελεστινλής. Γεννήθηκα το 1757 στο Βελεστίνο της 
Μαγνησίας.  Με φωνάζουν και Φεραίο εξαιτίας της αρχαίας ονομασίας της 
περιοχής που γεννήθηκα. Όνειρο μου ήταν  να εργαστώ για να διαφωτίσω τους 
Έλληνες. Δεκαοχτώ χρονών πήγα στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσω 
και από εκεί στη Βλαχία για να δουλέψω στην διοίκηση.  Διακρίθηκα ως 
λόγιος και συγγραφέας. Ταξιδεύοντας στη Βιέννη  συνέταξα το πολιτικό μου 
όραμα, την απελευθέρωση των βαλκανικών λαών από τον Οθωμανικό ζυγό και 
τη δημιουργία ενός κράτος όπου θα κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα και 
παιδεία. Στο μυαλό όλων θα μείνει ο Θούριος που  προσπάθησε να ξεσηκώσει 
τους Έλληνες. Δυστυχώς δε θα ζήσω πολύ για να δω την πατρίδα μου ελεύθερη 
, γιατί  με συνέλαβαν οι Αυστριακοί και  με παρέδωσαν στους Τούρκους, οι 
οποίοι και με σκότωσαν. 

Δεν πειράζει, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου είχε τελειώσει. 





Ονομάζομαι Ανδρέας Βώκος γεννημένος 20 Μαΐου 1769 στην Ύδρα με το όνομα 
ψευδώνυμο Ανδρέας Μιαούλης. Κατατάχτηκα στο στρατό το 1795.Στην Επανάσταση του 
1821 ήμουν αντίθετος με την εθνική εξέγερση ,γιατί πίστευα ότι οι Έλληνες δεν ήταν ακόμα  
προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τον οθωμανικό στρατό.Ήταν λογικό να φοβάμαι 
για μία επικείμενη επανάσταση αφού μία ενδεχόμενη αποτυχία θα έπληττε τα συμφέροντα 
της Ύδρας .

Είμαι Έλληνας καραβοκύρης, πολιτικός και ναύαρχος με πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
γεγονότα της ελληνικής επανάστασης του 1821 καθώς και στη μετέπειτα πολιτική ζωή του 
ελληνικού κράτους . Ανέλαβα την αρχηγία του ελληνικού στόλου συμμετέχοντας με 
επιτυχία σε πλήθος ναυμαχιών.Τι ήταν αυτό που με μετέτρεψε από απλό ναυτικό σε ήρωα;  
Ήταν η αγάπη μου για την  Πατρίδα.Αυτή με πότισε και με έκανε να θεριέψω .Μια μένα  
δεν υπήρχε μόνο η φιλοπατρία, αλλά και η ταπείνωση,η ανεξικακία,η ανιδιοτέλεια,η αγάπη 
προς την οικογένεια, η τιμιότητα,η φιλανθρωπία και η φλογερή , ακράδαντη πίστη, αγάπη 
μου προς τον Χριστό. 





Ιούνιος 1822 Χίος -‘Πάμε παλικάρια μου για την Χίο ‘ δεν μπορούσα με τίποτα 
να δεχτώ την σφαγή της, έπρεπε να εκδικηθώ, έτσι έστειλα δύο χιλιάδες 
Τούρκους στον πάτο της θάλασσας. 
Οκτώβρης του 1822 στην Τένεδο , άλλους 800. Καταστρέψανε τη Σάμο, άλλα 
τους τιμώρησα και στη Σάμο και στη Μυτιλήνη, με είπαν τρελό και τολμηρό, όταν 
μπήκα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας μαζί με τον Πιπίνο, τον Αύγουστο του 1824. 
Ηθελα να καταστρέψω το στόλο τους ,δεν τα κατάφερα, δεν με βοήθησε ο άνεμος 
αλλά δεν το έβαλα κάτω, γιατί εγώ είμαι ο Ναύαρχος Κωνσταντίνος Κανάρης. 
Πάλεψα πολύ και από μούτσος κατάφερα να γίνω αγωνιστής, ναύαρχος, 
πολιτικός , δύο φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος αλλά στις καρδιές των 
Ελλήνων είμαι 《ο Μπουρλοτιέρης》 με εκτίμησαν για τη σωφροσύνη μου και το 
χαρακτήρα μου. Κάποτε με ρώτησαν τι αφήνω στο Ελληνικό έθνος και εγώ τους 
είπα το μόνο που έχω να δώσω είναι η καρδιά μου και πράγματι την άφησα σε 
σας!! Μέχρι και σήμερα η καρδιά του Κων/νου Κανάρη φυλάσσεται μέσα σε μια 
λήκυθο στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην παλιά Βουλή...





Ήρθα στην επαναστατημένη Ελλάδα για να καταταγώ στον αντάρτικο 
στρατό του ραγιά ως απλός στρατιώτης.

Ούτε τιμές ζήτησα ούτε λεφτά, ούτε προνόμια ούτε και αναγνώριση.

Έλληνες και ιταλοί πατριώτες πολεμούσαμε  για τη λευτεριά  από κάθε 
είδους ζυγό και νιώθαμε συμμαχητές μέσα στις φιλελεύθερες ιδέες που 
τράνταζαν συθέμελα τη Νότια Ευρώπη και ένωναν λαούς, τάξεις και φυλές.

Ο ελληνικός λαός, καλός και γενναίος που έζησε αιώνες δουλείας, είναι και 
δικός  μου αδελφός. Είναι κοινές οι τύχες της Ιταλίας και της Ελλάδος και 
επειδή δεν μπορώ να κάνω τίποτε πια για την πατρίδα μου, έχω 
υποχρέωση να αφιερώσω στην Ελλάδα τα λίγα χρόνια και τις δυνάμεις 
που μου μένουν».

«Αισθάνομαι αγάπη για την Ελλάδα. Είναι η πατρίδα του Σωκράτη».





Υπέφερα  να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκιο. Για αυτό έμαθα γράμματα στα 
γεράματα και άρχισα να γράφω.Με τη γραφή μου ήθελα να δείξω ότι υπάρχει ο 
δρόμος της ψυχής, ο δρόμος της θυσίας, ο δρόμος του αγώνα. Υπάρχει ο 
δρόμος της αντίστασης και της διατήρησης των αξιών και των θεσμών της 
πατρίδας μας.

400 χρόνια περίπου οι Έλληνες έζησαν στην σκλαβιά. Φάνηκε ότι είχαν 
νικηθεί, αλλά εργάζονταν για τον ξεσηκωμό. Μάθαιναν γράμματα. Πάλευαν 
εναντίον του εξισλαμισμού. Έβγαιναν στα βουνά. Ζούσαν με τους Τούρκους, 
γνωρίζοντας ότι δεν ήταν ελεύθεροι. Και όταν ήρθε η ώρα, πολέμησαν. 
Νίκησαν παρά τα λάθη και την διχόνοια. Γιατί ήταν αποφασισμένοι να 
αντισταθούν.

Αγαπημένα μου Ελληνόπουλα ένα έχω να σας πω :« Ξαναχτίστε μια κοινωνία 
στην οποία η ελπίδα δεν θα περιορίζεται στα δώρα των άλλων, αλλά θα 
ξεκινά από την πίστη στο Θεό, στην πατρίδα, στον εαυτό μας».





Γεννήθηκα στο Σούλι και πολέμησα στην πλευρά των Σουλτανικών 
δυνάμεων εναντίον του Αλή Πασά, επειδή μου υποσχέθηκαν ότι οι 
Σουλιώτες θα ξαναγυρνούσαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Όμως οι 
Οθωμανοί δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους. Το 1822 το Σουλί πολιορκήθηκε 
από τους Τούρκους και ζήτησα την βοήθεια των οπλαρχηγών της Στερεάς 
Ελλάδας. Βρέθηκα να υπερασπίζομαι το Μεσολόγγι στην πρώτη του 
πολιορκία στα τέλη του 1822, όπου παρέσυρα τους Τούρκους σε 
«διαπραγματεύσεις» για την παράδοση του , ώστε να έρθει ο χειμώνας και οι 
Τούρκοι να αναγκαστούν να φύγουν.  Θυσιάστηκα στα 33 μου χρόνια στη 
μάχη του Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου. 

Σημαία μου ήταν ο Άγιος Γεώργιος και γύρω από την εικόνα του ήταν 
γραμμένα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΠΑΤΡΙΣ – ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Ο θάνατός μου συγκλόνισε 
όχι μόνο την ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Η μορφή μου 
ενέπνευσε ποιητές, θεατρικούς συγγραφείς και άλλους καλλιτέχνες.





Γεννήθηκα το 1788 στην Μεσσηνίας, το κανονικό μου όνομα είναι Γεώργιος ο 
Δικαίος. Φοίτησα στην Σχολή Δημητσάνας και πριν την τελειώσω, πήγα να 
μονάσω στο μοναστήρι της Παναγία της Βελανιδιάς.Ήρθα σε σύγκρουση με 
τον επίσκοπο, πήγα στο μοναστήρι της Ρεκίστας. Τον Ιούνιο του 1818 
μυήθηκα στην Φιλική Εταιρία .Στα τέλη του 1820 πήγα στην Πελοπόννησο και 
στην Ύδρα για να ξεσηκώσω τους Έλληνες. Συμμετείχα σε πολλές μάχες και 
έδωσα την ζωή μου για την Ελλάδα. Στην ιστορική μάχη στο Μανιάκι 
αντιμετώπισα  τον Ιμπραήμ μαζί με τον τουρκοαιγυπτιακό στρατό.Την ώρα της 
μάχης ένα τουρκικό βόλι με πέτυχε και έπεσα νεκρός .Ήταν στις 20 Μαΐου.

Ο θάνατός μου διέγραψε τις ατασθαλίες μου . Η ακόλαστη ζωή μου και η 
διπρόσωπη πολιτική που ακολουθούσα είχαν δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό 
προφίλ, που ξεχάστηκε μετά το Μανιάκι. Η αυτοθυσία μου έσωσε την 
υστεροφημία μου.Όπως και να ΄χει ήμουν ένας ξεχωριστός επαναστάτης που 
κέρδισα τη θέση μου στην ιστορία.





Είμαι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και γεννήθηκα στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας 
στις 3 Απριλίου του 1770 . Ήμουν Έλληνας οπλαρχηγός και συμμετείχα σε πολλές 
μάχες της επανάστασης του 1821. Έγινα μέλος της Φιλικής εταιρείας το 1818 και 
μερικές από τις μάχες που πρωταγωνίστησα ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι  στις 13 
Μαΐου  1821, η άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτέμβριου  1821, στην 
καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου  1822. 
Όμως στον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα φυλακίστηκα μαζί με τον γιο μου στο 
Ναύπλιο. Όταν ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο το 1825, η 
Σφακτηρία και το Ναβαρίνο έπεσαν στα χέρια των Αιγυπτίων και τότε με 
αποφυλάκισαν για να τους βοηθήσω στον αγώνα .Γνώριζα όλα τα ονόματα των 
συμπολεμιστών μου, τους μίλαγα άλλοτε πατρικά και άλλοτε αυστηρά, τους 
εμψύχωνα συχνά, μέχρι που τους τραγούδαγα για να τους ενθαρρύνω. Η πατρίς 
ήτον και θα είναι το είδωλον της ψυχής μου .Ποτέ δεν δείλιασα. Πίστευα πως ο 
Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για τη λευτεριά µας και πως δεν θα την 
έπαιρνε πίσω .





Εγκατέλειψα  τα πλούτη, τα αξιώματα και την  καλή ζωή, για να κυνηγήσει το ανώτερο 
ιδανικό της Ελευθερίας της Πατρίδας .Βλέποντας πως υπάρχουν μεγάλες 
καθυστερήσεις και στην Πελοπόννησο και στην Κωνσταντινούπολη, ήδη από τις 16 
Φεβρουαρίου 1821,παίρνω την οριστική απόφαση, η επανάσταση των Ελλήνων να 
ξεκινήσει από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες της Μολβαβίας και της Βλαχίας, που 
βρίσκονταν υπό οθωμανική κτήση.Το στρατιωτικό σώμα το οποίο συγκρότησα 
ονομάστηκε Ιερός Λόχος, προς ανάμνηση του Ιερού Λόχου των αρχαίων Θηβών. 
Αποτελούνταν από 500 έλληνες φοιτητές και σπουδαστές από όλη την Ευρώπη. 
Δυστυχώς, παρά το υψηλό εθνικό φρόνημα, στη Μάχη του Δραγατσανίου ο Ιερός Λόχος  
υπέστη συντριπτική ήττα από τους Τούρκους και υποχώρησε προς τα σύνορα με την 
Αυστρία .Οι αιτίες της αποτυχίας μου  στην Μολδοβλαχία είναι η άρνηση του ηγέτη των 
Βλάχων Θεόδωρου Βλαδιμιρέσκου να με υποστηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά όσο και 
ο εξαναγκασμένος αφορισμός μου από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, ο οποίος εκβιάστηκε 
από τους τούρκους καθώς, αν δεν προχωρούσε στον αφορισμό μου θα προχωρούσαν 
στον σφαγιασμό των Ελλήνων της Πόλης. Τελικά οι Τούρκοι απαγχόνισαν και τον 
Πατριάρχη τον Απρίλιο του 1821.

Η καρδιά μου δεν πρόλαβε να δει την Ελλάδα ελεύθερη !!!





Μαγδαληνή είναι το βαπτιστικό μου όνομα. Γεννήθηκα στην Τεργέστη το 1796 και ο 
πατέρας μου ήταν  μέλος της φιλικής εταιρείας. Είμαι αριστοκρατικής καταγωγής με 
αξιόλογη μόρφωση και επηρεασμένη από τον διαφωτισμό. Η μόρφωση ,ο εκρηκτικός 
χαρακτήρας μου και η φλόγα για την Ελευθερία, με ανέδειξαν σε μία ξεχωριστή 
μορφή της επανάστασης. Λίγο πριν την επανάσταση εγκαταστάθηκα στην Πάρο με 
τον πατέρα μου. Με την έναρξη της επανάστασης πήγα στην Μύκονο και ξεσήκωσα 
τους Μυκονιάτες. Με τα λεφτά που είχα μπόρεσα να βοηθήσω στον αγώνα 
εξοπλίζοντας καράβια. 
Με δικά μου έξοδα μπόρεσα να συντηρήσω και σώματα του Πεζικού. Επίσης πήρα 
μέρος στις μάχες του Πηλίου της Φθιώτιδας και της Λιβαδειάς. Λόγω το ότι ήξερα τη 
γαλλική γλώσσα ,ήμουν συντάκτρια της συντακτικής έκκλησης προς τις γυναίκες της 
Γαλλίας ,όπου ζητούσαμε τη συμπαράστασή τους στον αγώνα κατά του κατακτητή. 
Τιμήθηκα με τον βαθμό του αντιστράτηγου από τον Καποδίστρια και μου 
παραχωρήθηκε σπίτι στο Ναύπλιο. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας 
στοχοποιήθηκαν από τον Κωλλέτη και το 1840 αποσύρθηκα στην Πάρο. Η 
οικονομική μου κατάσταση δεν είναι καλή, γιατί όλα μου τα λεφτά τα διέθεσα για τον 
αγώνα και αυτό με ευχαριστεί , γιατί καταφέραμε να ελευθερώσουμε την Ελλάδα και 
ας έμεινα φτωχή.





Σε ηλικία 15 περίπου ετών είχα ακολουθήσει τον Κοσμά τον Αιτωλό, τον οποίο τον είχα 
σε μεγάλη εκτίμηση. Από το 1776 ως το 1791 με έστειλε ο Κοσμάς ο Αιτωλός σε κάποιο 
μοναστήρι για να μάθω γράμματα και να ωριμάσω πνευματικά.Ο Ανδρέας Ιδρωμένος με 
χαρακτήριζε ''ονειροπόλο και ονειροκρίτη''. Είχα πάντοτε μαζί μου το Ευαγγέλιο και την 
"Αποκάλυψη" του Ιωάννη.

Το 1791 είχα πάει στο Σούλι, σ' ένα σπήλαιο στο Κούγκι, όπου συνέχισα να ζω ασκητικά. 
Άρχισα να επισκέπτομαι τα γειτονικά χωριά και να συγκεντρώνω χρήματα, με τα οποία 
έχτισα αρχικά τον μικρό ναό της Αγίας Παρασκευής και αργότερα το φρούριο στο Κούγκι.
Στις 13 Δεκεμβρίου του 1803 το Σούλι ήταν υπό την πολιορκία του Αλή Πασά. Μετά από 
πολυήμερη άμυνα, οι Σουλιώτες λύγισαν από την πείνα και τις κακουχίες και 
αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Συμφώνησαν να παραδώσουν τα όπλα τους και να 
απομακρυνθούν από το Σούλι. Εγώ είχα μείνει μαζί με λίγους συντρόφους μου, 
ηλικιωμένους και βαριά τραυματίες, για να παραδώσουμε την μπαρουταποθήκη. Όταν οι 
άντρες του Αλή πασά είχαν φτάσει στην αποθήκη, έβαλα φωτιά και μαζί με τους πέντε 
συντρόφους μου ανατιναχθήκαμε. Δεν παραδοθήκαμε, παρά μόνο στον Θεό. 





Γεννήθηκε στα Ψαρά το 1790. Ο πατέρας μου λεγόταν Γεώργιος Παπανικολής. 
Από πολύ μικρή ηλικία μπήκα στο ναυτικό επάγγελμα εκπαιδευόμενος μέχρι που 
πήγα σε κάποιο υποτυπώδες ελληνικό σχολείο. Ακολούθησα τον πατέρα μου σε 
αγώνες που έκανε με τους Βέρβερους και Αλγερινούς πειρατές. Όταν εξερράγη η 
ελληνική επανάσταση πλοιάρχησα μόλις 19 ετών . 
Συμμετείχα  στη ναυμαχία του Γέροντα προκαλώντας με τους συντρόφους μου 
πυρπολητές τον τρόμο στον οθωμανικό στόλο. Αλλά και σε πολλές άλλες 
καταδρομικές και αποβατικές επιχειρήσεις έλαβα μέρος που οι επιτυχίες μου είχαν 
καταπλήξει τους άλλους ναυμάχους.

Το όνομα Παπανικολής έχει δοθεί στα υποβρύχια Παπανικολής Ι και Παπανικολής 
ΙΙ του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, προς τιμήν μου και ευχαριστώ πολύ από τα 
βάθη της καρδίας μου το ελληνικό κράτος που με τίμησε με αυτό τον τρόπο !!!





 Το πραγματικό μου όνομα είναι Αθανάσιος Μασσαβέτας. Γεννήθηκα στΙς 4 

Ιανουαρίου 1788 στην Στερεά Ελλάδα.

Μυήθηκα στη φιλική εταιρεία το 1818 και το 1820 έγινα αμαρτωλός στην Λιβαδειά.

Τον Απρίλιο του 1821 σε συνεργασία με άλλους οπλαρχηγούς κατέλαβα το 
φρούριο της Λιβαδειάς και το χρησιμοποίησα ως ορμητήριο για πολλές νικηφόρες 
μάχες.Κατέλαβα τη γέφυρα της Σαλαμίνας  και στις 23 Απριλίου 1821 έδωσα 
μάχη με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη.Στη μάχη αυτή με συνέλαβαν και με 
μετέφεραν στη Λαμία .Εκεί με θανάτωσαν , σουβλίζοντάς με.

Για ιδές καιρό που διάλεξε , ο χάρος να με πάρει ,τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γης 
χορτάρι .

Σκοπός της ζωής μου ήταν η απελευθέρωση της πατρίδας μου από τους 
Τούρκους.Ο Ελληνικός Στρατός μου απένειμε τιμητικά το βαθμό του Στρατηγού.





Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, είχα σχηματίσει δικό μου εκστρατευτικό σώμα από 

Σπετσιώτες, τους οποίους αποκαλούσα «γενναία μου παλικάρια». Είχα αναλάβει να αρματώνω, να 

συντηρώ και να πληρώνω τον στρατό αυτό μόνη μου, όπως έκανα και με τα πλοία μου και τα 

πληρώματά μου, κάτι που συνεχίστηκε επί σειρά ετών και με έκανε να ξοδέψω πολλά χρήματα για 

να καταφέρω να περικυκλώσω τα τουρκικά οχυρά, το Ναύπλιο και την Τρίπολη. Έτσι τα δύο πρώτα 

χρόνια της επανάστασης είχα ξοδέψει όλη μου την περιουσία.  Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή για την 

απελευθέρωση του έθνους. Θυσίασα την προσωπική μου ευτυχία, την προσωπική μου περιουσία, την 

άνετη ζωή που θα μπορούσα να έχω, μόνο και μόνο για να δω την Ελλάδα ελεύθερη, τους Έλληνες 

μονιασμένους και τη ζωή έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Προσπάθησα, παρακάλεσα, θυσίασα, 

ηγήθηκα, κινδύνεψα και θα τα έκανα ξανά και ξανά, αρκεί να μπορούσα να δώσω στους Έλληνες 

την πολυπόθητη ελευθερία.Και αυτή την ελευθερία την κέρδισα! Όχι όμως μόνο για τον εαυτό μου. 

Αλλά για όλους! Σκοτώθηκα άδοξα σε μια συμπλοκή. Οι Ρώσοι μετά τον θάνατό μου, μου 

απένειμαν τον τίτλο της «Ναυάρχου» .





Μόλις ξέσπασε η επανάσταση στην Ελλάδα, κατέφτασα στο Μεσολόγγι 
όπου το 1821 εκλέχτηκα πρόεδρος . Διορίστηκε πρόεδρος της πρώτης 
Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου και πρόεδρος του Εκτελεστικού. Τον 
Μάϊο του 1822 κατέφτασα στο Μεσολόγγι με 1500 άντρες, με σκοπό την 
οργάνωση τακτικού στρατού στην Ρούμελη. Η προσπάθεια μου  έληξε 
άδοξα με την ήττα στο Πέτα, τον Ιούλιο του 1822. Στην εθνοσυνέλευση 
του Άστρους εκλέχτηκα πρόεδρος αλλά σύντομα παραιτήθηκα. Μέχρι το 
τέλος του αγώνα έλαβα μέρος σε πλήθος μαχών, ακόμα και ως απλός 
στρατιώτης.  Πρωτοστάτησα στην οργάνωση της άμυνας του 
Μεσολογγίου που αποδείχθηκε σωτήρια κατά την πρώτη πολιορκία της 
πόλης. Εργάστηκα  όσο κανείς άλλος για την προετοιμασία της ευνοϊκής 
επέμβασης των Ευρωπαϊκών δυνάμεων υπέρ της Ελλάδας. Αντιλήφθηκα την 
αλλαγή της πολιτικής στρατηγικής της Μεγάλης Βρετανίας. Γι' αυτό συνέταξα μια 
επιστολή προς το Βρετανό υπουργό Εξωτερικών όπου έλεγε ότι "σας 
προσφέρουμε διαρκή συμμαχία αν σώσετε την Ελληνική Επανάσταση" - κάτι που 
χαρακτηρίστηκε από πολλούς Έλληνες ως δήλωση υποτέλειας. 




