
Καραϊσκάκης 

Συμμετέχοντες: Α3: 

- ΟΜΑΔΑ Α → Τζιβανίδου Ζωή, Παπαευαγγέλου Χρύση, Παπανικολάου Μαρκέλα, 

Τόκος Ανδρέας, Τοπαλίδου Παρέσσα, Ούγκρη Δήμητρα, Τουρλάκη Αναστασία και 

Ουρτζάνης  Λάζαρος 

- ΟΜΑΔΑ Β → Ρίζος Απόλλωνας, Ταρασίδης Γεώργιος, Ξανθάς Κωνσταντίνος, 

Χατζής Χρήστος, Παλατσίδου Μάρθα, Παπαγεωργίου Αγγελική, Χασάπη 

Αθανασία και Ντανάση Ειρήνη 

 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης 1782 – 1827 

 

Πρώτα χρόνια 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Μαυρομμάτι και ήταν γιος της Ζωής 

Διμισκή και του κλέφτη Δημητρίου Καραΐσκου. Η μητέρα του μετά το θάνατο του πρώτου της 

συζύγου έγινε καλόγρια. Στο μοναστήρι βρισκόταν ο Καραΐσκος, με τον οποίο πλάγιασε και έτσι 

η γυναίκα αυτή γέννησε τον Καραϊσκάκη με τη βοήθεια των μοναχών. Προκάλεσε μεγάλο ντόρο 

το γεγονός ότι μία καλόγρια έμεινε έγκυος. Ο πατέρας του, όμως, δεν αναγνώρισε το παιδί και 

έτσι αυτό έμεινε ορφανό από πατέρα από νωρίς. Γι' αυτό το λόγο αποδόθηκε στον Γεώργιο το 

επίθετο Καραϊσκάκι, ότι δηλαδή είναι το νόθο παιδί μιας παράνομης συνεύρεσης. Τα παιδικά 



του χρόνια ήταν δύσκολα λόγω της φήμης που δημιουργήθηκε στο παιδί εξαιτίας της μητέρας 

του. Ο περίγυρος του τον αντιμετώπιζε ως ένα απόβρασμα της κοινωνίας. Συνεπώς τα πράγματα 

αυτά τον έκαναν φιλόνικο, βλάσφημο και βωμολόχο.  

 

 

Η δράση του πριν το 1821 

Απογοητευμένος από την κοινωνία σε ηλικία 15 ετών πηγαίνει  στο βουνό ως κλέφτης με μια 

ομάδα που είχε δημιουργήσει στην περιοχή της Θεσσαλίας. Μάλιστα μέσα σε επτά χρόνια το 

κλέφτικό του έγινε τόσο τρομερό, που πλέον οι οθωμανικές αρχές τον υπολόγιζαν ως σοβαρή 

απειλή. Τελικώς έπεσε στα χέρια του Αλή Πασά και φυλακίστηκε. Ο Πασάς δεν τον σκότωσε ως 

κλέφτης, που ήταν, καθώς γνώριζε από παλιά την μητέρα του Καραϊσκάκη. Παραμένει για αρκετό 

καιρό στη φυλακή, αλλά ο Πασάς του δίνει χάρη επειδή είδε ότι έχει μπροστά του έναν πολύ 

χαρισματικό άνθρωπο. Έτσι, αρχικά, ο Καραϊσκάκης υπηρέτησε στην αυλή του Αλή Πασά και τον 

ακολούθησε στις εκστρατείες του, αλλά πιάστηκε αιχμάλωτος από τους αντιπάλους του σε μία 

από αυτές. Στη συνέχεια επέστρεψε ξανά στην αυλή του Πασά, αφού ελευθερώθηκε. Όσο έμεινε 

στην αυλή του Πασά κύρια ασχολία του ήταν να κοροϊδεύει και να βρίζει τους Τούρκους της 

αυλής.  Ο Καραϊσκάκης αποφασίζει να δραπετεύσει από την αυλή του και να γίνει ξανά κλέφτης 

στα βουνά. Εκεί γνώρισε και τον πατέρα του με τον οποίο δεν μίλησαν. Στα 25 του έμεινε στο 

κλέφτικο, ώσπου λόγω του θανάτου των αρχηγών του από τις διωκτικές αρχές των Τούρκων 

μόνος του αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στον Πασά. Ο Πασάς τον αποδέχεται γι’ άλλη μια 

φορά στην αυλή του. Ο Καραϊσκάκης, επίσης, παντρεύτηκε την Γκόλφω γόνο γνωστής 

ανατολίτικης οικογένειας και με αυτήν απέκτησε τρία παιδιά. Συνάμα κρυφά μυείται και στη 

φιλική εταιρεία και μαθαίνει για το εγχείρημα της απελευθέρωσης του γένους. Τελικά θα φύγει 

δεύτερη φορά από την αυλή του Πασά μαζί με την οικογένειά του.  



 

 

Η δράση  του 1821-1823 

Οι τουρκικές αρχές πλέον έχουν κηρύξει τον πόλεμο στον Αλή. Ο Καραϊσκάκης τότε διαφεύγει 

στα Επτάνησα όπου θα έχει περισσότερες συνομιλίες με τους οπλαρχηγούς της επανάστασης 

που ήταν εκεί. Ξεκινάει η επανάσταση του 1821 και ο Καραϊσκάκης από μικρός είχε όνειρο να 

γίνει ο οπλαρχηγός των Αγράφων, όπου ήταν και κλέφτης μικρός, δηλαδή στη Θεσσαλία. Ο 

τρόπος του να ανεβάζει το ηθικό των στρατευμάτων ήταν άκρως προκλητικός προς τον εχθρό. 

Γρήγορα η φήμη του και οι πρακτικές του μαθαίνονται και του ανατέθηκε τελικώς η αρχηγία που 

ονειρευόταν από μικρός. Οι μάχες συνεχίζονται με τον Καραϊσκάκη να μη διστάζει να πολεμά και 

να νικάς σε μονομαχίες έναν προς έναν όλους τους αρχηγούς των Τούρκων και των Αλβανών. Οι 

πράξεις του, όμως, εξαγριώνουν τους Τούρκους. Κάποια στιγμή του στέλνει ο ντόπιος πασάς 

γράμμα που του συνιστά να αφήσει τα άρματα και να πάει με το μέρος του, αλλά φυσικά ο 

Καραϊσκάκης αρνήθηκε.  Ο Καραϊσκάκης είχε και ένα σοβαρό πρόβλημα ήταν φυματικός, που 

σημαίνει πως είχε θέμα με τα πνευμόνια του, έτσι μετά το 1822 ο Καραϊσκάκης παρόλο  που 

κατάφερε να αποκρούσει τις επιθέσεις των Τούρκων στην περιοχή του στη Θεσσαλία 

αναγκάστηκε να διαφύγει στην Ιθάκη γιατί η φυματίωση του είχε ξυπνήσει ξανά.  

 

Επιστροφή- Δίκη 

Όταν έγινε καλά και επέστρεψε στην κυρίως Ελλάδα πλέον οι πολιτικοί είχαν σχηματίσει ισχυρή 

κυβέρνηση στην Αθήνα και κυρίως δουλειά τους ήταν να υπονομεύουν τους στρατιωτικούς. Ο 

Καραϊσκάκης ζήτησε να πάρει ξανά την αρχηγία της Θεσσαλίας αλλά ο πρωθυπουργός 

Μαυροκορδάτος τον έσυρε σε δίκη για εσχάτη προδοσία. Ο Καραϊσκάκης απεκάλυψε τα ψευδή 

των κυβερνητικών αλλά παρόλα αυτά εκείνη τον έκριναν ένοχο. Ο Καραϊσκάκης θα επιστρέψει 

στη Ρούμελη την οποία όμως τώρα θα την έχει κατά το ήμισυ. Ακολουθούν τα ντροπιαστικά 

χρόνια του 2ου και ένοπλου εμφυλίου μέσα στην επανάσταση 1824 με 1825. Ο Καραϊσκάκης 

βρίσκεται με το μέρος των πολιτικών και πολεμά τους συναδέλφους τους στην Πελοπόννησο. 

Στην Πελοπόννησο καταφθάνει ο Ιμπραήμ και η κατάσταση είναι απελπιστική ολοκληρωτικής 

καταστροφής. 

 



Η αρχιστρατηγία- Νικηφόρες πορείες  

 Ο Καραϊσκάκης αναλαμβάνει την άμυνα της Αθήνας με το βαθμό του αρχιστράτηγου. Θα 

ακολουθήσουν σκληρές μάχες στην Αττική με το Καραϊσκάκη και τους άντρες του να 

καταφέρνουν να αμύνονται την μία επίθεση των εχθρών μετά την άλλη προκαλώντας βέβαια 

πολυάριθμες απώλειες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Αθηνών. Εκείνη την περίοδο είναι 

που μαθαίνει πως η γυναίκα του είχε συγχωρεθεί, τότε όλοι σκιάζονται και πιστεύουν πως  θα 

παρατήσει τον αγώνα για να πάει δίπλα στην οικογένεια του. Ο αρχιστράτηγος, όμως, παρά τη 

θλίψη του μένει στην πρώτη γραμμή και ενημερώνει την κυβέρνηση πως θα πολεμήσει. 

Ετοιμάζεται αντεπίθεση που θα διασπάσει τον κλοιό των Τούρκων.  

 

 

Το τέλος του 

Οι Έλληνες είχαν στρατοπεδεύσει στην περιοχή του παλαιού Φαλήρου στην Αθήνα. Ξαφνικά ένα 

βράδυ ακούγονται πυροβολισμοί από την Ακρόπολη, τότε ο Καραϊσκάκης νευριασμένος βγαίνει 

από τη σκηνή του για να πάει να βρίσει, ως συνήθως, όποιον τολμά να παρακούσει τις εντολές. 

Ξεκινά με το άλογο του φτάνει στην Ακρόπολη και τον τραυματίζει θανάσιμα ένα βόλι. Ο 

αρχιστράτηγος χτυπήθηκε άσχημα.  Επικρατεί πανικός στις φρουρές, επειδή χτύπησαν τον 

αρχιστράτηγο. Το πρωί βρίσκει το στρατόπεδο των Ελλήνων σε πένθος. Ο Καραϊσκάκης και πάλι 

προσπαθεί να εμψυχώσει τους Έλληνες αλλά το τέλος του είχε ήδη φτάσει. Αποδυναμωμένος 

κείτεται στο κρεβάτι του και ένας-ένας οι φίλοι του που πολεμούσαν όλοι μαζί του έρχονται να 

τον αποχαιρετήσουν. Στη διαθήκη του έθεσε την ανατροφή των παιδιών του στο κράτος. Η 

τελευταία του επιθυμία  από όλους τους Έλληνες ήταν να είναι μονιασμένοι. 
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