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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η Επανάσταση του 1821 είναι, αναμφισβήτητα, ο θεμέλιος λίθος και ο 
προπομπός της δημιουργίας του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 
1830· μία περίοδος εννέα ετών, στην οποία ξεχωρίζουν στιγμές ηρωικές 
αλλά και ζοφερές, ώρες ψυχικού μεγαλείου αλλά και εμφύλιου 
σπαραγμού. 

Πρόκειται για ένα ξεσηκωμό που, όπως έλεγε και ο θρυλικός 
Κολοκοτρώνης, μόνο τρελοί θα μπορούσαν να τον αποτολμήσουν. Έτσι, 
κι ενώ η επανάσταση φυλλορροούσε, με τη βοήθεια των τριών μεγάλων 
δυνάμεων της εποχής -Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας-, οι Έλληνες απέκτησαν 
ανεξάρτητη πατρίδα μετά και τη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827, όπου 
ο οθωμανικός στόλος μαζί με την αιγυπτιακή αρμάδα κατατροπώθηκαν. 
Πολεμώντας ενάντια σε υπέρτερο εχθρό και χωρίς συντεταγμένο στρατό 
οι Έλληνες κατάφεραν το αδιανόητο -να κατακτήσουν την ελευθερία τη 
«βγαλμένη από τα κόκαλα τα ιερά». 

Τους επαναστατημένους Έλληνες συναποτελούσαν διάφορες ομάδες - 
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και με αλληλοσυγκρουόμενα κάποιες 
φορές συμφέροντα: αρματολοί και κλέφτες -«η μαγιά της ελευθερίας» 
κατά τον Μακρυγιάννη-, Ρουμελιώτες, Πελοποννήσιοι και νησιώτες, 
Φιλικοί και Φαναριώτες καθώς και ναυτικοί αλλά και έμποροι, Σουλιώτες 
και Φιλέλληνες όπως και απλοί άνθρωποι του μόχθου οι οποίοι 
στρατεύθηκαν στον ίδιο κοινό σκοπό – αυτόν της απελευθέρωσης των 
ελληνικών πληθυσμών, των ραγιάδων και γκιαούρηδων, που μέχρι τότε 
ήταν υπόδουλοι στον Σουλτάνο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Μεγάλη επίδραση στην έκρηξη της ελληνικής επανάστασης άσκησε η 
σπουδαία Γαλλική Επανάσταση του 1789 αλλά και ο ευρωπαϊκός 
Διαφωτισμός, πνευματικό κίνημα που άκμασε στην Αγγλία και τη Γαλλία. 
Μεταλαμπαδεύτηκε στον ελληνικό χώρο όπου και εμφανίστηκε ως 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός με εξέχοντες εκπροσώπους τον Ρήγα Φεραίο 
και τον Αδαμάντιο Κοραή, οι οποίοι προετοίμασαν ιδεολογικά τον αγώνα 
των Ελλήνων. 

Παράλληλα, το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας ιδρύθηκε μία μυστική 
συνωμοτική οργάνωση, η Φιλική Εταιρεία, από τρεις εμπόρους, τον 
Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο, 
προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την έναρξη της 
επανάστασης. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ  
[Τοποθεσία: Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών] 

 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 

Γεννημένος στο Βελεστίνο της Μαγνησίας, ο «πρωτομάρτυρας της 
Επανάστασης», Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής (1757-1798) σπούδασε 
στην Κωνσταντινούπολη όπου έμαθε τη γαλλική, την ιταλική και τη 
γερμανική γλώσσα. Συνδέθηκε με τον κύκλο των Φαναριωτών και 
διετέλεσε γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένη 
στο Βουκουρέστι. Στη συνέχεια, μετέβη στη Βιέννη όπου και τύπωσε τα 
επαναστατικά του κείμενα, τον περίφημο «Θούριο» και την «Χάρτα». 
Συνελήφθη για επαναστατική δράση στην Τεργέστη από αυστριακό 
αξιωματικό και παραδόθηκε στους 
Τούρκους οι οποίοι τον φυλάκισαν 
μαζί με τους επτά συντρόφους του 
στον πύργο του Βελιγραδίου 
Νεμπόισα. Στη συνέχεια και μετά από 
πολλά βασανιστήρια, στραγγαλίστηκαν 
και οι σοροί τους ρίχτηκαν στον 
ποταμό Δούναβη. 

Ο Ρήγας Φεραίος άσκησε μεγάλη 
επιρροή στην Επανάσταση τόσο με τη 
ζωή όσο και με το έργο του : «...Οι 
Έλληνες πολεμούσαν έχοντας στα χείλη 
τους τις τρομερές στροφές του Ρήγα...» 
λέει ο Γάλλος ιστορικός Πουκεβίλ ενώ ο 
συγγραφέας Δημήτριος Φωτιάδης 
γράφει ότι : «Όσοι από τους 
Ιερολοχίτες στο Δραγατσάνι δεν 
βρήκαν το θάνατο στη μάχη παρά 
πέσανε στα χέρια των τυράννων, 
τραγουδάγανε το Θούριο όταν τους 
οδηγούσαν να τους σφάξουν...» (πηγή: 
Wikipedia) 

Εικόνα 1 - Ρήγας Φεραίος [Γλύπτης: Ιωάννης Κόσσος, 1871] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 

Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) 
ήταν φιλόλογος γεννημένος στη 
Σμύρνη αλλά με καταγωγή από τη 
Χίο. Έζησε στο Άμστερνταμ ως 
έμπορος ενώ σπούδασε Ιατρική στο 
Μονπελιέ της Γαλλίας. 

Εξέδωσε έργα της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας και υπήρξε 
υποστηρικτής της καθαρεύουσας. Σε 
αντίθεση με τον επαναστατικό λόγο 
του Ρήγα Βελεστινλή, πίστευε ότι ο 
ελληνικός λαός έπρεπε πρώτα να 
μορφωθεί και κατόπιν να 
επαναστατήσει. 

Εικόνα 2 - Αδαμάντιος Κοραής [Γλύπτης: Γεώργιος Βρούτος/Ιωάννης 
Κόσσος, 1874] 

Εικόνα 3 - Ταφικό μνημείο Α. Κοραή, Α’ Κοιμητήριο Αθηνών 
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ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
[Τοποθεσία: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Κολωνάκι] 
 
 
Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις 
που σχηματίστηκαν για την προετοιμασία της Επανάστασης του 1821, 
για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας, και 
σύμφωνα με τους παλαιότερους ιστορικούς, από τον Εμμανουήλ 
Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. Οι τρεις 
πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας συγκρότησαν την ηγεσία της, η 
οποία ονομάστηκε Αρχή. Η δομή της Εταιρείας προέβλεπε μια 
συγκεκριμένη ιεραρχία για τα μέλη της με τέσσερις – αρχικά – 
κατηγορίες: 1. Οι αδελφοποιητοί , 2. Οι συστημένοι, 3. Οι ιερείς , 4. Οι 
ποιμένες. Στην κατηγορία των αδελφοποιητών εντάσσονταν τα μέλη της 
Εταιρείας που δεν γνώριζαν γράμματα ενώ στην κατηγορία των 
συστημένων τα μέλη της Εταιρείας που προέρχονταν από το λαό. Στις 
δύο τελευταίες κατηγορίες εντάσσονταν μέλη που κατείχαν κάποια 
κοινωνική θέση. 
 
Η εισδοχή στην Εταιρεία γινόταν ατομικά μέσα από μια συγκεκριμένη 
διαδικασία και αντίστοιχο τελετουργικό ενώ η διαδικασία ανάδειξης 
από τις χαμηλότερες προς τις υψηλότερες κατηγορίες προέβλεπε 
κλιμακούμενες δοκιμασίες. Η Φιλική Εταιρεία χρησιμοποιούσε μυστικά 
αναγνωριστικά σημάδια και συνθήματα για να αναγνωρίζονται και να 
επικοινωνούν τα μέλη της συνωμοτικά, εφάρμοζε διάφορες 
κρυπτογραφικές μεθόδους στην αλληλογραφία και τα έγγραφά της, 
ενώ δημιούργησε και κρυπτογραφικό αλφάβητο και συμβολικό λεξικό. 
 
Η ηγεσία της Εταιρείας έπρεπε να ανατεθεί σε πρόσωπο εγνωσμένου 
κύρους και για αυτό αρχικά βολιδοσκοπήθηκε ο Άνθιμος Γαζής και στη 
συνέχεια ο Ιωάννης Καποδίστριας οι οποίοι και αρνήθηκαν. Η έλλειψη 
αρχηγού «καλύφθηκε» πίσω από το πέπλο της «Αόρατης Αρχής», που 
δημιουργούσε την εντύπωση ότι πίσω από τους Φιλικούς βρίσκεται 
κάποια επιφανής προσωπικότητα, ίσως και ο ίδιος ο τσάρος της 
Ρωσίας. Τελικά την ηγεσία ανέλαβε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ 
 
Ο Νικόλαος Σκουφάς γεννήθηκε το 1779 και 
καταγόταν από το Κομπότι της Άρτας. Με 
την ενηλικίωση του ασχολήθηκε με το 
εμπόριο σκούφων το οποίο του έδωσε την 
προσωνυμία Σκουφάς. Το 1813 τον βρίσκει 
στην Οδησσό της Ρωσίας να εξασκεί το 
επάγγελμα του. Εκεί έρχεται σε επαφή με 
τον Τσακάλωφ και τον Ξάνθο και 
δημιουργούν την Φιλική Εταιρεία. Η 
πραγματική δράση της Εταιρείας ξεκινάει 
το 1818 με την μύηση του Άνθιμου Γαζή, ο 
οποίος κατόρθωσε να μυήσει σε αυτήν ένα 
μεγάλο μέρος των αρματωλών και των 
κλεφτών του κυρίως ελλαδικού χώρου. Ο 
Σκουφάς, θέλοντας να περάσει στην 
Πελοπόννησο, φτάνει στην 
Πόλη, όμως η κακή κατάσταση της υγείας 
του δεν του επιτρέπει να ολοκληρώσει την 
αποστολή του.  
 

 
Πεθαίνει στις 18 Ιουλίου 1819 και 
ενταφιάζεται στο ναό των 
Ταξιαρχών της Κωνσταντινούπολης. 
Η μαρμάρινη προτομή του 
Νικολάου Σκουφά βρίσκεται στην 
πλατεία Φιλικής Εταιρείας στο 
Κολωνάκι ενώ ο καλλιτέχνης του 
συγκεκριμένου γλυπτού παραμένει 
άγνωστος και το έτος κατασκευής 
αχρονολόγητο. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 4 - Νικόλαος Σκουφάς - Πλατεία Φιλικής Εταιρείας – 
Κολωνάκι - [Γλύπτης: ΑΓΝΩΣΤΟΣ] 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 

Ο Τσακάλωφ ήταν Ηπειρώτης, γεννημένος στα 
Ιωάννινα το 1788 ή το 1790. Αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει την Ελλάδα νέος και 
μετανάστευσε στη Ρωσία στον πατέρα του. Το 
πραγματικό του όνομα ήταν Τεκελής. Σε ταξίδι 
του στη Βιέννη της Αυστρίας, έρχεται σε 
επαφή με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος 
ήταν τότε υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου. 
Τελικώς, καταλήγει στη Μόσχα, όπου γνωρίζει 
το Νικόλαο Σκουφά και θέτει τις βάσεις για τη 
δημιουργία της Φιλικής Εταιρείας. Τον Ιούλιο 
του 1818 ο Αθανάσιος Τσακάλωφ φτάνει στην 
Οδησσό, σημαντικό λιμάνι και οργανωμένη 
ελληνική παροικία του Ευξείνου Πόντου, όπου 
και προχωρά σε σημαντικές δραστηριότητες 
και μεθοδικότερη οργάνωση της Εταιρείας. 
Κατόπιν ακολούθησε τον Άνθιμο Γαζή, 
σημαντικότατο μέλος της Φιλικής Εταιρείας, 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνεχίζει την κατήχηση νέων μελών, και 
σε αλλεπάλληλα ταξίδια στη Σμύρνη, στη Μακεδονία, στη Θράκη, 
φθάνοντας μέχρι και την ανατολική Θεσσαλία. Μετά την έκρηξη της 

επανάστασης του 1821, φτάνει στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες, εκεί 
όπου είχαν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες 
μάχες. Αναλαμβάνει υπασπιστής 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη στον 
Ιερό Λόχο και μετά την καταστροφή 
του Δραγατσανίου κατάφερε να 
επιστρέψει και να πολεμήσει στην 
Ελλάδα. Μετά το τέλος της 
Επαναστάσεως και την τελική 
απελευθέρωση της Ελλάδας από τον 
τουρκικό ζυγό, την περίοδο του 
Ιωάννη Καποδίστρια, ο Τσακάλωφ 
υπηρέτησε στο στρατιωτικό 
λογιστικό του Γενικού 

Φροντιστηρίου και εμφανίστηκε ως πληρεξούσιος Ηπείρου στην 
Εθνοσυνέλευση του Άργους. Το καλοκαίρι του 1832 έφυγε από την 

Εικόνα 5 – Αθανάσιος Τσακάλωφ - Πλατεία Φιλικής 
Εταιρείας – Κολωνάκι - [Γλύπτης: ΑΓΝΩΣΤΟΣ] 
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Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου και έζησε μέχρι το 1851. 

Η μαρμάρινη προτομή του Αθανασίου Τσακάλωφ βρίσκεται στην 
πλατεία Φιλικής Εταιρείας στο Κολωνάκι ενώ ο καλλιτέχνης παραμένει 
άγνωστος και το έτος κατασκευής αχρονολόγητο. 
 
 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΣ 

Ο Εμμανουήλ Ξάνθος γεννήθηκε στην 
Πάτμο το 1772. Το 1810 
εγκαταστάθηκε στην Οδησσό και το 
1812 δημιουργεί εμπορική εταιρεία. 
Επιστρέφοντας από επαγγελματικό 
ταξίδι στην Ελλάδα, ανακοινώνει στους 
Αθανάσιο Τσακάλωφ και Νικόλαο 
Σκουφά τις ιδέες του για την πατρίδα 
και με αυτό τον τρόπο ιδρύεται η 
Φιλική Εταιρεία το 1814. Ο Ξάνθος 
αναλαμβάνει καθήκοντα ταμία και 
γραμματέα, ενώ 
παράλληλα 
χρησιμοποιείται 

και ως σύνδεσμος με τα άλλα ηγετικά μέλη, όπως 
τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο. Το 1839 διορίζεται 
σε διοικητική θέση στην Ύδρα κι αργότερα στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, απολύθηκε όμως ύστερα από 
λίγο καιρό. Έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του 
σε πλήρη ανέχεια, μάταια αποζητώντας από το 
Δημόσιο σύνταξη, ή έστω ένα ελάχιστο βοήθημα. 
Το 1845 είχε δημοσιεύσει τα 
«Απομνημονεύματά» του, τα οποία αποτελούν 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την ιστορία της 
Φιλικής Εταιρείας, καθώς ούτε ο Νικόλαος 
Σκουφάς, ούτε και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, δεν 
άφησαν ανάλογο μορφής κείμενο. 

Η μαρμάρινη προτομή του Εμμανουήλ Ξάνθου 
βρίσκεται στην Πλατεία Φιλικής Εταιρίας στο Κολωνάκι. 
Κατασκευάστηκε από τον καλλιτέχνη Θωμά Θωμόπουλο το έτος 1930. 
 

Εικόνα 6 – Εμμανουήλ Ξάνθος  [Γλύπτης: Θωμάς 
Θωμόπουλος, 1930] 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ  
[Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως] 

 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υπήρξε ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. 
Γεννήθηκε το 1792 στην 
Κωνσταντινούπολη και έλαβε μέρος 
στους ναπολεόντειους πολέμους και στη 
μάχη της Δρέσδης όπου και έχασε το 
δεξί του χέρι. Μετά την άρνηση του Ι. 
Καποδίστρια, ανέλαβε την αρχηγία της 
Φιλικής Εταιρείας. Το ψευδώνυμό του 
ήταν «Καλός» και αναδιοργάνωσε την 
Εταιρεία επιβάλλοντας στρατιωτική 
πειθαρχία στα μέλη της. Σκόπευε να 
ξεκινήσει την Επανάσταση από την 

Πελοπόννησο αλλά τελικά τα σχέδια άλλαξαν 
και μαζί με σώμα ιππέων, και τ’ αδέλφια του 
Νικόλαο και Γεώργιο πέρασαν τον Προύθο τον 
Φλεβάρη του 1821. Μάλιστα, με προκήρυξή 
του καλούσε τους Έλληνες σε ξεσηκωμό. 
Δυστυχώς, όμως, ο τσάρος αποκήρυξε το 
κίνημά του και στη μάχη του Δραγατσανίου 
(Ιούνιος 1821) ο «Ιερός Λόχος» 
αποδεκατίστηκε από τους Τούρκους. Ο 
Υψηλάντης φυγαδεύτηκε αλλά αργότερα 
συνελήφθη. Φυλακίστηκε μαζί με τα αδέλφια 
του και η κατάσταση της υγείας του άρχισε να 
επιδεινώνεται. Πέθανε το 1828 στη Βιέννη 
χωρίς να προλάβει ν’ απολαύσει τη χαρά της 
απελευθέρωσης. 

Το ταφικό μνημείο του Αλέξανδρου Υψηλάντη 
ο οποίος αποδίδεται νεκρός πάνω σε 
σαρκοφάγο με ανάγλυφες διακοσμήσεις 
βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως. 
Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι η ταυτότητα του τιμώμενου 
προσώπου αμφισβητείται, αφού κατ’ άλλους είναι ο Δημήτριος 
Υψηλάντης. Το μνημείο κατασκευάστηκε από τον καλλιτέχνη Λεωνίδα 
Δρόση το έτος 1869.  
 

[Επιμέλεια: Αρετή Κόρκα] 

Εικόνα 7 - Αλέξανδρος Υψηλάντης [Γλύπτης:Λεωνίδας 
Δρόσης, 1869]  
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ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ  

[Τοποθεσία: Πλατεία Παλαιάς Βουλής] 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννημένος στις 3 Απριλίου 1770 ήταν γιος 
του κλεφτοκαπετάνιου από το Λιμποβίσι Αρκαδίας και της Γεωργίτσας 
Κωτσάκη, κόρης προεστού από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας. Η οικογένεια 
των Κολοκοτρωναίων από το 16ο αιώνα, που εμφανίζεται στο 
προσκήνιο της ιστορίας, βρίσκεται σε αδιάκοπο πόλεμο με τους 
Τούρκους. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός του Λεονταρίου και ενώ 
αργότερα νυμφεύτηκε την κόρη του τοπικού προεστού Αικατερίνη 
Καρούσου. Ακολούθησε η διαφυγή του στη Ζάκυνθο προκειμένου να 
ξεφύγει από τους Οθωμανούς. Εκεί συμμετείχε στον αγγλικό στρατό και 
έφτασε μέχρι τον βαθμό του ταγματάρχη και το 1818 μυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία. Συμμετείχε με τον Μαυρομιχάλη στο στρατιωτικό 
σώμα για να καταλάβει την Καλαμάτα. Έπειτα στράφηκε στο οχυρό την 
Τριπολιτσάς, πολύ σημαντικό διοικητικό κέντρο της εποχής, το οποίο 
τελικά πέτυχε την άλωσή του. Το επόμενο έτος πέτυχε μία από τις 
μεγαλύτερες νίκες στην ζωή του, όπου μπόρεσε και σταμάτησε τον 
Δράμαλη στην μάχη στα Δερβενάκια αναδεικνύοντας την στρατηγική 
του ιδιοφυΐα και η κυβέρνηση Κουντουριώτη τον 
διόρισε αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων. 

Την ίδια χρονιά όμως φυλακίστηκε μαζί με άλλους 
συναγωνιστές του κατά την διάρκεια των εμφυλίων. Η 
φυλάκισή του όμως δε κράτησε τόσο αφού 
απελευθερώθηκε το 1825 όταν ο Ιμπραήμ απειλούσε 
να καταστείλει τον Αγώνα και μπόρεσε να κρατήσει 
την φλόγα της επανάστασης μέχρι την Ναυμαχία του 
Ναβαρίνου. Ο Κολοκοτρώνης υποστήριξε με θέρμη τον 
Καποδίστρια και τον Όθωνα. Ωστόσο, διαφώνησε με τα 
μέτρα της Αντιβασιλείας και γι’ αυτό εκδιώχθηκε και 
δικάστηκε με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 
Καταδικάστηκε σε θάνατο αλλά με την ενηλικίωση του 
Όθωνα του δόθηκε χάρη, ονομάστηκε στρατηγός και 
σύμβουλος της Επικρατείας. Έζησε τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του στην Αθήνα. Την ίδια περίοδο 
υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα 
απομνημονεύματά του, που κυκλοφόρησαν το 1851 
και τα οποία αποτελούν πολύτιμη πηγή για την 
Ελληνική Επανάσταση.  

Εικόνα 8 - Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - Παλαιά 
Βουλή - [Γλύπτης: Λάζαρος Σώχος, 1894] 
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Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο στις 4 
Φεβρουαρίου του 1843, λίγο μετά την επιστροφή στο σπίτι του από 
δεξίωση στα Ανάκτορα. 

Ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Κατασκευάστηκε το 1894, ενώ η εντολή 
για την κατασκευή του δόθηκε το 1884 με αφορμή τα σαράντα χρόνια 
από τον θάνατο του. Η εντολή για την κατασκευή δόθηκε από τον τότε 
δήμαρχο του Ναυπλίου και στον διαγωνισμό αυτού του έργου 
προκρίθηκε ο Λάζαρος Σώχος. Ο Σώχος κατέβαλε μεγάλο ζήλο για την 
δημιουργία του ανδριάντα μελετώντας συγγενικά πρόσωπα του 
Κολοκοτρώνη, την φορεσιά του και έδωσε προσοχή μέχρι και στην πιο 
ασήμαντη λεπτομέρεια. Προχώρησε στην χύτευση του αγάλματος με 
ορείχαλκο και στην δημιουργία δύο αντιγράφων του αδριάντα. Πίστευε 
ότι το δεύτερο άγαλμα θα έπρεπε να στηθεί στην Αθήνα και μάλιστα 
προσφέρθηκε να το παραχωρήσει ως δωρεά, αν κάλυπτε ο Δήμος τα 
έξοδα για την χύτευσή του. Τελικά, ο δήμος συμφώνησε και μετά από 
πολλές διαφωνίες συμφωνήθηκε ότι το άγαλμα θα τοποθετούνταν στην 
σημερινή του θέση.  

Ο Λάζαρος Σώχος που ανέλαβε την δημιουργία του ανδριάντα ήταν 
διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1862 
στην Τήνο. Οι γονείς του ήταν άποροι γεωργοί. Σε ηλικία εννέα χρονών 
εγκατέλειψε την πατρίδα του ζητώντας πόρους ζωής. Ζήτησε επίμονα 
και πήγε στην καλλιτεχνική σχολή του Γάλλου Guillemet στο 
Σταυροδρόμι. Εκεί κατέκτησε αμέσως τον θαυμασμό και την εκτίμηση 
των δασκάλων του. Όταν ο Guillemet πέθανε και η σχολή του έκλεισε, ο 
Σώχος, με μόνο εφόδιο μια συστατική επιστολή, κατέφυγε στην Αθήνα 
και στον Δρόση. Εκεί δούλεψε στο εργαστήριο του καλλιτέχνη επί 
μικρού πενιχρού μισθού, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα 
γλυπτικής στο Πολυτεχνείο και ζωγραφικής στον Λύτρα. Τελικά 
αποφοίτησε με άριστα σε όλες τις τάξεις γλυπτικής και ζωγραφικής. 
Έγινε καθηγητής στην Σχολή των Καλών Τεχνών. Φιλοτέχνησε πολλά 
έργα, τα οποία όλα σχεδόν κατά καιρούς βραβεύτηκαν. Απεβίωσε στην 
Αθήνα από μηνιγγίτιδα το 1911. 
 
 
Πηγές:  

• https://schoolpress.sch.gr/takarudiotakia/archives/156  

• https://el.wikipedia.org/wiki/Θεόδωρος_Κολοκοτρώνης 

• http://www.athenssculptures.com/2014/06/theodoros-
kolokotronis-1.html 

 

 
[Επιμέλεια: Λευτέρης Μπουσιούτης] 

https://schoolpress.sch.gr/takarudiotakia/archives/156
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.athenssculptures.com/2014/06/theodoros-kolokotronis-1.html
http://www.athenssculptures.com/2014/06/theodoros-kolokotronis-1.html
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ  
[Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως] 
 
H προτομή, φιλοτεχνημένη από τον διάσημο 
γλύπτη Πέτρο Ρούμπο απεικονίζει τον Αθανάσιο 
Διάκο και καταφέρνει να απαθανατίσει την 
απαράμιλλη ομορφιά του αγωνιστή και μάρτυρα 
της Ελληνικής Επανάστασης Αθανάσιου Διάκου. 
Μακριά μαλλιά πλαισ ιώνουν το αγέρωχο πρόσωπο 
του ήρωα.  Ξεχωρίζουν τα μεγάλα μάτια, τα 
τονισμένα ζυγωματικά, τα μακριά και σμιχτά 
φρύδια, το μουστάκι. Ο Πέτρος Ρούμπος (1873-
1942) μαθητής του σπουδαίων δασκάλων Λύτρα 
και Βρούτου καταφέρνει να αποτυπώσει την 
ένταση και την ηρεμία, τη σωματικότητα και την 
πνευματικότητα του ήρωα ο οποίος είναι έτοιμος 
να κινηθεί και να μιλήσει τόσο με το βλέμμα όσο 
και με τα λόγια του. 
 
Ο Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε – μάλλον – το 1786 
στη Μουσουνίτσα της Παρνασσίδας και 
προοριζόταν για κληρικός. Σύμφωνα με μια 
εκδοχή, το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος 
Μασσαβέτας. Σε νεαρή ηλικία μόνασε ως δόκιμος και 
μετά έγινε διάκος -εξ ου και το προσωνύμιο. Πριν από 
την Επανάσταση υπηρέτησε τον Αλή Πασά και γνωρίστηκε με τον 
Οδυσσέα Ανδρούτσο. Το 1818 μυήθηκαν και οι δύο στη Φιλική 
Εταιρεία. Το 1821 ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στη Λιβαδειά και 
απάλλαξε την Ανατολική Στερεά από τους Τούρκους. Στη γέφυρα της 
Αλαμάνας, τον Απρίλη του 1821 προσπάθησε ν’ ανακόψει την 
προέλαση του Ομέρ Βρυώνη προς την Πελοπόννησο. Μετά από 
πολύωρη μάχη, στην οποία τραυματίστηκε, αιχμαλωτίστηκε από τους 
Τούρκους. Ο Ομέρ Βρυώνης του πρότεινε να τον κάνει ανώτατο 
αξιωματικό αλλά αυτός αρνήθηκε με τη γνωστή φράση: «Εγώ Γραικός 
γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω». Έτσι ο Διάκος γνώρισε μαρτυρικό 
θάνατο με τη μέθοδο του ανασκολοπισμού τον οποίο υπέμεινε με 
θάρρος. Μόνο ένα παράπονο διέφυγε από τα χείλη του: «Για δες καιρό 
που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά και 
βγάζει η γης χορτάρι». 
 

Με ποια αφορμή δημιουργήθηκε; 

Είναι γνωστό ότι από το 1918 ξεκίνησαν ενέργειες για την ανέγερση 
Πανελλήνιου Ηρώου στο Πεδίο του Άρεως. Τη δαπάνη θ’ αναλάμβανε η 
τότε κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός με έρανο. Το μεγαλόπνοο όμως 
σχέδιο περιορίστηκε απλά στη δημιουργία μιας «λεωφόρου» από 

Εικόνα 9 - Αθανάσιος Διάκος - [Γλύπτης: Πέτρος 
Ρούμπος, 1937] 
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ήρωες. Γι’ αυτό, ο τότε αρμόδιος υπουργός απευθύνθηκε στη Σχολή 
Καλών Τεχνών ώστε η τελευταία ν’ αναθέσει στους καλύτερους Έλληνες 
γλύπτες τη φιλοτέχνηση μαρμάρινων προτομών, σε ακαδημαϊκό, 
ρεαλιστικό ιδίωμα. Στις 25 Μάρτη 1937 έγιναν τ’ αποκαλυπτήρια 
προτομών σε σχηματοποιημένες βάσεις των 2 μέτρων που στην 
πρόσοψή τους γράφεται το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και 
θανάτου του ήρωα. 
 

Πηγές:  

• http://www.athenssculptures.com/2014/06/athanasios-diakos 
 

• http://greekworldhistory.blogspot.gr/2014/03/1821_24.html 
 

• https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-
euthumiou-10-pragmata- gia-tin-elliniki-epanastasi-pou-
pithanon-den-gnorizeis 

 
 
 
 
 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  
[Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως] 

 

H προτομή, φιλοτεχνημένη από τον διάσημο 
γλύπτη Αθανάσιο Απάρτη (1899-1971), απεικονίζει 
το γενναίο ήρωα της επανάστασης Οδυσσέα 
Ανδρούτσο. Ο δημιουργός με την χαρακτηριστική 
του τάση να περιορίζεται στο ουσιώδες, 
αφαιρώντας τις λεπτομέρειες καταφέρνει με μέσο 
τη λιτότητα και τη ρεαλιστική διάθεση να 
απαθανατίσει το δυναμισμό του περίφημου 
οπλαρχηγού. Η ένταση της μορφής, τα μακριά 
μαλλιά, το γεροδεμένο στέρνο αποσπούν την 
προσοχή του θεατή 

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν περίφημος 
οπλαρχηγός, γιός του Ανδρούτσου. Γεννήθηκε το 
1790. Ο Αλή Πασάς ήταν αυτός που τον ανέθρεψε 
και το 1816 τον διόρισε δερβέναγα της Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας. Υπηρέτησε πιστά τα 
αντιοθωμανικά συμφέροντα του Αλή πασά και το Εικόνα 10 - Οδυσσέας Ανδρούτσος - [Γλύπτης: 

Θανάσης Απάρτης, 1937] 

http://www.athenssculptures.com/2014/06/athanasios-diakos
http://greekworldhistory.blogspot.gr/2014/03/1821_24.html
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-gia-tin-elliniki-epanastasi-pou-pithanon-den-gnorizeis
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-gia-tin-elliniki-epanastasi-pou-pithanon-den-gnorizeis
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1818, όταν άρχισε η διαμάχη του με το σουλτάνο, έφυγε για τους 
Παξούς. Ανήκει στους αγωνιστές που απέκτησαν ιδιαίτερη μόρφωση 
και είχε μελετήσει αρχαία και μεσαιωνικά ελληνικά κείμενα, όπως 
εύκολα προκύπτει από επιστολές του που σώζονται. Το 1818 μυήθηκε 
στη Φιλική Εταιρεία ενώ με την έναρξη της Επανάστασης έδρασε στη 
Ρούμελη. 
 
Το 1822 κατέλαβε το Χάνι της Γραβιάς και με λίγα παλικάρια 
σταμάτησε τη στρατιά του Ομέρ Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ Πασά. Η 
φήμη του εξαπλώθηκε και οι οπλαρχηγοί τον ανακήρυξαν 
αρχιστράτηγο Αν. Ελλάδας. Κατόπιν, εμπόδισε τη στρατιά του Δράμαλη 
αλλά λίγο καιρό μετά (λόγω εμφύλιων διαμαχών) το πρωτοπαλίκαρό 
του, ο Ι. Γκούρας στράφηκε εναντίον του. Τον αιχμαλώτισε ως προδότη 
και τον μετέφερε δέσμιο στον ενετικό πύργο της Ακρόπολης. Τον Ιούνιο 
του 1825 βασανίστηκε οικτρά και στραγγαλίστηκε από τους εχθρούς 
του. 

Με ποια αφορμή δημιουργήθηκε; 

Η προτομή του δημιουργήθηκε το 1937 για την ανέγερση Πανελλήνιου 
Ηρώου στο Πεδίο του Άρεως, το μεγαλύτερο δημόσιο άλσος της 
Αθήνας. Η «Λεωφόρος των Ηρώων» στο Πεδίον του Άρεως αποτελείται 
από έναν πλατύ διάδρομο με προτομές ηρώων της Ελληνικής 
Επανάστασης που φιλοτεχνήθηκαν από 16 γλύπτες και τοποθετήθηκαν 
αντικρυστά σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον για να εορταστούν 
τα 100 χρόνια από την Παλιγγενεσία. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποιήθηκαν βανδαλισμοί στα υπέροχα αυτά γλυπτά με 
συνθήματα όπως «προδότες», «λήθη» και «μύθοι» αποδεικνύοντας 
200 χρόνια μετά την ανεξαρτησία του πρώτου εθνικού κράτους στην 
ανατολική Μεσόγειο την αναγκαιότητα αναζήτησης της αλήθειας αλλά 
και τη διάλυση μύθων που ταλάνισαν την σύγχρονη Ελλάδα με 
πολώσεις και διχασμούς. 
 

Πηγές:  

• http://www.athenssculptures.com/2014/06/ulysses-androutsos  

• http://odosell.blogspot.gr/2010/12/blog-post_17.html 

• https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-

euthumiou-10-pragmata- gia-tin-elliniki-epanastasi-pou-

pithanon-den-gnorizeis 

 

http://www.athenssculptures.com/2014/06/ulysses-androutsos
http://odosell.blogspot.gr/2010/12/blog-post_17.html
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-gia-tin-elliniki-epanastasi-pou-pithanon-den-gnorizeis
https://www.lawandorder.gr/Article/120822/ellada/maria-euthumiou-10-pragmata-gia-tin-elliniki-epanastasi-pou-pithanon-den-gnorizeis
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ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ  
[Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως] 
 
 
Ο Γρηγόριος Φλέσσας (1788-1825) ή περισσότερο 
γνωστός ως Παπαφλέσσας ή Γρηγόριος Δικαίος ή 
Διαολόπαπας ήταν κληρικός, πολιτικός και 
αγωνιστής, ήρωας της Eλληνικής Επανάστασης του 
1821. Γεννημένος στην Πολιανή Μεσσηνίας το 1788, 
ο Παπαφλέσσας φοίτησε στη Σχολή Δημητσάνας, 
ενώ μόνασε σε πολλά μοναστήρια, ώσπου έφθασε 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε ως 
αρχιμανδρίτης από τον τότε πατριάρχη Γρηγόριο Ε’. 
Στην Κωνσταντινούπολη γνώρισε τον Παναγιώτη 
Αναγνωστόπουλο, οποίος τον μύησε στην Φιλική 
Εταιρεία. Αργότερα, μετακινήθηκε στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, για να προετοιμάσει την 
επανάσταση, ενώ όταν άρχισε ο ένοπλος αγώνας 
στη Μολδοβλαχία, η Φιλική Εταιρεία τον 
μετακίνησε στην Πελοπόννησο, να ξεσηκώσει τον 
λαό. Ο λόγος του μέσα στο συναίσθημα μπορούσε 
και ενθουσίαζε και ξεσήκωνε τα πλήθη. Γνώρισε 
πολλές στρατιωτικές επιτυχίες σε μάχες στην 
Πελοπόννησο και την Αρκαδία, όπου διακρίθηκε για την ανδρεία του.  
 
Η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν όταν στα Δερβενάκια αυτός με τη 
βοήθεια άλλων στρατηγών μπόρεσε να κρατήσουν το Αγιονόρι. 
Συμμετείχε στις πρώτες δύο Εθνοσυνελεύσεις. Κατά τη διάρκεια του 
εμφυλίου, ήταν με τη πλευρά ενάντια που Κολοκοτρώνη και των άλλων 
συμμάχων του, και πήρε τον ρόλο Υπουργός Εσωτερικών και 
Αστυνομίας από την κυβέρνηση Κουντουριώτη. Το 1825, όταν ο 
Ιμπραήμ πασάς εισέβαλε στη Πελοπόννησο, ο Παπαφλέσσας ήταν από 
τους πρώτους που πρότειναν να ελευθερωθούν όλοι οι φυλακισμένοι, 
χωρίς όμως να ακουστεί η άποψή του. Τελικά, αναγκάστηκε να αρχίσει 
μόνος του εκστρατεία για να σταματήσει τον Ιμπραήμ, με πολύ μικρό 
αριθμό στρατευμάτων. Δυστυχώς, στη μοιραία Μάχη στο Μανιάκι στις 
20 Μαΐου, ο Παπαφλέσσας παρά την ηρωική αντίστασή του και των 
άλλων στρατιωτών, βρήκε τον θάνατό του. Πολύ ιστορικοί 
υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο Ιμπραήμ διέταξε τους στρατιώτες του να 
βρουν το σήμα του Παπαφλέσσα και, όταν το βρήκαν, ο Ιμπραήμ 
πλησίασε τον νεκρό Παπαφλέσσα και τον φίλησε στο μέτωπο σε 
ένδειξη αναγνώρισης της γενναιότητας και του ανιδιοτελούς θάρρους 
του. 

Εικόνα 11 - Γρηγόριος Παπαφλέσσας - 
[Γλύπτης: Κωστής Παπαχριστόπουλος, 1937] 
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Η προτομή του Παπαφλέσσα βρίσκεται στο Πεδίο του Άρεως. Πρόκειται 
για ένα εκ των αγαλμάτων που «κοσμούν» τη «Λεωφόρο των Ηρώων», 
αφιερωμένοι σε όλους τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την 
ελευθερία του έθνους μας. Έτος κατασκευής είναι το 1937, ενώ στις 25 
Μάρτη του ίδιου έτους έγιναν και τα εγκαίνιά του. Δημιουργός αυτού 
του έργου τέχνης είναι ο Κωστής Παπαχριστόπουλος. Γεννημένος στην 
Αθήνα το 1906, σπούδασε γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών και 
αμέσως μετά πήγε στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα στην 
Ακαδημία Ζυλιέν, ενώ από το 1926 μαθήτευσε στην Ακαδημία Γκραντ 
Σωμιέρ. Παρέμεινε ανθρωποκεντρικός και φιλοτέχνησε κυρίως 
προτομές και γυναικεία γυμνά, ενώ σημαντικό είναι να αναφέρουμε 
ότι ασχολήθηκε και με την ζωγραφική. Πέθανε στο Παρίσι το 2004. 
 
Πηγές:  

 
• https://www.sansimera.gr/biographies/831 

• https://dim-ag-marina-chrysochous- 
paf.schools.ac.cy/data/uploads/ergasies/%CE%B5%CF%80%CE%
B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/irwes%201821/%
CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A 
6%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A3%20ant.pdf 

• http://www.athenssculptures.com/2014/06/gregory-
papaflessas.html?m=1 

 
 

[Επιμέλεια: Θανάσης Βασιλείου] 
 
 
 
 
 
ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ  
[Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως] 
 
Η Δόμνα Βισβίζη, από την Αίνο της Θράκης, κατά την Επανάσταση 
ακολούθησε τον σύζυγό της Χατζή-Αντώνη Βισβίζη και τα πέντε παιδιά 
τους στις ναυτικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών. Με το μπρίκι 
«Καλομοίρα» στήριξαν τον αγώνα του Εμμανουήλ Παππά στη 
Χαλκιδική, έλαβαν μέρος στις ναυμαχίες του Άθω, της Λέσβου και της 
Σάμου και το 1822 ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις στην Αγία Μαρίνα της 
Λαμίας, ανακόπτοντας την κάθοδο του Δράμαλη. Μετά τον θάνατο του 
συζύγου της ανέλαβε τη διοίκηση του πλοίου και συνέχισε τον αγώνα 

https://www.sansimera.gr/biographies/831
https://dim-ag-marina-chrysochous-/
https://dim-ag-marina-chrysochous-paf.schools.ac.cy/data/uploads/ergasies/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/irwes%201821/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A6%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A3%20ant.pdf
https://dim-ag-marina-chrysochous-paf.schools.ac.cy/data/uploads/ergasies/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/irwes%201821/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A6%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A3%20ant.pdf
https://dim-ag-marina-chrysochous-paf.schools.ac.cy/data/uploads/ergasies/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/irwes%201821/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A6%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A3%20ant.pdf
https://dim-ag-marina-chrysochous-paf.schools.ac.cy/data/uploads/ergasies/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/irwes%201821/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A6%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A3%20ant.pdf
https://dim-ag-marina-chrysochous-paf.schools.ac.cy/data/uploads/ergasies/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/irwes%201821/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A6%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A3%20ant.pdf
http://www.athenssculptures.com/2014/06/gregory-papaflessas.html?m=1
http://www.athenssculptures.com/2014/06/gregory-papaflessas.html?m=1
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με δικά της έξοδα. Η Δόμνα Βισβίζη από το 1823 αδυνατούσε να 
χρηματοδοτήσει τις εκστρατείες της. Παραχώρησε το πλοίο της στη 
διοίκηση, που το μετέτρεψε σε πυρπολικό. Αποσύρθηκε από την ενεργό 
δράση   και    αντιμετώπισε   μεγάλα   οικονομικά    προβλήματα.   Η   
φήμη   της   ως «καταδρομέα του Αιγαίου» ξεπέρασε τα σύνορα και 
ενέπνευσε τη δημοτική ποίηση. Όταν στις 23 Μαρτίου 1821 ο Καπετάν 
Αντώνης Βισβίζης αρμάτωσε το καλύτερο από τα καράβια του, την 
«Καλομοίρα», ένα μπρίκι χτισμένο στην Οδησσό , με 14 κανόνια και με 
πλήρωμα 140 ναύτες ξεκίνησε τον Αγώνα, η Δόμνα τον ακολούθησε. 
Πήρε μαζί της τα τέσσερα παιδιά της, τα οστά των προγόνων της, την 
εικόνα της Παναγίας και μια χούφτα χώμα από την Αίνο. Ήταν δίπλα 
του σε όλες τις ναυμαχίες, στη Σάμο, τη Λέσβο και τον Εύριπο, μέχρι τη 
στιγμή που ο Βισβίζης δολοφονήθηκε επάνω στο πλοίο του. Η Δόμνα 
γεννά μετά τον θάνατό του το πέμπτο παιδί τους και συνεχίζει μόνη 
της, ταγμένη στον αγώνα της απελευθέρωσης, διασχίζοντας τις 
ελληνικές θάλασσες και δίνοντας μάχες, πολιορκώντας την Εύβοια, 
καθηλώνοντας τα στρατεύματα του Ομέρ Πασά εκεί και εμποδίζοντας 
τη μεταφορά τους στη Στερεά Ελλάδα. Με το μπρίκι της ενίσχυε τους 
μαχόμενους στην Εύβοια και τη Στερεά Ελλάδα, μεταφέροντας 
πολεμοφόδια και στρατεύματα, εφοδίαζε τους επαναστατημένους στη 
Σκιάθο και τα άλλα νησιά της περιοχής και βομβάρδισε το τουρκικό 
στρατόπεδο στα Βρυσάκια της Εύβοιας, εξασφαλίζοντας την επιτυχή 
απόβαση των Ελλήνων. Σε αυτήν τη μάχη τραυματίστηκε, ενώ λίγο 
έλειψε να χάσει το παιδί της, τον Θεμιστοκλή. Για τρία χρόνια 
αγωνιζόταν αψηφώντας κάθε κίνδυνο, ξοδεύοντας  όλη  της  την  
περιουσία.  Η  γυναίκα  που  ο  Υψηλάντης  αποκαλούσε «Ευγενεστάτη 
και Γενναιοτάτη», όταν το πλοίο της πάλιωσε το χάρισε στο ελληνικό 
κράτος που το μετέτρεψε σε πυρπολικό. Το πλοίο της έκανε το 
τελευταίο του ταξίδι στα στενά του Τσεσμέ και ήταν αυτό με το οποίο ο 
Πιπίνος ανατίναξε το πλοίο- θησαυροφυλάκιο του τούρκικου στόλου 
«Χανσέ Γκεμσί». Η Βισβίζη εγκαταστάθηκε με τα πέντε ορφανά και 
ανήλικα παιδιά της αρχικά στο Ναύπλιο. Εκεί συνεταιρίζεται με έναν 
καλόγερο για να ανοίξει καφενείο, αλλά αυτός της κλέβει τα χρήματα. 
Αργότερα βρίσκεται στην Ερμούπολη της Σύρου σε συνθήκες μεγάλης 
φτώχειας. Πλήθος απατεώνων την εκμεταλλεύεται. 
 
Στον λιμό του 1826 πεθαίνει και το ένα παιδί της. Η άλλοτε αρχόντισσα 
της Αίνου Δόμνα Βισβίζη ήταν αναγκασμένη, μετά την απελευθέρωση 
της πατρίδας μας, να ζήσει με τα παιδιά της τη μεγαλύτερη φτώχεια. 
Κατορθώνει να στείλει τον γιο της Θεμιστοκλή Δημήτριο να σπουδάσει 
στο Παρίσι, όπως έστελνε η κυβέρνηση και άλλα παιδιά αγωνιστών. Η 
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όμορφη και δυνατή αρχικαπετάνισσα και αρχόντισσα της Θράκης με το 
ατρόμητο βλέμμα, στο τέλος της ζωής της, μετά από πολλές περιπέτειες 
και περιπλανήσεις, πίκρες και απογοητεύσεις, θα πεθάνει μακριά από 
τη γενέτειρα γη, την Αίνο, πάμφτωχη και ξεχασμένη σ’ ένα φτωχικό 
σπιτάκι στον Πειραιά. Η ιστορία για πολλά χρόνια την άφησε 
αμνημόνευτη. Μόλις το 2005, η προτομή της τοποθετήθηκε δίπλα 
στους άλλους ήρωες της Επανάστασης στο Πεδίο του Άρεως η οποία 
κατασκευάστηκε από τον καλλιτέχνη Απόστολο Φανακίδη. 
 

 
 
 

 
 

 [Επιμέλεια: Αρετή Κόρκα] 

Εικόνα 12 - Δόμνα Βισβίζη [Γλύπτης: 
Απόστολος Φανακίδης, 2005] 
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Άλλοι αγωνιστές 
Λεωφόρος των Ηρώων  
[Τοποθεσία: Πεδίον Άρεως] 
 

 

[Πηγή: https://topoimnimis.keni.gr/index.php/el/mnimeia/item/51-
leoforos-ton-%20iroon ] 
 

 

1.   Ηρώο Νότη 
Μπότσαρη 

 

2. Δημήτριος Υψηλάντης 

 
 

 
3. Γρηγόριος Παπαφλέσσας 

https://topoimnimis.keni.gr/index.php/el/mnimeia/item/51-leoforos-ton-%20iroon
https://topoimnimis.keni.gr/index.php/el/mnimeia/item/51-leoforos-ton-%20iroon
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4.Κίτσος Τζαβέλας 

 
 

5. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 

 
 

6. Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 

 
 

7. Παλαιών Πατρών 
Γερμανός 

 

8. Κωνσταντίνος Κανάρης 

 
 

9. Οδυσσεύς Ανδρούτσος 

 
 

10. Δόμνα Βισβίζη 

 
 

11. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

 
 

12. Μάρκος Μπότσαρης 



24 | Σ ε λ ί δ α  –  9 ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Α θ η ν ώ ν  

 
 

13. Αθανάσιος Διάκος 

 
 

14. Γεώργιος Καραισκάκης 

 
 

15. Μαντώ Μαυρογένους 

 
16. Ανδρέας Μιαούλης 

 
 

17. Δημήτριος Παπανικολής 

 
 

18. Νικηταράς 

 
 

19. Δημητράκης 
Πλαπούτας 

 
 

20. Εμμανουήλ Παππάς 

 
 

21. Νικόλαος Κριεζώτης 
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Το 1935 ανετέθη στα μέλη του 
Σωματείου Ελλήνων Γλυπτών να 
φιλοτεχνήσουν δεκαέξι μαρμάρινες 
προτομές αγωνιστών του 1821 που 
κοσμούν σήμερα την Λεωφόρο των 
Ηρώων. 

https://ourathens.blogspot.com/2016/11/blo
g-post_54.html 

 
Εικόνα 14 - Πεδίον Άρεως, 1960 

 
 
 
 

Το Πεδίον Άρεως είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος χώρος πρασίνου της Αθήνας 
μετά τον Εθνικό κήπο.  
Μέχρι τη δεκαετία του '20 η περιοχή 
αποτελούσε έναν ακάλυπτο χώρο 
ανάμεσα σε δύο χειμάρρους, 
αποκομμένο από τον υπόλοιπο 
πολεοδομικό ιστό. Ο Κυκλόβορος, ένας 
από τους μεγαλύτερους χείμαρρους της 
Αθήνας με θορυβώδη και ορμητικά νερά, 
ξεκινούσε από τα Τουρκοβούνια, έφθανε 
στο Πεδίον του Άρεως και διαμέσου της 
οδού Μάρνη κατέληγε στην πλατεία 
Βάθης ή κατ' άλλη εκδοχή κατέβαινε την 
οδό Κορδικτώνος και τα ίχνη του 
χάνονταν στην οδό Παρασίου, κοντά στην 
πλατεία Αττικής. 

 

Η ονομασία του άλσους συναρτάται 
με τα στρατιωτικά γυμνάσια που 
γίνονταν την περίοδο του Όθωνα 
μπροστά από τον ναό των Ταξιαρχών 
από το λατινικό «campus martius». 
Μπροστά από τον ναό των Ταξιαρχών 
βρίσκονταν οι στρατώνες του ιππικού, 
ένα διώροφο επίμηκες κτίριο το 
οποίο κατεδαφίστηκε το 1930. 

Εικόνα 13 - Πεδίον του Άρεως - Στρατώνες Ιππικού 
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ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
Ο Φιλελληνισμός ήταν ένα κίνημα που εμφανίστηκε στην Ευρώπη και 
στην Αμερική κατά το οποίο υπήρξε τεράστιο κύμα υποστήριξης από το 
εξωτερικό στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. Οι 
σημαντικότερες εστίες στην Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιταλία και 
την Γερμανία ως την χώρα με τους περισσότερους φιλέλληνες. Υπήρχαν 
πολλοί λόγοι για την δημιουργία του κινήματος αυτού. Πολλοί 
φιλέλληνες θαύμαζαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και πιστεύαν πως 
αν απελευθερωνόταν η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στην αίγλη 
του λαμπρού παρελθόντος της. Άλλοι ήταν συγκινημένοι με την 
προσπάθεια των Ελλήνων και των αρχικών τους επιτυχιών, καθώς και 
από την απάνθρωπη συμπεριφορά που είχαν οι Οθωμανοί απέναντί 
τους. Το κίνημα αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο μετά από μεγάλες 
καταστροφές όπως η καταστροφή των Ψαρών και η σφαγή στο 
Μεσολόγγι. Φυσικά, υπήρχαν και περιπτώσεις φιλελλήνων οι οποίοι 
θέλησαν να βοηθήσουν για προσωπικό όφελος, όπως πολλοί 
τυχοδιώκτες που ήθελαν να πάρουν μία θέση εξουσίας στο νεοσύστατο 
κράτος, αλλά και οι Κυβερνήσεις των τότε Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλία, 
Γαλλία, Ρωσία), οι οποίες αποσκοπούσαν στο να ευνοηθούν από την 
στρατηγική θέση της Ελλάδας. 

Οι βοήθεια των φιλελλήνων ήταν ξεκάθαρα καθοριστική για την 
επιτυχία της επανάστασης. Υπήρχαν πολλοί φιλέλληνες οι οποίοι 
βοήθησαν στο εξωτερικό προκειμένου να συγκεντρώσουν δωρεές, 
χρήματα, πολεμοφόδια και γενικά προμήθειες για τους αγωνιζόμενους 
Έλληνες. Είχαν δημιουργηθεί, ήδη από το 1821, Φιλελληνικές 
Επιτροπές (Κομιτάτων) στην Ελβετία και τη Γερμανία, με κύριο στόχο 
την περίθαλψη Ελλήνων προσφύγων. Υπήρχαν όμως και άλλοι 
φιλέλληνες οι οποίοι πήγαν στην Ελλάδα και μάλιστα συμμετείχαν σε 
ένοπλες συγκρούσεις, ενώ άλλοι πρόσφεραν ηθική υποστήριξη με 
εκδηλώσεις και χρησιμοποίησαν όλη την περιουσία τους στον αγώνα. 
Από τους φιλέλληνες ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στον Λόρδο 
Βύρωνας, ο οποίος προσωπικά συμμετείχε στον αγώνα, με δικά του 
χρήματα φρόντισε για την οχύρωση του Μεσολογγίου, με την ποίηση 
του συγκίνησε πολλούς άλλους Ευρωπαίους και τους έπεισε να 
βοηθήσουν στον αγώνα, ενώ ο θάνατος του λίγο πριν την δεύτερη 
πολιορκία του Μεσολογγίου προκάλεσε τη δημιουργία μεγαλύτερου 
κύματος Φιλελληνισμού. Όλοι αυτοί οι φιλέλληνες επηρέασαν την 
κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκό 
κλίμα για την 
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Ελληνική Επανάσταση και χωρίς την πολύτιμη προσφορά τους η 
ανεξαρτησία του έθνους δε θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί. 
 
 
Πηγές: 

• http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-
Dimotikou_html- empl/index3_14.html 

• https://walkingwiththephilhellenes.gr/el 

 

 
ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ  

[Τοποθεσία: Ζάππειο] 

Γεννήθηκε ως Τζορτζ Γκόρντον Μπάιρον 
στο Λονδίνο στις 22 Ιανουαρίου 1788 
αλλά έμεινε στην ιστορία ως λόρδος 
Βύρων, αναμφίβολα από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους του 
ρομαντισμού και από τους 
σημαντικότερους φιλέλληνες.  

Γεννημένος χωλός, ήταν δηλαδή λίγο 
κουτσός στο δεξί του πόδι, έζησε τα 
πρώτα χρόνια της ζωής του φτωχικά. 
Έμενε μόνο με την μητέρα του, αφού ο 
πατέρας του τους εγκατέλειψε λόγο 
χρέους, στη Σκωτία, όπου εκεί έμαθε τα 
πρώτα του γράμματα. Η τύχη του όμως 
άλλαξε όταν ο αδελφός του παππού 
του πέθανε και κληροδότησε τον τίτλο 
του «Βαρόνου Μπάιρον». Έτσι, 
σπούδασε σε ιδιωτικό σχολείο στο 
Λονδίνο και στο πανεπιστήμιο του 
Κέμπριτζ, αποκτώντας πολύ καλή 

μόρφωση. Αργότερα, στη ζωή του οι πολλές ερωτικές περιπέτειες που είχε με 
άτομα και από τα δύο φύλα, καθώς και περιφρόνησή του για τις κοινωνικές 
συμβάσεις ήταν παράγοντες που οδήγησαν στη δημιουργία πολλών 
σκανδάλων γύρω από το όνομα του. Στη σύγχρονη εποχή, οι επιστήμονες 
εξετάζουν ότι η υπερ-σεξουαλικότητά του μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 
ότι έπασχε από διπολική διαταραχή, ψυχική νόσος κατά την οποία το άτομο 
που πάσχει βιώνει επεισόδια ανεβασμένης ή ευερέθιστης διάθεσης, γνωστά 
ως μανία, εναλλασσόμενα με επεισόδια κατάθλιψης. 

Εξέδωσε τα πρώτα του ποιήματα σε ηλικία 17 ετών έπειτα από παρότρυνση 
των φίλων του. Αλλά, ο έντονος ερωτισμός των έργων του προκάλεσε την 
αρχική αρνητική κριτική σε γνωστό αγγλικό λογοτεχνικό περιοδικό της εποχής. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-empl/index3_14.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-empl/index3_14.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-empl/index3_14.html
https://walkingwiththephilhellenes.gr/el
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Το 1812, όμως γνώρισε μεγάλη επιτυχία με την ποιητική συλλογή «Tο 
προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ». Είχε έναν πολύ σπάταλο τρόπο ζωής, 
πράγμα που οδήγησε στο να τον κυνηγούν πολύ πιστωτές προκειμένου να 
τους ξεχρεώσει. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι τον κυνηγούσαν και πολλές 
από τις ερωμένες του, προκάλεσε στο να φύγει από την Αγγλία και να 
ξεκινήσει τις περιοδείες και περιπλανήσεις στη νότια Ευρώπη και εν τέλει 
κατέληξε στην Ελλάδα. Εκεί, υποστήριξε ένθερμα της επανάσταση των 
Ελλήνων και έπαιξε και ενεργό ρόλο στον Αγώνα.  

Τον Μάιο του 1823 έγινε μέλος στο Φιλελληνικό Κομιτάτο Λονδίνου, 
προτείνοντας μάλιστα στα μέλη του να μεταβεί ως αντιπρόσωπός του στον 
επαναστατημένο ελληνικό χώρο και να συλλέξει πληροφορίες για τις ανάγκες 
και την γενικότερη κατάσταση των επαναστατημένων περιοχών. Ο Βύρωνας 
από πολλούς θεωρείται να είναι η πρώτη διεθνής διασημότητα, αρά το 
γεγονός πως παράτησε την ζωή του Αγγλία, αφήνοντας πίσω όλους τους 
αγαπημένους του και την περιουσία του για να πάει να βοηθήσει με την 
Ελληνική Επανάσταση ήταν σίγουρα κάτι που κίνησε το ενδιαφέρον πολλών 
άλλων Ευρωπαίων. Ο Βύρωνας είχε βρεθεί σε πολλές περιοχές της 
τουρκοκρατούμενης Ελλάδας και είχε γράψει ποιήματα για της συνθήκες ζωής 
των σκλαβωμένων Ελλήνων. Τα ποιήματά του αυτά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία 
στην Ευρώπη, συγκίνησαν πολλούς Ευρωπαίους, ενώ έπεισαν άλλους ότι αν 
γίνει η επανάσταση, οι Έλληνες θα μπορούσαν να ξαναγίνουν αυτή η πηγή 

πολιτισμού που κάποτε ήταν και να επιστρέψουν στην δόξα της αρχαιότητας. 
Τον Ιανουάριο του 1824 έφθασε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί σε συνεργασία και 
με άλλους εθελοντές πλήρωσε με δικά του χρήματα για να οργανώσει τον 

Εικόνα 15 - Η Ελλάς (στέφει) τον Βύρωνα - Ζάππειο (Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας). [Γλύπτες: Henri Michel 
AntoineChapu, Jean Alexandre JosephFalquiere, Λάζαρος Σώχος] 
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στρατό και να οχυρώσει του Μεσολογγίου, αλλά και για να τονώσει το ηθικό 
των Ελλήνων αγωνιστών. 

Το κακό κλίμα όμως και οι κόποι που επιδείνωσαν την υγεία του και στις 9 
Απριλίου έπεσε στο κρεβάτι με βαρύ πυρετό, μέχρι όπου στις 19 Απριλίου 
άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο θάνατός του 
συγκλόνισε και συγκίνησε όλους τους Ευρωπαίους. Μέχρι και στις τελευταίες 
του στιγμές παραμιλούσε για το πόσο σημαντικό ήταν οι Έλληνες και είναι 
μονιασμένοι, πράγμα που ακόμα και σήμερα δε το έχουμε πετύχει πλήρως. Ο 
Διονύσιος Σολωμός έγραψε ένα μεγάλο ποίημα «Ωδή εις τον θάνατον του 
λόρδου Μπάυρον» για να τιμήσει τη ζωή και το έργο του μεγάλου φιλέλληνα. 

 
Ο ανδριάντας του Λόρδου Βύρωνα βρίσκεται στο Ζάππειο. Είναι ένα 
εντυπωσιακό σύμπλεγμα με μία πολύ περιπετειώδη ιστορία κατασκευής. 
Συνοδεύει το Ζάππειο από την ανέγερσή του, ως σύμβολο της πρώιμης 
ολυμπιακής κίνησης. Η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από τον ευεργέτη 
και πρόεδρος του Συλλόγου «Βύρων», Δημήτριος Στεφανόβικ Σκυλίτσης. Το 
έργο το ανέλαβε αρχικά ο γλύπτης Ο Henri Michel Antoine Chapu (29 Σεπ 1833 
- 21 Απριλίου 1891) που ήταν Γάλλος γλύπτης με μια τροποποιημένη 
νεοκλασική τεχνική, που έγινε γνωστή για την αλληγορία που υπόβοσκε στα 
έργα του. Μετά τον θάνατό του, το έργο ανέλαβε να το συνεχίσει ο Γάλλος 
γλύπτης και ζωγράφος Jean Joseph Alexandre Falguière (7 Σεπτεμβρίου 1831, 
Τουλούζ - 20 Απρ. 1900, Παρίσι). Τέλος, στις 20 Ιουλίου 1895 ο Λάζαρος Σώχος 
(1862-1911), διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης του 19ου αιώνα, ολοκλήρωσε τη 
σύνθεση και τελικά το έργο τοποθετήθηκε στη θέση που βρίσκεται μέχρι και 
σήμερα κοντά στο Ζάππειο Μέγαρο, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης 
Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας. Το άγαλμα μάλιστα για την εποχή του 
θεωρήθηκε σκανδαλώδες και προκάλεσε την οργή πολλών Ελλήνων, καθώς 
στη σύνθεση φαίνεται σαν η Ελλάδα που είναι απεικονισμένη ως μια νεαρή 
γυναίκα, να του τραβάει την προσοχή με το αριστερό της χέρι, ενώ 
ταυτόχρονα προσπαθεί με το δεξί της να του κλέψει το πορτοφόλι. 
 
 
Πηγές: 

 

«ΉΡΘΑ ΕΔΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ 
ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΙΜΗ ΝΑ ‘ΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ.» 

Λόδρος Βύρων 
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• https://www.greekschannel.com/gr/lordos-burwn-romantikos-
poihths-kai-megalos- filellhnas/ 

 

• https://www.lifo.gr/now/athens/giati-agalma-tis-elladas-me-ton-
lordo-byrona-sto-zappeio- theorithike-skandalodes-stin 

 

• https://mikros-romios.gr/%c2%ab%ce%b7-
%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%83- 
%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%86%ce%b5%ce%b9-
%cf%84%ce%bf%ce%bd- 
%ce%b2%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b1%c2%bb/ 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=Wap1AalUFGs 
 

• https://www.iefimerida.gr/news/383933/o-lordos-vyron-itan-
dipolikos-oi-manies-enos- thryloy-eikones 

 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B
F%CF%82_%CE%92% CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD 

 

• https://24grammata.com/%CE%BB-
%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD- 
%E2%80%93-
%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1- 
%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3/ 

 

• https://artic.gr/epanastasi-toy-1821-eygenios-delacroix/ 
 

• https://www.zappeion.gr/el/statues/388- 
%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82- 
%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD.html 

 

 
ΤΖΩΡΤΖ ΚΑΝΙΓΚ  

[Τοποθεσία: Πλατεία Κάνιγγος] 

Ο Τζωρτζ Κάνιγκ είναι αναμφίβολα από τους σημαντικότερους 
βρετανούς πολιτικούς του 19ου αιώνα. Γεννημένος το 11 
Απριλίου 1770 φοίτησε στο Hyde- Abbey του Γουίντσεστερ και 
το 1788 συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης. Άρχισε την πολιτική του σταδιοδρομία σε ηλικία 
μόλις 23 ετών. Το γεγονός ότι ήταν δεινός ρήτορας, σε 
συνδυασμό με την αποφασιστικότητά του και τις αδιάλλακτες 
απόψεις του ήταν παράγοντες που τον έκαναν να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη πολλών πολιτικών συμπεριλαμβανομένου και του 
ίδιου του πρωθυπουργού, Ουίλιαμ Πιτ, πράγμα που τον 
βοήθησε ιδιαίτερα. Πέρασε από πολλές θέσεις και έλαβε πολλά 
πολιτικά αξιώματα με αποκορύφωμα να διατελέσει Υπουργός 
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας 

https://www.greekschannel.com/gr/lordos-burwn-romantikos-poihths-kai-megalos-filellhnas/
https://www.greekschannel.com/gr/lordos-burwn-romantikos-poihths-kai-megalos-filellhnas/
https://www.greekschannel.com/gr/lordos-burwn-romantikos-poihths-kai-megalos-filellhnas/
https://www.lifo.gr/now/athens/giati-agalma-tis-elladas-me-ton-lordo-byrona-sto-zappeio-theorithike-skandalodes-stin
https://www.lifo.gr/now/athens/giati-agalma-tis-elladas-me-ton-lordo-byrona-sto-zappeio-theorithike-skandalodes-stin
https://www.lifo.gr/now/athens/giati-agalma-tis-elladas-me-ton-lordo-byrona-sto-zappeio-theorithike-skandalodes-stin
https://mikros-romios.gr/%c2%ab%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b1%c2%bb/
https://mikros-romios.gr/%c2%ab%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b1%c2%bb/
https://mikros-romios.gr/%c2%ab%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b1%c2%bb/
https://mikros-romios.gr/%c2%ab%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b1%c2%bb/
https://mikros-romios.gr/%c2%ab%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b1%c2%bb/
https://www.youtube.com/watch?v=Wap1AalUFGs
https://www.iefimerida.gr/news/383933/o-lordos-vyron-itan-dipolikos-oi-manies-enos-thryloy-eikones
https://www.iefimerida.gr/news/383933/o-lordos-vyron-itan-dipolikos-oi-manies-enos-thryloy-eikones
https://www.iefimerida.gr/news/383933/o-lordos-vyron-itan-dipolikos-oi-manies-enos-thryloy-eikones
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
https://24grammata.com/%CE%BB-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%E2%80%93-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3/
https://24grammata.com/%CE%BB-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%E2%80%93-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3/
https://24grammata.com/%CE%BB-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%E2%80%93-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3/
https://24grammata.com/%CE%BB-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%E2%80%93-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3/
https://24grammata.com/%CE%BB-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%E2%80%93-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3/
https://artic.gr/epanastasi-toy-1821-eygenios-delacroix/
https://www.zappeion.gr/el/statues/388-%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD.html
https://www.zappeion.gr/el/statues/388-%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD.html
https://www.zappeion.gr/el/statues/388-%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD.html
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για μία περίοδο 5 ετών, ενώ διατέλεσε και πρωθυπουργός κατά την περίοδο 
10 Απριλίου-8 Αυγούστου του 1827. 

Με την Ελλάδα ενεπλάκη αρχικά από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο 
Κάνιγκ πήρε το μέρος των επαναστατημένων Ελλήνων οργισμένος από τις 
σκληρές συνθήκες διαβίωσης τους, εμπνευσμένος από φιλελληνικά 
συναισθήματα, αλλά και για οικονομικούς λόγους, καθώς οι Έλληνες ήταν 
αναμφίβολα ένας λαός πιο ναυτικά ικανός από ότι ήταν οι Τούρκοι, άρα 
πίστευε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένας «χωροφύλακας» της Αγγλίας 
στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Έτσι, υποστήριξε θερμά την Ελληνική 
Επανάσταση και έκανε πολλές δράσεις για να βοηθήσει τους Έλληνες. Για 
παράδειγμα, διέταξε τους Άγγλους που βρίσκονται στο Ιόνιο να 
αντιμετωπίσουν τα πλοία των επαναστατημένων Ελλήνων που βρίσκονταν 
εκεί ως εμπόλεμους και όχι ως πειρατές, αναγνωρίζοντας έτσι την Ελλάδα με 
έμμεσο τρόπο ως επίσημο κράτος. Παρόλου που υπήρχαν πολλοί που 
διαφωνούσαν με την επανάσταση των Ελλήνων, ο Κάνιγκ δεν ήταν έτοιμος να 
παρατήσει το όραμά του. Είχε ήδη ετοιμάσει το προσχέδιο της Συνθήκης που 
θα παραχωρούσε στην Ελλάδα την ανεξαρτησία της και απλώς περίμενε την 
κατάλληλη ευκαιρία για να τη «ρίξει» στο τραπέζι των Μεγάλων Δυνάμεων 
προς υπογραφή. 

Η ευκαιρία αυτή του δόθηκε τον Δεκέμβριο του 1826, όταν ο Ιμπραήμ ρήμαζε 
την Πελοπόννησο και κατέπνιγε την επανάσταση. 
Τότε, επειδή υπήρχε μεγάλο πλήθος Ευρωπαίων 
που είχαν συγκινηθεί από τον άγριο τρόπο που 
καταπλάκωνε την επανάσταση, αλλά και επειδή 
ο αυστριακός πρέσβης είχε απομακρυνθεί από το 
Λονδίνο με την ψευδαίσθηση ότι έτσι θα 
σταματούσε το σχέδιο, οι συνθήκες ήταν ώριμες 
για να εκτελέσει το σχέδιό του. Με απόλυτη 
μυστικότητα, έστειλε το σχέδιο της Συνθήκης που 
είχε ετοιμάσει, στο Παρίσι. Παράλληλα, ενίσχυσε 
τον Αγγλικό στόλο στην Ελλάδα, ακολουθώντας 
το παράδειγμά του και η Ρωσία και η Αγγλία. 
Τελικά, παρά τις αντιρρήσεις της Αυστρίας, αλλά 
και του Σουλτάνου, οι «τρεις προστάτιδες 
δυνάμεις» (Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία) συμφώνησαν 
υπέρ της «Ιουλιανής συνθήκης», οδηγώντας έτσι 
στη ναυμαχία του Ναβαρίνου και ουσιαστικά 
στην ανεξαρτησία των Ελλήνων. Όμως, το 8 
Αυγούστου 1827 ο Κάνιγκ πέθανε από τραύμα 
στα πνευμόνια, πριν προλάβει τα ολοκληρωθεί η 
ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδας 
 
Έτσι, η πλατεία Κάνιγγος και ένας πανέμορφος 
ανδριάντας του Τζωρτζ Κάνιγκ δημιουργήθηκε 
προκειμένου να τιμήσουν αυτό τον καταπληκτικό πολιτικό που έπαιξε μεγάλο 
ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Ο ανδριάντας του φιλοτεχνήθηκε το 1834, 
από τον Sir Francis Legatt Chantrey, γλύπτη από τους μεγαλύτερους 

Εικόνα 16 - Γεώργιος Κάνινγκ(Georges 
Canning) - Πλατεία Κάνιγκος - [Γλύπτης: 
SirFrancis LegattChantrey, 1834] 
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νεοκλασικούς καλλιτέχνες στην Αγγλία. Τα έργα του διακρίνονται για τον 
ρεαλισμό και την υποβλητικότητά τους. Ο γλύπτης Δημήτριος Περράκης 
(1893-1965) φιλοτέχνησε το βάθρο και ανέλαβε την ανίδρυση του ανδριάντα. 
Τα αποκαλυπτήρια τελικά του αγάλματος και τα πλατείας έγιναν στις 6 
Απριλίου το 1931, από τον τότε Δήμαρχο της περιοχής Σπύρου Μερκούρη στα 
πλαίσια του εορτασμού των εκατό χρόνων από την ανεξαρτητοποίηση της 
Ελλάδας. 
 
 
 
Πηγές: 

• https://www.diodos.gr/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%C
E%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85/item/%CE%B7-
%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-
%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C-
%CF%84%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6-
%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%BA.html 

 

• http://www.athenssculptures.com/2014/01/george-canning.html 
 

• https://www.nostimonimar.gr/o-kanigk-stin-kanigkos-me-ti-matia-tou-
vasili-rafailidi-tou- ikodomou/ 

 

• https://www.mixanitouxronou.gr/poios-itan-o-filellinas-tzortz-kanigk-
poy-edose-to-onoma- toy-stin-plateia-kaniggos/ 

 

 

[Επιμέλεια: Λευτέρης Μπουσιούτης] 
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https://www.diodos.gr/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85/item/%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%BA.html
https://www.diodos.gr/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85/item/%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%BA.html
https://www.diodos.gr/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85/item/%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%BA.html
http://www.athenssculptures.com/2014/01/george-canning.html
https://www.nostimonimar.gr/o-kanigk-stin-kanigkos-me-ti-matia-tou-vasili-rafailidi-tou-ikodomou/
https://www.nostimonimar.gr/o-kanigk-stin-kanigkos-me-ti-matia-tou-vasili-rafailidi-tou-ikodomou/
https://www.nostimonimar.gr/o-kanigk-stin-kanigkos-me-ti-matia-tou-vasili-rafailidi-tou-ikodomou/
https://www.mixanitouxronou.gr/poios-itan-o-filellinas-tzortz-kanigk-poy-edose-to-onoma-toy-stin-plateia-kaniggos/
https://www.mixanitouxronou.gr/poios-itan-o-filellinas-tzortz-kanigk-poy-edose-to-onoma-toy-stin-plateia-kaniggos/
https://www.mixanitouxronou.gr/poios-itan-o-filellinas-tzortz-kanigk-poy-edose-to-onoma-toy-stin-plateia-kaniggos/


33 | Σ ε λ ί δ α  –  9 ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Α θ η ν ώ ν  

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ  

[Τοποθεσία: Εθνικός κήπος - Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών] 

 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός 
(1776-1831). Διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας και αργότερα πρώτος Κυβερνήτης τους νέου ελληνικού 
κράτους κατά τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία η χώρα τελούσε 
υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων. 

Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια με πολιτική παράδοση, για 
αυτό και αναμείχθηκε με την πολιτική ήδη από το 1803, οπότε και 
διορίστηκε γραμματέας της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. 

Με την κατάληψη των Επτανήσων από τους Γάλλους αποσύρθηκε και 
εντάχθηκε στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία. Εκεί ανέλαβε 
σημαντικές θέσεις, καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε υπουργό 
εξωτερικών της ρωσικής αυτοκρατορίας από το 1815 έως το 1822, 
οπότε και υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω της Επανάστασης του 
1821. 

 

Στις 14 Απριλίου 1827 η εθνική συνέλευση της Τροιζήνας τον εξέλεξε με 
επταετή θητεία πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, θέση από την οποία 
ήρθε σε τριβή με τους τοπικούς αξιωματούχους με αποτέλεσμα τη 
δολοφονία του στις 9 Οκτωβρίου 1831, στο Ναύπλιο, από τον 
Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη, που ήταν συγγενείς του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, σε αντίποινα της φυλάκισης του τελευταίου. 

Η σορός του κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 1832 στην 
Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο και ενταφιάστηκε στην Ι. Μ. 
Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του, Αντωνίου Μαρία 
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Καποδίστρια. 

Ως κυβερνήτης ανακήρυξε την 
ίδρυση της ελληνικής πολιτείας και 
προώθησε σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις για την 
αναδιοργάνωση της κρατικής 
μηχανής, καθώς και για τη θέσπιση 
του νομικού πλαισίου της νέας 
πολιτείας. Επίσης, αναδιοργάνωσε 
τις ένοπλες δυνάμεις σε τακτικά 
σώματα υπό ενιαία διοίκηση. 
Προσπάθησε και πέτυχε 
παράλληλα την επέκταση των 
συνόρων του νέου κράτους και την 
κατοχύρωση της ελληνικής 
ανεξαρτησίας. 

Το 1866, στήθηκε στον Εθνικό Κήπο 
η προτομή του Καποδίστρια, με 
δαπάνη των Φιλελλήνων Ελβετών. 
Ο τιμώμενος αποδίδεται σε 
μέγεθος μεγαλύτερο του 
κανονικού, στον τύπο των Ρωμαίων 
αυτοκρατόρων, με εξιδανικευμένα 
χαρακτηριστικά. Την εντύπωση 
αυτή ενισχύει και το αρχαίο 
ένδυμα με την πόρπη.  

Στη δεξιά πλευρά της στήλης αναγράφεται:  

 
ενώ στην πρόσοψη της βάσης αναγράφεται:  

 

 

«Ιωάννης Κόσσος εποίει δαπάνη Φιλελλήνων 
Ελβετών εν έτει ΑΩΞΣ΄.» 

«ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ». 
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Εικόνα 17 - Ιωάννης Καποδίστριας [Γλύπτης: Γεώργιος Μπονάνος, 1931] 

 
 
[Επιμέλεια: Αθηνά Βουτσά] 
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ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821 
Περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας, ρίχνουμε φευγαλέες ματιές στα 
αγάλματα των αγωνιστών του 1821. Στέκουν δίπλα μας, πολλές φορές 
παραμελημένα, όχι σπάνια βανδαλισμένα, να μας θυμίζουν ένα 
μακρινό παρελθόν που όμως παραμένει πάντα επίκαιρο: τοπόσημα της 
πόλης που συνδέονται με την εθνική συλλογική μνήμη και αποτελούν 
σημείο αναφοράς για τις συναντήσεις των Αθηναίων. 

Στην Πλατεία Παλαιάς Βουλής ή Πλατεία Κολοκοτρώνη στέκι το 
μεγαλειώδες έφιππο άγαλμα του αρχιστράτηγου της Επανάστασης 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ο οποίος δείχνει με το δεξί του χέρι κανείς δεν 
ξέρει προς τα πού -προς το πεδίο της μάχης, προς τη νίκη, προς το 
μέλλον ; Είναι έργο του σπουδαίου Τήνιου γλύπτη Λάζαρου Σώχου, 
μαθητή του διάσημου Λεωνίδα Δρόση, καμωμένο από τα κανόνια της 
επανάστασης στο κάστρο του Παλαμηδιού ενώ ένα άλλο αντίτυπο του 
αγάλματος-το πρώτο- βρίσκεται στο Ναύπλιο. 

Η Πλατεία Φιλικής Εταιρείας στο Κολωνάκι φιλοξενεί τις προτομές των 
τριών ιδρυτών της ενώ οι δρόμοι που ξεκινούν από αυτήν φέρουν τα 
ονόματα τους : Σκουφά, Τσακάλωφ και Ξάνθου. Οι προτομές των δύο 
πρώτων είναι ανωνύμου γλύπτη ενώ η τρίτη του σημαντικού γλύπτη 
Θωμά Θωμόπουλου, ο οποίος έπαιξε ρόλο στην καταξίωση του 
μοναδικού και τραγικού γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του Ξάνθου έγιναν το 1930, στην επέτειο της 
εκατονταετηρίδας του ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα τελέσθηκε 
μνημόσυνο στο Εμπρορικό-Βιοτεχνικό επιμελήτηριο αφού οι ιδρυτές 
της Φιλικής Εταιρείας ήταν έμποροι. Στην ίδια πλατεία στέκουν οι 
προτομές του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, 
έργο του γλύπτη Γεωργίου Ρούσση του 2014, οπότε και τιμήθηκαν τα 
200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας αλλά και του φιλικού 
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου από την Ανδρίτσαινα, φιλοτεχνήμενο 
από τον καλό γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη. 

Στον Κήπο του Ζαππείου κυριαρχούν από την πλευρά του 
Παναθηναϊκού Σταδίου το άγαλμα του Γεώργιου Καραϊσκάκη, έργο του 
γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου, που προτρέπει: «να είστε μονοιασμένοι και 
να βαστήξετε την πατρίδα». Από την πλευρά της Βασιλίσσης Όλγας 
συναντούμε το σύμπλεγμα «Η Ελλάς τον Βύρωνα» των γάλλων γλυπτών 
Henri Michel Antoine Chapu και Alexandre Falguiére. Η ανάθεση σε 
αλλοδαπούς γλύπτες προκάλεσε απογοήτευση στους έλληνες 
ομότεχνούς τους ενώ γενικά το άγαλμα δεν θεωρήθηκε ιδιαίτερα 
επιτυχημένο και ξεσήκωσε αρνητικά σχόλια. Στο εσωτερικό του Εθνικού 
Κήπου βρίσκεται η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια, έργο του Ιωάννη 
Κόσσου το 1866 που αναγέρθηκε με δαπάνη των ελβετών φιλελλήνων. 
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Ο ίδιος γλύπτης φιλοτέχνησε και το άγαλμα του Ρήγα Φεραίου στα 
Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Στην πλατεία Κάνιγγος δεσπόζει ο ομώνυμος αδριάντας του Άγγλου 
πολιτικού και φιλέλληνα, έργο ενός από τους πιο σημαντικούς Άγγλους 
γλύπτες της εποχής του, Francis Legatt Chantrey. Ο Κάνιγκ φαίνεται να 
κρατάει έγγραφα πιθανόν ευεργετικά για την Ελλάδα -ίσως το 
Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν 
στην επέτειο της εκατονταετηρίδας του ελληνικού κράτους το 1931 από 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
 
 
Τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών κοσμούν τα αγάλματα 
τεσσάρων εμβληματικών μορφών του σύγχρονου πνευματικού 
ελληνισμού. 

Α) το άγαλμα του Ρήγα Φεραίου, έργο του Ιωάννη Κόσσου, που 
θεωρήθηκε αντισυμβατικό για την εποχή του με την ανοιχτή στάση του 
σώματος του. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το 1871 στην επέτειο της 
πεντηκονταετίας από την Επανάσταση του 1821 και είναι ο πρώτος 
ανδριάντας που αναγέρθηκε στην Αθήνα ως πρωτεύουσας του νέου 
ελληνικού κράτους. 

Β) το άγαλμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, έργο του γλύπτη Γεώργιου 
Φυτάλη, της γνωστής οικογένειας γλυπτών από την Τήνο, έγινε με 
δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ. Τα αποκαλυπτήρια 
έγιναν στις 25 Μαρτίου του 1872 και ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
απήγγειλε το περίφημο ποίημα του στη δημοτική προκαλώντας κύματα 
ενθουσιασμού στον κόσμο. «Πώς μας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο 
λογισμός σου…». 

Γ) το άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια, του γλύπτη Γεώργιου Μπονάνου 
του 1931, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός για τα επιτύμβια γλυπτά 
που φιλοτέχνησε για το Α’ Κοιμητήριο Αθηνών. Στο αριστερό του χέρι 
κρατάει βιβλίο με την επιγραφή: 
«Δράξασθε παιδείας», η οποία τονίζει τη σχέση του ανδρός με την 
παιδεία. 

Δ) το άγαλμα του Αδαμάντιου Κοραή, το πρόπλασμα του οποίου έγινε 
από τον γλύπτη Ιωάννη Κόσσο και μετά θάνατον υλοποιήθηκε από τον 
μαθητή του Γεώργιο Βρούτο. Είναι άγαλμα συμμετρικό ως προς το 
αντικριστό άγαλμα του Καποδίστρια· και στις δύο περιπτώσεις οι 
μορφές είναι καθιστές σε αρχαιοπρεπές κάθισμα αφού έτσι 
αποδίδονταν τον 18ο αιώνα οι άνθρωποι του πνεύματος. Το άγαλμα 
κατασκευάστηκε με δαπάνη της Επιτροπής Χίων και αποκαλύφθηκε το 
1874. 
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Η Λεωφόρος των Ηρώων στο Πεδίον του Άρεως είναι μια υπαίθρια 
γλυπτοθήκη των ηρώων της Επανάστασης. Τοποθετημένες σε δύο 
αντικριστές σειρές βρίσκονται οι προτομές 21 σπουδαίων μορφών του 
Αγώνα, έργα σημαντικών γλυπτών της εποχής, με απευθείας ανάθεση 
του έργου, οι οποίοι αντέγραψαν τα πορτρέτα των ηρώων από τα 
σχέδια του Γερμανού Καρλ Κρατζάιζεν. Η Λεωφόρος των Ηρώων 
δημιουργήθηκε το 1931 για να τιμηθεί η εκατονταετηρίδα της 
Ελληνικής Επανάστασης και να τονωθεί το εθνικό φρόνημα του 
ελληνικού λαού, όπως συνέβη και με την ανέγερση και άλλων 
αγαλμάτων την ίδια περίοδο. Έξω από τον ναό των Ταξιαρχών 
βρίσκεται το ταφικό μνημείο του Αλέξανδρου Υψηλάντη, με ανάγλυφες 
παραστάσεις στις πλευρές του των εμβλημάτων του Ιερού Λόχου αλλά 
και του οικόσημου της οικογένειας Υψηλάντη. Είναι ένα ακόμη έργο 
του γλύπτη Λεωνίδα Δρόση που αποδίδει τον νεκρό στον τύπο της 
Κοιμωμένης (1869). Το 1964 έγινε στη σαρκοφάγο ανακομιδή των 
οστών του Υψηλάντη από τη Βιέννη. Πολύ κοντά βρίσκεται και το 
μνημείο των πεσόντων στο Δραγατσάνι Ιερολοχιτών του 1843, έργο του 
ιερολοχίτη αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη. 

Στην περιοχή Μακρυγιάννη, σε μία από τις εισόδους της Πλάκας, 
βρίσκεται το άγαλμα του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη, έργο του 
γλύπτη Γιάννη Παππά του 1989 το οποίο αποκαλύφθηκε το 1996. 

Επίσης, στο Κουκάκι, στον ομώνυμο με τον ήρωα πεζόδρομο, βρίσκεται 
το άγαλμα του Γιωργάκη Ολυμπίου, από το Λιβάδι Ολύμπου, φιλικού 
και ακόλουθου του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος πρωταγωνίστησε 
στη μάχη του Δραγατσανίου και θυσιάστηκε στη μονή Τσέκου· είναι 
έργο του 1970 του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη. 

Τέλος, στην Πλατεία Κυψέλης, βρίσκεται το άγαλμα του Κωνσταντίνου 
Κανάρη, έργο του Λάζαρου Φυτάλη, αδελφού του επίσης γλύπτη 
Γεώργιου Φυτάλη, του 1876. Αρχικά βρισκόταν στην αυλή ιδιωτικού 
μεγάρου και μεταφέρθηκε στην ομώνυμη πλατεία το 1937, αφού ο 
θρυλικός μπουρλοτιέρης Κανάρης έζησε στην οδό Κυψέλης 56. 

Τα γλυπτά των ηρώων του 1821 ανεγέρθηκαν -στις περισσότερες 
περιπτώσεις- σε επετείους σημαντικών για το έθνος μας γεγονότων ή 
σε στιγμές απαισιοδοξίας προκειμένου να συνεγείρουν και να 
εμψυχώσουν τον ελληνικό λαό. Οι δε γλύπτες ανήκαν στις γλυπτικές 
τάσεις που επικρατούσαν την εποχή τους -κυρίως τον ακαδημαϊσμό και 
το ρεαλισμό και σπανιότερα τον μοντερνισμό. 

Πηγές:  

https://el.wikipedia.org, http://www.athenssculptures.com, Ζέττα 
Αντωνοπούλου, Τα γλυπτά της Αθήνας, Υπαίθρια γλυπτική 1834-2004, 
ποταμός, 2003.) 

https://el.wikipedia.org/
http://www.athenssculptures.com/
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Οι ήρωες του 1821, όπως τους αποτύπωσαν οι 
σπουδαίοι γλύπτες μας σε προτομές και αδριάντες 
σε κάθε γωνιά της πόλης, μάς θωρούν με τις 
τραχειές μορφές τους - άλλοτε απόμακρες και 
άλλοτε πάλι συγκινητικά οικείες- κι ας τους 
προσπερνάμε αδιάφοροι. 

 

Όσο κι αν οι μορφές αυτές φαίνεται να έρχονται από 
ένα μακρινό παρελθόν (200 + 1 χρόνια 
συμπληρώθηκαν φέτος από την μεγάλη 
Επανάσταση του 1821), είναι εκεί για να μας 
υπενθυμίζουν με τον περιπετειώδη βίο τους, με την 
παράτολμη φιλοπατρία τους και με την αφοσίωση 
τους στο στόχο της ελευθερίας ότι : 

 

 

  

 

«Η ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΔΕ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΣΤΡΕΜΜΑ, ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟ ΠΥΡΩΜΑ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ.» 
Κωστής Παλαμάς 
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Παιχνίδι με τα παζλ των αγαλμάτων  
 

 
 
 

Για να παίξετε το παιχνίδι: 
 

1. Σκανάρετε το QR Code με το κινητό σας, ή 
2. Μπείτε με τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε στη 

διεύθυνση https://vbouki.com/1821glypta/  
 
 
 
 
 
 

https://vbouki.com/1821glypta/
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Εικόνα 18 - Η Ελλάς ευγνωμονούσα είναι πίνακας του Έλληνα ζωγράφου 
Θεόδωρου Βρυζάκη, που φιλοτεχνήθηκε το έτος 1858. Ανήκει στην συλλογή 
της Εθνικής Πινακοθήκης. 
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